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Úvod 

 Náhrada škody na zdraví, ačkoliv se jedná o poměrně malý fragment práva, se často řeší 

v praxi. Jedná se totiž o náhradu jak materiální, tak i materiální újmy, kterou lze reparovat pouze 

penězi, neboť jiný způsob nepřipadá v úvahu.  

Náhrada škody na zdraví vojáka je oblastí, která je upravena zákonem č. 221/1999 Sb., 

o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o náhradu škody vojáka vyplývající 

z výkonu vojenské činné služby. Před přijetím uvedeného zákona se postupovalo dle 

soukromoprávní úpravy stanovené v tehdy platném zákoně č. 65/1965 Sb., zákoník práce. 

S ohledem na skutečnost, že výkon vojenské činné služby je v mnoha oblastech specifickým 

povoláním, zákonodárce se rozhodl pro speciální úpravu odškodňování vojáků ze služebních úrazů 

a nemocí z povolání právě v zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 

V uvedeném zákoně je náhrada škody na zdraví vojáka upravena poměrně stroze. Úprava je 

dokonce ještě stručnější než úprava soukromoprávní uvedená v zákoníku práce (zákon č. 262/2006, 

ve znění pozdějších předpisů). V praxi tedy vyvstává mnoho otázek pramenících z různých 

konkrétních situací, ve kterých se může poškozený voják, jenž má nárok na předmětnou náhradu, 

ocitnout, a tyto jsou již v mnoha případech upraveny judikaturou soudů. I judikatorní závěry se 

ovšem vyvíjejí. Často je přitom potřeba si vypomoci judikaturou k soukromoprávní úpravě 

(zákoníku práce či občanského zákoníku), neboť daná otázka nebyla řešena pro oblast veřejnoprávní 

– náhradu škody na zdraví vyplývající ze služebního poměru vojáka z povolání.  

Do náhrady škody na zdraví vojáka spadá rovněž náhrada za ztrátu na služebním platu po 

dobu neschopnosti výkonu služby vojáka a po skončení neschopnosti výkonu služby vojáka, které 

mají za účel nahradit vojákovi jeho příjem – služební plat, který nemůže dosahovat pro poškození 

jeho zdraví výlučně následkem služebního úrazu či nemoci z povolání.  

Cílem této práce je jednak náhradu za ztrátu na služebním platu vojáka rozebrat ve všech 

možných souvislostech, jež nastávají v praxi, kterými se již v minulosti judikatura soudů zabývala 

a rovněž rozebrat situace, kterými se soudní praxe dosud nezabývala, a v poslední části práce také 

nastínit vývoj náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vojáků a následně 

náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby upravené zákonem 

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem práce by tedy měl 

být ucelený přehled odškodnění náhradou za ztrátu na služebním platu po dobu a po skončení 

neschopnosti výkonu služby vojáka. Rovněž bude poukázáno na určité rozdíly mezi náhradou 
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vzniklou ze služebního poměru vojáka z povolání jakožto veřejnoprávního vztahu mezi vojákem 

a státem a náhradou vzniklou ze soukromoprávního vztahu (ať už pracovněprávního či 

občanskoprávního). 

Práce je rozdělena do třinácti částí, kdy úvodní části jsou věnovány obecnějším otázkám jako 

definování služebního úrazu a nemoci z povolání, vymezení odpovědnosti státu za škodu na zdraví 

vojáka, komparaci veřejnoprávní úpravy škody na zdraví vojáka se soukromoprávní úpravou, 

stanovení průměrného či pravděpodobného služebního platu vojáka a dále je samostatná část 

věnována náhradě za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby, na kterou 

zpravidla navazuje náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby 

vojáka. Následující části jsou věnovány právě náhradě za ztrátu na služebním platu po skončení 

neschopnosti výkonu služby, která je v části šesté nejprve obecně uvedena, a v následujících částech 

je rozebrán vznik škody spočívající ve ztrátě na služebním platu vojáka a příčinná souvislost mezi 

poškozením zdraví vojáka a vznikem škody, dále vliv přiznaného invalidního důchodu na výši 

předmětné náhrady, rovněž vliv výsluhových náležitostí vojáka na tuto náhradu, druhy výdělků po 

služebním úrazu či nemoci z povolání, které se odečítají od průměrného (pravděpodobného) 

služebního platu při stanovení výše náhrady. Samostatná část je věnována otázce změny poměrů, 

které se může dovolat ve vztahu k nároku na náhradu za ztrátu na služebním platu po skončení 

neschopnosti výkonu služby jak poškozený, tak odpovědný subjekt. Další část se potom zabývá 

promlčením nároku na náhradu škody na zdraví, a to i ve smyslu posouzení rozpornosti námitky 

promlčení s dobrými mravy. Poslední část je věnována přehledu vývoje náhrady za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti a následně, po přijetí zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích 

z povolání, náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby. 
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1 Služební úraz a nemoc z povolání 

Výkon vojenské činné služby klade zvýšené fyzické i psychické nároky na osoby, které se 

rozhodnou této profesi věnovat. Fyzické aktivity jsou nedílnou součástí výkonu vojenské činné 

služby, voják musí povinně svou fyzickou zdatnost udržovat, účastnit se fyzických přezkoušení 

a různých kurzů zvyšování fyzické odolnosti. Právě podmínky výkonu vojenské činné služby, která 

je specifická vůči jiným zaměstnáním, a zvýšené nároky na fyzickou zdatnost mohou vést ke 

zvýšenému riziku a posléze i vzniku služebních úrazů či nemocí z povolání. Služební úraz a nemoc 

z povolání (dále také pro zjednodušení jen „služební úraz“), resp. škoda z nich vzniklá, zakládá 

nárok na odškodnění stanovené v zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání (dále jen „zákon 

o vojácích z povolání“). 

 

1.1 Služební úraz vojáka 

Zákon prakticky služební úraz definuje v ustanovení § 115 zákona o vojácích z povolání jako 

škodu na zdraví, kterou voják utrpěl při výkonu služby, v přímé souvislosti s ním nebo pro výkon 

služby, a za kterou odpovídá stát.  

Výkonem služby se přitom rozumí plnění služebních povinností podle služebního zařazení 

a podle rozkazů nadřízeného. Za výkon služby je třeba také považovat činnost konanou z vlastní 

iniciativy ve prospěch ozbrojených sil, pokud nepotřebuje k jejímu výkonu voják zvláštní povolení, 

nebo nekoná-li proti výslovnému zákazu nadřízeného.1 

Služebním úrazem nemusí být pouze tělesné zranění, ale také poškození psychického zdraví, 

či jakékoli poškození zdraví, které bylo způsobeno krátkodobým působením zevních vlivů, např. 

byl-li voják při výkonu služby, v přímé souvislosti s ním nebo pro výkon služby, na který není 

zvyklý a který je nepřiměřený jeho tělesným možnostem, nucen okamžitým, usilovným vzepětím sil 

překonávat vnější odpor a zvýšit tak náhle, neobvykle a nadměrně svou námahu, která musela být 

příčinnou následku, o jehož odškodnění se jedná.2 Uvedený výklad „úrazového děje“ víceméně 

odpovídá závěrům judikatury soudů (např. rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 1961, sp. 

                                                 

1 TOMEK, Petr, HEMZA, Stanislav a DLUHOŠ, Jiří. Služební poměr vojáků z povolání. Olomouc: 

ANAG, 2003. 295 s. Právo. ISBN 80-7263-185-3, s. 215. 

2 SKORUŠA, Leopold a kol. Zákon o vojácích z povolání: komentář. Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017. xlviii, 419 stran. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-929-9, s. 286. 
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zn. 4 Co 172/6, rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 28. 4. 1962, sp. zn. 4 Cz 86/61, Stanovisko 

občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu SSR ze dne 19. 6. 1980, sp. zn. Cpj 11/80), která se 

vztahuje k definici pracovního úrazu dle starého (zákon č. 65/1965 Sb.) i nového (zákon č. 262/2006 

Sb.) zákoníku práce.  

Bělina3 dodává, že působení zevních vlivů nemusí spočívat pouze v působení zevních sil 

(pád břemene, apod.), ale může se také jednat o působení vlastní tělesné síly (např. při uklouznutí 

nebo zakopnutí, případně přetížení svalu či šlachy po vynaložení tělesné námahy). Působení zevních 

vlivů dále musí být krátkodobé a náhlé, aby se jednalo o úraz, a nikoliv nemoc z povolání (která 

naopak vzniká dlouhodobým působením zevních vlivů na zdraví v nepříznivém prostředí). Působení 

zevních sil musí být násilné, např. při potřebě okamžitým vypětím sil překonávat vnější odpor 

a zvýšit tak náhle, nadměrně a neobvykle svoji námahu (např. při zvedání břemen). 

Druhou složkou posouzení, zda se jedná o služební úraz, či nikoliv, je přímá souvislost 

s výkonem služby, jak vyplývá z výše uvedeného ustanovení zákona o vojácích z povolání. V přímé 

souvislosti s výkonem služby je dle ustanovení § 128 odst. 1 zákona o vojácích z povolání, jednání 

vojáka, které je nezbytné k výkonu služby nebo během výkonu služby obvyklé či nutné před 

počátkem služby a po jejím skončení.  

Z těchto jednání vojáka je ovšem vyloučena cesta k výkonu služby a zpět, stravování, 

ošetření, popřípadě vyšetření ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět, pokud se nekonají ve 

vojenském objektu. Vyšetření ve zdravotnickém zařízení, které se koná na rozkaz nadřízeného, nebo 

vyšetření, které se koná v souvislosti se službou v noci a ošetření při první pomoci a cesta k nim 

a zpět jsou ovšem jednáním vojáka v přímé souvislosti s výkonem služby. 

Posouzením, zda se jedná o služební úraz či nikoliv v případě úrazu v době osobního volna 

na zahraniční misi vojáka, se zabýval Nejvyšší správní soud ČR v rozsudku sp. zn. 2 As 287/2017 

ze dne 31. 1. 2018. V předmětném případě došlo k ruptuře Achillovy šlachy poškozeného při tanci 

v klubu na základně v Afghánské islámské republice, jak vyplynulo z protokolu o úrazu, výpovědí 

svědků a velitele jednotky. Poškozený mj. argumentoval, že se jedná o služební úraz, neboť výkon 

služby vojáka z povolání je na zahraniční misi nepřetržitý.  

                                                 

3 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. xxv, 1613 

s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1495. 
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Nejvyšší správní soud ČR ovšem této argumentaci nepřisvědčil, když uvedl, že na základě 

ustanovení (§ 24, § 40 a § 128) zákona o vojácích z povolání nelze dospět k závěru, že stát odpovídá 

za jakýkoliv úraz utrpěný v době zahraniční mise, odpovídá jen za úraz utrpěný při výkonu služby 

a v souvislosti s výkonem služby, tak jak jsou v zákoně o vojácích z povolání vymezeny. Výkonem 

služby je přitom dle ustanovení § 24 zákona o vojácích z povolání plnění služebních povinností 

podle služebního zařazení a podle rozkazů nadřízeného, případně činnost konaná z vlastní iniciativy 

v zájmu služby, nepotřebuje-li k ní voják zvláštní oprávnění nebo nekoná-li ji proti výslovnému 

zákazu nadřízeného. Dle ustanovení § 40 zákona o vojácích z povolání má sice služba v zahraničí 

zvláštní úpravu, přičemž se na vojáky konající službu v zahraničí vztahují ustanovení zákona 

o vojácích z povolání, pokud není stanoveno jinak. Nicméně žádný jiný právní předpis „výkon 

služby“ v zahraničí neupravuje jinak, než jak je uvedeno v ustanovení § 24 zákona o vojácích 

z povolání. Bylo věcí zákonodárce, do jaké míry zohlední náročnost zahraničních operací, který 

ovšem v daném směru příznivěji pro vznik služebního úrazu v zahraniční misi neučinil. 

Jak ovšem uvádí Bělina4, posouzení, zda poškození zdraví je pracovním (služebním) úrazem, 

je vždy posouzením právní otázky, která nepřísluší lékaři, vždy jde o posouzení skutkových 

okolností daného případu a naplnění skutkové podstaty (vyplývající z ustanovení zákona o vojácích 

z povolání). 

 

1.2 Nemoc z povolání vojáka 

Nemocemi z povolání jsou nemoci, které vznikají v důsledku nepříznivého působení 

chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek 

uvedených v seznamu nemocí z povolání, který je přílohou nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým 

se stanoví seznam nemocí z povolání.5 

Pokud je škoda způsobena vojákovi nemocí z povolání odpovídá za tuto rovněž stát. To platí 

i tehdy, jestliže občan byl před zjištěním nemoci z povolání vojákem a ve služebním zařazení 

vykonával službu, při níž může vzniknout nemoc z povolání, kterou byl postižen následně. Jako 

                                                 

4 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. xxv, 1613 

s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8, s.1496. 

5 SKORUŠA, Leopold a kol. Zákon o vojácích z povolání: komentář. Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017. xlviii, 419 stran. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-929-9, s. 287. 
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nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc, která vznikla před jejím zařazením do seznamu nemocí 

z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do 

seznamu.6 

Zda se jedná o nemoc z povolání, či nikoliv, může stanovit rozhodnutím v rámci Armády ČR 

pouze Vojenské středisko nemocí z povolání Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské nemocnice 

Praha, jak je stanoveno v ustanovení § 69 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách.  

Zvláštností uznávání nemocí z povolání oproti služebním úrazům je, že se neposuzuje 

příčinná souvislost mezi rizikovými pracovními podmínkami a vznikem nemoci z povolání, což 

vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2308/2002 ze dne 23. 5. 

2003, kde se uvádí, že pro vznik odpovědnosti za škodu vzniklou nemocí z povolání není důležité, 

zda zde existuje příčinná souvislost mezi vznikem onemocnění a prací poškozeného, ani zjišťování, 

kde a za jakých okolností s „vysokou pravděpodobností“ poškozený uvedenou nemocí skutečně 

onemocněl, kdy Nejvyšší soud ČR naopak shledal, že je rozhodující pouze skutečnost, zda 

poškozený pracoval za podmínek, za nichž konkrétní nemoc z povolání vzniká, a zda je dána 

příčinná souvislost mezi nemocí z povolání a vzniklou škodou.  

Je důležité rovněž zmínit ustálenou judikaturu soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ČR sp. zn. 7 A 93/2002 ze dne 11. 11. 2003, rozsudek sp. zn. 4 As  46/2003 ze dne 8. 3. 

2005), dle kterých posudek zdravotnického zařízení, jímž se neuznává nemoc za nemoc z povolání, 

závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osoby, a protože samo o sobě neznamená právní 

překážku výkonu povolání, je vyloučeno ze soudního přezkumu podle ustanovení § 70 písm. d) 

zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.  

  

                                                 

6 ustanovení § 115 odst. 2 zákona o vojácích z povolání 
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2 Odpovědnost státu jako zaměstnavatele 

Náhradu škody na zdraví vojáků nalezneme v ustanovení § 116 a násl. zákona o vojácích 

z povolání, které je součástí hlavy druhé zákona o vojácích z povolání týkající se odpovědnosti státu 

za škodu způsobenou vojákovi. 

Stát je odpovědný v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, poskytnout vojákovi, jenž utrpěl 

služební úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, náhradu za ztrátu na služebním platu po 

dobu neschopnosti výkonu služby, náhradu za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti 

výkonu služby, náhradu za bolest, náhradu za ztížení společenského uplatnění, náhradu za účelně 

vynaložené náklady spojené s léčením, jednorázové mimořádné odškodnění a náhradu za věcnou 

škodu.7 

Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že se jedná o taxativní výčet náhrad, které přicházejí 

v úvahu v případě, že se vojákovi stane služební úraz, případně když se u něj projeví nemoc 

z povolání. Všechny uvedené náhrady jsou přitom samostatnými na sobě nezávislými dílčími 

nároky, vyplývajícími z odpovědnostního vztahu mezi státem a vojákem.8 

Z uvedeného ustanovení rovněž vyplývá, že se jedná o objektivní odpovědnost státu za 

škodu na zdraví vojáka, kdy se nezkoumá zavinění. Jak uvádí Hůrka9, jedná se o odpovědnost za 

výsledek, tedy za škodní událost a předpokladem jejího vzniku tedy není porušení právní povinnosti. 

 

2.1 Zproštění odpovědnosti státu jako zaměstnavatele 

 Stát se může své odpovědnosti zprostit zcela, pokud voják způsobí škodu zaviněným 

jednáním porušujícím právní nebo jiný předpis, případně rozkazy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při výkonu služby, ačkoliv byl s těmito řádně seznámen, případně přivodil-li si voják škodu 

po požití alkoholických nápojů či vědomém požití jiných návykových látek a služební orgán nemohl 

                                                 

7 ustanovení § 116 zákona o vojácích z povolání 

8 SKORUŠA, Leopold a kol. Zákon o vojácích z povolání: komentář. Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017. xlviii, 419 stran. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-929-9, s. 288. 

9 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 124 s. ISBN 

978-80-7357-352-2, s. 117. 
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škodě zabránit.10 Zčásti se potom může stát zprostit, pokud jsou uvedené skutečnosti jednou z více 

příčin vzniku škody.11  

Stát se ovšem zprostit odpovědnosti za škodu nemůže, pokud voják odvracel nebezpečí, 

které přímo ohrožovalo život nebo zdraví, případně škodu, která hrozila státu, pokud tento stav 

voják úmyslně nevyvolal.12  

Zvláštní výjimku má jednorázové mimořádné odškodnění (a jednorázové mimořádné 

odškodnění pozůstalých), kdy se stát smí odpovědnosti zprostit pouze v případě, kdy si škodu voják 

přivodí po požití alkoholu nebo úmyslném požití jiných návykových látek.13 Stát tedy za škodu na 

zdraví následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání odpovídá vždy, mimo shora uvedené 

případy. 

Oproti soukromoprávní úpravě zproštění odpovědnosti zaměstnavatele stanovené v zákoně 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také jen „zákoník práce“), ovšem v zákoně o vojácích 

z povolání chybí jako liberační důvod, tzv. lehkomyslnost uvedená v ustanovení § 270 odst. 2 písm. 

b), podle kterého se zaměstnavatel může částečně zprostit odpovědnosti, pokud 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. Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost 

a jednání vyplývající z rizika práce. 

 

2.2 Odpovědnost státu při dopravních nehodách 

Poměrně častými situacemi, při kterých se řeší zproštění odpovědnosti státu, jsou dopravní 

nehody, které jsou zaviněny vojákem. Jedná se tedy o zaviněné jednání vojáka, při kterém porušil 

právní předpis (zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vyhláška Ministerstva dopravy 

č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích). Nastává ovšem 

                                                 

10 ustanovení § 126 odst. 1 zákona o vojácích z povolání 

11 ustanovení § 126 odst. 2 zákona o vojácích z povolání 

12 ustanovení § 126 odst. 3 zákona o vojácích z povolání 

13 ustanovení § 126 odst. 4 zákona o vojácích z povolání 
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otázka, zda je stát jako zaměstnavatel povinen vojáka seznámit s těmito pravidly, když se jedná 

o jednu ze zákonných podmínek pro zproštění odpovědnosti státu za škodu. 

Na základě rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1239/2000 ze dne 23. 5. 2001, 

bylo stanoveno, že při zkoumání, zda se zaměstnavatel zprostil odpovědnosti za pracovní úraz 

zaměstnance, jehož příčinou bylo porušení pravidel silničního provozu, osvědčuje seznámení 

zaměstnance s dopravními předpisy samotná zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel; vyžadování a kontrola znalostí a dodržování pravidel silničního provozu je svěřeno policii, 

a proto kontrolu znalostí a dodržování těchto předpisů ze strany zaměstnavatele není třeba zkoumat. 

Přes uvedenou judikaturu, která se sice vztahuje ke staré soukromoprávní úpravě dle 

zákoníku práce14, kdy ovšem úprava v zákoně o vojácích z povolání týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při výkonu služby uvedená v části šesté je obdobná, pořádá Ministerstvo obrany 

pravidelnou povinnou odbornou přípravu řidičů vozidel ozbrojených sil, kterou musí projít vojáci, 

kterým se svěřuje služební vozidlo, ale rovněž i vojáci, kteří využívají soukromé vozidlo k plnění 

služebních úkolů, jak vyplývá z Rozkazu ministryně obrany č. 4/2018 ze dne 15. 2. 2018 Pravidla 

používání vozidel v rezortu Ministerstva obrany a řízení provozu vozidel na pozemních 

komunikacích při pohybu vozidel ozbrojených sil na pozemních komunikacích. 

  

                                                 

14 ustanovení § 191 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce (zrušen) 
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3 Komparace se soukromoprávní úpravou náhrady za ztrátu na výdělku 

Náhrada za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby a po skončení 

neschopnosti výkonu služby jsou upraveny v ustanovení § 117 a § 118 zákona o vojácích 

z povolání. Jedná se o náhrady, které mají kompenzovat výši služebního platu vojáka, který tohoto 

nemůže dosahovat právě pro následky služebního úrazu. Právní úpravu náhrady za ztrátu na výdělku 

nalezneme rovněž v dalších právních předpisech, zejména v zákoníku práce15, v zákoně č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník16, a dále ve speciálním služebním předpise, jako je zákon č. 361/2003 Sb., 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů“)17. 

S ohledem na skutečnost, že nejčastěji se lze při výkonu praxe týkající se odškodňování 

škody na zdraví vedle náhrady za ztížení společenského uplatnění setkat s náhradou za ztrátu na 

výdělku dle zákoníku práce (případně občanského zákoníku), vyvstává otázka, zda jsou závěry 

přijaté judikaturou soudů aplikovatelné rovněž na případy náhrady dle “služebních” předpisů, včetně 

zákona o vojácích z povolání. Nelze totiž přehlédnout významnou skutečnost, že se jedná o předpis 

upravující veřejnoprávní vztah, nikoliv soukromoprávní, jak tomu je v případě, kdy zaměstnavatel 

odškodňuje poškozeného zaměstnance a postupuje dle ustanovení zákoníku práce.  

Specifikami veřejnoprávního vztahu se zabýval senát Nejvyššího správního soudu ČR 

v usnesení č.j. Konf 51/2004-9 ze dne 4. 5. 2005: „Věci vyplývající ze služebního poměru vojáků 

z povolání (nyní upravené především zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání) nelze pro 

jejich povahu považovat za věci soukromoprávní (především pracovněprávní). Služební poměr je 

(i byl) charakterizován jako institut veřejného práva byl považován za právní poměr státně 

zaměstnanecký. Tento právní poměr nevzniká smlouvou, ale mocenským aktem služebního orgánu 

(§ 5 cit. zákona - rozhodnutím o povolání do služebního poměru) a po celou dobu svého průběhu se 

výrazně odlišuje od poměru pracovního, který je naopak typickým poměrem soukromoprávním, kde 

účastníci mají rovné postavení. To se projevuje v právní úpravě týkající se průběhu a změny 

služebního poměru (část druhá hlava II cit. zákona), kázeňské pravomoci, kázeňských odměn, 

                                                 

15 ustanovení § 271a a násl. zákoníku práce 

16 ustanovení § 2962 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

17 ustanovení § 102 a násl. zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
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kázeňských trestů a jejich ukládání (část třetí hlava III téhož zákona), zániku služebního poměru 

(část druhá hlava III tohoto zákona), jakož i dalších případů rozhodování služebních orgánů.“ 

S ohledem na skutečnost, že služební poměr vojáků z povolání je specifický a nelze jej 

zaměňovat za pracovní poměr, vyvstala otázka, zda je možné v případě náhrady za ztrátu na 

služebním platu postupovat analogicky dle zákoníku práce, ale zejména, zda je využitelná judikatura 

soudů k náhradě za ztrátu na výdělku posuzované dle pracovněprávních (případně 

občanskoprávních) předpisů. 

V důvodové zprávě zákona o vojácích z povolání ze dne 1. 2. 1999 k ustanovení § 118 

nalezneme, že se tímto zákonem: “(v) zásadě přebírají instituty náhrady škody na zdraví doposud 

upravené v jiném právním předpisu (zákoníku práce).”  

Z uvedeného vyplývá, že analogicky jsou rovněž aplikovatelná ustanovení zákoníku práce, 

případně pracovněprávní judikatura nebo literatura týkající se náhrady za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti (příp. náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti).  

Ostatně provázaností právní úpravy odpovědnosti za škodu na zdraví se zabýval i Ústavní 

soud ČR, který v nálezu sp. zn. IV. ÚS 444/11 ze dne 5. 12. 2012 zdůraznil, že jednou ze záruk 

práva na ochranu zdraví fyzické osoby garantovaného článkem 31 Listiny základních práv a svobod 

je princip plného odškodnění za utrpěnou újmu na zdraví.  

Vycházel při tom z úvahy, že právní řád tvoří jednotný celek a z toho vyplývá přirozený 

požadavek, aby interpret určitého ustanovení právního předpisu neomezoval svůj rozhled toliko na 

jedno či několik ustanovení, ale aby je chápal jako část celku (systému), která s ohledem na principy 

jednotnosti a bezrozpornosti právního řádu vytváří s jeho ostatními částmi logický, resp. logicky 

souladný významový celek. Právní řád, založený na principech jednoty, racionality a vnitřní 

obsahové bezrozpornosti, s sebou podle Ústavního soudu ČR nutně přináší imperativ stejného 

náhledu na srovnatelné právní instituty, byť upravené v rozdílných právních předpisech či dokonce 

odvětvích. 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že rozsah a výše náhrady za ztrátu na služebním platu 

vojáků by měla odpovídat (z hlediska stanovení její výše, vzniku a zániku nároku atp.) náhradě za 

ztrátu na výdělku poskytované na základě pracovněprávních a občanskoprávních předpisů. U vojáků 

z povolání má ovšem náhrada za ztrátu na služebním platu svá specifika, kterými jsou: 

- poskytování náhrady bez ohledu na dosažený věk (týká se náhrady za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti výkonu služby), 
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- způsob přiznávání (formou rozhodnutí služebního orgánu). 

 Specifickým nárokem vznikajícím při skončení služebního poměru vojáka z povolání jsou 

rovněž výsluhové náležitosti. Jednou z těchto výsluhových náležitostí je výsluhový příspěvek, který 

byl jako příjem v praxi dlouhodobě zohledňován při výpočtu náhrady za ztrátu na služebním platu 

po skončení neschopnosti výkonu služby. S ohledem na skutečnost, že soukromoprávní úprava 

nezná výsluhové náležitosti, jedná se o další specifikum, které je blíže rozebráno v samostatné části 

práce. 

 

3.1 Poskytování náhrady za ztrátu na služebním platu bez ohledu na dosažený věk 

Ustanovení § 118 odst. 5 zákona o vojácích z povolání obsahuje věkové omezení, po které je 

náhrada za ztrátu na služebním platu poskytována a které rovněž odpovídá občanskoprávním 

a pracovněprávním předpisům, kdy se jedná o hranici dosažení 65 let věku (náhrada se poskytuje za 

celý kalendářní měsíc, v němž bylo uvedeného věku dosaženo).  

Uvedené ovšem neplatí, vznikl-li služební úraz nebo nemoc z povolání při výkonu služby za 

zvlášť nebezpečných podmínek v zahraničí a v jeho důsledku se stal poškozený voják invalidním 

důchodcem. V tom případě se náhrada za ztrátu na služebním platu poskytuje bez přihlédnutí 

k věkovému omezení. 

Z uvedeného ustanovení v praxi vyvstala otázka, zda všechny úrazy, jež se stanou při výkonu 

služby na zahraniční misi, a jejichž následkem se stane voják invalidním, jsou výkonem služby za 

zvlášť nebezpečných podmínek. Zákon o vojácích z povolání v ustanovení § 120 odst. 3 za zvlášť 

nebezpečné podmínky výkonu služby v zahraničí považuje zejména válečný stav ve státě, kde voják 

vykonává službu, službu v zahraničních operacích nebo plnění zvláštních úkolů při činnostech podle 

zvláštního právního předpisu (zpravodajské služby). 

Nejvyšší správní soud ČR se již zabýval případem, kdy voják požadoval jednorázové 

mimořádné odškodnění dle ustanovení § 120 odst. 3 zákona o vojácích z povolání (pro jeho přiznání 

platí zcela stejné podmínky jako pro časově neomezené vyplácení náhrady za ztrátu na služebním 

platu po skončení neschopnosti výkonu služby), neboť se mu stal služební úraz na zahraniční 

operaci v Afghánistánu při služebním tělocviku, v jehož důsledku se stal invalidním.  

V rozsudku č.j. 3 As 76/2017-21 ze dne 22. 2. 2018 Nejvyšší správní soud ČR uvedl „… je 

nutno chápat ust. § 120 odst. 3 zákona o vojácích z povolání jako nástroj sloužící ke kompenzaci 

újmy na zdraví způsobené vojákovi zvlášť nebezpečnými podmínkami, které jsou spojeny s danou 
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služebně vykonávanou činností. Jejich působení, resp. výkon činnosti s tímto rizikem spojené, totiž 

přímo ohrožuje vojákovo zdraví, či dokonce jeho život, a právě tím je dána mimořádná povaha 

odškodnění za újmu, kterou voják na zdraví skutečně utrpí. Jeho smyslem tak nemůže být odškodnění 

vojáka i v případě, že služební úraz s takovými podmínkami přímo nesouvisí, neboť pak by dané 

ustanovení bylo ve své podstatě nadbytečné, a postačilo by odškodné za „prostý“ služební úraz.“ 

 Soud rovněž zmiňuje, že uvedený závěr vyplývá i z výše daného odškodnění, které je 

mnohonásobně vyšší ve srovnání s dalšími druhy odškodnění stanovenými v ustanovení § 116 

zákona o vojácích z povolání. „Nelze si představit, že by měl zákonodárce v úmyslu takto vysokou 

částkou odškodňovat každého vojáka, který utrpěl služební úraz při zahraniční operaci, byť jeho 

zranění se zvlášť nebezpečnými podmínkami vůbec nesouviselo. Odškodné je pak mnohonásobně 

vyšší i ve srovnání s odškodnými stanovenými v odstavcích 1 a 2 téhož ustanovení. V tomto případě 

je nemyslitelné, že by bylo úmyslem zákonodárce mnohonásobně méně odškodnit vojáka, který 

utrpěl služební úraz např. při likvidaci výbušnin a munice (viz § 120 odst. 2), než vojáka, který 

„nešťastnou náhodou“ uklouzl při služebním tělocviku (byť na zahraniční operaci).“ 

Uvedené tedy lze jednoznačně vztáhnout rovněž na poskytování náhrady za ztrátu na 

služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby bez vazby na dosažení určitého věku 

poškozeného vojáka, kdy je ovšem nezbytnou podmínkou, aby služební úraz vznikl při výkonu 

služby za zvlášť nebezpečných podmínek v zahraničí v souvislosti s výkonem služby za rizikových 

podmínek, které vyplývají přímo z válečného stavu ve státě, služby v zahraničních operacích nebo 

při plnění zvláštních úkolů, v jiných případech se ustanovení § 118 odst. 5 nepoužije. 

 

3.2 Způsob přiznávání náhrady za ztrátu na služebním platu 

Přiznávání náhrady za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby 

a náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby spadá do řízení 

o služebním poměru vojáků, na které se vztahuje část devátá zákona o vojácích z povolání. 

Z ustanovení § 145 odst. 1 písm. c) vyplývá, že do řízení o služebním poměru spadá rovněž 

rozhodování o náhradě škody.  

Dle znění ustanovení § 144 zákona o vojácích z povolání se potom na řízení ve věcech 

služebního poměru (s výjimkou § 10-12 správního řádu, jenž se týká příslušnosti správních orgánů, 

§ 14 týkající se podjatosti, § 33 odst. 2 písm. c) k zastoupení na základě plné moci pro neurčitý 

počet řízení, § 79 odst. 5 k nákladům řízení paušální částkou, hlava XI části druhé týkající se 
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exekuce a § 175 týkající se stížností) vztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

Oproti civilním nárokům jsou tedy nároky ze škody na zdraví vojáků z povolání přiznávány 

v rámci správního rozhodování služebních orgánů. Rozhodnutí služebního orgánu musí splňovat 

všechny náležitosti uvedené ve správním řádu, stejně tak průběh samotného řízení o služebním 

poměru.  

K uvedenému se vyjádřil Nejvyšší soud ČR v usnesení sp. zn. 21 Cdo 1182/2013 ze dne 

9. 10. 2014, ve kterém uvedl, že: „Pravomoc činit právní úkony ve věcech služebního poměru 

jménem České republiky je svěřeno služebním orgánům, kterými jsou prezident republiky, ministr 

obrany a v rozsahu určeném rozkazem prezidenta nebo rozkazem ministra velitelé, náčelníci, 

ředitelé a jiní vedoucí zaměstnanci. Řízení ve věcech služebního poměru proběhne rovněž za účasti 

občana, jehož služební poměr vojáka zanikl, či za účasti pozůstalých, že proběhne i tehdy, když 

služební poměr vojáka zanikl.“  

V uvedeném případě se přitom jednalo o bývalého vojáka, který utrpěl pracovní úraz v roce 

1977, kdy po zhoršení jeho zdravotního stavu (následkem úrazu) došlo k přiznání plného 

invalidního důchodu ke dni 1. 12. 2006 a rovněž mu vznikl nárok na náhradu za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti. V tomto případě soud rozhodl, že nárok na náhradu za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti bývalého vojáka je nárokem veřejnoprávním, 

vyplývajícím ze služebního poměru vojáka z povolání, kdy stát je v tomto vztahu veřejnoprávní 

povahy nositelem veřejné svrchované moci. Zákon o vojácích z povolání obsahuje procesní 

ustanovení upravující postup služebních orgánů v rámci řízení ve věcech služebního poměru (na 

rozdíl od předchozí úpravy, tj. zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků), 

z čehož vyplývá, že pouze tyto mohou ve věci rozhodnout.  

To by se nezměnilo ani s ohledem na skutečnost, kdyby nárok na náhradu za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti vznikl před účinností zákona o vojácích z povolání, 

neboť je třeba rozlišovat mezi procesní úpravou postupu služebních orgánů v rámci řízení ve věcech 

vyplývajících ze služebního poměru vojáka, která s přijetím zákona o vojácích z povolání doznala 

podstatné změny, kde přechodná ustanovení nedovolují procesní postup podle dříve platné zrušené 

právní úpravy (zákona č. 76/1959 Sb.), a hmotněprávní úpravou odpovědnosti státu za škodu 

způsobenou vojákovi. 
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Výše uvedené tedy zjednodušeně znamená, že v případech vzniku nároku na náhradu za 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vojáka z povolání (či vojáka základní vojenské 

služby, náhradní vojenské služby, vojáka v záloze, atp.) do účinnosti zákona o vojácích z povolání 

se bude hmotněprávně nárok posuzovat dle zákona č. 76/1959 Sb., resp. dle starého zákoníku práce 

(zákon č. 65/1965 Sb.), a přitom o něm bude vedeno řízení dle procesních ustanovení zákona 

o vojácích z povolání, resp. správního řádu. Po vzniku účinnosti zákona o vojácích z povolání se 

potom na nárok vztahuje hmotněprávní i procesněprávní úprava stanovená tímto zákonem.  

Soudem stanovená konstrukce samozřejmě v praxi přináší různé komplikace, kdy dříve 

odškodňovaní bývalí vojáci (příp. vojáci základní vojenské služby) vedení správního řízení i přes 

poučení ze strany služebního orgánu považují za příliš komplikované a v některých případech 

rovněž zdlouhavé. 
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4 Průměrný (pravděpodobný) služební plat před vznikem škody 

K výpočtu náhrady za ztrátu na služebním platu po dobu i po skončení neschopnosti výkonu 

služby je potřeba stanovit průměrný služební plat, jehož voják dosahoval před vznikem škody, jak 

vyplývá z ustanovení § 117 a § 118 zákona o vojácích z povolání. 

Služební plat je obecně tvořen složkami, které jsou vyjmenované v ustanovení § 67 zákona 

o vojácích z povolání, jedná se o: 

- služební tarif, 

- výkonnostní příplatek,  

- příplatek za službu v zahraničí,  

- zvláštní příplatek,  

- příplatek za zvýšenou odpovědnost,  

- příplatek za služební pohotovost a  

odměnu.  

Mnozí vojáci při stanovení průměrného služebního platu přitom s jeho výší nesouhlasí, 

neboť jeho výše nedosahuje ani přibližně jim skutečně vyplácený služební plat. Důvodem jsou 

zejména dva příspěvky, které nejsou složkami platu, jak uvádí zákon o vojácích z povolání, tzv. 

příspěvek na bydlení a kázeňská odměna, kdy oba dva tyto příspěvky mohou znamenat 

několikatisícové přilepšení k platu. Tyto příspěvky jsou navíc osvobozeny od daně z příjmů, jak 

vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 písm. n) a o) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Průměrný služební plat je zásadní veličinou pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním 

platu, jeho správné stanovení je důležité i s ohledem na skutečnost, že se z něj vychází i při 

následných valorizacích. K valorizacím průměrného služebního platu pro účely náhrady za ztrátu na 

služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby dle ustanovení § 118 zákona o vojácích 

z povolání dochází pravidelně (každoročně) vyhláškou ministerstva obrany.  

Stanovení průměrného výdělku je otázkou právní, jak uvedl v rozsudku Nejvyšší soud ČR 

pod sp. zn. 21 Cdo 1185/2002 ze dne 10. 12. 2002, a proto by jej měl stanovovat na základě 

příslušných mzdových listů soud, a v případě stanovení průměrného služebního platu vojáka 

služební orgán.  

Tento názor podpořil a dále rozvedl Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 3445/2013 

ze dne 26. 5. 2015, ve kterém uvádí, že: „Předpokladem pro zjištění pravděpodobného výdělku je 
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náležité zjištění skutkových okolností významných pro konkrétní projednávanou věc a jejich právní 

posouzení. Průměrný výdělek a jeho zjišťování je totiž právní kategorií, jejíž obsah je určován 

právním předpisem.“ Jedná se tedy o otázku skutkovou a právní, kterou nelze přenášet na znalce, 

případně mzdovou účetní, jak doplnil Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1561/2008 ze 

dne 20. 5. 2009. 

Pokud hovoříme o stanovení průměrného služebního platu před vznikem škody pro účely 

výpočtu náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby podle 

ustanovení § 68r zákona o vojácích z povolání, platí, že je-li potřebné zjistit průměrný služební plat 

vojáka, použijí se přiměřeně příslušná ustanovení zákoníku práce o průměrném výdělku s tím, že 

k příplatku za službu v zahraničí a služebnímu platu za nevyčerpanou řádnou dovolenou se 

nepřihlíží.  

Jak uvádí Šubrt18, použití průměrného výdělku u vojáků je omezené pouze na případy 

náhrady škody, kam spadá i náhrada za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu 

služby a náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby, kdy 

z hlediska stanovení průměrného výdělku je právní úprava odpovědnosti za škodu podle zákona 

o vojácích z povolání konstrukčně totožná s právní úpravou stanovenou v zákoníku práce. 

Stanovení průměrného výdělku se věnuje hlava XVIII části třinácté zákoníku práce. 

Zkráceně lze uvést, že průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hrubý výdělek z hrubé mzdy 

nebo platu a z odpracované doby v rozhodném období. Odpracovaná doba je potom ta, za kterou 

náleží zaměstnanci mzda nebo plat.19  V případě, že v rozhodném období nebylo odpracováno 21 

dnů, použije se pravděpodobný výdělek, který se zjišťuje z hrubé mzdy nebo platu, kterého dosáhl 

zaměstnanec od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, kterého by zřejmě 

dosáhl, kdy se přihlíží zejména k jednotlivým složkám mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě 

či platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci.20  

Rozhodným obdobím je předcházející kalendářní čtvrtletí (před vznikem škody), případně 

celý předcházející kalendářní rok. Průměrný výdělek se zjišťuje k prvnímu dni následujícího 

kalendářního měsíce po skončení rozhodného období. Průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný 

                                                 

18 ŠUBRT, Bořivoj. Obsluha mzdy a platu. 1. vyd. Olomouc: ANAG, ©2014. 551 s. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7263-887-1, s. 304. 

19 ustanovení § 352 a násl. zákoníku práce 

20 ustanovení § 355 zákoníku práce 
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hodinový výdělek, jenž je na průměrný měsíční výdělek přepočítán s použitím koeficientu 4,348 

odpovídajícímu průměrnému počtu týdnů v měsíci a počtu hodin v pracovním týdnu.21 Vojáci 

z povolání přitom mají 40hodinový týdenní pracovní úvazek (zákonem č. 332/2014 byla provedena 

změna zákona o vojácích z povolání, kdy týdenní služební doba byla z 42,5 hodin změněna na 40 

hodin týdně s účinností od 1. 7. 2015). Průměrný měsíční služební plat vojáka se tedy vypočítá 

obdobně dle vzorce PHP x (4,348 x 40), kdy PHP je zjištěný průměrný nebo pravděpodobný 

hodinový služební plat vojáka. 

Obdobně jako soud musí odůvodnit v případném sporu mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem výpočet průměrného (pravděpodobného) měsíčního výdělku, aby zabránil námitce 

nepřezkoumatelnosti svého rozhodnutí, musí tak učinit rovněž služební orgán, aby rozhodnutí 

o náhradě za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby vojáka bylo 

přezkoumatelné. V civilních řízeních soud již dříve judikoval, že nelze uvádět pouze cifru nebo 

odkaz na podklady, na základě kterých byl průměrný výdělek vypočten, kdy musí být zejména 

zřejmé, jak k němu soud (služební orgán) dospěl (Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího 

soudu ČSR ze dne 27. 1. 1975, sp. zn. Cpj 37/74). 

 

4.1 Poměrná část průměrného (pravděpodobného) měsíčního služebního platu 

Velmi často se stává, že náhrada nepřísluší za celý měsíc, ale pouze za část měsíce (nejčastěji 

při vzniku a zániku náhrady), kdy je třeba stanovit poměrnou část průměrného nebo 

pravděpodobného měsíčního služebního platu. V tomto případě nabízí dva různé způsoby stanovení 

Šubrt22, který uvádí, že lze vycházet z poměru počtu pracovní dnů (hodin) spadajících podle 

původního režimu pracovní doby zaměstnance (výkonu služby vojáka) do této části kalendářního 

měsíce k celkovému počtu pracovních dnů (hodin) v měsíci. Druhou možností potom je poskytnutí 

náhrady ve výši průměrného hodinového výdělku (služebního platu) za příslušný počet pracovních 

hodin. 

 

                                                 

21 ustanovení § 354 a § 356 zákoníku práce 

22 ŠUBRT, Bořivoj. Obsluha mzdy a platu. 1. vyd. Olomouc: ANAG, ©2014. 551 s. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7263-887-1, s. 425. 
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4.2 Průměrný výdělek u jiného zaměstnavatele 

Ne vždy se dorovnává finanční ztráta poškozeného způsobená následky služebního úrazu či 

nemoci z povolání do služebního platu vojáka z povolání. Jedná se o případy, kdy ztráta na výdělku 

vznikla až po ukončení služebního poměru vojáka, kterému služební poměr zanikl z jiných důvodů, 

než následkem služebního úrazu či nemoci z povolání ztrátou zdravotní způsobilosti na základě 

rozhodnutí přezkumné komise.  

Na tomto místě je potřeba zmínit, že skončení služebního poměru vojáka z povolání 

pravomocným rozhodnutím přezkumné komise vyplývá přímo ze zákona23 a další akty, jako např. 

personální výnos o skončení služebního poměru vojáka mají pouze deklaratorní charakter.  

Rozhodnutí přezkumné komise je správním rozhodnutím, vůči kterému mohou být podány 

řádné i mimořádné opravné prostředky a rovněž může podléhat soudnímu přezkumu (na základě 

tohoto rozhodnutí dochází ke vzniku, změně, zániku práv a povinností vojáka z povolání). 

Rozhodnutí vydává Přezkumná komise u Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní 

nemocnice Praha, odvolacím služebním orgánem je Vyšší přezkumná komise u Ministerstva 

obrany24. 

Služební poměr je obvykle skončen pro následky služebního úrazu či nemoci z povolání, 

neboť na zdravotní stav a fyzickou zdatnost vojáků jsou při výkonu vojenské činné služby kladeny 

zvýšené nároky. Proto i sebemenší trvalé následky znamenají ve většině případů nutnost ukončení 

služebního poměru vojáka z povolání v důsledku nedostatku zdravotní způsobilosti k výkonu 

vojenské činné služby. Někdy ovšem mohou nastat situace, že než Přezkumná komise rozhodne 

o další zdravotní způsobilosti vojáka, uplyne mu např. závazek, či služební poměr vojáka z povolání 

skončí pro jiné důvody, které nemají příčinu v poškození zdraví následkem služebního úrazu či 

nemoci z povolání. 

Tyto případy byly řešeny opakovaně Nejvyšším soudem ČR, tedy v rovině pracovněprávní, 

kdy tyto závěry lze plně využít rovněž při posuzování náhrady za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti výkonu služby dle ustanovení § 118 zákona o vojácích z povolání. 

V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 350/98 ze dne 8. 4. 1999, Nejvyšší soud ČR uvedl, že došlo-li 

u poškozeného zaměstnance ke ztrátě na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání 

                                                 

23 ustanovení § 18 písm. h) zákona o vojácích z povolání 

24 ustanovení § 30 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování 
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invalidity nebo částečné invalidity), je zaměstnavatel povinen mu škodu nahradit, jestliže byly 

splněny předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, 

i když ztráta na výdělku vznikla až po skončení jejich pracovního poměru. Východiskem pro 

výpočet náhrady za ztrátu na výdělku v takovém případě však nemůže být průměrný výdělek 

poškozeného zaměstnance stanovený z příjmů, které pobíral od tohoto zaměstnavatele, ale průměrný 

výdělek před vznikem škody, tj. průměrný výdělek, kterého by prokazatelně dosáhl u jiného 

zaměstnavatele za práci, kterou by pro něj vykonal, kdyby k pracovnímu úrazu či nemoci z povolání 

(poškození zdraví úrazem či nemocí způsobeného) nedošlo. 

Z předmětného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vyplývá, že v případě, kdy měl voják 

z povolání skončit výkon vojenské činné služby z důvodů, které nesouvisí s uvedeným poškozením 

zdraví následkem služebního úrazu či nemoci z povolání, vznikla by mu ztráta na služebním platu, 

i kdyby neutrpěl služební úraz či nemoc z povolání. V příčinné souvislosti je ovšem pouze taková 

ztráta na služebním platu, která vychází z poškození zdraví vojáka následkem služebního úrazu či 

nemoci z povolání. To ovšem neznamená, že by po ukončení služebního poměru vojáka z povolání 

nemohla poškozenému vzniknout škoda v důsledku služebního úrazu či nemoci z povolání a že by 

stát jako odpovědný subjekt nebyl povinen tuto škodu nahradit. V případě, kdy poškozený již 

nemůže následkem služebního úrazu či nemoci z povolání konat stejnou práci, kterou konal před 

služebním úrazem či nemocí z povolání u státu, a po služebním úrazu je schopen konat pouze jinou 

méně placenou práci, je majetková újma v důsledku toho vznikající, škodou, která vznikla 

následkem služebního úrazu či nemoci z povolání. Východiskem pro výpočet náhrady ovšem již 

nemůže být služební plat vojáka z povolání, ale průměrný výdělek před vznikem škody, kterého by 

poškozený dosáhl u jiného zaměstnavatele za práci, kterou by pro něj vykonal, nebýt služebního 

úrazu či nemoci z povolání.  

Je tedy otázkou, zda lze pořád ještě rozhodovat o náhradě za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti výkonu služby dle ustanovení § 118 zákona o vojácích z povolání, když již 

není odškodňována ztráta na služebním platu, ale ztráta na výdělku u jiného zaměstnavatele. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o náhradu škody bývalého vojáka, je zcela jistě potřeba 

rozhodovat na základě zákona o vojácích z povolání a konkrétně dle ustanovení týkajících se 

náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby, ačkoli název náhrady 

nebude odpovídat skutečně odškodňované ztrátě.  
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Při zjišťování samotného průměrného výdělku před vznikem škody u jiného zaměstnavatele 

za práci, kterou by u něj vykonal, kdyby nedošlo k poškození zdraví následkem služebního úrazu či 

nemoci z povolání, je třeba na základě rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1997/2008 ze 

dne 15. 12. 2009 vycházet ze zdravotního stavu poškozeného neovlivněného služebním úrazem či 

nemocí z povolání, k jeho schopnostem a získané kvalifikaci, k situaci na trhu práce v místě, o němž 

lze důvodně předpokládat, že by v něm poškozený konal práci, kdyby nedošlo ke služebnímu úrazu 

či nemoci z povolání (zejména místo bydliště poškozeného či výkonu dřívější práce), např. též 

k dalším okolnostem, ukazuje-li se, že mají nebo by mohly mít význam při přijímání poškozeného 

do pracovního poměru či jiného pracovněprávního vztahu k jinému zaměstnavateli. 

V případě vojáků z povolání ovšem toto zkoumání zdravotního stavu před poškozením 

zdraví následkem služebního úrazu či nemoci z povolání postrádá význam právě s ohledem na 

zvýšené nároky na zdravotní stav a fyzickou zdatnost vojáků, jak je rozebráno výše. Co se týče 

kvalifikace, mezi vojáky se často objevují čistě vojenské kvalifikace s praxí v rámci Armády ČR. 

V tomto smyslu se potom dokazování stává složitější a v neprospěch poškozených, kteří nejsou 

schopni prokázat, kde jinde by mohli být zaměstnání se střední vojenskou školou bez jakékoliv jiné 

praxe. 

Nejvyšší soud ČR v uvedeném rozsudku dále připustil, že pracovní místo u jiného 

zaměstnavatele nemusí být volné, a že po poškozeném nelze ani požadovat, aby se o jinou práci 

opravdu ucházel u konkrétního zaměstnavatele (tj. obcházel jednotlivé vhodné zaměstnavatele při 

jeho zhoršeném zdravotním stavu následkem úrazu či nemoci z povolání, případně uspěl ve 

výběrovém řízení apod. a ucházel se přitom o práci, kterou stejně pro následky úrazu či nemoci 

z povolání nemůže vykonávat).  

Průměrný výdělek před vznikem škody se v tomto případě zjišťuje jako pravděpodobný 

výdělek, kterého by poškozený dosáhl při výkonu práce u zjištěného jiného zaměstnavatele. Musí 

být tedy zjištěno, jakou mzdu by poškozený u jiného zaměstnavatele obdržel nejen se zohledněním 

pevných a nárokových složek mzdy, ale rovněž fakultativních složek mzdy, které se stanovují 

odlišným způsobem (např. podle kolektivní smlouvy, vnitřních předpisů apod.) 

Městský soud v Praze v rámci rozsudku sp. zn. 5 Ad 5/2017 ze dne 28. 1. 2020 řešil případ 

bývalého vojáka, který utrpěl při výkonu vojenské činné služby služební úrazy, které zanechaly jisté 

trvalé následky na zdraví poškozeného. Jeho služební poměr ovšem skončil uplynutím stanovené 

doby, tedy bez souvislosti s předmětnými služebními úrazy. Poškozený požádal o náhradu za ztrátu 
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na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby, a protože nárok vznikl po skončení 

služebního poměru z jiných příčin, než následkem služebních úrazů, náhrada vznikla ve výši 

odvozené z pravděpodobného výdělku, jehož by prokazatelně dosáhl u jiného zaměstnavatele za 

práci, kterou by pro něj vykonal, kdyby k pracovním úrazům nedošlo. Na výzvu služebního orgánu 

tedy poškozený předložil výpis z inzerce, ve které byl uveden zaměstnavatel, u něž by mohl být 

zaměstnán (nebýt následků pracovních úrazů) jako řidič mezinárodní kamionové dopravy. Na dotaz 

služebního orgánu bylo zjištěno, kolik činil v rozhodném období průměrný měsíční výdělek řidiče 

mezinárodní kamionové dopravy, kdy byly určeny jednotlivé složky mzdy a vedle toho cestovní 

náhrady, které tvořily téměř polovinu výdělku avizovaného v inzerci. Tyto skutečnosti byly dány 

poškozenému k seznámení, vyjádření se a případnému navržení dalších důkazů, neboť v řízení 

o žádosti je na žadateli, aby prokázal všechny rozhodné skutečnosti, na což poškozený nereagoval. 

Služební orgán tedy dorovnával skutečně dosažený výdělek po poškození zdraví následkem 

služebních úrazů do pravděpodobné mzdy řidiče mezinárodní kamionové dopravy bez cestovních 

náhrad s argumentací, že tyto nejsou součástí mzdy a náhrada za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti výkonu služby v důsledku uvedeného poškozenému nevznikla. 

Soud žalobu založenou pouze na argumentaci týkající se zohledňování cestovních náhrad do 

pravděpodobného výdělku (před vznikem škody) poškozeného zamítl. Soud uvedl, že přestože 

nedává dotčená úprava zákoníku práce explicitní odpověď na danou otázku (na rozdíl od zrušeného 

zákona č. 1/1992, ustanovení § 4 odst. 2), s ohledem na účel, který cestovní náhrady 

v zaměstnaneckém poměru plní, je pojetí cestovních náhrad jako součásti mzdy (platu), tedy 

odměny za vykonanou práci, vyloučeno. Smyslem poskytnutí cestovních náhrad je nahrazení 

nákladů, které v souvislosti s výkonem práce zaměstnance má za povinnost nést zaměstnavatel. 

Jestliže je pro účel stanovení pravděpodobného výdělku podle zákoníku práce rozhodná mzda anebo 

plat, a nikoliv další plnění poskytovaná zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, byl postup 

služebních orgánů legitimní. Jako relevantní soud rovněž shledal poukaz na skutečnost, že cestovní 

náhrady nejsou předmětem daně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Poškozenému se tedy dostalo spravedlivého odškodnění, pokud byla náhrada za ztrátu na 

jeho služebním platu odvozena od pravděpodobně dosažitelné mzdy a nikoli též cestovních náhrad 

přislíbených zaměstnavatelem k proplacení. Spravedlivému odškodnění by naopak nekonvenovalo, 

kdyby náhrada za ztrátu na služebním platu na jedné straně reflektovala cestovní náhrady, z nichž 

nebyla odvedena daň z příjmu ani pojistné na zdravotní a sociální pojištění, zatímco v jiném 
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srovnatelném případě by byla ve stejné výši zohledněna mzda, a tudíž příjem včetně zákonných 

odvodů. 
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5 Náhrada za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby 

Náhrada za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby vojáka je 

upravena v ustanovení § 117 zákona o vojácích z povolání a činí rozdíl mezi průměrným platem 

vojáka před vznikem škody způsobené služebním úrazem nebo nemocí z povolání a služebním 

platem po dobu dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz nebo plnou výší 

nemocenského.  

Náhrada náleží i při další neschopnosti výkonu služby z důvodu téhož služebního úrazu nebo 

nemoci z povolání, kdy se vychází z průměrného služebního platu vojáka před vznikem této další 

škody. Jestliže vojákovi před vznikem této další škody náležela náhrada za ztrátu na služebním platu 

po skončení neschopnosti výkonu služby, poskytne se mu náhrada podle odstavce 1 do výše částky, 

do které by mu náležela náhrada podle § 118 zákona o vojácích z povolání, kdyby nebyl neschopen 

výkonu služby, a přitom se za služební plat po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání 

považuje služební plat podle § 68k nebo nemocenské. 

Průměrný služební plat se zjistí z předchozího kalendářního čtvrtletí vzniku škody, tj. ztráty 

na služebním platu v důsledku neschopnosti výkonu služby pro služební úraz či nemoc z povolání 

vojáka. 

 Předpokladem odpovědnosti za škodu vzniklou ztrátou na služebním platu vojáka po dobu 

neschopnosti výkonu služby je existence služebního úrazu či nemoci z povolání, ztráta na služebním 

platu po dobu neschopnosti výkonu služby a příčinná souvislost mezi těmito.  

Nutno podotknout, že podmínkou trvání nároku na náhradu za ztrátu na služebním platu po 

dobu neschopnosti výkonu služby není trvání služebního poměru vojáka, ale doba, po kterou trvá 

neschopnost v souvislosti se služebním úrazem či nemocí z povolání. Touto problematikou se 

zabýval Nejvyšší soud ČR, který v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 582/2015 ze dne 3. 6. 2016 uvedený 

závěr, jenž je plně aplikovatelný rovněž pro náhradu za ztrátu na služebním platu po dobu 

neschopnosti výkonu služby, deklaroval. 

Poněkud zajímavá situace nastává, když voják, jenž utrpěl služební úraz (či nemoc 

z povolání) po ukončení služebního poměru onemocní v souvislosti s dříve prodělaným služebním 

úrazem (či nemocí z povolání) a musí nastoupit pracovní neschopnost, kdy mu vznikne ztráta na 

výdělku, kterého dosahuje v současném zaměstnání u nového zaměstnavatele. Tento případ řešil 

Městský soud v Praze v rozsudku sp. zn. 10 Ad 16/2017 ze dne 24. 11. 2019.  
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Soud se vypořádal s otázkou, zda je na předmětnou situaci aplikovatelné ustanovení § 117 

odst. 2 tak, že shledal vhodnost aplikace uvedeného ustanovení, ačkoliv je pravdou, že poškozený 

již nevykonával službu ve smyslu zákona o vojácích z povolání, neboť v době předmětných 

pracovních neschopností vykonával jako zaměstnanec pro svého tehdejšího zaměstnavatele závislou 

práci v režimu zákoníku práce. Zároveň ovšem nebylo možné použít na případ poškozeného ani 

znění ustanovení § 271 odst. a) zákoníku práce (který obsahově odpovídá ustanovení § 117 odst. 2 

zákona o vojácích z povolání), které obdobně upravovalo náhradu při další neschopnosti z důvodu 

téhož pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které nepočítalo s tím, že další pracovní 

neschopnost by mohla být vyvolána služebním úrazem, jenž zaměstnanec utrpěl dříve při výkonu 

služby jako voják z povolání. Přestože znění uvedeného ustanovení zákona o vojácích z povolání 

dopadá na situaci „neschopnosti k výkonu služby“ a poškozenému pro další neschopnost, jež byla 

způsobena služebními úrazy utrpěnými při výkonu služby, byla přiznána náhrada za ztrátu na 

služebním platu, ačkoli ten již poškozenému nenáležel, nebyl tento postup dle soudu nesprávný.  

Poškozený se v uvedeném případě domáhal dorovnávání rozdílu mezi poskytovanými 

nemocenskými dávkami a nikoliv průměrným výdělkem, kterého dosahoval u současného 

zaměstnavatele (jak učinil služební orgán rozhodující o nároku poškozeného), ale výdělkem, který 

by obdržel u jiného zaměstnavatele, kdyby nedošlo k zdravotním následkům v důsledku služebních 

úrazů, neboť vlivem těchto se značně snížila pracovní schopnost poškozeného. Soud ovšem 

neshledal, že by měly námitky poškozeného oporu v zákoně. Předmětné ustanovení § 117 odst. 2 

zákona o vojácích z povolání zcela jednoznačně počítá s tím, že základem pro výpočet náhrady za 

ztrátu na příjmu bude průměrný výdělek, kterého poškozený před započetím další pracovní 

neschopnosti reálně dosahoval. Tento způsob interpretace předmětného ustanovení dle soudu 

jednoznačně podporuje jak čistě gramatická, tak i systematická a teleologická metoda výkladu. Soud 

uzavřel, že cílem a účelem daného ustanovení jistě nebyla celková kompenzace ztrát vzniklých 

v souvislosti s újmou na zdraví způsobenou služebními úrazy, ale pouze odškodnění kryjící skutečně 

vzniklé finanční znevýhodnění poškozeného pramenící z následné (v projednávaném případě 

pracovní) neschopnosti vzniklé ze služebních úrazů poškozeného. 
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5.1 Neschopnost výkonu služby vojáka a služební plat 

V případě neschopnosti výkonu služby náleží obecně vojákovi služební plat při úrazu či 

nemoci po dobu prvního měsíce neschopnosti k výkonu služby pro úraz či nemoc, jak vyplývá 

z ustanovení § 68k odst. 1 zákona o vojácích z povolání. 

S ohledem na zachování principu skutečné škody, která vznikla vojákovi v důsledku 

služebního úrazu či nemoci z povolání poklesem jeho průměrného služebního platu, jehož dosahoval 

před vznikem škody, náleží mu náhrada za ztrátu na služebním platu nejdéle po dobu 12 měsíců od 

počátku dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz, které voják utrpěl při výkonu služby, 

v přímé souvislosti s ním nebo pro výkon služby.25  

Na základě výše uvedeného ustanovení je nárok vojáka na služební plat založen po dobu 

jednoho měsíce v případě obecných úrazů a onemocnění s výkonem vojenské činné služby 

nesouvisejících a po dobu 12 měsíců v případě, kdy nastane úraz či nemoc v souvislosti s výkonem 

vojenské činné služby. Výše služebního platu se ovšem neredukuje, jak tomu je v případě 

zaměstnanců v pracovním poměru.  

Novelou zákoníku práce byla od 1. 7. 2019 rovněž zrušena tzv. karenční doba, což platí 

rovněž pro neschopnost vojáka k výkonu vojenské činné služby. Voják tedy od této novely má 

nárok na služební plat již od první hodiny své neschopnosti k výkonu služby. Nutno uvést, že 

karenční doba se ovšem nikdy neaplikovala v případech služebních úrazů či nemocí z povolání.  

Po uplynutí doby pobírání náhrady ve výši platu náleží vojákovi nemocenské. Účast na 

nemocenském pojištění vojáků z povolání je upravena rozkazem ministra obrany č. 26/2009 

Věstníku MO, nemocenské pojištění vojáků z povolání v působnosti MO, ve znění rozkazu ministra 

obrany č. 43/2012 Věstníku MO. Dále se pro rozhodování o dočasné neschopnosti ke službě 

aplikuje úprava uvedená v rozkaze ministra obrany č. 28/1997 Věstníku MO, posuzování a uznávání 

krátkodobé neschopnosti ke službě pro nemoc u vojáků v činné službě. Nemocenské se vyplácí ve 

výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Voják má nárok na nemocenské po celou 

dobu trvání neschopnosti k výkonu služby, ovšem nejdéle do vyčerpání podpůrčí doby, tj. do 380 

kalendářních dnů. 

                                                 

25 SKORUŠA, Leopold a kol. Zákon o vojácích z povolání: komentář. Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017. xlviii, 419 stran. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-929-9, s. 289. 
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Před uplynutím podpůrčí doby (na její uplynutí je voják upozorněn ze strany příslušné 

mzdové účtárny) by měl voják vyhledat svého ošetřujícího lékaře, který ho bude informovat 

o předpokládaném vývoji jeho zdravotního stavu. Obvykle následuje přezkumné řízení za 

podmínek, které jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva obrany č. 357/2016 Sb., o zdravotní 

způsobilosti k výkonu vojenské činné služby. V případě, že ošetřující lékař shledá, že dočasná 

neschopnost výkonu služby nebude po uplynutí podpůrčí doby ukončena, může voják podat žádost 

o povolení další výplaty nemocenského po uplynutí podpůrčí doby, případně může být podána 

žádost o přiznání invalidního důchodu, pokud je stav víceméně trvalý a nepředpokládá se jeho 

zlepšení. V případě žádosti o prodloužení výplaty nemocenského, tato možnost připadá v úvahu 

pouze v případě, kdy lze očekávat, že voják nabyde v brzké době opět schopnost službu vykonávat. 

Prodloužení lze schválit nejvýše na 3 měsíce opakovaně, kdy celková doba o prodloužení ovšem 

nesmí přesáhnout 350 dnů.  

Zejména při posuzování vzniku náhrady za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti 

výkonu služby dle ustanovení § 117 zákona o vojácích z povolání musí být prokázáno, že 

neschopnost k výkonu služby vojáka z povolání vznikla výlučně pro služební úraz. V průběhu 

neschopnosti může být změněna diagnóza a nová nesouvisející neschopnost k výkonu služby z tzv. 

obecných příčin může přímo navazovat na neschopnost k výkonu služby pro služební úraz či nemoc 

z povolání.  

V těchto případech je potřeba, aby služební orgán, který náhradu za ztrátu na služebním platu 

po dobu neschopnosti výkonu služby dotazem na lékaře vystavujícího neschopnost výkonu služby 

(vojenský poskytovatel ambulantní péče v oboru všeobecného praktického lékařství, když není 

zřízen, tak jiný poskytovatel zdravotních služeb, se kterým Vojenská zdravotní pojišťovna uzavřela 

smlouvu o zajišťování zdravotních služeb, výjimkami jsou zubaři a gynekologové, kde voják 

z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, jak vyplývá 

z vyhlášky Ministerstva obrany č. 156/2015 Sb.) při dlouhotrvající neschopnosti ověřoval její 

souvislost se služebním úrazem či nemocí z povolání. Navazující neschopnost ke službě 

z nesouvisejících příčin poškození zdraví vojáka by nezakládala nárok na předmětnou náhradu 

služebního platu.  
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5.2 Promlčení náhrady za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby 

Na náhradu za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby dle ustanovení 

§ 117 zákona o vojácích z povolání se vztahují promlčecí lhůty uvedené v tomto zákoně na základě 

ustanovení § 159 odst. 2. Dle ustanovení § 161 odst. 3 zákona o vojácích z povolání činí promlčecí 

lhůta k uplatnění nároku na náhradu škody 2 roky a počne běžet ode dne, kdy se poškozený dozví 

o tom, že škoda vznikla, a o tom, kdo za ni odpovídá. 

Městský soud v Praze řešil v rozsudku sp. zn. 10 Ad 4/2013 ze dne 22. 3. 2017 spor vojáka, 

jenž utrpěl služební úraz a žádal o vyplacení náhrady za ztrátu na služebním platu po dobu 

neschopnosti výkonu služby dle ustanovení § 117 zákona o vojácích z povolání. Služební orgán 

dospěl k závěru, že jelikož neschopnost k výkonu služby poškozeného vojáka skončila dne 26. 2. 

2007, uplynula dvouletá promlčecí lhůta k uplatnění nároku dne 26. 2. 2009, kdy žalobce nárok 

uplatnil až po uplynutí této lhůty. 

Voják, jenž se žalobou domáhal zrušení předmětného rozhodnutí služebního orgánu, kterým 

bylo rozhodnuto, že je jeho nárok na náhradu promlčen, argumentoval usnesením Nejvyššího soudu 

ČR sp. zn. 25 Cdo 1089/2006 ze dne 19. 11. 2006, ze kterého plyne, že o výši škody spočívající ve 

ztrátě na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se poškozený dozví zpravidla v okamžiku, kdy mu 

byla vyplacena poslední dávka nemocenského. Vojákovi ovšem byla poslední dávka nemocenského 

vyplacena až po 12. 3. 2007, kdy jeho žádost ze dne 6. 3. 2009 tedy byla podána včas (ač 

nepříslušnému služebnímu orgánu). Soud ze správního spisu vedeného služebním orgánem zjistil 

následující skutkový stav. Žádost o náhradu škody způsobené pracovní neschopností adresovanou 

Ministerstvu obrany žalobce podal k poštovní přepravě 10. 3. 2009 a doručena byla 12. 3. 2009. 

Z lékařských zpráv vyplynulo, že voják byl v neschopnosti výkonu služby pro úraz ode dne 5. 3. 

2006, kdy došlo ke zhmoždění dolní části zad a pánve. V lékařské zprávě ze dne 26. 2. 2007 se 

potom uvádí, že je pracovní neschopnost (po ukončení služebního poměru) vystavena pro diagnózu 

nachlazení (tedy bez souvislosti s předmětným služebním úrazem).  

Soud v uvedené věci dospěl k závěru, že žalobcova neschopnost trvala sice nejméně do 5. 3. 

2007, nicméně od 26. 2. 2007 již nebyla v souvislosti s předmětným služebním úrazem, v této 

otázce se tedy ztotožnil se služebními orgány, že pracovní neschopnost způsobená služebním 

úrazem skončila nejpozději dne 26. 2. 2007, při níž měl právo na náhradu dle ustanovení § 117 

zákona o vojácích z povolání.  
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Soud ovšem služebním orgánům nepřisvědčil v otázce, kdy se žalobce dozvěděl o způsobené 

škodě, tedy o výši rozdílu mezi nemocenskými dávkami, jež mu byly vyplaceny, a jeho průměrným 

platem. Ustanovení § 161 odst. 3 zákona o vojácích z povolání obsahově odpovídá ustanovení § 106 

odst. 1 občanského zákoníku z roku 1964, kdy civilní judikatura jednoznačně stanovila, že 

poškozený se o škodě dozví až okamžikem, kdy mu je nepochybně známo, v jaké výši škoda 

vznikla.  

Jak vyplývá z výše uvedeného usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1089/2006 ze 

dne 29. 11. 2006: „o výši škody spočívající ve ztrátě na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se 

poškozený dozví zpravidla v okamžiku, kdy mu byla vyplacena poslední dávka nemocenského, a kdy 

může ztrátu na výdělku specifikovat.“ 

Neuspěla ani argumentace služebních orgánů, že dle jiné civilní judikatury (rozsudek 

Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 1 Cz 18/81 ze dne 23. 6. 1981 a usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. 

zn. 26 Cdo 479/2005 ze dne 24. 11. 2005) stačí, aby poškozený zjistil skutkové okolnosti, z nichž 

lze dovodit vznik škody a orientačně i její rozsah a přesné vyčíslení škody je potom uvedeno 

v rozsudku (rozhodnutí služebního orgánu). Názor služebních orgánů, že žalobce se dozvěděl 

o způsobené škodě nejpozději v den, kdy skončila jeho pracovní neschopnost způsobená služebním 

úrazem, tedy neuspěla. Soud v konkrétním případě zjistil, že nemocenská dávka za měsíc únor 2007 

byla převedena na účet žalobce dne 12. 3. 2007 a nemohla tedy být připsána dříve než 13. 3. 2007 

a dvouletá promlčecí lhůta nemohla uplynout dříve než 13. 3. 2009. Proto i kdyby žalobce uplatnil 

nárok, jak tvrdí služební orgány, až dne 12. 3. 2007, nebyl jeho nárok promlčen. 
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6 Náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu 

služby 

Úpravu náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby 

vojáka nalezneme v ustanovení § 118 zákona o vojácích z povolání, dle kterého se náhrada za ztrátu 

na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby poskytne vojákovi v takové výši, aby 

spolu s jeho příjmem po služebním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání, s připočtením 

případného invalidního důchodu, který se poskytuje z téhož důvodu, se rovnala jeho průměrnému 

služebnímu platu před vznikem škody, nejvýše však ve výši dvacetinásobku minimální mzdy. 

 Z uvedeného tedy vyplývá, že základními veličinami pro výpočet náhrady za ztrátu na 

služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby jsou průměrný měsíční služební plat, 

kterého voják dosahoval před vznikem úrazu či nemoci z povolání, dále výdělky, kterých poškozený 

voják dosahuje po služebním úrazu či nemoci z povolání, a případný invalidní důchod, který je ale 

přiznán z důvodu služebního úrazu či nemoci z povolání.  

 Zároveň ze zákonného ustanovení vyplývá, že náhrada za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti výkonu služby je omezena maximální možnou částkou, která může být 

poškozenému vojákovi vyplacena, a to částkou rovnající se dvacetinásobku minimální mzdy, tj. 

292.000 Kč, neboť k 1. 1. 2020 činí minimální mzda 14.600 Kč. 

 Účelem náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby je 

poskytnout poškozenému vojáku odškodnění, neboť ten utrpěl ztrátu na služebním platu v důsledku 

omezení nebo případně ztráty pracovní schopnosti v důsledku služebního úrazu či nemoci 

z povolání. Jedná se tedy o újmu majetkovou, vyplývající z poškození zdraví vojáka, který není 

schopen dosahovat takového služebního platu jako před poškozením jeho zdraví.  

 Bělina26 uvádí, že okolnost, že poškozený zaměstnanec (voják z povolání) není schopen 

realizovat svou pracovní sílu na trhu práce za stejných finančních podmínek jako předtím, než utrpěl 

pracovní (služební) úraz (případně onemocněl nemocí z povolání), současně znamená, že snížení 

příjmu, kterým je vyjádřeno nevratné, či obtížně reparovatelné poškození zdraví, za kterého může 

nadále svou pracovní sílu realizovat, představuje skutečnou škodu. 

                                                 

26 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. xxv, 1613 

s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1525. 
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 Náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby náleží jednou 

měsíčně, jak vyplývá z povahy předmětné náhrady. V soukromoprávní úpravě ustanovení § 271m 

odst. 2 zákoníku práce je dokonce povinnost zaměstnavatele vyplácet náhradu za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti výslovně stanovena. V případě, že je zaměstnavatel 

s vyplácením náhrady v prodlení, může se poškozený domáhat rovněž úroků z prodlení (jak vyplývá 

ze Stanoviska občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Cpj 37/74 ze dne 27. 1. 

1975). V případě, že je náhrada vyplacena za delší časové období po lhůtě splatnosti jednorázově 

a poškozenému tak vznikne vyšší daň z příjmů, je zaměstnavatel odpovědný i za tuto škodu, jak 

judikoval Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2023/2004 ze dne 14. 7. 2005. 

 

6.1 Zdravotní způsobilost k výkonu služby ve vazbě na ukončení služebního poměru 

Je třeba uvést, že podmínkou přiznání náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení 

neschopnosti výkonu služby není ukončení služebního poměru vojáka. Vojákovi může být 

rozhodnutím Přezkumné komise Ministerstva obrany snížena zdravotní klasifikace, nicméně nemusí 

být snížena v takovém rozsahu, že by to bylo překážkou pro výkon vojenské činné služby, zároveň 

ovšem musejí být při výkonu služby dodržována určitá omezení. S ohledem na tuto skutečnost může 

být voják přeřazen na jiné služební místo, kde bude dosahovat nižšího služebního platu než před 

poškozením zdraví služebním úrazem či nemocí z povolání a náhrada za ztrátu na služebním platu 

po skončení neschopnosti výkonu služby mu bude náležet. 

Stupně zdravotní způsobilosti jsou stanovovány pro potřeby zdravotní klasifikace, a to podle 

zjištěné míry schopnosti posuzované osoby k výkonu vojenské činné služby. Stupně zdravotní 

způsobilosti se s přihlédnutím k požadavkům na schopnost vykonávat vojenskou činnou službu 

vyjadřují následovně27: 

 „Schopen (značka A)“ pro první stupeň, 

 „Schopen s výhradou (značka B)“ pro druhý stupeň, 

 „Schopen s omezením (značka C)“ pro třetí stupeň, 

 „Neschopen (značka D)“ pro čtvrtý stupeň. 

                                                 

27 ustanovení § 2 vyhlášky Ministerstva obrany č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu 

vojenské činné služby 
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První stupeň zdravotní způsobilosti splňují vojáci, pokud jejich zdravotní způsobilost 

dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu bez omezení, s výjimkou některých speciálních 

vojenských odborností, jež kladou zvláštní nároky na zdravotní způsobilost. 

Druhý stupeň zdravotní způsobilosti splňují vojáci, pokud jejich zdravotní způsobilost 

umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu, s výjimkou 

vojenských odborností a služebního zařazení, jež vyžadují zvýšené nároky na fyzickou zdatnost, 

duševní činnosti nebo intelektové kvality anebo zvýšené požadavky na přesnost a pohotovost 

smyslových orgánů. 

Třetí stupeň zdravotní způsobilosti se stanovuje vojákům, pokud jejich zdravotní způsobilost 

dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu u všech druhů vojsk a služeb, ale omezuje zařazení na 

některá služební místa, a vyžaduje občasné poskytování krátkodobých (nejdéle na dobu 3 měsíců) 

nebo dlouhodobých (nejdéle na dobu 6 měsíců) úlev v plnění služebních povinností podle 

konkrétních podmínek výkonu služby. 

Čtvrtý stupeň zdravotní způsobilosti se stanovuje vojákovi z povolání, pokud aktuální 

zdravotní stav nedovoluje vykonávat vojenskou činnou službu déle než 12 měsíců, nebo je vada či 

nemoc tímto stupněm klasifikována dle vyhlášky Ministerstva obrany č. 357/2016 Sb., o zdravotní 

způsobilosti k výkonu vojenské činné služby. 

Z uvedeného vyplývá, že pouze stanovení zdravotní klasifikace čtvrtého stupně znamená, že 

voják není schopen výkonu služby a v tomto případě na základě ustanovení § 18 písm. h) zákona 

o vojácích z povolání zaniká služební poměr vojáka z povolání ze zákona. 

Tímto dnem ovšem automaticky nezaniká nárok na náhradu za ztrátu na služebním platu po 

dobu neschopnosti výkonu služby dle ustanovení § 117 zákona o vojácích z povolání, jak bylo 

uvedeno výše, a zároveň nevzniká nárok na náhradu za ztrátu na služebním platu po skončení 

neschopnosti výkonu služby dle ustanovení § 118 zákona o vojácích z povolání, jak se mnozí vojáci 

domnívají. Přestože vojákovi již skončil ze zákona služební poměr, má nárok na náhradu za ztrátu 

na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby dle ustanovení § 117 zákona o vojácích 

z povolání po celou dobu neschopnosti, pokud trvá z důvodu služebního úrazu či nemoci z povolání 

a nebyla přerušena. Až po ukončení této neschopnosti může dojít ke vzniku náhrady za ztrátu na 

služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby dle ustanovení § 118 zákona o vojácích 

z povolání. 
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6.2 Náhrada studujících vojáků 

Zvláštním případem poskytování náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení 

neschopnosti výkonu služby, jenž není výslovně upravena v zákoně o vojácích z povolání, je 

dorovnávání do služebního platu v případě vojáka – studenta, který při výkonu studia utrpí úraz, 

případně je u něj zjištěna nemoc z povolání. 

Studenti Univerzity obrany jsou po přijetí ke studiu a splnění podmínek pro službu vojáka 

z povolání jako uchazeči o prezenční vojenské studium navrženi k povolání do služebního poměru 

vojáka z povolání. Uchazeči jsou dnem povolání k výkonu vojenské činné služby zařazeni 

u výcvikového zařízení Armády ČR ke kurzu základní přípravy, který absolvují před zahájením 

studia. Po absolvování základního vojenského výcviku jsou uchazeči přeloženi k Univerzitě obrany, 

zařazeni na služební místo studující voják vysoké školy, čekatel. Současně se na základě příslušné 

dohody zavazují ke službě v Armádě ČR na dobu studia a po jeho ukončení na dobu 

dvojnásobku doby trvání studia (u studentů, kteří jsou předurčeni do studijní specializace Vojenský 

pilot na dobu trojapůlnásobku doby trvání studia). Po zápisu do studia a složení imatrikulačního 

slibu se stávají řádnými studenty Univerzity obrany. Absolventi magisterských studijních programů 

jsou po ukončení studia zařazeni na služební místa podle potřeb ozbrojených sil s perspektivou 

kariéry vojenského profesionála a jmenováni do základní důstojnické hodnosti.28 

Znamená to tedy, že studenti Univerzity obrany se již po přijetí ke studiu stávají vojáky 

z povolání a mají nárok na služební plat, který pobírají po celou dobu studia, tj. 12 měsíců 

v roce. V případě, že tedy dojde při studiu ke služebnímu úrazu či vzniku nemoci z povolání, náleží 

studentovi – vojákovi odškodnění dle ustanovení zákona o vojácích z povolání stejně, jako kdyby 

vykonával vojenskou činnou službu jako profesionál – voják z povolání. Není mu ovšem odečítán 

žádný výdělek po poškození zdraví, pouze případný invalidní důchod přiznaný z důvodu poškození 

zdraví. 

Po ukončení předpokládané doby studia se potom v případě trvání následků služebního úrazu 

či nemoci z povolání dorovnává do služebního platu, jehož by studující voják pravděpodobně 

dosáhl, kdyby byl po ukončení studia zařazen na příslušné služební místo v rámci Armády ČR 

                                                 

28 Průběh studia a vojenské služby u vojenského prezenčního studia. In Unob.cz [online]. [cit. 2020-

08-06]. Dostupné z: https://www.unob.cz/studium/Stranky/prubeh_voj_prez_studia.aspx 

 

https://www.unob.cz/studium/Stranky/KZP_obecne_informace.aspx
https://www.unob.cz/studium/Stranky/prubeh_voj_prez_studia.aspx


 

 

34 

a odečítat by se měl vedle přiznaného invalidního důchodu z téhož důvodu také výdělek po 

poškození zdraví v důsledku služebního úrazu či nemoci z povolání.  

Tento postup sice není, jak uvedeno výše, obsahem právní úpravy ustanovení § 118 zákona 

o vojácích z povolání, ale úpravu náhrady za ztrátu na výdělku příslušející žáku či studentovi po 

skončení povinné školní docházky, studia či přípravy na výkon povolání, lze nalézt 

v soukromoprávní úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který v ustanovení § 2962 

odst. 2 (dříve ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku platného do 31. 

12. 2013) stanoví, že náhrada náleží za trvání zdravotního postižení vzniklého následkem újmy na 

zdraví, které zpravidla brání úplnému (nebo částečnému) zapojení do výdělečné činnosti. Ostatně 

tomuto postupu odpovídá i soukromoprávní judikatura, zejména rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. 

zn. 25 Cdo 5024/2014 ze dne 30. 3. 2016, ve kterém soud uvádí, že výše náhrady žáka nebo studenta 

za ztrátu na výdělku po ukončení přípravy na budoucí povolání se stanoví rozdílem mezi 

pravděpodobným výdělkem, kterého by dosahoval, nebýt poškození zdraví, a invalidním důchodem 

(v tomto případě plným invalidním důchodem). Z uvedeného lze tedy dovodit, že postup, při kterém 

je studujícímu vojákovi, který utrpěl služební úraz či nemoc z povolání, nejprve dorovnáváno do 

služebního platu, který pobíral jako studující voják a následně, po předpokládaném ukončení studia 

vojáka – čekatele, dorovnáváno do služebního platu vojáka podle jeho předpokládaného zařazení, 

legitimním postupem, který odpovídá rovněž smyslu a účelu náhrady za ztrátu na služebním platu 

po skončení neschopnosti výkonu služby. 
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7 Vznik škody a příčinná souvislost  

Jak uvedeno výše, pro stanovení průměrného služebního platu vojáka v rámci výpočtu 

náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby je nezbytné určit 

okamžik vzniku škody, aby mohlo být stanoveno rozhodné období před vznikem škody. 

 

7.1 Vznik škody 

Vznik škody je pro účely náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti 

výkonu služby okamžikem, kdy došlo k poklesu služebního platu následkem služebního úrazu nebo 

nemoci z povolání. Je třeba uvést, že tento okamžik je rozdílný od okamžiku vzniku škody pro účely 

náhrady za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby dle ust. § 117 zákona 

o vojácích z povolání. Obě náhrady totiž nemohou náležet vedle sebe. 

Náhrada za ztrátu na platu po dobu neschopnosti vojáka ke službě a náhrada za ztrátu na 

platu po skončení neschopnosti vojáka ke službě jsou samostatné dílčí nároky vznikající v různých 

časových úsecích a vypočítávané z rozdílných základů.29 

Uvedené vychází rovněž z ustálené judikatury soudů, zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ČSR sp. zn. 5 Cz 32/74 ze dne 18. 10. 1974, jenž odkazuje rovněž na odůvodnění obsažené ve svém 

dřívějším rozhodnutí uveřejněném pod č. 28/1970 Sbírky soudních rozhodnutí, kdy je obsah 

náhrady škody vymezen jednotlivými složkami práva na náhradu škody. Tyto složky se v celkovém 

právu na náhradu škody při praktické aplikaci projevují jako samostatné dílčí nároky vyplývající 

z určitého odpovědnostního vztahu. Jejich existence je natolik nezávislá, že jednotlivý dílčí nárok 

může vzniknout, aniž by současně vznikly i další nároky na náhradu škody na zdraví. Tyto dílčí 

nároky také vznikají v různých dobách, které mohou být od sebe značné rozdílné. Uvedené dílčí 

nároky jsou tedy, dle názoru soudu, podle hmotného práva zcela samostatné, neboť předpoklady 

jejich vzniku jsou odchylné a také k nim dochází v jinou dobu.  

Ostatně rovněž zákoník práce v ustanovení § 271l uvádí, že náhrada za ztrátu na výdělku po 

dobu pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

z téhož důvodu jsou samostatnými právy, které nepřísluší vedle sebe. Jak uvedl Nejvyšší soud SSR 

                                                 

29 TOMEK, Petr, HEMZA, Stanislav a DLUHOŠ, Jiří. Služební poměr vojáků z povolání. Olomouc: 

ANAG, 2003. 295 s. Právo. ISBN 80-7263-185-3, s. 223. 
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v rozsudku sp. zn. 5 Cz 4/80 ze dne 26. 6. 1980: „Samostatnosť čiastkových nárokov na náhradu za 

stratu na zárobku po dobu práceneschopnosti (§ 194 Zák. práce) a po jej skončení (§ 195 Zák. 

práce) má svoj dôsledok i pri zisťovaní priemerného zárobku pred vznikom škody. Môže preto dôjsť 

k použitiu rozdielnych základov na jeho zistenie (z rozdielnych kalendárnych rokov), hoci invalidita 

pracovníka nadväzuje bezprostredne na dobu pracovnej neschopnosti.“ 

Okamžikem vzniku škody pro výpočet náhrady dle ustanovení § 118 zákona o vojácích 

z povolání je tedy ztráta na služebním příjmu v důsledku služebního úrazu či nemoci z povolání, 

která vznikla po ukončení neschopnosti k výkonu služby. 

Ztráta na služebním platu vzniká tak, že schopnost vojáka vykonávat službu byla snížena 

(omezena) nebo zanikla následkem služebního úrazu či nemoci z povolání. Náhrada má tedy 

vojákovi poskytnout přiměřené odškodnění za to, že v důsledku služebního úrazu či nemoci 

z povolání není schopen dosahovat takový služební plat, jaký dosahoval před poškozením zdraví.  

Jedná se tedy o majetkovou újmu vojáka, která se stanoví ve výši rozdílu mezi služebním 

platem vojáka před vznikem služebního úrazu či nemoci z povolání a výdělkem vojáka po 

poškození jeho zdraví s případným připočtením invalidního důchodu, který mu je poskytován 

z téhož důvodu. Tímto způsobem je vyjádřeno jednak snížení (omezení) nebo ztráta pracovní 

schopnosti vojáka z povolání a zároveň jeho neschopnost dosahovat následkem služebního úrazu 

(nemoci z povolání) stejného služebního platu jako před poškozením. 

 

7.2 Příčinná souvislost 

O vztah příčinné souvislosti mezi ztrátou na služebním platu po skončení neschopnosti 

výkonu služby (při uznání invalidity) a služebním úrazem (nemocí z povolání) se jedná tehdy, 

vznikla-li tato škoda (došlo-li k poklesu nebo úplné ztrátě služebního platu) následkem služebního 

úrazu nebo nemoci z povolání (tj. bez služebního úrazu či nemoci z povolání by ztráta na služebním 

platu nevznikla tak, jak vznikla). 

Tyto závěry vychází z ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR, který se příčinnou 

souvislostí zabýval opakovaně ve svých rozsudcích, např. pod sp. zn. 21 Cdo 1508/2007 ze dne 6. 2. 

2008, ve kterém dále soud uvádí, že z hlediska naplnění příčinné souvislosti, jako jednoho 

z předpokladů odpovědnosti za škodu, nestačí pouhé připuštění možnosti vzniku škody v důsledku 

pracovního úrazu či nemoci z povolání a jejich následků, nýbrž musí být tato příčinná souvislost 

najisto postavena. V případě, že se u poškozeného vyskytne několik zdravotních problémů, které 
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ovlivňují jeho celkový zdravotní stav a pracovní možnosti, je právně bezvýznamné aritmetické 

zjištění podílu, jakým se následky pracovního úrazu podílejí na nepříznivém zdravotním stavu 

poškozeného a naopak je rozhodující, zda pracovní úraz byl příčinou škody nebo, zda má škoda 

podklad v příčinách jiných, s pracovním úrazem nesouvisejících. 

Poměrně často vzniká v souvislosti s příčinnou souvislostí otázka, zda se na vzniku 

služebního úrazu nepodílely predispozice poškozeného vojáka, obvykle při poškození kloubů či 

páteře, kdy se v anamnéze vojáka objevují dřívější záznamy o léčení nebo degenerativní změny.  

Na tuto otázku ovšem soudní rozhodovací praxe také poskytla odpověď, a to již v rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. 4 Cz 86/61 ze dne 28. 4. 1962, kdy dle názoru soudu existence 

dřívějšího chorobného stavu, i latentního, nemůže vyloučit závěr, že mezi úrazovým dějem a jím 

vyvolaným následným chorobným stavem je přímá příčinná souvislost, a že tedy vyvolání 

chorobného stavu bylo způsobeno výkonem práce jako jednou z hlavních příčin. Na tom nic nemění 

skutečnost, že na vznik poškození zdraví vyvolaného úrazovým dějem spolupůsobily i jiné vnitřní 

faktory, vrozené nebo získané, jež vyvolávají pro organismus neobvyklé podmínky. V uvedeném 

případě se jednalo o výhřez meziobratlové ploténky poškozeného, který již dříve trpěl 

degenerativními změnami na meziobratlových ploténkách tuberkulosního původu a v důsledku 

těchto změn byl jeho organismus náchylný k výhřezu.  

Ve stanovisku Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Cpj 37/74 ze dne 27. 1. 1975 se dále uvádí, že 

základní podmínkou odpovědnosti za úraz je příčinná souvislost mezi úrazovým dějem 

a poškozením zdraví, kdy je nutné zdůraznit, že nemusí jít o jedinou příčinu úrazu, ale stačí, že se 

jedná o jednu z příčin, avšak důležitou, podstatnou a značnou. Poněvadž zkoumání příčin, jež vedou 

k určitému porušení zdraví, spadá do oboru lékařské vědy, je třeba vycházet ze znaleckých posudků 

vydaných v konkrétní věci, jejichž obsah shodně nasvědčuje tomu, že pracovní výkon 

v projednávaném případě byl vyvolávajícím činitelem určitého poškození zdraví. 

Někdy nejde ani tak o predispozici, ale samotnou povahu onemocnění, jehož vznik sice 

časově souvisí s výkonem služby vojáka, nicméně z povahy nemůže být s tímto v příčinné 

souvislosti. 

Městský soud v Praze se v rozsudku sp. zn. 23 Co 266/2012 ze dne 9. 1. 2013 zabýval 

příčinnou souvislostí mezi rozvinutím onemocnění (schizofrenie) po dobu výkonu základní vojenské 

služby, kterou poškozený vykonával v období od 2. 4. 1970 do 29. 3. 1972.  
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Soud prvního stupně si v daném řízení nechal vypracovat znalecký posudek znalcem 

z odvětví psychiatrie, psychologie a interního lékařství, na základě kterého bylo prokázáno, že 

žalobce trpí duševní poruchou, reziduální schizofrenií, která je chronickým stádiem dlouhodobě 

probíhající paranoidní schizofrenie s opakovanými relapsy. Onemocnění žalobce se postupně 

rozvinulo při výkonu základní vojenské služby, bylo diagnostikováno v roce 1972, ač některé 

příznaky mohly být přítomné již v průběhu dospívání.  

Soud dospěl na základě uvedeného posudku k závěru, že onemocnění žalobce není v příčinné 

souvislosti s výkonem základní vojenské služby, a to ani nemůže být s ohledem na stanovenou 

diagnózu. Nic na tom nemůže změnit skutečnost, že se onemocnění projevilo během výkonu 

základní vojenské služby.  

Ke vzniku odpovědnosti za škodu se vyžaduje splnění předpokladů, kterými jsou existence 

nemoci z povolání, popř. škodní událost, vznik škody a příčinná souvislost mezi nimi. Pokud chybí 

některý z předpokladů, nelze uložit povinnost k náhradě škody. V uvedeném případě nelze 

považovat onemocnění žalobce za nemoc z povolání a neexistuje příčinná povinnost mezi jeho 

onemocněním a výkonem základní vojenské služby.  
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8 Invalidita bývalého vojáka 

Jednou ze základních veličin, kterou je potřeba odečítat od průměrného (pravděpodobného) 

služebního platu při výpočtu náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu 

služby, je invalidní důchod (bývalého) vojáka, pokud mu je tento přiznán pro služební úraz nebo 

nemoc z povolání, což ostatně vyplývá přímo ze znění ustanovení § 118 odst. 1 zákona o vojácích 

z povolání. Invalidní důchod je totiž dávkou důchodového pojištění, která se přiznává z důvodu 

poklesu pracovní schopnosti žadatele. Náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení 

neschopnosti výkonu služby je rovněž přiznávána z důvodu odškodnění ztráty vznikající poklesem 

pracovní schopnosti v důsledku vzniku služebního úrazu či nemoci z povolání. 

Na tomto místě (ačkoliv bude problematice výsluhového příspěvku věnována následující 

samostatná část) je třeba uvést, že přiznaný výsluhový příspěvek a invalidní důchod se vzájemně 

započítávají. Jak uvádí ustanovení § 134 zákona o vojácích z povolání, při souběhu nároku na 

výsluhový příspěvek s nárokem na invalidní nebo starobní důchod z důchodového pojištění se 

výsluhový příspěvek vyplácí pouze v případě, pokud je vyšší než některý z těchto požívaných 

důchodů, a to ve výši rozdílu mezi výsluhovým příspěvkem a přiznaným důchodem. Obě dvě tyto 

„dávky“ se víceméně pravidelně ročně valorizují. 

Invalidní důchod se přiznává poškozenému, který je následkem zdravotního postižení 

v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu a jeho pracovní schopnost poklesne nejméně o 35 %.30 

Definici pojmu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nalezneme v zákoně č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za něj (pro účel přiznání 

invalidity) takový zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti 

poškozeného významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok 

nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.31  

Zákon rovněž definuje pojem pracovní schopnost, kterou se rozumí schopnost vykonávat 

výdělečnou činnost odpovídající tělesným, smyslovým a duševním schopnostem poškozeného, 

s přihlédnutím k jeho dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným 

činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou 

                                                 

30 ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

31 ustanovení § 26 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
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činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, 

který byl u poškozeného před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.32  

Při určování poklesu pracovní schopnosti vychází posudkový lékař příslušné Okresní správy 

sociálního zabezpečení z dalších zákonných kritérií, jako je, zda jde o zdravotní postižení, které 

trvale ovlivňuje pracovní schopnost poškozeného, zda je jeho stav stabilizovaný, zda se poškozený 

na své postižený adaptoval a jak, schopnost jeho případné rekvalifikace na jiný druh výdělečné 

činnosti, než vykonával dosud, schopnost využití zachované pracovní schopnosti (a to i za zcela 

mimořádných podmínek).33 

Do 31. 12. 2009 existoval částečný a plný invalidní důchod. V souvislosti s novelou zákona 

o důchodovém pojištění zákonem č. 306/2008 Sb., účinným od 1. 1. 2010 a vyhláškou Ministerstva 

práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní 

schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely 

invalidity (dále jen „vyhláška o posuzování invalidity“), nahrazující dosavadní vyhlášku č. 284/1995 

Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, byl změněn částečný a plný invalidní důchod 

na invaliditu I., II. a III. stupně, kdy invalidita III. stupně tedy prakticky odpovídá plnému 

invalidnímu důchodu.  

Kritéria pro jednotlivé stupně invalidity v závislosti na poklesu pracovní schopnosti 

poškozeného jsou následující: pro invaliditu I. stupně musí pracovní schopnost poklesnout nejméně 

o 35-49 % a pro invaliditu II. stupně o 50-69 %. Invalidita III. stupně je potom přiznána, pokud 

pracovní schopnost poškozeného pro jeho dlouhodobě nepříznivý stav zdravotní stav poklesne 

nejméně o 70 %.34 Horní hranice míry poklesu pracovní schopnosti se potom může zvednout 

o dalších 10 % (maximálně), a to ze dvou důvodů.35  

První důvodem je, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav poškozeného má takový vliv na 

jeho schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat 

v předchozí výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace, že pokles pracovní schopnosti 

poškozeného je větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, 

                                                 

32 ustanovení § 39 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

33 ustanovení § 39 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

34 ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

35 ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., 

o posuzování invalidity 
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popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a druhým důvodem je, že 

příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poškozeného je více zdravotních postižení 

a v důsledku působení těchto zdravotních postižení je pokles pracovní schopnosti poškozeného 

větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti určené podle rozhodující příčiny 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.36 

Obdobně jako jde hranici míry poklesu pracovní schopnosti zvýšit, vyhláška umožňuje ji 

i snížit, což se ovšem v praxi stává méně často, a to maximálně o 10 % bodů z důvodu, že 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav poškozeného nemá vliv, popřípadě má jen nepodstatný vliv na 

schopnost poškozeného využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti a na schopnost pokračovat 

v předchozí výdělečné činnosti a v důsledku toho je pokles pracovní schopnosti poškozeného menší, 

než odpovídá dolní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující 

příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a nebo, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 

poškozeného je stabilizovaný nebo poškozený je adaptován na své zdravotní postižení a v důsledku 

toho je pokles pracovní schopnosti poškozeného menší, než odpovídá dolní hranici míry poklesu 

pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu.37 

Další významnou změnou zavedenou novelou zákona o důchodovém pojištění zákonem 

č. 306/2008 Sb., je skutečnost, že invalidní důchod náleží pouze do 65 let věku.  

Při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle zákoníku 

práce, jak dle ustanovení § 195 zákona č. 65/1965 Sb., tak podle ustanovení § 371 (nyní § 271b 

zákona č. 262/2006 Sb.), je třeba od invalidního důchodu (částečného i plného) odečítat částku 220 

Kč, což vyplývá z ustanovení § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 183/1994 Sb., o zvýšení vyplácených 

důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. 

(účinného od 1. 1. 2008), a to i u náhrad jejichž výše byla stanovena před 1. 1. 1994. 

Jak plyne z ustanovení § 118 odst. 1 zákona o vojácích z povolání, při výpočtu náhrady za 

ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby se odečítá invalidní důchod, 

                                                 

36 ustanovení § 3 odst. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., 

o posuzování invalidity 
37 ustanovení § 4 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., o posuzování 

invalidity 
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který je přiznán z téhož důvodu (pro služební úraz či nemoc z povolání). Je tedy třeba mít za 

prokázanou souvislost invalidního důchodu s následky služebního úrazu nebo nemoci z povolání.  

Tuto souvislost lze vyčíst zpravidla z posudku o invaliditě, jež vydává posudkový lékař 

příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení. Zda se služební (pracovní) úraz stal nebo nestal 

příčinnou invalidity, ovšem není povinnou součástí posudku o invaliditě. Na dlouhodobě 

nepříznivém zdravotním stavu poškozeného se navíc mohou podílet další nesouvisející onemocnění. 

Jak tedy bezpečně zjistit, že invalidita byla přiznána pro následky služebního (pracovního) úrazu? 

Obecně z vyhlášky o posuzování invalidity platí, že pokud se podílí na dlouhodobě 

nepříznivém zdravotním stavu poškozeného více zdravotních postižení, jednotlivé procentuální míry 

pro uvedená postižení se nesčítají, ale stanoví se tzv. rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu, podle toho, které z uvedených postižení má největší dopad na pracovní schopnost 

poškozeného.38 

Všechna zdravotní omezení jsou v posudku o invaliditě vyjmenována pod sebou jako 

skutková zjištění, ke kterým posudkový orgán dospěl při posuzování zdravotního stavu 

poškozeného, kdy postižení, které je rozhodující, stojí na prvním místě. Zároveň je vždy uvedeno, 

co je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem 

na pokles pracovní schopnosti a míra poklesu pracovní schopnosti pro uvedené zdravotní postižení 

(včetně jejího případného zvýšení nebo snížení). To samo o sobě nemusí vždy jednoznačně 

znamenat, že uvedené postižení je následkem služebního (pracovního) úrazu (například v případech 

následného rozvoje psychického onemocnění). 

V ideálních případech je přímo v posudku uvedeno, že se jedná o stav po pracovním 

(služebním) úrazu či nemoci z povolání, ale není tomu tak vždy. Jde ovšem o náležitost rozhodnutí 

České správy sociálního zabezpečení o přiznání/nepřiznání invalidního důchodu, nikoliv o povinnou 

náležitost posudku o invaliditě, jak vyplývá ze zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení39. Navíc tuto skutečnost (že by invalidita mohla být následkem služebního 

nebo pracovního úrazu) musí pro posouzení posudkovým orgánem uvést žadatel.  

                                                 

38 ustanovení § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., o posuzování 

invalidity 
39 ustanovení § 86 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ustanovení § 7 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., o posuzování 

invalidity 
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V případě, že služební orgán tedy má pochybnosti o tom, zda je přiznaná invalidita 

v souvislosti se služebním (pracovním) úrazem, může si vyžádat rozhodnutí o invaliditě České 

správy sociálního zabezpečení se souhlasem poškozeného, případně se obrátit na konkrétního 

posudkového lékaře, zda je schopen určit souvislost této rozhodující příčiny a služebního 

(pracovního) úrazu. 

 

8.1 Invalidita ve III. stupni a dosahování výdělků 

Přiznání invalidního důchodu III. stupně při poklesu pracovní schopnosti poškozeného nad 

70 % znamená, že se od poškozeného neočekává, že by byl schopen další výdělečné činnosti, resp. 

jej nelze k výkonu výdělečné činnosti nutit při takto zásadním způsobem snížené pracovní 

schopnosti.  

Uvedené vyplývá rovněž z judikatury soudů, například rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 

v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 5141/2007 ze dne 29. 1. 2009, ve kterém se uvádí, že při uznání plné 

invalidity (nyní invalidity III. stupně) není poškozený zaměstnanec povinen vykonávat jakoukoliv 

výdělečnou činnost, a proto ztráta pracovní způsobilosti a neschopnost dosahovat stejného výdělku 

poškozeného jako před úrazem je vyjádřena ve výši rozdílu mezi jeho průměrným výdělkem před 

vznikem škody a plným invalidním důchodem, poskytovaným z důvodu pracovního úrazu. 

Invalidní důchod III. stupně je rovněž překážkou pro evidenci na úřadě práce, jak vyplývá 

z ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Výjimku tvoří osoby, 

jimž je přiznána invalidita třetího stupně, a jsou schopny výdělečné činnosti za zcela mimořádných 

podmínek, které vymezuje v ustanovení § 6 výše uvedená vyhláška o posuzování invalidity. Za tzv. 

zcela mimořádné podmínky se považuje zásadní úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání 

zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání zvláštních 

pracovních pomůcek nebo každodenní podpora nebo pomoc na pracovišti formou předčitatelských 

služeb, tlumočnických služeb nebo pracovní asistence.  

Poškozený s přiznanou invaliditou III. stupně tedy může mít zachovanou určitou míru 

pracovní schopnosti, a ačkoli se od něj nepředpokládá, že bude dosahovat výdělků, v praxi nastávají 

případy, kdy takto těžce postižení lidé skutečně výdělků dosahují. Mají se tyto výdělky při výpočtu 

náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby zohledňovat? 

Pokud bude prokázáno, že výdělky nejsou dosaženy zvýšeným pracovním úsilím (kdy lze 

důvodně předpokládat, že o zvýšené pracovní úsilí invalidních důchodců ve III. stupni invalidity ve 
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většině případů těžkého zdravotního postižení půjde), spíše se lze přiklonit k závěru, že by 

zohledněny být měly (k výdělkům dosaženým zvýšeným pracovním úsilím samostatná podkapitola 

10.1.6).  

Ostatně k obdobnému závěru dospěl také Nejvyšší soud ČR v rozsudku uvedeném jako pod 

sp. zn. 2 Cdon 1233/97 ze dne 8. 10. 1998, kde uvádí, že nelze bez dalšího dovozovat, že při určení 

náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se nepřihlíží k výdělku 

poškozeného, kterého dosáhl proto, že nastoupil do zaměstnání, ačkoli není povinen vedle tohoto 

(plného invalidního) důchodu vykonávat výdělečnou činnost. 

Mikyska40 dále odmítá u těchto osob zohledňovat tzv. opomenutý výdělek v případě, kdyby 

nenastoupily do práce vytvořené za zcela mimořádných podmínek ve smyslu vyhlášky o posuzování 

invalidity, neboť by to bylo proti smyslu a účelu práce osob s těžkým zdravotním postižením 

především jako prostředku seberealizace.  

S tímto závěrem lze jednoznačně souhlasit, když ani evidence na úřadě práce není při takto 

výrazném postižení poškozeného povinná. Uvedený názor rovněž podporuje rozsudek Krajského 

soudu v Praze sp. zn. 13 Co 98/89 ze dne 13. 3. 1989, podle kterého platí, že pokud je poživatel 

invalidního důchodu, který je plně invalidní sice schopen pro svůj nepříznivý zdravotní stav 

vykonávat soustavné zaměstnání, ale nepřiměřené jeho dřívějšímu společenského významu a jeho 

schopnostem, není povinen po přiznání takového důchodu vykonávat jakoukoli výdělečnou činnost. 

Náhrada škody takovému poškozenému tedy náleží bez přihlížení k tomu, co si opomenul vydělat 

a bez přihlížení k průměrnému výdělku, kterého mohl dosáhnout za práci, kterou by mohl 

vykonávat. 

  

                                                 

40 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: podle právního stavu 

k 1. 1. 2010. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: Anag, 2010. 599 s. ISBN 978-80-7263-

569-6, s. 198. 
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9 Výsluhové náležitosti 

V případě ukončení služebního poměru má v závislosti na náročnosti, na době trvání 

služebního poměru a důvodech jeho skončení, voják z povolání nárok na výsluhové náležitosti. 

Mezi výsluhové náležitosti vojáka z povolání patří výsluhový příspěvek, odbytné, odchodné 

a úmrtné.41 Z těchto výsluhových náležitostí má povahu opakujícího se (měsíčního) plnění pouze 

výsluhový příspěvek. 

Výsluhový příspěvek spadá do výsluhových náležitostí, které byly konstituovány tak, aby 

byly jednou z motivačních, stimulačních a garančních jistot vojáků z povolání, které budou 

napomáhat i personálnímu zabezpečení a průběhu vojenské služby, v níž se služební poměr uzavírá 

pouze na dobu určitou podle potřeb státu.42 

Výsluhový příspěvek je měsíčně vyplácen tomu vojákovi, jehož služební poměr zanikl ze 

zákonem stanovených důvodů (mimo jiné i ztrátou zdravotní způsobilosti) a odsloužil nejméně 15 

let služby. Stanovuje se z průměrného měsíčního hrubého platu vojáka. Valorizuje se podobně jako 

důchod z důchodového pojištění s výjimkou, že výsluhový příspěvek se zvyšuje pouze o polovinu 

procentního zvýšení.43  

Pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu 

služby byl v praxi dlouhodobě výsluhový příspěvek odečítán, obdobně jako invalidní důchod, neboť 

byl považován za příjem vojáka po skončení služebního poměru. 

Uvedenou problematikou se zabýval Krajský soud v Českých Budějovicích v rozsudku sp. 

zn. 15 Co 149/99 ze dne 30. 7. 1999. Soud v tomto rozhodnutí uvádí, že výsluhový příspěvek je 

třeba zohlednit jako příjem po úrazu. “…výsluhový příspěvek je určitou rentou za výsluhu let, jehož 

výše je i závislá na délce výkonu této práce. Jestliže pak zákon užívá termínu výdělek, nelze jím 

rozumět pouze mzdu vyplácenou z pracovního poměru, případně zisk z podnikatelské činnosti, ale 

i jiné pravidelné příjmy, jež se podílejí na životní úrovni poškozeného. Výsluhový příspěvek je také 

nesporně příjmem poškozeného a stejně jako mzda ze závislé činnosti zůstává v jeho dispozici (byť 

jde o jiný okruh práva, při určování vyživovací povinnosti dle zák. o rodině se do výdělku 

                                                 

41 ustanovení § 131 zákona o vojácích z povolání 

42 TOMEK, Petr, HEMZA, Stanislav a DLUHOŠ, Jiří. Služební poměr vojáků z povolání. Olomouc: 

ANAG, 2003. 295 s. Právo. ISBN 80-7263-185-3, s. 40. 

43 ustanovení § 132 a násl. zákona o vojácích z povolání 
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povinného, jež je jedno ze základních kritérií, bez pochybností započítává i případný výsluhový 

příspěvek). Potom je na místě právní závěr, že do výdělku dosahovaného po poškození ve shodě se 

smyslem ustanovení § 447 odst. 1 o.z. patří i výplata výsluhového příspěvku. S ohledem na jeho 

charakter ani nelze shledat opodstatněný důvod, aby nebyl zařazen do zákonné kategorie výdělku.” 

Nedávno se ovšem objevil průlomový rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 8 Ad 24/2016-

31 ze dne 15. 5. 2019, který dosavadní postup zohledňování výsluhového příspěvku jako příjmu po 

služebním úrazu či nemoci z povolání při výpočtu náhrady za ztrátu na služebním platu změnil. 

Soud se přitom omezil na konstatování, že do příjmů žalobce nemůže být započítáván výsluhový 

příspěvek, když tento závěr plyne z logiky věci. “Ust. § 118 odst. 1 zákona má totiž za úkol 

dorovnat příjmy žalobce tak, aby nebyly kvůli služebnímu úrazu nižší, než kdyby k úrazu nedošlo, 

žalobce by po odchodu od vojska mohl mít příjmy ze zaměstnaneckého poměru, a ještě by měl 

výsluhový příspěvek jako kterýkoliv jiný vysloužilý voják. Pokud je výsluhový příspěvek do příjmu 

započítán a dorovnán pouze zbytek, žalovaný de facto žalobci tento výsluhový příspěvek odjímá 

a ponechává mu pouze dorovnaný plat. To nemění nic na věci, že tento výsluhový příspěvek bude 

počítán do příjmu například při výpočtu výživného na děti.” 

Stejný soud ovšem během několika týdnů v obdobné věci rozhodl opačně, když uvedl 

v rozsudku č. j. 6 Ad 11/2017-39 ze dne 18. 7. 2019, že ač si je vědom dřívějšího rozhodnutí téhož 

soudu, dospěl k odlišným závěrům, kdy má za to, že zohledňování výsluhového příspěvku jako 

příjmu při výpočtu náhrady za ztrátu na služebním platu je v souladu se zákonem. „Ustanovení 

§ 118 zákona o vojácích z povolání stanoví, že výše náhrady za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti se musí rovnat průměrnému služebnímu platu před vznikem škody. Postup 

žalovaného tak dostál tomuto ustanovení, neboť ten poskytl žalobci náhradu za ztrátu na služebním 

platu tak, jako by k oné škodě, způsobené služebním úrazem žalobce, nedošlo.“  

Dále soud uvádí, že výsluhový příspěvek je obdobně jako invalidní důchod plněním, které 

poskytuje Česká republika z důvodů, které spočívají v současném nebo minulém zařazení. 

Výsluhový příspěvek je tedy nutné považovat za příjem vojáka z povolání a zohlednit jej při 

výpočtu náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby. Nelze se 

přitom dle soudu odvolávat na zákoník práce. „…v daném případě nelze pominout, že služební 

poměr vojáka z povolání je třeba považovat za poměr veřejnoprávní, zatímco zákoník práce 

upravuje pracovněprávní poměr, jenž má soukromoprávní povahu, s čímž souvisí zejména ta 
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skutečnost, že zákon o vojácích upravuje specifické instituty (jako např. výsluhový příspěvek), které 

obecná právní úprava zákoníku práce vůbec nezná, a proto není v dané věci aplikovatelná.“ 

Skutečnost, že má výsluhový příspěvek povahu příjmu, lze vyvodit rovněž z toho, že osoby 

pobírající výsluhový příspěvek nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti dle ustanovení § 39 

odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Výsluhový příspěvek je zároveň vzájemně 

započitatelný s invalidním důchodem (poskytuje se pouze ve výši rozdílu, pokud převyšuje invalidní 

důchod poškozeného, který se dle znění ustanovení § 118 zákona o vojácích z povolání odečítá od 

průměrného služebního platu). Nakonec je třeba zopakovat, že výsluhový příspěvek také podléhá 

srážkám (obdobně jako mzda a další) při výkonu rozhodnutí.  

Naproti tomu argumentace Městského soudu v Praze v rozsudku č.j. 8 Ad 24/2016-31 se 

nezdá zcela komfortní s účelem náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti 

výkonu služby. Soud se přitom zaměřil spíše na účel výsluhového příspěvku. Jako příjem výsluhový 

příspěvek rovněž označil Nejvyšší správní soud např. v rozsudku sp. zn. 9 As 295/2014 ze dne 25. 8. 

2015, ve kterém uvádí, že zákon o daních z příjmů výsluhový příspěvek za příjem vždy považoval, 

pouze ho od daně osvobozoval.  

Často uváděnou argumentací poškozených bývalých vojáků, jež se domáhají toho, aby 

výsluhový příspěvek zohledňován nebyl, je, že by musel být výslovně zmíněn v zákonném znění 

předmětného ustanovení § 118 zákona o vojácích z povolání, obdobně jako invalidní důchod. Zde je 

ovšem potřeba znovu odkázat na dosavadní judikaturu, která se ustálila na výkladu, že výsluhový 

příspěvek nemá povahu dávky důchodového pojištění (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ČR ze dne 29. 4. 2010, č. j. 3 Ads 121/2009-116), nýbrž, jak uvedeno výše, má povahu příjmu. 

Nejvyšší správní soud ČR ovšem v rozsudku č. j. 1 As 322/2019-37 ze dne 12. 2. 2020 

uvedl, že do příjmu po služebním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání, zjišťovaného při určení 

výše náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby, nebo při uznání 

invalidity podle ustanovení § 118 odst. 1 zákona o vojácích z povolání, nelze zahrnovat výsluhový 

příspěvek.  

Dle názoru Nejvyššího správního soudu ČR se v zákoně o vojácích z povolání jako jediném 

(srov. ustanovení § 103 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ustanovení § 271b odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ustanovení § 2963 odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb.) odečítá namísto výdělku po úrazu příjem po úrazu, kdy výsluhový příspěvek 

není výdělkem (ani platem), neboť není odměnou za práci či obdobnou činnost. Nicméně nárok na 
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náhradu by měl být posuzován v souvislosti s celým právním řádem, nikoliv dle významu 

jednotlivých slov, a proto je třeba pojem příjem v ustanovení § 118 zákona o vojácích z povolání 

vykládat úžeji, tj. jako příjem z výdělečné činnosti, v opačném případě by bylo namístě zohledňovat 

veškeré majetkové přínosy poškozeného, tj. i případné nájemné, pachtovné, výživné, odškodné 

a další.  

Obdobně Nejvyšší správní soud ČR odmítl argumentaci, kdy je třeba zohledňovat výsluhový 

příspěvek stejně jako invalidní důchod, neboť fungují v analogickém režimu. Dle Nejvyššího 

správního soudu ČR totiž výsluhový příspěvek není náhradou za ztrátu na příjmu jako důchod, 

a proto na něj nelze pohlížet stejně. Invalidní i starobní důchod jsou dávkami důchodového pojištění 

a jsou náhradou za to, že pojištěný nemůže v důsledku okolností (stáří a invalidita) dosahovat 

stejného příjmu jako v době, kdy u něj ještě nenastaly. Výsluhový příspěvek naopak důchodovou 

dávkou není a není ani náhradou za příjem, ale pouze kompenzuje příjemci ztížené podmínky, jimž 

byl v době předchozí služby vystaven bez ohledu na jeho zachované pracovní schopnosti a bez 

ohledu na to, jakého dalšího příjmu vedle něj dosahuje.  

Soud dále poukazuje na skutečnost, že se odečítá pouze invalidní důchod, který je pobírán 

pro následky úrazu nebo nemoci z povolání, kdy u výsluhového příspěvku nelze tento vztah 

s ohledem na jeho povahu dovodit.  

Nakonec Nejvyšší správní soud ČR uvádí, že pokud by nebyla pracovní způsobilost 

poškozenému následkem úrazu snížena (omezena), využil by nebo by byl schopen využít tuto 

v předchozím rozsahu k dosažení výdělku u jiného zaměstnavatele. Soud uvádí, že při srovnání 

bývalého vojáka, jenž úraz neutrpěl, bude mít tento případný stejný nebo vyšší výdělek a dostane 

navíc plnění také z výsluhového příspěvku.  

Nárok na výsluhový příspěvek dle Nejvyššího správního soudu ČR vzniká bez ohledu na 

příčinu skončení služebního poměru na žádost a bez ohledu na výši následného výdělku, či jeho 

náhrady po splnění zákonných podmínek. „Náhrada za ztrátu na výdělku (příjmu) přitom 

odškodňuje právě ztrátu pracovní schopnosti poškozeného, když vyjadřuje jeho nezpůsobilost 

dosahovat pro následky služebního (pracovního) úrazu stejného výdělku (nikoli jakéhokoli příjmu) 

jako před poškozením. Její souběh s příjmy nepocházejícími z práce (výdělečné činnosti) není 

významný. Jak ztrátu na příjmu (výdělku), tak výsluhový příspěvek je tedy nezbytné ze státního 

rozpočtu poskytovat současně. Náhradu proto, že služební úraz byl poškozenému způsoben při 

výkonu služby pro stát a stát je tak k jejímu poskytnutí odpovědný. Výsluhový příspěvek proto, že se 
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k jeho placení stát zavázal zákonem, aby tím kompenzoval předchozí náročnější službu, která mu 

byla poskytnuta jakýmkoli (nejen poškozeným) vojákem.“ S argumentací Nejvyššího správního 

soudu ČR lze ovšem polemizovat. 

Účel náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby je stejný 

jako u náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dle pracovněprávních či 

občanskoprávních předpisů a to, poskytnout přiměřené odškodnění poškozenému bývalému vojáku, 

který není schopen dosahovat takového služební plat, jaký měl před poškozením zdraví (vznikem 

škody). Okolnost, že voják není již schopen realizovat svoji pracovní sílu na trhu práce za stejných 

finančních podmínek jako před tím, než utrpěl služební úraz, současně znamená, že snížení příjmu, 

za který může nadále svou pracovní sílu realizovat, představuje skutečnou škodu.  

Náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby vyjadřuje 

skutečnost, že pracovní schopnost vojáka byla následkem služebního úrazu snížena (omezena) nebo 

zanikla, a účelem náhrady za ztrátu na tomto služebním platu je poskytnout přiměřené odškodnění 

vojáku, který není schopen pro své zdravotní postižení způsobené služebním úrazem dosahovat 

takový služební plat, jaký měl před poškozením. 

Případ, kdy výsluhový příspěvek nebude při výpočtu předmětné náhrady zohledňován, je 

v rozporu s principem náhrady skutečné škody (ztráty na služebním platu).  

Invalidní důchod je zohledňován, ale pouze v případě, že se poskytuje z téhož důvodu jako 

předmětná náhrada za ztrátu na služebním platu. Stejně tak výsluhový příspěvek je poškozenému 

přiznán v důsledku skončení služebního poměru ztrátou zdravotní způsobilosti, tedy ze stejných 

důvodů, pro které se náhrada za ztrátu na služebním platu poskytuje. Pokud bude výsluhový 

příspěvek náležet vedle náhrady za ztrátu na služebním platu, není naplněno znění předmětného 

ustanovení, kdy se má dorovnávat do průměrného služebního platu vojáka před vznikem jeho 

služebního úrazu. 

Nelze pominout skutečnost, že nezohledňování výsluhového příspěvku by založilo 

nedůvodnou rozdílnost mezi odškodněním vojáků, kteří neměli v době vzniku úrazu nárok na 

výsluhový příspěvek (v důsledku úrazu nestihli odsloužit potřebný počet let), ale i obecně mezi 

zaměstnanci a dalšími občany, jimž nárok na předmětnou náhradu vznikl na základě jiných 

předpisů. Všem ostatním by totiž byla odškodňována majetková újma následkem poškození zdraví 

ve výši, jako by k předmětnému úrazu nedošlo, pouze vojákům, jež v době ukončení služebního 
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poměru ztrátou zdravotní způsobilosti dosáhli na výsluhový příspěvek, by byl tento vyplácen vedle 

náhrady. 

Služební poměr vojáka z povolání je veřejnoprávního charakteru a má svá specifika, jako je 

nárok na výsluhové náležitosti po splnění stanovených zákonných podmínek. Účel a charakter 

náhrady je tak napříč právním řádem totožný. To však neznamená, že by měl být totožný i konkrétní 

postup v jednotlivých případech, účelu náhrady je možné v různých režimech dosáhnout různě. 

Proto nelze porovnávat odškodnění vojáků z povolání s odškodněním zaměstnanců podle zákoníku 

práce či s odškodněním podle občanského zákoníku v otázce povahy specifického institutu, který 

tyto ostatní úpravy neznají. 

Přes tato specifika by odškodnění náhradou, ať už z veřejnoprávních či soukromoprávních 

poměrů poškozených mělo plnit stejný účel, tj. dorovnat majetkovou sféru poškozeného tak, jako by 

se služební (pracovní) úraz nestal. 

Právě z tohoto důvodu je v předmětném ustanovení § 118 zákona o vojácích z povolání 

zakotveno zohlednění příjmu po služebním úrazu a nikoliv výdělku, jak tomu je v občanskoprávních 

a pracovněprávních předpisech. Argumentaci, že je výsluhový příspěvek příjmem, svědčí několik 

koncepčních pojetí tohoto institutu naskrz právním řádem – provádějí se z něj srážky z příjmů, 

nenáleží díky němu podpora v nezaměstnanosti, zohledňuje se při stanovení výživného a rovněž je 

jako příjem osvobozen od daně z příjmů, jak již bylo výše uvedeno. 

Ve smyslu zohlednění při výpočtu náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení 

neschopnosti výkonu služby je ovšem důležité, že tento příjem je pobírán následkem ukončení 

služebního poměru ztrátou zdravotní způsobilosti pro služební úraz. Má tedy úzkou souvislost 

jednak se samotným výkonem služby vojáka a jednak s poškozením zdraví v důsledku výkonu 

vojenské činné služby. Pokud by k úrazu nedošlo a voják nadále pokračoval ve služebním poměru, 

je možné, že by tento služební poměr byl ukončen jiným způsobem bez nároku na výplatu 

výsluhového příspěvku. 

 

 

  



 

 

51 

10 Výdělek po služebním úrazu 

V případě, že je stanoven průměrný služební plat z rozhodného období před vznikem škody, 

která je v najisto postavená v příčinné souvislosti se služebním úrazem, nezbývá než odečíst výdělek 

dosažený po služebním úrazu s případným připočtením invalidního důchodu, který voják pobírá 

z téhož důvodu.  

Mohou přitom nastat typově různé situace, ve kterých se bývalý voják po skončení 

služebního poměru ocitne. Buď nastoupí do zaměstnání, uzavřeně některou z pracovněprávních 

dohod, nebo začne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Může rovněž dojít k situaci, kdy se 

bývalý voják stane nezaměstnaným nebo začne pečovat o osobu nesoběstačnou, anebo nastoupí 

výkon trestu (či je ve vazbě), případně nastoupí na mateřskou/rodičovskou dovolenou a nedosahuje 

žádného výdělku.  

Na některé z uvedených případů nedává odpověď zákon, ale ani dostupná judikatura soudů či 

literatura, je ovšem možné z obecných judikaturních závěrů a teologického výkladu náhrady za 

ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby dovodit, jak by mělo být 

postupováno při výpočtu náhrady v těchto neobvyklých situacích, či zda nárok na tuto vůbec vzniká.  

Z judikatury soudů lze ovšem dovodit, že by se mělo zpravidla vycházet z měsíčního výdělku, 

tj. výdělku, kterého poškozený dosáhl v měsíci, za nějž se náhrada poskytuje. Jak uvádí Nejvyšší 

soudu ČR v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1564/2009 ze dne 6. 5. 2010: „V ustanovení § 195 odst. 1 

zák. práce se výslovně neuvádí, jakým způsobem a za jaké období se stanoví výdělek zaměstnance po 

pracovním úrazu. Vzhledem k tomu, že náhrada za ztrátu na výdělku se vyplácí pravidelně jednou 

měsíčně (srov. § 205b odst. 3 zák. práce), plyne z povahy věci, že pro určení výše náhrady za ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání částečné invalidity (při uznání 

invalidity není poškozený zaměstnanec povinen vykonávat jakoukoliv výdělečnou činnost) se 

zpravidla vychází z výdělku zaměstnance, který dosáhl v měsíci, za nějž se náhrada poskytuje.“  

 

10.1 Skutečný výdělek 

Do kategorie skutečného výdělku lze zařadit zaměstnanecký pracovní poměr, 

pracovněprávní dohody a samostatnou výdělečnou činnost. Nárok na náhradu za ztrátu na služebním 

platu po skončení neschopnosti výkonu služby vzniká tehdy, je-li tento skutečný výdělek, společně 

s připočtením případného invalidního důchodu přiznaného z téhož důvodu, nižší než průměrný 

služební plat vojáka dosahovaný před služebním úrazem či nemocí z povolání. 
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10.1.1 Výdělek z pracovního poměru 

Výdělky z pracovního poměru se odečítají zejména v hrubé výši až na případy odškodnění 

dle starého zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.), na které vznikl nárok před 1. 1. 1993.  

V případě, kdy se dle právních předpisů používá průměrný měsíční čistý výdělek, zjišťuje se 

z průměrného hrubého měsíčního výdělku odečtením zálohy na daň z příjmu fyzických osob, 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance 

v měsíci, v němž se čistý průměrný měsíční výdělek zjišťuje.44 

Výdělek z pracovního poměru by nikdy neměl být nižší než minimální či zaručená mzda, 

přesto tato situace může nastat a v tomto případě se jako výdělek vždy odečítá nejnižší dosažitelná 

mzda stanovená právními předpisy. 

Do dosahovaného výdělku by se měly započítat jen příjmy od zaměstnavatele, které mají 

povahu mzdy (platu) za vykonanou práci, nikoli plnění věrnostní a stabilizační povahy. Ty složky, 

které se nezapočítávají do výpočtu průměrného měsíčního výdělku, by neměly být zohledněny ani 

v dosahovaném výdělku, kdy výjimkou jsou náhrady mzdy v podobě průměrného výdělku při 

překážkách v práci a v době dovolené, které jsou při výpočtu náhrady postaveny naroveň mzdě za 

vykonanou práci. Nezapočítává se ovšem náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou, která má 

kompenzační charakter.45 

 

10.1.2 Výdělek z dohod 

Ne vždy ovšem poškozený po skončení služebního poměru dosahuje výdělky z pracovního 

poměru, může být rovněž zaměstnán na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy na 

základě dohody o provedení práce nebo na základě dohody o pracovní činnosti.  

Dohoda o provedení práce může být uzavřena maximálně na 300 hodin práce v kalendářním 

roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele 

                                                 

44 ŠUBRT a kol. Abeceda mzdové účetní 2018. 28. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2018. 

631 s. ISBN 978-80-7554-117-8, s. 133. 

45 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: podle právního stavu 

k 1. 1. 2010. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: Anag, 2010. 599 s. ISBN 978-80-7263-

569-6, s. 193. 
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v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce 

musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.46 

Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena i na méně než 300 hodin v kalendářním roce, 

nicméně nesmí na jejím základě být vykonávána práce v rozsahu překračujícím v průměru polovinu 

stanovené týdenní pracovní doby, která se ovšem posuzuje v přepočtu na celou dobu, po kterou je 

dohoda uzavřena, což je nejdéle na 52 týdnů. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny 

sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.47 

Z uvedeného vyplývá, že dohoda o provedení práce může být uzavřena např. na 6 měsíců, 

kdy ovšem v prvních 3 měsících poškozený odpracuje celý rozsah hodin v kalendářním roce a další 

3 měsíce tedy nemá žádný výdělek. Je otázkou, jak tyto výdělky zohledňovat, neboť v prvních třech 

měsících by náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby vůbec 

nemusela pro převyšující výdělky z dohody vzniknout.  

V tomto případě nezbývá nic jiného, než opravdu odečítat skutečné výdělky dosahované 

v jednotlivých měsících. Náhrada za ztrátu na služebním platu náleží měsíčně, jak již bylo uvedeno 

výše, a proto nelze čekat na ukončení trvání dohody a skutečně odpracované hodiny převést na 

jednotlivé měsíce a z těchto vypočítat zpětně náhradu, ačkoli by byl takový způsob výpočtu pro 

poškozeného výhodnější.  

 

10.1.3 Výdělek ze samostatné výdělečné činnosti 

Výdělek po služebním úrazu může vyplývat rovněž z podnikatelské činnosti bývalého 

vojáka, kdy ovšem vzniká otázka, jak zjistit výdělek v měsíční výši, když náhrada za ztrátu na 

služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby náleží měsíčně, aby byl naplněn její účel, 

tj. stejně jako výplata služebního platu v době, kdy voják vykonával vojenskou činnou službu. 

Nejvyšší soud ČR se zabýval touto otázkou v souvislosti se změnou poměrů poškozeného 

a znovuobnovením jeho nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

(uvedená problematika bude přiblížena v další kapitole) z pracovního úrazu, jenž utrpěl při výkonu 

základní vojenské služby, v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1995/2001 ze dne 17. 9. 2002: „Vykonává-li 

poškozený zaměstnanec podnikatelskou činnost, nelze jeho příjmy dobře vyjádřit za jednotlivé 

                                                 

46 ustanovení § 75 zákoníku práce 

47 ustanovení § 76 zákoníku práce 
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měsíce, za něž mu přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, a proto je třeba jeho „výdělek po 

pracovním úrazu“ stanovit způsobem, který odpovídá smyslu a účelu ustanovení § 195 zák. práce. 

Smyslu, účelu a zásadám ovládajícím odškodňování pracovních úrazů odpovídá postup, který 

„výdělek po pracovním úrazu“ určuje podle průměrného výdělku stanoveného ke dni, v němž 

zaměstnanci vznikl nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při 

uznání částečné invalidity). Takový průměrný výdělek nelze zjišťovat podle pracovněprávních 

předpisů, neboť se netýká příjmů z pracovněprávních vztahů, ale podle jiných předpisů, například 

„podle okolností jednotlivého případu“ na základě ustanovení § 17 odst. 2 vyhlášky č. 45/1964 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů (popřípadě „z okolností jednotlivého případu, zejména z daňového 

přiznání“ na základě ustanovení § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které nabylo účinnosti 

dnem 13. 11. 1995).“  

Nejvyšší soud ČR dále v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1486/2004 ze dne 6. 1. 2005 uvádí, že 

v případě, kdy by mechanický výpočet průměrného výdělku založeného na údajích uvedených 

v daňovém přiznání dostatečně nevystihoval specifické okolnosti daného případu, lze k těmto 

skutkovým okolnostem přihlédnout a zjištěný výdělek (po úrazu) náležitě upravit ať již v kladném 

nebo záporném směru. 

V praxi to tedy znamená, že lze měsíční výdělek po pracovním (služebním) úrazu u osob 

provádějících samostatnou výdělečnou (podnikatelskou) činnost zjistit tak, že roční příjem ze 

samostatné podnikatelské činnosti (který vyplývá z rozdílu mezi příjmy a výdaji z daňového 

přiznání) je rozdělen na poměrné částky do jednotlivých měsíců. Daňové přiznání se ovšem podává 

zpětně za předcházející kalendářní rok, a proto je ideálním řešením, zejména pro odpovědný subjekt, 

aby byla náhrada přiznána zpětně za celý kalendářní rok (pokud jsou splněny pro její přiznání další 

podmínky) na základě předloženého daňového přiznání.  

Jak je uvedeno, tato varianta je výhodná zejména pro odpovědný subjekt, nemusí ovšem 

vyhovovat poškozenému, který nemusí dosahovat žádných příjmů ze samostatné výdělečné činnosti, 

anebo dosahuje takových, ze kterých nevyžije. V tomto případě je odpovědný subjekt povinen 

vyplácet náhradu pravidelně měsíčně. Lze tedy stanovit jakýsi pravděpodobný skutečný výdělek 

s ohledem na předchozí daňová přiznání?  

Soud přišel ještě s jiným návrhem, jak postupovat při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku 

u osob samostatně výdělečně činných při zjišťování jejich výdělku po pracovním úrazu, a to 

vycházet z pravděpodobného výdělku, kterého by poškozený mohl dosahovat u zaměstnavatele 
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(aniž by takové pracovní místo bylo nutně volné) v pracovním poměru. Tento závěr uvedl Nejvyšší 

soud v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1735/2001 ze dne 4. 6. 2002.  

Dle soudu je rozhodující pro stanovení výše nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti, jakého pravděpodobného výdělku by byl postižený zaměstnanec 

schopen dosáhnout v zaměstnání konaném v pracovněprávním vztahu v době po skončení pracovní 

neschopnosti následkem pracovního úrazu, když újmu, spočívající v nedosažení příjmu z vlastní 

výdělečné činnosti v důsledku nedostatku vhodných pracovních příležitostí, nelze náhradou za ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti odškodňovat. 

Do jisté míry se opravdu jedná možná o nejspravedlivější řešení zohledňující pokles 

pracovní schopnosti následkem služebního úrazu, neboť zjišťování výdělku ze samostatné 

výdělečné činnosti jako rozdílu mezi příjmy a výdaji není příliš průkazné s ohledem na skutečnost, 

nakolik se na nedosažení zisku podílí snížená pracovní schopnost zaměstnance. 

Jak uvádí Mikyska48 položku příjmů i výdajů podnikatele ovlivňují především skutečnosti, 

které mají podstatu v samotném vlastním podnikání, a tedy s následky pracovního úrazu (nemoci 

z povolání) nijak přímo nesouvisející. Příjmy podnikatele ovlivňuje jeho úspěšnost, situace na trhu, 

nabídka a poptávka po zboží nebo službách, které nabízí v oboru podnikání, a na druhé straně 

výdaje podnikatele jako např. odpisy nejsou ani skutečnými výdaji, ale daňově uznatelné náklady. 

Proto autor uvádí, že je pouze velmi těžké rozeznat hranici mezi tím, nakolik se na příjmech 

poškozeného podílí jeho podnikatelská úspěšnost, a na kolik se na příjmech negativně podepisují 

následky pracovního úrazu (nemoci z povolání). 

 

10.1.4 Výdělek při dočasné pracovní neschopnosti 

V případě, kdy je poškozený zaměstnán po skončení služebního poměru vojáka z povolání 

a pobírá náhradu za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby, může dojít 

k situaci, kdy se stane práce neschopným. Tento stav může nastat buď pro následky služebního 

úrazu či nemoci z povolání, anebo z obecných příčin (jakákoliv pracovní neschopnost bez 

souvislosti se služebním úrazem či nemocí z povolání). Pokud pracovní neschopnost (není 

                                                 

48 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: podle právního stavu 

k 1. 1. 2010. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: Anag, 2010. 599 s. ISBN 978-80-7263-

569-6, s. 209. 
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rozhodují, jestli související či nikoliv) trvá pouze část měsíce, kdy zbytek byl poškozeným 

odpracován, přičítá se rovněž část skutečně dosaženého měsíčního výdělku poškozeného. 

Pokud je dočasná pracovní neschopnost poškozeného, jenž je poživatelem náhrady za ztrátu 

na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby v souvislosti se služebním úrazem či 

nemocí z povolání, odečítá se skutečná výše vyplacených nemocenských dávek. 

V případě, kdy dočasná pracovní neschopnost poškozeného, jenž je poživatelem náhrady za 

ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby nesouvisí se služebním úrazem či 

nemocí z povolání, použije se určitá forma započítávání pravděpodobného výdělku. V těchto 

případech se započítává do dosahovaného výdělku namísto nemocenského denní vyměřovací základ 

bez redukce pro výpočet nemocenských dávek za příslušný počet kalendářních dnů trvání 

neschopnosti. Po dobu tzv. karenční doby však náhrada nenáleží, resp. její výše se poměrně krátí.49 

Karenční doba (doba, po kterou nenáleží nemocenské dávky, dříve první 3 dny pracovní 

neschopnosti) byla zavedena v roce 2008, kdy ji zrušil Ústavní soud nálezem Ústavního soudu ČR 

sp. zn. Pl. ÚS 2/08 ze dne 23. 4. 2008. S novými pravidly byla zavedena opět v roce 2009, kdy byl 

návrh na její zrušení nálezem Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 54/10 ze dne 24. 4. 2012 odmítnut. 

Definitivně zrušena byla po deseti letech k červenci roku 2019. 

S nesouvisející pracovní neschopností poškozeného, jemuž náleží náhrada za ztrátu na 

služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby, vyvstávají další otázky, např. zda 

u poškozeného, u kterého neredukovaný vyměřovací základ za kalendářní dny neschopnosti 

společně s jeho skutečným výdělkem za odpracované dny nedosáhne minimální mzdy, odečítat 

minimální mzdu či součet neredukovaného vyměřovacího základu za kalendářní dny neschopnosti 

společně se skutečným výdělkem. V tomto případě je třeba se přiklonit spíše k odpočtu minimální 

mzdy, ačkoli je to pro poškozeného nepříznivější. Přece jen se jedná o neschopnost z obecných 

příčin, bez souvislosti se služebním úrazem či nemocí z povolání, pro které vznikla ztráta na 

majetkových poměrech poškozeného. Navíc výše uvedený závěr, že náhrada dříve nenáležela po 

dobu karenční doby v průběhu pracovní neschopnosti poškozeného, tento názor podporuje. 

Obdobná situace nastane, když neredukovaný vyměřovací základ za kalendářní dny 

neschopnosti poškozeného společně s jeho skutečným výdělkem za odpracované dny nedosáhne 

                                                 

49 ŠUBRT a kol. Abeceda mzdové účetní 2018. 28. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2018. 631 

s. ISBN 978-80-7554-117-8, s. 611. 
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výše stop výdělku. I v tomto případě je třeba se spíše přiklonit k odečítání stop výdělku (viz 

podkapitola 10.1.5.). 

Další otázkou v souvislosti se zohledňováním neredukovaného denního vyměřovacího 

základu je, jak postupovat, když poškozenému se náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti dle starého zákoníku práce (případy období před účinností zákona o vojácích 

z povolání dle starého zákoníku práce) vypočítává z čistého průměrného výdělku a odečítají se čisté 

výdělky (viz kapitola 13.2.).  

V této věci bylo požádáno Ministerstvo práce a sociálních věcí, které poskytlo stanovisko ze 

dne 18. 4. 201750, ve kterém uvádí, že v uvedených případech musí být převeden vypočtený fiktivní 

výdělek v době pracovní neschopnosti (zjištěný z hrubých výdělků) pro účely nemocenského, na 

srovnatelnou veličinu, tj. na čistý dosažený výdělek. To znamená, že fiktivní hrubý výdělek bude 

převeden na fiktivní čistý výdělek odpočtem pojistného na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na 

daň z příjmů ze závislé činnosti. Jen tak se zajistí, aby se neporovnával průměrný čistý výdělek před 

vznikem škody s hrubými denními vyměřovacími základy. 

 

10.1.5 Stop výdělek 

Ne vždy je poškozenému odečítán skutečně dosažený výdělek, jedním z těchto případů je 

odečítání tzv. stop výdělku, který je vyšší než skutečný výdělek poškozeného, kterého dosahuje při 

své současné pracovní činnosti. Stop výdělek se odečítá v případech, kdy poškozený ukončil 

(případně s ním bylo ukončeno) zaměstnání vykonávané po služebním úrazu či nemoci z povolání, 

pro jiné než zdravotní důvody, tedy bez souvislosti se služebním úrazem či nemocí z povolání. Má 

se totiž za to, že poškozený může tuto práci vykonávat i s následky služebního úrazu či nemoci 

z povolání, ale nemůže ji vykonávat z důvodů, které s uvedeným poškozením zdraví nesouvisí.  

K samotnému ukončení zaměstnání pro jiné, než zdravotní důvody je třeba uvést, že důvod 

skončení pracovního poměru vždy musí být uveden ve výpovědi, pokud je dána ze strany 

zaměstnavatele. V případě, že je dána ze strany zaměstnance tomu tak být nemusí51, nicméně v praxi 

potom v těchto případech dochází k problematickému dokazování, z jakého důvodu opravdu 

pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a poškozeným skončil, neboť poškození zpětně tvrdí, že 

                                                 

50 Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. MPSV-2017/69778-58 ze dne 18. 4. 2017. 

51 ustanovení § 50 odst. 2 a 3 zákoníku práce 
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opravdovými důvody ukončení jejich zaměstnání byl zdravotní stav narušený služebním úrazem či 

nemocí z povolání.  

V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 786/98 ze dne 26. 8. 1999 Nejvyšší soud ČR uvádí, že výdělek po 

pracovním úrazu či nemoci z povolání se u zaměstnanců, kteří přestali práci, již původně vykonávali 

po pracovním úrazu nebo zjištění nemoci z povolání, konat z důvodů nesouvisejících s pracovním 

úrazem či nemocí z povolání a na práci nově vykonávané dosahují nižší výdělky než dosud, stanoví 

ode dne následujícího po skončení výkonu této práce ve výši jejich průměrného výdělku, zjištěného 

k tomuto dni. 

Obdobný závěr učinil Nejvyšší soud ČR rovněž v pozdějším rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 

732/2003 ze dne 4. 3. 2004: „Přestal-li zaměstnanec konat práci, kterou vykonával po pracovním 

úrazu (nebo po zjištění nemoci z povolání), protože pracovní poměr ukončil dohodou a soukromě 

podnikal, popřípadě pro nedostatek vhodných pracovních příležitostí nepracuje vůbec, je třeba 

„výdělek zaměstnance po pracovním úrazu“ (nebo po zjištění nemoci z povolání) stanovit podle 

průměrného výdělku vypočteného ke dni, v němž zaměstnanec přestal vykonávat práci rozhodnou 

pro určení jeho výdělku po pracovním úrazu (nebo po zjištění nemoci z povolání).“ Soud 

v uvedeném případě rovněž uvedl, že takto vypočtený „stop výdělek“ nemůže být nižší než 

minimální mzda stanovená pro příslušné období nařízením vlády a rovněž uvedl, že tento „stop 

výdělek“ se valorizuje. 

Do nového zákoníku práce se promítl princip tzv. „stop renty“ (náhrada ve stále stejné výši 

díky odečítání „stop výdělku“ - průměrného výdělku z ukončeného pracovního poměru bez 

souvislosti s úrazem či nemocí z povolání) dovozený judikaturou soudů v ustanovení § 271b odst. 3 

věta druhá, která říká, že pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, 

náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové 

výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru nebo právních vztahů založených 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Toto ustanovení zákoníku práce rovněž platí 

pro vojáky z povolání, neboť zákon o vojácích z povolání na něj odkazuje v ustanovení § 118 odst. 

3. 

 

10.1.6 Dosažení výdělku zvýšeným pracovním úsilím 

V některých případech je naopak poškozenému odečítán nižší výdělek, než kterého skutečně 

dosahuje, pokud jde o výdělek, jenž byl dosažen zvýšeným pracovním úsilím. Tento výdělek nebo 
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část výdělku se potom do výpočtu náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti 

výkonu služby nezahrnuje. Za zvýšené pracovní úsilí se považuje překonávání zdravotních potíží 

poškozeného, jež vznikly následkem služebního úrazu či nemoci z povolání, při výkonu jeho 

následné pracovní činnosti po vzniku škody na zdraví. Uvedený princip není stanoven v zákoně 

o vojácích z povolání, ani v pracovněprávních či v občanskoprávních předpisech a vychází čistě 

z judikatorních závěrů.  

Vymezením zvýšeného pracovního úsilí se zabýval Nejvyšší soud ČSR již v rozsudku sp. zn. 

6 Cz 18/81 ze dne 25. 4 1981, který uvedl, že za zvýšené pracovní úsilí se má, když pracovník může 

dosahovat tohoto výdělku (zcela nebo zčásti) pouze v důsledku zvýšené námahy, kterou vynakládá 

na překonání zvláštních obtíží provázejících následky poškození zdraví nemocí z povolání 

(pracovním úrazem). Vzhledem k tomu, že přihlédnutí k tomuto výdělku by nedůvodně 

zvýhodňovalo odpovědnou organizaci, nelze při výpočtu náhrady brát v úvahu výdělek, který 

poškozený pracovník dosáhl jen zvýšeným pracovním úsilím nutným k překonání zvláštních obtíží 

spojených s poškozením zdraví nemocí z povolání (pracovním úrazem), ačkoli jinak (nebýt tohoto 

zvýšeného pracovního úsilí) by tento výdělek nedosáhl, popřípadě nebyl schopen dosáhnout 

žádného výdělku. 

Nezohlednění určité části výdělku se domáhal bývalý voják z povolání, jenž byl 

odškodňován náhradou za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby, kdy 

se mu odečítal od náhrady tzv. stop výdělek, tedy výdělek, kterého by mohl prokazatelně dosahovat 

i s poškozením zdraví následkem služebního úrazu. Poškozený ovšem požadoval, aby tento stop 

výdělek byl odečítán pouze ve výši 65 %, neboť dle posudku o invaliditě došlo k poklesu pracovní 

schopnosti poškozeného následkem služebního úrazu o 35 %.  

Městský soud v Praze v rozhodnutí sp. zn. 5 Ad 7/2017 ze dne 21. 3. 2019 uvedl, že 

skutečnosti, které odůvodňují nasazení zvýšeného pracovního úsilí na získání příjmu, musí tvrdit 

a doložit poškozený voják, kterému nárok na náhradu za ztrátu na služebním platu po skončení 

neschopnosti výkonu služby vznikl. Nebude přitom zpravidla postačovat pouhé tvrzení, že výkon 

konkrétní pracovní náplně vyžaduje překonání zdravotních omezení plynoucích ze služebního úrazu 

či nemoci z povolání. Míra úsilí, které je třeba objektivně vynaložit na řádné plnění pracovních 

povinností, může být sporná. 

 Poškozený musí tedy ve správním řízení o svém nároku na náhradu dle ustanovení § 118 

zákona o vojácích z povolání specifikovat rozhodné, ve vztahu ke své osobě a náplni vykonávané 
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práce individuální skutkové okolnosti, ze kterých vynaložené zvýšené pracovní úsilí vyplývá. 

Samotná skutečnost, že poškozený, kterému byl přiznán invalidní důchod, vykonává po úrazu či 

nemoci z povolání práci nesouměřitelnou s předchozím zaměstnáním, neznamená automaticky, že se 

tak děje na základě zvýšeného pracovního úsilí poškozeného. Pouze v případě, nutí-li samotný 

výkon práce poškozeného, aby s výraznějším nasazením sil překonával omezení plynoucí z jeho 

zhoršeného zdravotního stavu, se při určení náhrady k příjmům ze zaměstnání poživatele invalidního 

důchodu nepřihlíží, kdy soud odkázal na rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1661/2001 

ze dne 2. 7. 2002. 

Zvýšené pracovní úsilí ovšem nelze odškodnit samostatně, izolovaně od náhrady za ztrátu na 

služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby. Touto otázkou se zabýval Nejvyšší soud 

ČR v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 4127/2011 ze dne 25. 4. 2014 ve kterém uvádí, že při zjištění, zda 

snížená pracovní způsobilost vede ke snížení příjmu, se zvýšené pracovní úsilí, které poškozený 

vynakládá při překonávání zdravotních obtíží, aby mohl vykonávat výdělečnou činnost, zohledňuje 

pouze tehdy, ovlivňuje-li zvýšené pracovní úsilí poškozeného výši jeho výdělku, který je nebo by 

byl nižší než průměrný výdělek před poškozením. Jenom tam, kde vznikl nárok na náhradu za ztrátu 

na výdělku (i bez vynakládání zvýšeného pracovního úsilí dochází vlivem snížení pracovní 

způsobilosti poškozeného ke snížení příjmů), lze zvýšené pracovní úsilí zohlednit v tom směru, že 

při určení výše náhrady se k takto dosaženému příjmu nepřihlíží, aby poškozenému vynaložení 

námahy nedůvodně nesnižovalo náhradu. V uvedeném případě ovšem poškozená dosahovala 

vyšších příjmů, a proto jí nárok s ohledem na změnu jejích poměrů zanikl. Nejde přitom honorovat 

zvýšené pracovní úsilí, kterým poškozená dosahovala dalšího (částečného) zvýšení svého příjmu, 

který by jinak za původního zdravotního stavu nemusela vynakládat. Právní úprava totiž nezná 

nárok, který by byl odvozen od toho, že ztráta na výdělku sice nevzniká, ale ke zvýšení příjmu musí 

poškozený vykazovat větší úsilí, které by bylo možno odškodnit samostatně. A není přitom 

rozhodné, že v uvedené věci se jednalo o občanskoprávní nárok dle ustanovení § 447 starého 

občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), neboť ani pracovně právní předpisy či zákon 

o vojácích z povolání uvedený nárok nezná. 

Za určitý druh zvýšeného pracovního úsilí se považuje rovněž práce přesčas (příplatek za 

přesčas, mzda za přesčas), která se tedy nezahrnuje do skutečného výdělku, jenž dosahuje 

poškozený po služebním úrazu. Nejvyšší soud ČSR v rozsudku sp. zn. 6 Cz 18/81 ze dne 25. 4. 1981 

uvádí, že pracovníkovi, který pracoval před vznikem škody po stanovenou pracovní dobu, není 
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možné započítat do výdělku po pracovním úrazu příjem dosažený prací nad rámec této pracovní 

doby v hlavním pracovním poměru (např. dle dohody o pracovní činnosti). Pokud pracovník 

pracoval po pracovním úrazu denně více, než před úrazem a vynakládal víc námahy a úsilí, aby 

dosáhl vyšší výdělek, není možné tento příjem z další pracovní činnosti započítávat. 

 

10.2 Fiktivní výdělek 

V praxi rovněž nastávají situace, kdy je při výpočtu náhrady za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti výkonu služby odečítán výdělek, kterého však poškozený voják reálně 

nedosáhl, tzv. fiktivní výdělek. Z judikatury soudů totiž vyplynulo, že odpovědný subjekt (stát) 

nemůže nést odpovědnost za situace, ve kterých poškozený nedosahuje výdělku z jiných příčin než 

je úraz či nemoc z povolání. Není ovšem ani správné, aby z tohoto důvodu právo na náhradu škody 

zaniklo. Může se jednat o různé situace, ve kterých se poškozený ocitne po skončení služebního 

poměru – nezaměstnanost, péče o osobu blízkou, apod.  

 

10.2.1 Odečítání vyššího než skutečně dosaženého výdělku, opomenutý výdělek 

Postup výpočtu náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu 

služby za použití tzv. opomenutého výdělku vyplývá přímo z ustanovení § 118 odst. 4 zákona 

o vojácích z povolání, které uvádí, že vojákovi, který bez vážných důvodů nenastoupil výkon 

služby, nebo občanovi, který po zániku služebního poměru nenastoupil práci, která mu byla 

zajištěna, přísluší náhrada za ztrátu na služebním platu podle předchozích odstavců pouze ve výši 

rozdílu mezi průměrným služebním platem před vznikem škody způsobené vojákovi úrazem nebo 

nemocí z povolání a průměrným služebním platem, kterého mohl ve službě nebo v práci dosáhnout. 

Za opomenutý výdělek lze považovat různé situace, kdy rozhodnutí nedosahovat výdělku po 

služebním úrazu či nemoci z povolání je na straně poškozeného, který by jej dosahovat mohl i přes 

nepříznivé zdravotní následky, ale rozhodl se tak neučinit.  

Může se jednat o situaci, kdy poškozený bývalý voják po služebním úrazu či nemoci 

z povolání dosahuje sice výdělků z pracovního poměru, nicméně nevyužívá plně svůj pracovní 

potenciál (ovlivněný poškozením zdraví ze služebního úrazu či nemoci z povolání), tj. pracuje 

v menším rozsahu hodin, než je běžný pracovní úvazek, anebo vykonává práci, která neodpovídá 

jeho kvalifikaci, znalostem a praxi.  
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Důvody mohou přitom být jak na straně zaměstnavatele (např. provozní důvody), tak na 

straně zaměstnance (např. vzdálenost zaměstnání). Pokud ovšem nejsou dány důvody z poškození 

zdraví následkem služebního úrazu či nemoci z povolání, je třeba odečítat vyšší, než skutečně 

dosažený výdělek poškozeného.  

K uvedenému závěru dospěl Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1564/2009 ze dne 

6. 5. 2010, kdy uvedl, že z vyššího než skutečně dosaženého výdělku po pracovním úrazu lze 

vycházet v případě, že (částečně invalidní) zaměstnanec z vlastního rozhodnutí plně nevyužívá svůj 

zachovaný pracovní potenciál (není zaměstnán nebo pracuje na zkrácený pracovní úvazek, aniž by 

to bylo výslovně stanoveno lékařským posudkem), a tudíž je nutno vycházet z předpokládaného 

výdělku v zaměstnání, v němž by byly výdělečné schopnosti postiženého zaměstnance plně využity. 

Zde se jednalo o případ, kdy poškozený utrpěl úraz při výkonu základní vojenské služby 

v roce 1985, ze kterého vzniklo trvalé poškození jeho zdraví (porucha sluchu, tinitus, neurotický 

syndrom), pro nějž nebyl schopen vykonávat svou dosavadní práci strojního zámečníka. V roce 

1991 byl poškozenému přiznán částečný invalidní důchod, když jeho pracovní schopnost poklesla 

o 35 % následkem pracovního úrazu. Následně poškozený vykonával práci na poloviční úvazek jako 

taneční pedagog v Domově dětí a mládeže hl. m. Prahy na základě dohod konaných mimo pracovní 

poměr. Navíc každoročně v měsících červenec a srpen docházelo z důvodů na straně zaměstnavatele 

k poklesu příjmů poškozeného, neboť v průběhu letních prázdnin nebyl zájem o kurzy pro děti. 

Dovolací soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, neboť jeho rozhodnutí bylo založeno na 

skutkovém zjištění, které nemělo oporu v provedeném dokazování. Městský soud v Praze vycházel 

pouze ze závěru znaleckého posudku, jenž uzavřel, že nelze dovozovat, že poloviční úvazek, který 

poškozený vykonával, neodpovídá jeho schopnostem a možnostem s ohledem na popsaný zdravotní 

stav, přitom znalec uvedl, že poškozený jako taneční pedagog při poruše sluchu nemůže pracovat na 

plný úvazek, ale jen na zkrácený úvazek, nebo za jinak ulehčených podmínek. Z výslechu znalce 

nakonec vyplynulo, že v uvedeném případě byly pracovní podmínky ulehčeny tím, že poškozený 

pracoval 6 hodin a 2 hodiny byly stanoveny jako příprava pro výkon práce, kdy znalec souhlasil 

s výkonem práce v těchto podmínkách na plný úvazek.  

Ohledně výdělku v měsících letních prázdnin soud dospěl k závěru, že je potřeba odlišovat 

tuto situaci, kdy si poškozený příjem neopomenul vydělat v důsledku vlastního rozhodnutí plného 

nevyužití svých výdělečných schopností, naopak měl zájem využít pracovním úrazem sníženou 

pracovní způsobilost, avšak neměl možnost tak učinit v důsledku nedostatku vhodných pracovních 
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příležitostí (zaměstnavatel nepotřebuje jeho práci v určité části roku). Uvedený stav je následkem 

situace na trhu práce, spočívající v nedostatku pracovních příležitostí, které by odpovídaly 

pracovním úrazem zhoršenému zdravotnímu stavu poškozeného a není proto v příčinné souvislosti 

s pracovním úrazem. Měl by proto být v těchto měsících odečítán pravděpodobný výdělek, jehož by 

poškozený zaměstnanec dosáhl při práci, odpovídající jeho schopnostem, kvalifikaci a zdravotnímu 

stavu, kterou by prokazatelně vykonával, kdyby tomu nebránil nedostatek pracovních příležitostí, 

nebo v případě žalobce, pravidelný nedostatek práce během určitého období v roce u dosavadního 

zaměstnavatele.  

Na uvedeném případě je jasně patrno, že v situacích, kdy poškozený dosahuje výdělku na 

zkrácený pracovní úvazek, bude potřeba, aby bylo dostatečně prokázáno, že zkrácený pracovní 

úvazek v konkrétní pracovní pozici je sjednán výlučně pro následky služebního (pracovního) úrazu 

či nemoci z povolání. To lze zajistit vyjádřením lékaře pracovně-lékařských služeb, který má 

informace jak o zastávané pracovní pozici poškozeného, tak o jeho komplexním zdravotním stavu.  

Dalšími situacemi, které lze posoudit jako opomenutí poškozeného dosahovat výdělek po 

služebním úrazu či nemoci z povolání, jsou například neomluvená absence v zaměstnání, ukončení 

pracovního poměru na straně poškozeného bez souvislosti s následky služebního úrazu či nemoci 

z povolání, odmítnutí nastoupit do vhodné práce, apod. Ve všech těchto případech se bude 

zohledňovat pravděpodobný výdělek, který si poškozený opomněl vydělat, ačkoli odpovídal jeho 

schopnostem, kvalifikaci a zdravotnímu stavu. 

 

10.2.2 Výdělek ve výši minimální mzdy 

Skutečnost, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náleží rovněž 

poškozeným zaměstnancům, kteří jsou evidování na úřadu práce, vyplývá přímo z ustanovení 

§ 271b zákoníku práce, kde se dále uvádí, že za výdělek po pracovním úrazu se považuje výdělek ve 

výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Pobíral-li 

zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo 

právo za trvání pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr.  
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Ustanovení, které přiznává nárok rovněž poškozenému, který je evidován na úřadě práce 

jako nezaměstnaný, přinesl až nový zákoník práce, tj. zákon č. 262/2006 Sb., který nahradil 

dosavadní zákon č. 65/1965 Sb. 

V zákoně o vojácích z povolání takové ustanovení zcela chybělo, nicméně se s ohledem na 

důvodovou zprávu k zákonu o vojácích z povolání postupovalo analogicky. V současném 

znění ustanovení § 118 odst. 3 zákona o vojácích z povolání se odkazuje na zákoník práce, když se 

uvádí, že pro poskytnutí náhrady za ztrátu na služebním platu podle odstavce 1 občanovi, který je po 

zániku služebního poměru veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, se použijí příslušná ustanovení 

zákoníku práce obdobně. Tato úprava byla zavedena novelou, zákonem č. 181/2018 Sb. 

Rovněž soudy řešily opakovaně otázku, zda poškozený vedený na úřadě práce jako 

nezaměstnaný, má na náhradu nárok a především, co lze považovat za jeho výdělek po úrazu či 

nemoci z povolání, který se bude odečítat od průměrného výdělku před úrazem či nemocí 

z povolání. 

V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2805/99 ze dne 1. 12. 2000 Nejvyšší soud ČR řešil případ 

horníka-lamače, který utrpěl pracovní úraz a stal se částečně invalidním. Nebyl již schopen 

vykonávat své původní zaměstnání a zaměstnavatel mu nabídl pozici povrchového zámečníka, což 

ovšem poškozený nepřijal a skončil dohodou „ze zdravotních důvodů“. Tato skutečnost (nemožnost 

vykonávat práci povrchového zámečníka pro následky pracovního úrazu) ovšem byla následně 

potvrzena znaleckým posudkem. Soud první instance zjistil, že při výkonu práce odpovídající 

vzdělání poškozeného by dosahoval vyššího výdělku, než je minimální mzda, a proto je rozdíl mezi 

tímto výdělkem a minimální mzdou nutno považovat za opomenutý výdělek, kterého mohl 

poškozený dosáhnout s ohledem na své vzdělání.  

Tuto úvahu odmítl odvolací soud, který uvedl, že nelze zohledňovat opomenutý výdělek, 

když poškozený nemá s ohledem na nedostatek praxe (nikdy nevykonával práci odpovídající jeho 

kvalifikaci) takový pracovní potenciál, aby mohl plně využívat své vzdělání, a proto není možné 

dovozovat, že by si bez vážných důvodů opomenul vydělat částky, které by přesahovaly výdělek 

zaměstnance s jeho odborným vzděláním.  

Dovolací soud uvedl, že nelze zohledňovat opomenutý výdělek, protože nebylo zjištěno, že 

by poškozený odmítl nastoupit vhodné zaměstnání. Od této situace je potřeba odlišovat stav, kdy 

poškozený není schopen vykonávat dosavadní práci a nemůže nastoupit jiné zaměstnání, které by 

bylo vhodné s ohledem na jeho schopnosti, kvalifikaci, zdravotní stav (po úrazu), jen pro nedostatek 
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pracovních příležitostí, tedy stav, kdy poškozený má zájem využít svůj pracovním úrazem omezený 

pracovní potenciál, ale nemá možnost jej uskutečnit (nastoupit do tohoto zaměstnání) výlučně pro 

nedostatek pracovních příležitostí (protože neexistuje volné pracovní místo, které by mohl zastávat). 

I když odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem či nemocí 

z povolání (dále jen „úraz“) je tzv. objektivní odpovědností, je zaměstnavatel povinen nahradit 

poškozenému jen takovou škodu, která mu vznikla následkem úrazu. Skutečnost, že poškozený, 

který po úrazu nemůže konat dosavadní práci, nemůže nastoupit po úrazu do jiného zaměstnání 

odpovídajícího následku úrazu snížené (omezené) pracovní způsobilosti pouze pro nedostatek 

pracovních příležitostí, není způsobena následky úrazu, ale situací na trhu práce. Je nepochybné, že 

u poškozeného, který se pro nedostatek vhodných pracovních příležitostí ocitl po úrazu bez 

zaměstnání, se změnily jeho sociální poměry. Z hlediska odškodnění úrazu je však podstatné, že 

situace na trhu práce postihuje všechny osoby bez ohledu na to, zda jejich pracovní způsobilost je 

snížena či omezena pro následky úrazu nebo z jiných příčin. Rovněž je třeba vzít v úvahu, že 

náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vyjadřuje nezpůsobilost 

poškozeného dosahovat pro následky úrazu stejný výdělek jako před poškozením. Tím, že pro 

nedostatek vhodných pracovních příležitostí nemá po úrazu žádný příjem, se na účelu poskytování 

náhrady za ztrátu na výdělku nic nemůže změnit, neboť jinak by poškozenému byla odškodňována 

újma, k jejíž úhradě náhrada za ztrátu na výdělku nemůže sloužit. 

Jestliže tedy nemá poškozený po skončení pracovní neschopnosti pro nedostatek vhodných 

pracovních příležitostí příjem z vlastní výdělečné činnosti, je nepochybné, že nelze vycházet 

z výdělku, který dosáhl v měsíci, za nějž se náhrada poskytuje (z něhož se při tomto odškodňování 

zpravidla vychází) ani z opomenutého výdělku a je třeba v tomto případě stanovit výdělek 

způsobem, který bude odpovídat smyslu a účelu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti. Uvedeným požadavkům přitom plně odpovídá postup, který výdělek po pracovním 

úrazu určuje podle pravděpodobného výdělku, jehož by poškozený dosáhl při práci, odpovídající 

jeho schopnostem, kvalifikaci a zdravotnímu stavu, jíž by prokazatelně vykonával, kdyby tomu 

nebránil nedostatek pracovních příležitostí, kdy se tento pravděpodobný výdělek stanovuje ke dni 

vzniku nároku na náhradu. 

V uvedeném případě se tedy soudy měly zabývat tím, jaký pravděpodobný výdělek by 

poškozený dosáhl při práci, odpovídající jeho schopnostem, kvalifikaci a zdravotnímu stavu, kterou 

by po skončení pracovní neschopnosti prokazatelně vykonával, kdyby tomu nebránil nedostatek 
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pracovních příležitostí na trhu práce. Zároveň měly zkoumat, zda mohl v době po skončení pracovní 

neschopnosti uplatnit získané vzdělání v novém zaměstnání, bez jakékoliv praxe v oboru. 

Tento rozsudek byl vynesen ještě za účinnosti zákona č. 65/1965 Sb., tedy starého zákoníku 

práce, který výslovně neuváděl, jak se má postupovat, když je poškozený veden jako nezaměstnaný 

na úřadě práce a dožaduje se náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Nový 

zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) přinesl upřesnění, že za výdělek po pracovním úrazu nebo po 

zjištění nemoci z povolání, se považuje výdělek ve výši minimální mzdy. S účinností zákona 

č. 181/2018 Sb. je od 1. 10. 2018 rovněž vložena úprava směřující ke zvýhodnění poškozených, a to, 

že se odečítá výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení poškozeného do 

evidence uchazečů o zaměstnání. 

Dle Mikysky52 došlo v nové úpravě zákoníku práce k určitému oprávněnému zpřísnění 

podmínek nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

u nezaměstnaných oproti praxi aplikace starého zákoníku práce, neboť vedení v evidenci uchazečů 

o zaměstnání u příslušného úřadu práce je nyní podmínkou nároku. Dle starého zákoníku práce bylo 

dříve možno tolerovat, když poškozený evidován nebyl, zejména v případech, kdy nebyl 

dlouhodobě umístitelný na trhu práce do odpovídajícího zaměstnání v daném regionu. Nově 

v případech, kdy bude poškozený vyřazen z evidence nezaměstnaných u úřadu práce (např. pro 

neplnění jeho povinností apod.) bude to znamenat, že nebude mít nárok na náhradu za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Na druhou stranu oproti judikatuře ke znění starého 

zákoníku práce je nová zákonná úprava pro nezaměstnané poškozené výhodnější zejména pro 

mladší a vzdělanější poškozené, kterým se nyní odečítá zákonem stanovená minimální mzda 

namísto pravděpodobného výdělku, kterého by mohli dosáhnout (se zohledněním poškození jejich 

zdraví následkem úrazu či nemoci z povolání). 

Zde je třeba uvést, že poškozený může při evidenci na úřadě práce dosahovat výdělků, které 

ovšem musí úřadu práce předkládat a nesmějí přesáhnout zákonem stanovenou výši, která je 

stanovena jako polovina minimální mzdy. Takové výdělky zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

považuje za tzv. nekonkurující a nebrání poškozenému v evidenci uchazečů o zaměstnání.53 

                                                 

52 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: podle právního stavu 

k 1. 1. 2010. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: Anag, 2010. 599 s. ISBN 978-80-7263-

569-6, s. 215. 
53 ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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10.2.3 Výdělek poškozeného při péči o osobu blízkou 

Další situací, ve které se poškozený bývalý voják může po ukončení služebního poměru 

ocitnout, je, když brání výkonu zaměstnání nutnost, aby pečoval o osobu blízkou, a to zejména 

pokud osoba, o niž je třeba pečovat, je v některém z vyšších stupňů závislosti na jiné osobě, tj. není 

sama schopna vykonávat základní úkony péče o sebe. 

Případem, kdy se poškozený po skončení pracovního poměru začal starat o osobu blízkou se 

zabýval Nejvyšší soud ČR v poměrně nedávném rozhodnutí rozsudku pod sp. zn. 21 Cdo 4262/2018 

ze dne 19. 3. 2019 a vyslovil názor, že náhrada automaticky nezaniká, nicméně za výdělek 

poškozeného po pracovním úrazu či nemoci z povolání se považuje pravděpodobný výdělek, jehož 

by poškozený dosáhl při práci odpovídající jeho schopnostem, kvalifikaci a zdravotnímu stavu, již 

by prokazatelně vykonával, kdyby tomu nebránila okolnost, že pečuje o osobu blízkou, která pro 

svůj dlouhodobě nepříznivý stav potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních životních 

potřeb. Ztráta na výdělku ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem 

škody a uvedeným pravděpodobným výdělkem (s připočtením případného invalidního nebo 

částečně invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu) je v příčinné souvislosti s pracovním 

úrazem či nemocí z povolání, neboť i v době péče o osobu blízkou brání poškozenému, který není 

schopen pro pracovní úraz či nemoc z povolání konat dosavadní práci, následky pracovního úrazu či 

nemoci z povolání, aby dosahoval takových výdělků jako před měl před poškozením zdraví. 

Obdobným případem by mohla být situace, kdy bývalá vojákyně nastoupí na mateřskou 

dovolenou, případně nastoupí poškozený rodičovskou dovolenou. Judikatura takový případ dosud 

neřešila. 

Dandová54 je názoru, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

přísluší zásadně po dobu, po kterou by zaměstnanec pracoval nebo byl schopen pracovat. 

Z ustanovení § 271b odst. 2 zákoníku práce proto také výslovně vyplývá, že náhrada za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci i při pracovní neschopnosti 

z jiného důvodu, než je původní pracovní úraz nebo nemoc z povolání, protože to je doba, kdy by 

zaměstnanec byl jinak schopen pracovat a pracovní poměr by tím nezanikal. Nakonec z ustanovení 

                                                 

54 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a těhotenství. In BOZPinfo.cz 

[online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/nahrada-za-ztratu-na-vydelku-po-

skonceni-pracovni-neschopnosti-tehotenstvi 

 

https://www.bozpinfo.cz/nahrada-za-ztratu-na-vydelku-po-skonceni-pracovni-neschopnosti-tehotenstvi
https://www.bozpinfo.cz/nahrada-za-ztratu-na-vydelku-po-skonceni-pracovni-neschopnosti-tehotenstvi
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§ 271b odst. 3 zákoníku práce pak vyplývá, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti ještě přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, protože 

to je také doba, po kterou by zaměstnanec jinak pracoval. Mateřství ale není pracovní neschopnost, 

a proto po dobu mateřské a rodičovské dovolené náhrada za ztrátu na výdělku z titulu nemoci 

z povolání nenáleží. 

S ohledem na shora uvedenou judikaturu k náhradě za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti po dobu péče o osobu blízkou ovšem nelze s výše uvedeným názorem 

jednoznačně souhlasit. Péče o nesoběstačnou osobu a péče o dítě po dobu rodičovské dovolené mají 

společné rysy. Nelze ani v případě rodičovské dovolené pominout skutečnost, že i v době péče 

(o dítě) brání poškozenému, který není schopen pro pracovní (služební) úraz či nemoc z povolání 

konat dosavadní práci, následky pracovního (služebního) úrazu či nemoci z povolání, aby dosahoval 

takových výdělků, jako měl před poškozením zdraví. 
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11 Změna poměrů 

Zákonnou úpravu změny poměrů lze nalézt v ustanovení § 127 odst. 2 zákona o vojácích 

z povolání, obdobné ustanovení nalezneme rovněž v zákoníku práce (ustanovení § 390 odst. 1). 

I tam totiž platí, že změní-li se podstatně poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení 

výše náhrady škody, může se každá ze stran (poškozený a zaměstnavatel, nebo v zákoně o vojácích 

z povolání poškozený i stát) domáhat změny v úpravě svých práv, popřípadě povinností.  

Dovolávat se změny poměrů na straně vojáka, ke kterým došlo od doby, kdy byla naposledy 

stanovena výše nároku škody, v praxi znamená situaci, kdy se taková změna bude týkat náhrady za 

ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby (nebo náhrady na výživu 

pozůstalých), a to s ohledem na dlouhodobou povahu poskytování těchto nároků prostřednictvím 

opakujících se plnění.  

Za změnu poměrů potom nelze považovat například náhradu za ztrátu na služebním platu 

vojáka, kterému se mění každý měsíc výdělek, jehož dosahuje po služebním úrazu, nebo například 

valorizaci důchodů podle předpisů o důchodovém pojištění. Lze přitom předpokládat, že stát se 

změny poměrů bude domáhat tím, že na základě změny poměrů poškozeného vojáka vydá (na jeho 

žádost) rozhodnutí o změněné výši náhrad.55 

Jak uvádí Mikyska56 z podstaty různorodosti všech možných situací, které mohou na straně 

poškozeného nastat, vyplývá, že právní předpisy nemohou poskytnout taxativní výčet dílčích 

skutečností, se kterými je spojeno přehodnocení trvání nároku na náhradu co do základu i co do 

výše. Jak v jednotlivých situacích postupovat lze vyčíst nepřímo z jednotlivých ustanovení právních 

předpisů o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a rovněž ze souvisejících předpisů 

(o nemocenském pojištění, důchodovém pojištění, o zaměstnanosti), které mají nepřímý vliv na 

poskytování náhrady. 

V rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 998/2001 ze dne 3. 4. 2002 soud uvedl, že 

změna v okolnostech, které byly rozhodující pro určení výše škody, má význam pouze tehdy, týká-li 

                                                 

55 SKORUŠA, Leopold a kol. Zákon o vojácích z povolání: komentář. Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017. xlviii, 419 stran. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-929-9, s. 307. 

56 MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: podle právního stavu 

k 1. 1. 2010. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: Anag, 2010. 599 s. ISBN 978-80-7263-

569-6, s. 240. 
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se poměrů poškozeného (právní úprava se změnou poměrů, která nastala u odpovědného subjektu, 

žádné právní následky nespojuje), spočívá-li změna poměrů přímo v osobě poškozeného a jde-li 

o změnu podstatnou. Pro závěr, zda došlo k podstatné změně poměrů je dle soudu nezbytné 

porovnat poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné invalidity), a nové poměry 

poškozeného. 

Změnu poměrů na straně poškozeného lze rozřadit do těchto základních skupin na základě 

okolností, za nichž ke změně poměrů došlo: změna zdravotního stavu poškozeného, dosahování 

vyšších výdělků, přiznání starobního důchodu a dovršení věku 65 let. Speciální změnou poměrů na 

straně poškozeného je potom výkon trestu odnětí svobody. 

 

11.1 Změna zdravotního stavu poškozeného 

V průběhu času může dojít ke změně zdravotního stavu poškozeného, který se může zlepšit, 

anebo naopak zhoršit a ovlivnit tím jeho pracovní schopnost. Zlepšení zdravotního stavu 

poškozeného, kterým by došlo k podstatné změně poměrů na jeho straně, je případ, kdyby došlo 

k obnovení jeho pracovní schopnosti do té míry, že by mohl vykonávat zaměstnání před vznikem 

škody na zdraví způsobené služebním úrazem nebo nemocí z povolání, tedy vojenskou činnou 

službu ve svém původním služebním zařazení. V tomto případě by odpadl důvod náhradu za ztrátu 

na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby přiznávat. V praxi se ovšem u vojáků 

z povolání, kteří mají výrazně vyšší nároky na zdravotní stav pro výkon tohoto zaměstnání než jiné 

profese, příliš nestává, aby následky služebního úrazu (či nemoci z povolání) zcela vymizely. 

Mnohem častější je zhoršení zdravotního stavu poškozeného, kdy v těchto případech může 

být osobě se sníženou pracovní schopností přiznána invalidita nebo dokonce invalidita III. stupně 

(dříve plná invalidita). Samotné přiznání invalidního důchodu pro následky služebního úrazu nebo 

nemoci z povolání bude mít za následek změnu výpočtu náhrady za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti výkonu služby v souladu s ustanovením § 118 zákona o vojácích z povolání, 

kdy se invalidní důchod přiznaný z téhož důvodu od průměrného služebního platu před vznikem 

škody odečítá. 

Ne vždy ale musí zhoršením zdravotního stavu dojít ke změně poměrů. Nejvyšší soud ČR se 

v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 376/98 ze dne 11. 2. 1999 vyjádřil ve smyslu, že ke vzniku škody 

u odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání nedochází 
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již tím, že se zhorší zdravotní stav poškozeného (sníží se 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, ale je rozhodné, zda 

následky nemoci z povolání byly příčinou vzniku škody.  

V uvedeném případě se jednalo o poškozenou, jež trpěla nemocí z povolání – virovou 

hepatitidou typu A, a pobírala pro toto onemocnění částečný invalidní důchod. Následně po 

prodělání cévní mozkové příhody (nesouvisející onemocnění) byl poškozené přiznán plný invalidní 

důchod a pracovní poměr byl se zaměstnavatelem rozvázán. Soud zkoumal, jaký význam má 

skutečnost, že zdravotní stav poškozené byl ovlivněn nejen následky nemoci z povolání, ale také 

onemocněním z tzv. „obecných příčin“.  

Soud zde dospěl k závěru, že nelze nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti úměrně „krátit“ s ohledem na vznik nové skutečnosti (která nastala po vzniku 

nároku - zde nesouvisející poškození zdraví způsobující plnou invaliditu). Změna v okolnostech, 

které byly rozhodující pro určení výše škody, nemá za následek možnost „krácení“ uplatněných 

nároků a je třeba zkoumat, zda se jedná o takovou okolnost, která by, i kdyby nebylo nemoci 

z povolání a jejích následků, sama o sobě zapříčinila (anebo dovršila) trvalou neschopnost 

poškozené k soustavné výdělečné činnosti. V tom případě by nárok na náhradu za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti zanikl, neboť poškozená by nebyla schopna dosahovat příjmů 

pro obecné onemocnění. 

Pokud je tedy přiznán invalidní důchod z tzv. obecných příčin se služebním úrazem či 

nemocí z povolání nesouvisejících (nebo je změněn ve smyslu zvýšení stupně invalidity), je na 

prvním místě důležité zjistit, zda ke zhoršení zdravotního stavu došlo pro následky služebního úrazu 

nebo nemoci z povolání, či nikoliv.  

Jak uvádí Dandová57 tyto informace jsou chráněny povinností mlčenlivosti lékařů, jak 

ošetřujících, tak posudkových, ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 20/1966 Sb., 

o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a pro posudkové lékaře s ohledem na ustanovení 

§ 14 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. V případě, že 

                                                 

57 DANDOVÁ, Eva. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 1. vyd. Praha: 

Prospektrum, 2002. 311 s. ISBN 80-7175-116-2, s. 202. 
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si tedy chce stát jako odpovědný subjekt z nějakého důvodu (např. větší objektivity) zajistit 

vyjádření ošetřujícího nebo posudkového lékaře sám, je nezbytné, aby si od poškozeného vojáka 

vyžádal souhlas s nahlédnutím do jeho zdravotní dokumentace.  

Zdravotnické zařízení (platí tedy pro všechny lékaře, nikoliv jen pro posudkové lékaře České 

správy sociálního zabezpečení) by ovšem vždy mělo zkoumat, zda jsou splněny podmínky pro 

poskytnutí informací o zdravotním stavu poškozeného, a zda je žádost správního orgánu o sdělení 

údajů opodstatněná. Každá žádost by tedy měla mít svůj právní titul, tedy musí být vznesena 

v souvislosti s vedeným řízením, u něhož zákon stanoví možnost tyto údaje žádat, proto je nezbytné 

vždy uvést důvod, proč se o informace žádá.58 

Ve výše uvedeném případě je tedy potřeba se v první řadě posudkového lékaře dotázat, zda 

by měl poškozený pro poškození zdraví způsobené výlučně služebním úrazem či nemocí z povolání 

(kdyby nebylo tzv. obecných onemocnění) zachovanou pracovní schopnost (a v jakém 

procentuálním rozsahu), zda by byl pro toto poškození zdraví invalidní, a v jakém stupni, a dále je 

potřeba zjistit, o kolik by poklesla pracovní schopnost výhradně pro obecná onemocnění (kdyby ke 

služebnímu úrazu či nemoci z povolání vůbec nedošlo), a jestli by byl poškozený výlučně pro toto 

poškození zdraví z obecných příčin invalidní, a v jakém stupni. 

Může také nastat situace, že dojde k odejmutí invalidního důchodu nebo snížení stupně 

invalidity. Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 347/2002 ze dne 22. 10. 2002 uvedl, že se 

o změnu poměrů jedná vždy, pokud byl pro následky pracovního úrazu dosud pobíraný plný 

invalidní důchod změněn na částečný invalidní důchod. Změnila se totiž pracovní schopnost 

poškozeného zaměstnance, který po dobu požívání plného invalidního důchodu nebyl povinen 

vykonávat žádnou výdělečnou činnost a dosahovat výdělků v důsledku ztráty pracovní způsobilosti. 

V případě částečné invalidity má ovšem poškozený do jisté míry zachovanou pracovní schopnost 

a může vykonávat (v omezeném rozsahu) výdělečnou činnost a dosahovat výdělků, které ovšem 

musejí být do výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti zohledněny. 

 

                                                 

58 BURIÁNEK, Jan. Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky. 

Praha: Linde, 2005. 204 s. ISBN 80-7201-544-3, s. 100. 
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11.2 Dosahování vyšších výdělků poškozeného  

Dlouhodobě převyšující výdělky poškozeného společně s připočtením případného 

invalidního důchodu z téhož důvodu jsou rovněž podstatnou změnou poměrů, kdy na základě této 

skutečnosti dojde k zániku nároku na náhradu za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti 

výkonu služby. K uvedenému se opakovaně vyjádřily rovněž soudy, např. Nejvyšší soud ČR v již 

zmíněném rozsudku sp. zn. 21 Cdo 998/2001 ze dne 3. 4. 2002, ve kterém uvedl, že je-li výdělek po 

pracovním úrazu, jehož zaměstnanec dosáhl bez zvýšeného pracovního úsilí, spolu s částečným 

invalidním důchodem po delší období pravidelně vyšší než jeho průměrný výdělek před vznikem 

škody, jde o podstatnou změnu poměrů, která má za následek zánik nároku na náhradu za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Výše uvedené totiž dle soudu znamená, že následky 

pracovního úrazu nadále poškozenému nebrání dosahovat stejný nebo vyšší výdělek, než jaký měl 

před pracovním úrazem. Protože se jedná o změnu výdělkových poměrů na straně poškozeného, 

které byly rozhodující pro určení výše náhrady škody, je třeba situaci, kdy výdělky poškozeného po 

zjištění nemoci z povolání (či úrazu) přesahují pravidelně za delší období, tj. nikoli ojediněle 

a výjimečně, jeho průměrný výdělek před vznikem škody, považovat za podstatnou změnu poměrů. 

Důsledkem této změny pak je, že od okamžiku, kdy nastala, nárok na náhradu za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné invalidity) zaniká a náhrada 

za ztrátu na výdělku z tohoto titulu poškozenému dále nenáleží. 

Soud dále v předmětném rozsudku stanovil další velmi významnou skutečnost, a to, že 

náhrada za ztrátu na výdělku může být znovu obnovena, ale jen tehdy, došlo-li k další podstatné 

změně poměrů poškozeného zaměstnance. Soud přitom odmítá, že změnu poměrů by mohly založit 

tzv. valorizační předpisy, kterými byla upravena náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti, kdy uvedené předpisy se vztahovaly pouze na poškozené, kterým tato náhrada 

náležela a nikoliv na ty, kterým zanikla.  

Stejně tak soud v uvedeném rozsudku stanovil, že se o další změnu poměrů na straně 

zaměstnance (obnovující jeho nárok na náhradu) nejedná ani v případě, kdy dojde k rozvázání 

pracovního poměru se zaměstnavatelem, u něhož dosahoval převyšující výdělky víceméně 

z jakéhokoli důvodu, jenž nesouvisí s následky pracovního úrazu či nemocí z povolání, a následně 

dosahuje nižších výdělků v jiném zaměstnání. Rozvázání pracovního poměru bylo v uvedeném 

případě ukončeno dohodou z iniciativy poškozeného, tedy nebylo vyvoláno okolnostmi, jež by měly 

původ v následcích pracovního úrazu, ale tím, že měl poškozený v úmyslu, jak sám uvedl, nastoupit 
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jiné zaměstnání. I když se tento jeho záměr nenaplnil, kdy byl poškozený nějakou dobu 

nezaměstnaný a následně dosahoval nižších výdělků u jiných zaměstnavatelů, podstatné je, že šlo 

o důsledek jeho rozhodnutí, a nikoliv o následek, který by byl vyvolán pracovním úrazem. Kdyby 

poškození z pracovního úrazu měli pobírat náhradu za ztrátu na výdělku vzniklou tím, že přestali 

pracovat u dosavadního zaměstnavatele na základě vlastního rozhodnutí, a že poté byli bez práce 

a nastoupili u jiného zaměstnavatele, kde dosahují nižší výdělek, byli by tím zvýhodnění oproti 

ostatním pracovníkům, kterým se snížil výdělek ze stejného důvodu. 

Náhrada za ztrátu na výdělku navíc vyjadřuje snížení (omezení) pracovní způsobilosti 

poškozeného a jeho neschopnost dosahovat pro následky úrazu (nemoci z povolání) stejný výdělek 

jako před poškozením. Pokud ale došlo ke snížení výdělku poškozeného v důsledku jeho rozhodnutí 

opustit zaměstnání, nemůže to nic na výše uvedeném měnit. Následky pracovního úrazu 

poškozeného omezují pracovní způsobilost v jeho uplatnění na trhu práce i nadále ve stejném 

rozsahu a jeho pracovní způsobilost (schopnost dosahovat výdělek při omezení vyplývajícím 

z pracovního úrazu) se nesnížila jen v důsledku toho, že z uvedených důvodů dosahuje nižší nebo 

žádný výdělek. 

Zkráceně tedy lze uvést, že jedinou možností, jak by v uvedeném případě mohla náhrada za 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti opětovně vzniknout, by bylo případné zhoršení 

zdravotního stavu poškozeného v důsledku služebního úrazu natolik, že by byl nucen opustit 

zaměstnání, ve kterém dosahoval převyšující výdělky.  

V praxi ovšem často dochází k tomu, že poškozený opustí své zaměstnání, v němž dosahoval 

vyšších výdělků, kdy se dohodne se zaměstnavatelem, že uvedené zaměstnání již není schopen 

vykonávat pro svůj zhoršující se zdravotní stav následkem služebního úrazu či nemoci z povolání. 

V těchto případech samozřejmě absentuje důkaz o příčinné souvislosti mezi skončením zaměstnání 

(ve kterém dosahoval poškozený převyšujících výdělků) a následky služebního úrazu či nemoci 

z povolání. Tuto by měl prokázat zpravidla poškozený bývalý voják, nicméně ve většině případů 

není poškozený schopen doklad o příčinné souvislosti zajistit a nezbývá než ve věci zadat znalecký 

posudek z oblasti pracovně-lékařských služeb. 

Případem, kdy se poškozený domáhal náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti pro další změnu poměrů na jeho straně, a to právě v důsledku skutečnosti, že musel 

pro zhoršující se zdravotní stav následkem pracovního úrazu opustit zaměstnání, se zabýval 

Obvodní soud pro Prahu 6 v rozsudku sp. zn. 19 C 46/2009 ze dne 17. 4. 2014.  
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Jednalo se o případ poškozeného, který utrpěl úraz při výkonu vojenské prezenční služby dne 

13. 11. 1969 a nejprve pobíral následkem pracovního úrazu plný invalidní důchod, který mu byl 

změněn na částečný invalidní důchod. Poškozený byl poté zaměstnán u společnosti, kde dosahoval 

dlouhodobě převyšující výdělky, pro které mu nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti dle ustanovení § 195 zákona č. 65/1965 Sb. (starý zákoník práce) zanikl. 

Poškozený se dožadoval obnovy náhrady od 1. 1. 2008 s tím, že se společností byl rozvázán 

pracovní poměr pro zhoršení zdravotních následků v důsledku pracovního úrazu ke dni 31. 12. 2007. 

Ke změně invalidního důchodu nedošlo. Stát jako odpovědný zaměstnavatel náhradu za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti od 1. 1. 2008 poškozenému, který byl evidován na 

úřadě práce jako nezaměstnaný a následně si přivydělával, vyplácel, a to jako rozdíl mezi 

průměrným výdělkem před vznikem škody (ukončení pracovního poměru pro následky pracovního 

úrazu) a výdělkem, kterého poškozený následně dosahoval u jiného zaměstnavatele společně 

s přiznaným invalidním důchodem. Soud tento postup ovšem shledal jako nesprávný, neboť 

neodpovídá principu skutečné škody.  

Dle soudu zásadě skutečné škody naopak odpovídá, aby byla poškozenému odškodněna 

ztráta vzniklá od 1. 1. 2008 v důsledku jeho snížených výdělkových možností. Do 31. 12. 2007 byl 

příjem poškozeného totiž tvořen dosahovaným výdělkem a invalidním důchodem, který poškozený 

pobíral pro zdravotní postižení jako následku pracovního úrazu. Od 1. 1. 2008 se invalidní důchod 

poškozeného sice nezměnil, ale již pro zhoršení zdravotního stavu následkem pracovního úrazu 

nemohl dosahovat dosavadních výdělků u společnosti a mohl si vydělávat pouze omezeně v jiném 

zaměstnání.  

Z uvedeného důvodu, který je příčinou vzniku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti, se žalobci zvýšení invalidního důchodu, které by bylo možné 

započítat na náhradu za ztrátu na výdělku, nedostalo.  

Je proto třeba dovodit, že částečný invalidní důchod pobíraný žalobcem do 31. 12. 2007 není 

pobíraný z téhož důvodu jako částečný invalidní důchod pobíraný od 1. 1. 2008, pro který 

poškozenému opětovně vznikl nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti. Proto nemá být náhrada o invalidní důchod snižována počínaje od 1. 1. 2008.  

Principu skutečné škody nejlépe odpovídá postup, kdy je invalidní důchod zohledňován jak 

v období před vznikem škody, tak i v období po vzniku škody, a to vždy ve výši pobírané před 

vznikem škody.  
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Věc se dostala až k Nejvyššímu soudu ČR, který usnesením sp. zn. 21 Cdo 276/2015 ze dne 

11. 3. 2015 odmítl dovolání žalovaného zaměstnavatele, kdy sdělil, že rozhodnutí jak Obvodního 

soudu pro Prahu 6, tak Městského soudu v Praze je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí 

dovolacího soudu a odkázal na názor Nejvyššího soudu ČR vyjádřený v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 

1371/2012 ze dne 29. 5. 2013, podle kterého vznikne-li zaměstnanci škoda teprve v době po 

přiznání částečného invalidního důchodu (například proto, že pro následky nemoci z povolání musel 

být převeden na jinou, ještě méně placenou práci, než na jakou byl převeden bezprostředně po 

skončení pracovní neschopnosti nebo po přiznání částečného invalidního důchodu), je třeba k výši 

přiznaného částečného invalidního důchodu přihlédnout při určení jak průměrného výdělku před 

vznikem škody, tak i u příjmů zaměstnance po poškození jeho zdraví.  

 

11.3 Přiznání starobního důchodu 

Dalším předpokladem pro dovolání se změny poměrů na straně poškozeného vojáka je 

přiznání starobního důchodu tomuto vojáku. Nejvyšší soud ČR se uvedeným zabýval v několika 

svých rozhodnutích, např. usnesení sp. zn. 25 Cdo 5198/2016 ze dne 28. 3. 2018: „Přiznáním 

nároku na výplatu starobního důchodu (mimořádného starobního důchodu) zaniká dosavadní nárok 

na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Obecně totiž platí (a nemění na 

tom nic ani nový občanský zákoník), že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti je jedním z nároků na náhradu majetkové újmy způsobené poškozením zdraví. Ke 

ztrátě na výdělku dochází proto, že pracovní schopnost poškozeného byla následkem újmy na zdraví 

snížena (omezena) nebo zcela zanikla, a účelem náhrady je poskytnout odškodnění tomu, kdo není 

schopen pro své zdravotní postižení dosahovat takového výdělku, jaký měl před poškozením. 

Náhrada se stanoví ve výši rozdílu mezi výdělkem poškozeného před vznikem škody a výdělkem po 

poškození, k němuž je třeba připočítat případný invalidní důchod poskytovaný z téhož důvodu tímto 

způsobem je vyjádřeno snížení (omezení) nebo ztráta pracovní způsobilosti poškozeného a jeho 

neschopnost dosahovat pro následky újmy na zdraví stejného výdělku jako výdělku jako předtím. 

Z povahy věci jde o nárok na plnění opakujících se dávek splatných v budoucnu (tzv. renta či 

peněžitý důchod podle § 2963 odst. 1 o.z.), který ovšem samozřejmě z časového hlediska nemůže být 

nelimitovaný. Je-li totiž účelem náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

reparovat újmu odvíjející se od ztráty pracovní způsobilosti poškozeného, náleží odškodnění po 

dobu, po kterou ztráta pracovní způsobilosti brání poškozenému, aby si příjmy k úhradě svých 
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potřeb opatřoval vlastní prací. Jakmile je tedy starobní důchod poškozenému přiznán a stane se jeho 

příjmem, jde o změnu poměrů znamenající, že trvalým poškozením zdraví omezená či ztracená 

pracovní způsobilost se nadále ani potenciálně nevyužije a občanskoprávní nárok na náhradu za 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti zaniká.“ 

Zákoník práce ostatně v ustanovení § 271b odst. 6 obsahuje úpravu, že náhrada za ztrátu na 

výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce 

kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu 

z důchodového pojištění. Tuto úpravu sice nenalezneme v zákoně o vojácích z povolání, která 

hovoří pouze o dosažení věku 65 let59, nicméně i pro náhradu za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti výkonu služby by měl tento princip platit (a to i s ohledem na výše uvedené 

judikatorní závěry Ústavního soudu o jednotnosti právního řádu a důvodovou zprávu k zákonu 

o vojácích z povolání). Z uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu ČR lze vycházet i v případě 

rozhodnutí poškozeného odejít do předčasného starobního důchodu, kdy se jedná o jeho rozhodnutí 

dále nepokračovat ve výdělečné činnosti a obstarávat si příjmy k úhradě svých potřeb prací.  

Na druhé straně ovšem dovršení důchodového věku nemusí znamenat, že poškozený do 

starobního důchodu skutečně odejde, resp. chce skončit s výdělečnou činností, ať se už jedná 

o závislou práci nebo vlastní podnikání. Splnění předpokladů pro vznik nároku na starobní důchod 

totiž není samo o sobě podstatnou změnou poměrů poškozeného, která by odůvodňovala úpravu 

práv a povinností mezi poškozeným a odpovědným subjektem. K tomuto závěru dospěl Vrchní soud 

v Praze v rozsudku sp. zn. 6 Cdo 127/94 ze dne 6. 9. 1995.  

Soud v předmětném rozhodnutí uvedl, že ačkoli poškozený splní předpoklady pro přiznání 

starobního důchodu, nemá právní povinnost o tento požádat, ale záleží pouze na jeho rozhodnutí, 

zda o starobní důchod požádá. Pokud se ale rozhodne starobní důchod pobírat, tak je zdrojem jeho 

příjmů tento, a nikoliv výdělek a není přitom důležité, co bylo důvodem k tomuto rozhodnutí 

poškozeného. Důvod k poskytování náhrady za ztrátu a výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

potom odpadl. Soud v uvedeném rozhodnutí rovněž připomíná, že na výpočet starobního důchodu 

má vliv náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která se do tohoto 

zahrnuje, a to s ohledem na skutečnost, aby nedošlo k další majetkové újmě poškozeného, která by 

vznikla tím, že nemohl v důsledku pracovního úrazu dosahovat výdělků jako před poškozením 

                                                 

59 ustanovení § 118 odst. 5 zákona o vojácích z povolání 
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zdraví. Proto nemůže nikdy náležet vedle starobního důchodu náhrada za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti. 

 

11.4 Dovršení věku 65 let 

Zákon o vojácích z povolání obdobně jako zákoník práce v ustanovení § 271b odst. 6, jak 

uvedeno výše, obsahuje časovou limitaci, do které náleží náhrada za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti výkonu služby, která je vázána na dosažený věk poškozeného. Existuje 

ovšem výjimka, kterou úprava zákoníku práce nezná. Ustanovení § 118 odst. 5 totiž uvádí, že 

náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby náleží vojákovi 

nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 65 let věku, což neplatí, vznikl-li služební 

úraz nebo nemoc z povolání při výkonu služby uvedené v § 120 odst. 3. V tom případě se náhrada 

za ztrátu na služebním platu poskytuje bez přihlédnutí k věkovému omezení. Uvedená problematika 

byla blíže rozebírána v kapitole 3.1. Jak ovšem postupovat? Nemá tedy bývalý voják, jenž splňuje 

podmínky, žádat o přiznání starobního důchodu vůbec? Nebo se starobní důchod od náhrady bude 

odečítat jako příjem po služebním úrazu?  

Důvodová zpráva ani komentář k zákonu o vojácích z povolání návod k výpočtu 

neposkytuje, konkrétní případ dosud neřešily ani soudy ve své nalézací praxi. Lze tedy vycházet 

pouze z výše nastíněných judikatorních závěrů a souvisejících právních předpisů. Nutno podotknout, 

že odchod do starobního důchodu není v českém právním systému stanoven jako povinnost, ale jako 

právo, jak již bylo zmíněno výše, tzn. že nemusí být občanem využito.  

Invalidní důchod ovšem zaniká nejdéle dosažením 65 let věku poškozeného. Dle informací 

dostupných na portálu České správy sociálního zabezpečení60 má příjemce invalidního důchodu, za 

podmínky, že dosáhne důchodového věku a splní potřebnou dobu pojištění, prostřednictvím 

příslušné okresní správy sociálního zabezpečení možnost požádat o starobní důchod. Pokud bude 

vypočtený starobní důchod vyšší než vyplácený důchod invalidní, bude starobní důchod přiznán. 

V opačném případě bude náležet nadále invalidní důchod v původní výši. Když příjemce 

invalidního důchodu (všech stupňů invalidity) dosáhne věku 65 let, výplata invalidního důchodu 

nezaniká, ale Česká správa sociálního zabezpečení jej ze zákona automaticky změní na důchod 

                                                 

60 Starobní důchod podrobně. In Česká správa sociálního zabezpečení. [online]. [cit. 2020-04-13] 

Dostupné z: https://www.cssz.cz/web/cz/starobni-duchod-podrobne 
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starobní a výše tohoto starobního důchodu zůstává stejná jako výše invalidního důchodu. Nárok na 

tento druh starobního důchodu ale nevylučuje nárok na řádný starobní důchod, o který si ale musí 

občan požádat. 

Starobní důchod tedy i bez žádosti poškozeného nahradí invalidní důchod po dosažení věku 

65 let. Pokud je ovšem automaticky přiznán starobní důchod, na základě výše uvedené judikatury to 

znamená změnu poměrů na straně poškozeného a zánik nároku na náhradu za ztrátu na služebním 

platu po skončení neschopnosti výkonu služby, což je ovšem v rozporu se zákonným ustanovením 

§ 118 odst. 5 zákona o vojácích z povolání.  

Z předmětného ustanovení lze dovodit, že nárok na náhradu nezaniká dosažením 65 let věku, 

této změny poměrů se tedy stát dovolávat nemůže. Z objektivních důvodů se tedy stát nemůže 

dovolávat změny poměrů na straně poškozeného ani v případě přiznání starobního důchodu, který se 

automaticky překlopil z invalidního důchodu. 

Proto je potřeba zodpovědět jen otázku výše náhrady za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti výkonu služby, a to i v případě, kdy poškozený dosahuje vedle starobního 

důchodu další výdělky. V některých případech, kdy invalidita byla přiznána v prvním nebo druhém 

stupni, je částečně zachován pracovní potenciál poškozeného a poškozený může i po dosažení věku 

65 let nadále pracovat. Takto dosažené výdělky by bylo možné považovat za zvýšené pracovní úsilí 

a odečítat pouze „překlopený“ starobní důchod, nicméně pokud je účelem náhrady za ztrátu na 

služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby udržet životní úroveň poškozeného 

vojáka, který nemůže službu pro služební úraz či nemoc z povolání vykonávat, a to v uvedeném 

případě do konce jeho života, jako přiléhavější se jeví případné výdělky i starobní důchod odečítat 

od stanoveného průměrného služebního platu.  

 

11.5 Výkon trestu poškozeným 

Dalším speciálním případem, který může nastat po dobu vyplácení přiznané náhrady za 

ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby je také pravomocné odsouzení 

poškozeného s výkonem trestu odnětí svobody.  

Touto problematikou se ovšem již Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1490/2000 

ze dne 21. 6. 2001 zabýval, když shledal, že vznikne-li na straně poškozeného objektivní překážka, 

která sama o sobě vylučuje jakékoli uplatnění poškozeného na trhu práce, kterou je bez ohledu na 

existenci anebo neexistenci následků nemoci z povolání, rovněž výkon vazby (který, jak z povahy 
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věci vyplývá, dočasně fyzicky znemožňuje výkon pracovní činnosti, ať již v závislém nebo 

obdobném pracovním vztahu), takováto skutečnost představuje podstatnou změnu v poměrech 

poškozeného, rozhodných pro vznik nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti, neboť výkon vazby sám o sobě znemožňuje poškozenému dosahovat na trhu práce 

stejného výdělku jako před poškozením. Opačný názor by znamenal, že by byl zaměstnavatel 

povinen hradit újmu, která poškozenému vznikla zcela nezávisle na nemoci z povolání z důvodů, 

které s následky nemoci u povolání v žádném ohledu nesouvisí.  

 

11.6 Co není změnou poměrů 

Mimo případy, které byly výše výslovně uvedeny (např. dovršení důchodového věku), 

nejsou podstatnou změnou poměrů na straně poškozeného, které by měly za následek vznik nebo 

zánik náhrady za ztrátu na výdělku (služebním platu) po skončení pracovní neschopnosti 

(neschopnosti výkonu služby) také následující případy: 

 ztráta zaměstnání, 

 změna právních předpisů, resp. posudkových kritérií (pro přiznání a výši invalidního 

důchodu, oduznání nemoci z povolání). 

Skutečnost, že se zaměstnanec po pracovním úrazu pro nedostatek vhodných pracovních 

příležitostí ocitl bez zaměstnání a nemá z tohoto důvodu příjem, neznamená vznik nové (další) 

škody a nejde ani o podstatnou změnu poměrů, jak judikoval Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 

21 Cdo 732/2003 ze dne 4. 3. 2004. Je to sice velmi významnou okolností na straně poškozeného 

a změnou podstatnou, nicméně nemá tato žádnou souvislost s poškozením zdraví následkem úrazu 

či nemoci z povolání. Soud zde dokonce uvedl, že okolnost, jaký byl žalobcův zdravotní stav 

a v důsledku toho jeho možnost uplatnění se na trhu práce, nemá z tohoto pohledu význam, neboť je 

rozhodující skutečnost, že poškozený nemá žádný vlastní příjem pro nedostatek vhodných 

příležitostí a že pracovní poměr rozvázal dohodou, nikoli pro následky úrazu.  

S tímto poměrně striktním závěrem soudu se ovšem nelze zcela ztotožnit. V některých 

případech zdravotní stav poškozeného následkem úrazu či nemoci z povolání opravdu nedovoluje 

pokračovat v zaměstnání a pracovní poměr je ukončen dohodou. V takových případech by měla být 

dána možnost poškozenému prokázat, že jeho zdravotní stav znemožňoval další výkon zaměstnání, 

což lze prokázat vyjádřením zaměstnavatele, spolupracovníků, a zejména vyjádřením lékaře 

pracovně-lékařských služeb zaměstnavatele (případně znalce tohoto oboru). 
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Co se týče změny kritérií pro přiznání invalidního důchodu, soud se vyjádřil ve smyslu, že 

v případě, kdy se současně nejedná o změnu zdravotního stavu poškozeného, nelze tuto skutečnost 

považovat za podstatnou změnu poměrů na jeho straně.  

V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 5141/2007 ze dne 29. 1. 2009 Nejvyšší soud ČR dále uvádí, že 

podstatnou změnou poměrů na straně poškozeného, který byl dříve uznán plně invalidní pro 

následky pracovního úrazu a jehož zdravotní stav nedoznal žádné podstatné změny, není změna 

kritérií pro posouzení, zda zdravotní stav poškozeného odůvodňuje uznání plné, nebo částečné 

invalidity. Skutečnost, že byl poškozenému přiznán pro následky pracovního úrazu místo plného 

invalidního důchodu jen částečný invalidní důchod nepředstavuje změnu poměrů na straně 

poškozeného, která by odůvodňovala úpravu nebo zánik povinnosti odpovědného subjektu (zde 

zaměstnavatele) platit poškozenému náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti, jestliže ke změně invalidity poškozeného nedošlo z důvodu změny (zlepšení) jeho 

zdravotního stavu, ale výlučně pro změnu posudkových kritérií.  

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se proto nemůže obnovit 

ani v případě, že je invalidní důchod odejmut z důvodu, že novou právní úpravou jsou změněna 

(zpřísněna kritéria) pro přiznání invalidity a poškozený na tyto nedosahuje, protože pokles jeho 

pracovní schopnosti se nezměnil.  

Tímto případem se zabýval Nejvyšší soud ČR v rozsudku 21 Cdo 3460/2006 ze dne 6. 9. 

2007. Jednalo se o případ poškozeného, u kterého byla při výkonu zaměstnání důlního technika 

zjištěna nemoc z povolání, a byl mu přiznán částečný invalidní důchod. Následně byl pracovní 

poměr rozvázán dohodou z organizačních důvodů a poškozený si našel práci, ve které mu výdělky 

společně s přiznaným invalidním důchodem převyšovaly průměrný výdělek, jehož dosahoval před 

poškozením jeho zdraví. Náhradu proto bývalý zaměstnavatel přestal vyplácet.  

Poškozenému byl ovšem odňat i invalidní důchod, neboť došlo ke změně kritérií, na základě 

kterých byl dříve vyplácen a ten nyní nedosahoval dřívějšího výdělku. Soud v předmětném rozsudku 

uvádí: „…okolnosti, které byly rozhodující pro zánik povinnosti žalovaného k náhradě za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti, tak jak je má na mysli ustanovení § 202 odst. 1 zák. 

práce, se nezměnily. Uvedené rozhodnutí totiž nebylo vyvoláno okolnostmi, které by měly původ 

v následcích nemoci z povolání, ale tím, že došlo toliko administrativně ke změně hledisek pro 

přiznání částečného invalidního důchodu. Přitom zdravotní stav žalobce – jak vyplývá z výsledků 

dokazování - nedoznal změny a následky nemoci z povolání omezovaly jeho pracovní způsobilost 
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v jeho uplatnění na trhu práce i nadále ve stejném rozsahu jako dříve. Z uvedeného vyplývá, že 

podstatnou změnou poměrů na straně poškozeného zaměstnance, jemuž byla již dříve uznána nemoc 

z povolání a jehož zdravotní stav nedoznal podstatné změny, není ve smyslu ustanovení § 202 odst. 1 

zák. práce změna hledisek pro přiznání částečného invalidního důchodu.“  

 

11.7 Právní úprava při opětovném vzniku práva 

Z výše uvedeného vyplývá, že při podstatné změně poměrů na straně poškozeného může 

dojít k zániku nároku na náhradu za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu 

služby a nárok může být znovuobnoven při další podstatné změně poměrů. Jak tuto situaci řešit, 

když dojde mezi zánikem náhrady a jejím opětovným znovuobnovením ke změně právního 

předpisu?  

Uvedenou problematikou se zabýval Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2442/2011 

ze dne 18. 12. 2012. V předmětném případě došlo k pracovnímu úrazu a vzniku náhrady za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti v době do 31. 12. 2006, nicméně nárok na náhradu 

následně zanikl s ohledem na podstatnou změnu poměrů na straně poškozeného. Následkem 

opakovaně změněných poměrů ale opět právo na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti vzniklo v době po 1. 1. 2007.  

Soud připomněl, že pravá retroaktivita je v českém právním řádu nepřípustná, nepravá 

retroaktivita je naopak v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyjádřená v ustanoveních § 364 

a § 365. Na základě těchto ustanovení se posuzují dle dosavadní právní úpravy pracovněprávní 

úkony a jiné pracovněprávní skutečnosti, vznik pracovněprávních vztahů a rovněž práva 

a povinnosti vzniklé z pracovněprávních vztahů, k nimž došlo v době do 31. 12. 2006. Zákonem 

č. 262/2006 Sb. se od 1. 1. 2007 řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé do 31. 12. 2006, jakož 

i práva a povinnosti, které vyplývají z těchto vztahů, a které vznikly nebo budou vznikat po 1. 1. 

2007. U pracovněprávních vztahů vzniklých do 31. 12. 2006 se podle zákona č. 262/2006 Sb. 

posuzuje zejména jejich vznik a zánik, který nastal v důsledku pracovněprávních úkonů nebo jiných 

skutečností učiněných po 1. 1. 2007. Práva a povinnosti, odvozené ze základních pracovněprávních 

vztahů, které byly založené do 31. 12. 2006, se řídí dosavadními právními předpisy, pokud v době 

do 31. 12. 2006 rovněž vznikly, i když přetrvávají po 31. 12. 2006. Podle zákona č. 262/2006 Sb. se 

posuzují pouze tehdy, jestliže ze základního pracovněprávního vztahu založeného za staré právní 

úpravy před 31. 12. 2006 vznikl pracovněprávní závazek až po 1. 1. 2007. Ustanovení § 364 odst. 2 
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vyjadřuje, že veškeré pracovněprávní úkony a skutečnosti, které nastaly v době do 31. 12. 2006, se 

v době po 1. 1. 2007 posuzují podle dosavadních právních předpisů, a tomu nebrání ani skutečnost, 

mají-li jejich účinky nastat až po 1. 1. 2007.  

Ve vztahu ke změně poměrů na straně poškozeného to znamená, že i když pracovněprávní 

vztah vznikl v době do 31. 12. 2006 a rovněž k pracovnímu úrazu došlo v této době a potažmo 

i vzniku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která ovšem 

v důsledku změny poměrů následně zanikla, nové (další) právo na náhradu za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti vzniklo až po 1. 1. 2007 za účinnosti zákona č. 262/2006 Sb. 

Protože ke vzniku tohoto nového práva z dřívějšího pracovněprávního vztahu došlo právě za 

účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., práva a povinnosti účastníků se řídí tímto zákonem. Na tom 

nemůže dle mínění Nejvyššího soudu ČR nic změnit ani skutečnost, že právo poškozeného na 

náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklo v důsledku změny poměrů 

z doby do 31. 12. 2006, není totiž významné, na základě čeho vzniklo, ale pouze to, že vzniklo po 

1. 1. 2007. 

Při aplikaci uvedeného závěru na vztah zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních 

poměrech vojáků (dle kterého se postupovalo při odškodnění náhrady škody na zdraví dle 

pracovněprávních předpisů) a zákona č. 221/1999 Sb., za situace, kdy bývalému vojákovi, který 

utrpěl úraz či nemoc z povolání před účinností zákona o vojácích z povolání a rovněž mu vznikl 

nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti před 1. 12. 1999 a byl 

tedy touto odškodňován až do doby, kdy došlo k podstatné změně poměrů na jeho straně 

a v důsledku této skutečnosti k zániku náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti, dojdeme k následujícímu závěru. 

Přechodné ustanovení § 164 odst. 6 a 7 zákona o vojácích z povolání stanoví, že úrazy 

a nemoci z povolání, které byly zjištěny před účinností tohoto zákona, se posuzují podle právních 

předpisů platných před nabytím účinnosti tohoto zákona. Nároky na náhradu škody vzniklé přede 

dnem účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů. 

V případě, že tedy nárok na náhradu za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti 

výkonu služby opětovně vznikne v důsledku změny poměrů na straně poškozeného za účinnosti 

zákona o vojácích z povolání, měl by se řídit zákonem o vojácích z povolání, nikoliv zákonem 

č. 76/1959 Sb. (resp. zákonem č. 65/1965 Sb., starý zákoník práce, případně zákonem č. 262/2006 

Sb., zákoník práce), neboť jde o vznik nového práva (na náhradu škody), které je zakotveno ve 
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speciální právní úpravě pro konkrétní skupinu pracovníků, které mají vztahy upraveny zvláštním 

zákonem. Nebude přitom rozhodné, že dříve byl nárok posuzován dle pracovněprávních předpisů. 
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12 Promlčení náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti 

výkonu služby 

Nárok na náhradu škody na zdraví se jako takový nepromlčuje, promlčují se ovšem 

jednotlivá plnění z něj vyplývající, kdy tato zásada u nároků ze služebního poměru vojáků vychází 

z ustanovení § 159 odst. 2 zákona o vojácích z povolání. Objektivní promlčecí doba se u nároku na 

náhradu škody na zdraví neuplatňuje. 

Jednotlivé promlčecí lhůty jsou uvedeny v ustanovení § 161 zákona o vojácích z povolání, 

podle kterého lhůta k uplatnění nároku na náhradu škody činí 2 roky a počne běžet ode dne, kdy se 

poškozený dozví o tom, že škoda vznikla, a o tom, kdo za ni odpovídá. Jedná se tedy o subjektivní 

promlčecí lhůtu. 

Námitku promlčení ovšem nelze uplatnit za situace, kdy vážně poškozenému vojákovi dosud 

nebyl ustanoven opatrovník a sám nemohl (pro závažné poškození zdraví následkem služebního 

úrazu či nemoci z povolání) uplatnit nároky ze škody vzniklé na jeho zdraví v souvislosti s výkonem 

služby vojáka. Takový postup by odporoval ustanovení § 645 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Podle tohoto totiž platí, že vyžaduje-li se, aby osoba měla zákonného zástupce nebo 

opatrovníka, počne promlčecí lhůta běžet ohledně práva takové osoby nebo ohledně práva proti ní až 

ode dne, kdy zákonného zástupce nebo opatrovníka získá. Již započatá lhůta běží dále, avšak 

neskončí dříve, než uplyne jeden rok po odpadnutí překážky. 

Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 3515/2015 ze dne 30. 3. 2016, ovšem doplňuje, 

že bez splnění předpokladů uvedených v tomto ustanovení (dříve § 113 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, zrušeného k 1. 1. 2014) nelze posouvat počátek subjektivní promlčecí doby 

k uplatnění nároku na náhradu újmy na zdraví s poukazem na omezené duševní schopnosti 

v neprospěch odpovědné osoby. V tomto případě se jednalo o poškozeného, který utrpěl úraz 

zaviněný zaměstnancem odpovědné osoby, kdy v důsledku úrazu trpěl poškozený mimo jiné 

poruchou vštípivosti, v jejímž důsledku sice porozumí informacím z okolí, že byl účastníkem 

dopravní nehody a utrpěl zranění, avšak v důsledku poruchy tuto informaci zapomene a bez popudu 

třetí osoby není schopen sám chránit své zájmy. S ohledem na tuto skutečnost soud prvního 

i druhého stupně uvedl, že v případě poškozeného nepočala subjektivní promlčecí doba běžet dříve, 

než nárok uplatnil u soudu. Nejvyšší soud ČR ovšem tuto argumentaci odmítl, když uvedl, že 

subjektivní promlčecí doba k uplatnění nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti začíná běžet od okamžiku, kdy se poškozený dozví o výdělku, jehož 
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dosahoval před poškozením zdraví a po poškození, případně kdy bylo rozhodnuto o přiznání 

invalidního důchodu a poškozený se o něm dozvěděl. Za situace, kdy zákon výslovně uplatňuje 

právo na náhradu škody jako promlčitelné, nelze přistoupit na názor soudů nižších instancí, že 

nepočala plynout promlčecí doba před samotným uplatněním nároku poškozeného. Tímto postupem 

by se právo stalo fakticky nepromlčitelným a postavení odpovědné osoby trvale nejistým. Ochrana 

osob, které nemohou v důsledku duševní poruchy dostatečně účinně bránit svá práva, je zajištěna 

ustanovením § 113 občanského zákoníku. Bez splnění požadavků uvedených v tomto ustanovení 

nelze počátek subjektivní posouvat v neprospěch oprávněné osoby. Nejvyšší soud ČR tedy uložil 

soudům dále zkoumat, kdy došlo k okamžiku, kdy počala běžet subjektivní promlčecí doba 

poškozeného k uplatnění jeho nároku, kdy je potřeba vycházet z lékařského znaleckého posudku.  

Mnoho poškozených se ovšem domnívá, že pokud stát uplatňuje námitku promlčení 

v případě nároků vyplývajících z poškození jejich zdraví následkem služebního úrazu či nemoci 

z povolání, jde o jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a vydané rozhodnutí považují z tohoto 

důvodu za nezákonné.  

Rozporností námitky promlčení s dobrými mravy se zabýval Nejvyšší soud ČR již několikrát 

a rovněž Ústavní soud ČR vydal několik nálezů týkajících se této problematiky. Obecně lze 

uplatnění námitky promlčení posoudit jako rozporné s dobrými mravy jen v těch výjimečných 

případech, kdy by bylo výrazem zneužití tohoto práva na úkor účastníka, který marné uplynutí 

promlčecí doby nezavinil, a vůči němuž by za takové situace zánik nároku na plnění v důsledku 

uplynutí promlčecí doby byl nepřiměřeně tvrdým postihem ve srovnání s rozsahem a charakterem 

jím uplatňovaného práva a s důvody, pro které své právo včas neuplatnil. Tyto okolnosti by přitom 

musely být naplněny v natolik výjimečné intenzitě, aby byl odůvodněn tak významný zásah do 

principu právní jistoty, jakým je odepření práva uplatnit námitku promlčení, jak vyplývá například 

z rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 85/2010 ze dne 8. 2. 2011.  

Ústavní soud ČR vycházel z těchto závěrů, když v nálezu IV. ÚS 262/10 ze dne 16. 9. 2010 

posoudil uplatnění námitky promlčení ve vztahu k nároku na náhradu škody na zdraví poškozené 

jako rozporné s dobrými mravy.  

Jednalo se o případ poškozené, která byla přijata do nemocnice s bolestmi zad, kde se její 

stav zhoršoval, ale přesto jí nebylo provedeno diagnostické vyšetření, kdy až po převozu do jiné 

nemocnice byl zjištěn výhřez meziobratlové ploténky a provedena operace. Následně byla 

v dlouhodobé neschopnosti a po jejím ukončení jí byl přiznán plný invalidní důchod. Nárok 
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poškozené shledal soud prvního stupně nejprve jako promlčený, odvolací soud tento rozsudek zrušil, 

s přihlédnutím ke skutečnosti, že poškozená nevěděla v době podání žaloby, který subjekt (které ze 

dvou zdravotních zařízení, kde se léčila) je odpovědný za její škodu na zdraví, a proto není její 

nárok promlčen. V souladu se závazným názorem odvolacího soudu tedy rozhodl soud prvního 

stupně, a toto rozhodnutí potvrdil odvolací soud. Až Nejvyšší soud ČR v uvedeném případě shledal, 

že nárok poškozené je promlčen s argumentací, že pro počátek běhu subjektivní promlčecí doby na 

náhradu škody se vyžaduje skutečná (prokázaná) a ne jen předpokládaná vědomost poškozeného 

o vzniklé škodě a o odpovědné osobě. Zákon ovšem nepředpokládá nezpochybnitelnou jistotu 

v určení osoby odpovědné za vznik škody, tím spíše pak není podmínkou přesná znalost míry účasti 

jednotlivých škůdců. Najisto lze postavit odpovědnost určité osoby až na základě dokazování 

v řízení před soudem. 

Poškozená se po právní moci rozhodnutí soudu prvního i druhého stupně vázaného právním 

názorem Nejvyššího soudu ČR obrátila ústavní stížností na Ústavní soud ČR, kdy namítala, že 

promlčení jejího nároku je v rozporu s dobrými mravy. Ústavní soud shledal tuto námitku 

stěžovatelky jako oprávněnou s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem daného případu. Ústavní 

soud uvedl, že: „…ke škodě na zdraví stěžovatelky došlo ještě v roce 1989, tedy za naprosto jiných 

společensko-politických poměrů, kdy tehdejší zřízení nahlíželo na zájmy a potřeby jednotlivce, resp. 

na jednotlivce jako takového, toliko jako na prostředek sloužící k dosažení jiných cílů. Teprve 

mnohem později dochází k tomu, že stát opětovně začíná po dlouhé době reálně vnímat jednotlivce 

jako smysl a důvod své existence. Pokud tedy okresní soud ve svém rozsudku konstatuje, že 

stěžovatelka zanedbala ochranu svých práv, a proto nelze hodnotit námitku promlčení vznesenou 

vedlejším účastníkem jako nemravnou, pak tento závěr podle Ústavního soudu dostatečně 

nereflektuje společenskou realitu. Nejenže stěžovatelka musela - rozhodla-li se žalovat příslušná 

zdravotnická zařízení - překonat onu všudypřítomnou a zažitou představu o "nedotknutelnosti státu", 

jenž byl v tomto případě reprezentován oběma poskytovateli zdravotní péče (není přitom rozhodné, 

že takové vnímání zdravotnického zařízení, zvláště po změně společenských poměrů, neodpovídalo 

skutečnosti), ale musela rovněž najít někoho, kdo by jí při uplatňování jejích nároků poskytl 

odbornou pomoc - například lékaře, který by byl ochoten zhodnotit rozsah poškození jejího zdraví. 

Za povšimnutí stojí v této souvislosti rovněž to, že i sám Nejvyšší soud, formuloval-li ve svém ústavní 

stížností napadeném rozhodnutí východiska, jež se posléze stala určující pro nalézací a odvolací 

soud, odkázal na svou relevantní judikaturu, k níž ovšem dospěl až po roce 2000. Přitom dostupná 
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relevantní judikatura i literatura z první poloviny devadesátých let minulého století, týkající se 

předmětné problematiky, není rozhodně tak jednoznačná, tedy alespoň ve srovnání s judikaturou 

vzpomenutou Nejvyšším soudem. Pokud tedy ani obecné soudy neměly na otázky spojené 

s promlčením v určitých případech jednotný názor - jako se to stalo v případě stěžovatelky (nalezly 

jej až v průběhu let) - není možné, i s přihlédnutím k této skutečnosti, nárokům stěžovatelky kvůli 

uplatněné námitce promlčení bez dalšího nevyhovět. Na základě výše uvedeného lze tedy shrnout, že 

dvojí, během soudního řízení prokázané pochybení lékařů (nejprve tedy těch v nemocnici v Hořicích 

a poté i těch ve Fakultní nemocnici Hradec Králové) způsobilo dramatické zhoršení kvality života 

stěžovatelky. Chtěla-li se stěžovatelka následně v soudním řízení domoci alespoň náhrady škody, 

musela čelit nejen této pro ni nové a vysoce negativní životní situaci, jež ji sama o sobě značně 

omezovala v kontaktu s okolním světem a znesnadňovala jí uskutečnění patřičných právních kroků, 

ale musela se rovněž vyrovnávat se společenským klimatem teprve se rodící demokracie, jež nebylo 

ještě dostatečně připraveno k tomu, aby bylo s to skutečně efektivně napravovat takovéto dysfunkce 

společenského systému.“ 

 Z uvedeného případu vyplývá, že při posuzování rozpornosti vznesené námitky promlčení 

s dobrými mravy v otázce náhrady škody na zdraví je nutno zjistit a posoudit konkrétní okolnosti 

daného případu a postupovat v souladu se zásadou uvedenou v ustanovení § 2 odst. 1 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. že výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu 

s dobrými mravy. 
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13 Historický vývoj náhrady za ztrátu na výdělku (na služebním platu) po 

skončení pracovní neschopnosti (neschopnosti výkonu služby) 

Zákon o vojácích z povolání byl přijat 12. 10. 1999 a nabyl účinnosti 1. 12. 1999. Výpočet 

náhrady nebyl novelizacemi zákona změněn. (Výjimkou je novelizace, kterou přinesl zákon 

č. 181/2018 Sb., který se ovšem výhradně týká vojáků zaevidovaných na úřadě práce, k tomu blíže 

v následujícím textu)  

 

13.1 Historie 

U vojáků z povolání a vojáků základní vojenské služby neexistovala až do přijetí zákona 

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, a zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní 

služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, jež nabyly účinnosti 

dne 1. 12. 1999, žádná speciální právní úprava, která by obsahovala postup při odškodnění náhradou 

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti těchto skupin. Před nabytím účinnosti 

zákona č. 220/1999 Sb. a 221/1999 Sb., byla náhrada vojákům poskytována dle pracovněprávních 

předpisů, a to s ohledem na skutečnost, že zrušený zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních 

poměrech vojáků, účinný do 30. 11. 1999, neobsahoval úpravu odpovědnostních vztahů a potažmo 

ani úpravu odškodnění náhradou za ztrátu na výdělku vojáka následkem úrazu utrpěného při službě. 

S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné uvést zde stručný souhrn vývoje výpočtu náhrady před 

rokem 1999 na základě ustanovení zákoníku práce.  

Dle ustanovení § 195 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, v původním znění, náhrada za 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání plné (částečné) invalidity činí 

rozdíl mezi průměrným výdělkem pracovníka před pracovním úrazem nebo před zjištěním nemoci 

z povolání a jeho výdělkem po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením 

případného invalidního nebo částečného invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu. Ke 

zvýšení invalidního důchodu pro bezmocnost ani k jeho snížení podle předpisů o sociálním 

zabezpečení se nepřihlíží.  

Tento základní princip, kdy se stanoví průměrný výdělek před vznikem škody, od něhož se 

odečítá výdělek po vzniku škody a případně invalidní důchod, nebyl v průběhu let měněn. Ovšem 

v souvislosti s přeměnou národního hospodářství na tržní hospodářství, na nárůst mezd, inflace, 

přijetí nových daňových zákonů, a dalších faktorů, byla ovlivňována výše náhrady. 
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V první úpravě stanovené zákonem č. 65/1965 Sb., byla limitována částka, do které se 

poskytovala náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dle 3. pracovních 

kategorií v souladu s předpisy sociálního zabezpečení, kdy náhrada za ztrátu na výdělku společně 

s výdělkem poškozeného a případně přiznaným invalidním důchodem nesměla převyšovat částku 

pro práce v I. kategorii 2 200 Kč, II. kategorii 1 800 Kč a ve III. kategorii 1 600 Kč. 

Změnu přinesla až novelizace (zákon č. 153/1970 Sb.) platná od 1. 1. 1970, která limitovala 

částku, kterou náhrada společně s výdělkem poškozeného a invalidním důchodem nemohla 

přesáhnout, na 2 500 Kč. Pokud měl poškozený vyšší průměrný výdělek před vznikem škody než 

2 500 Kč, zvyšovala se uvedená částka o 50 % rozdílu mezi tímto výdělkem a částkou 2 500 Kč.  

Tato úprava, která regulovala průměrný výdělek, byla platná až do přijetí zákona č. 188/1988 

Sb., který novelizoval znění ustanovení § 195. Průměrný výdělek se neredukoval prvních 12 po sobě 

jdoucích měsíců, náhrada se tedy poskytovala do plné výše průměrného výdělku před vznikem 

škody. Po uplynutí prvních 12 měsíců se limitační hranice zvedla na 3 000 Kč a zvedlo se 

i procentní navýšení rozdílu mezi tímto výdělkem a částkou 3 000 Kč na 75 %. Zároveň tato úprava 

stanovila, že se nepřihlíží ke zvýšení důchodů ze sociálního zabezpečení, to dříve platilo pouze pro 

důchody pro bezmocnost a k jeho snížení podle předpisů sociálního zabezpečení. 

Bez povšimnutí také nelze nechat skutečnost, že až touto novelou byla náhrada omezena 

věkem (hranice 65 let) poškozeného, do té doby byla náhrada poskytována poškozeným doživotně.  

Co se týče valorizace průměrného výdělku, k té došlo do roku 1988 dvakrát dle nařízení vlády 

č. 138/1976 Sb., a 60/1982 Sb. Situace se změnila přijetím zákona č. 297/1991 Sb., který nabyl 

účinnosti dne 31. 7. 1991, a kterým byly valorizovány všechny průměrné výdělky za každý 

kalendářní rok následující po vzniku nároku na tuto náhradu o 2 % ročně do roku 1989, v roce 1990 

o 5 % a za první pololetí roku 1991 rovněž o 5 %. 

Zákonem č. 1/1992 Sb. bylo nově určeno rozhodné období pro stanovení průměrného 

výdělku, kterým bylo kalendářní čtvrtletí předcházející vzniku škody, nikoliv předcházející 

kalendářní rok, jak tomu bylo doposud.  

S ohledem na skutečnost, že od 1. 1. 1993 bylo zavedeno zdravotní a sociální pojištění, při 

výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se začalo vycházet 

z hrubých výdělků, nikoliv čistých. Náhrada za ztrátu na výdělku se tedy začala danit po určení její 

hrubé výše. 
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Komplikace s přijetím této úpravy nastala při výpočtu dosavadních náhrad, kdy průměrné 

výdělky byly stanoveny jako čisté. Tato skutečnost byla reflektována zákonem č. 37/1993 Sb., 

kterým bylo stanoveno, že náhrada se zvyšuje o 35 %, a v případě, že nebyla dohodnuta pevnou 

částkou, vychází se z čistého měsíčního výdělku před vznikem škody a čistý měsíční výdělek po 

vzniku škody se od 1. 1. 1993 zjistí dle zákoníku práce. 

Od 1. 7. 1993 ovšem došlo k dalším změnám, a to jednak k valorizaci průměrného výdělku, 

jenž byla provedena nařízením vlády č. 191/1993 Sb., ve výši 53,5 % za období od 1. 7. 1991 do 30. 

6. 1993 a dále došlo zákonem č. 160/1993 Sb., kterým byla valorizována čistá náhrada o 20 % 

namísto dosavadních 35 %. 

Záhy byla náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ovlivněna 

novelizací zákoníku práce (zákon č. 74/1994 Sb.), kdy bylo zcela upuštěno od limitací průměrných 

výdělků. Zároveň byla zrušena dosavadní zásada, že se nepřihlíží ke zvýšení důchodů dle zákona 

o sociálním zabezpečení. Tato změna se přitom prováděla retrospektivně, tedy dopadala i na 

náhrady poškozených přiznané před 1. 6. 1994. Zůstaly ovšem zachovány všechny změny spojené 

s daněním náhrady přijaté v roce 1993. 

Další změna nastala opět poměrně brzy na konci roku, 1. 12. 1994. Nařízením vlády 

č. 263/1994 Sb. Došlo k další valorizaci průměrného výdělku za období od 1. 7. 1993 do 30. 11. 

1994 a to o 30 % za uvedené období, což platilo pro čisté i hrubé průměrné výdělky. Navíc bylo 

stanoveno, o kolik minimálně se průměrné výdělky mají zvyšovat, kdy pro hrubé výdělky se jednalo 

o částku 1 320 Kč a čisté o 1 100 Kč. Zároveň byla stanovena maximální hranice průměrného 

výdělku hrubého 13 000 Kč a čistého 10 830 Kč pro účely výpočtu náhrady. 

Zákonem č. 183/1994 Sb. byl rovněž státní vyrovnávací příspěvek ve výši 220 Kč, ale dle 

ustanovení § 14 uvedeného zákona bylo výslovně uvedeno, že v případě výpočtu náhrady za ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se částka 220 Kč od invalidního důchodu bude 

odečítat, což platí zpětně i pro náhrady stanovené před 1. 12. 1994. 

Dle nové úpravy zákoníku práce odečítal valorizovaný invalidní důchod, čímž došlo ke 

značnému poklesu náhrady za ztrátu na výdělku dle ustanovení § 195. Vzhledem k narůstajícím 

valorizacím důchodů se tato otázka stala palčivou a nakonec se jí zabýval Ústavní soud, neboť 

skupina 66 poslanců Parlamentu ČR podala návrh na zrušení ustanovení bodu 122 zákona 

č. 74/1994 Sb., kterým byla z § 195 odst. 1 věty druhé zákoníku práce vypuštěna slova „ke zvýšení 

přiznaných důchodů podle těchto předpisů“, jakož i ustanovení čl. VI. odst. 6 téhož zákona. 
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Ústavní soud ale vyhověl návrhu poslanců jen částečně, neboť dle jeho názoru novelizované 

znění odpovídalo více náhradě skutečné škody ztráty na výdělku, kdy již není rozdíl u osob, které 

pobírají invalidní důchod a osob, které jej nepobírají. V dosavadní úpravě totiž byla skupina 

poškozených pobírajících invalidní důchod nezohledňováním jeho zvýšení zvýhodněna, kdy jim 

bylo prakticky hrazeno více než skutečná škoda. Obdobně zrušení limitace výdělku vede k principu 

náhrady skutečné škody, kdy jsou poškození s velkým příjmem nebo malým příjmem odškodněni do 

výše jejich skutečného výdělku. 

S ohledem na shora uvedené tedy v nálezu Pl. ÚS 31/94 návrh, aby bylo ke dni 1. 6. 1994 

zrušeno ustanovení bodu č. 122 čl. I zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník 

práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kterým byla z § 195 odst. 

1 věty druhé zákoníku práce vypuštěna slova „ke zvýšení přiznaných důchodů podle těchto 

předpisů“, zamítl.  

Zároveň Ústavní soud rozhodl, že dnem 1. 10. 1995 se zrušuje ustanovení čl. VI odst. 6 

zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony; ve zbývající části, pokud bylo navrhováno zpětné zrušení tohoto 

ustanovení ke dni 1. 6. 1994, se návrh zamítá. 

Ustanovení čl. VI odst. 6 je přechodným ustanovením a stanoví, že úprava náhrady za ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady na výživu pozůstalých se provede 

i u zaměstnanců a pozůstalých, kterým náhrada příslušela před 1. 6. 1994 (i náhrady o kterých bylo 

pravomocně rozhodnuto nebo jejichž výše byla dohodnuta). Z vládního návrhu bylo ovšem 

zamýšleno pouze odstranit limitaci výše náhrady. Předpokládalo tedy úpravu náhrady ve prospěch 

poškozených. Jeho cílem bylo zajistit výpočet náhrady za ztrátu na výdělku bez omezujícího limitu 

i těm poškozeným, jimž byly náhrady za ztrátu na výdělku vypláceny i před účinností předmětné 

novely. Avšak pozměňujícím návrhem byl změněn náhled na zvýšení invalidních důchodů, ke 

kterým se nemělo přihlížet, a k úpravě ustanovení čl. VI odst. 6 následně již nedošlo. V praxi to 

znamenalo snížení náhrady za ztrátu na výdělku pobírané před novelou a to zejména u těch 

poškozených, jejichž průměrný výdělek před vznikem škody ani po provedených valorizacích 

nepřesáhl dříve stanovený limit. A právě ve vztahu k těmto poškozeným došlo v důsledku 

uvedeného ustanovení čl. VI odst. 6 předmětného zákona bez toho, aby se tak dělo v obecném 

zájmu, k odnětí řádně nabytých práv. 
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Ústavní soud dospěl k závěru, že pokud ustanovení čl. VI odst. 6 dopadá i na uvedené 

případy poškozených, kterým se v důsledku novelizace sníží výše dosud pobírané náhrady za ztrátu 

na výdělku, je v rozporu s principem právní jistoty, a proto návrhu na jeho zrušení vyhověl. Návrhu 

na zpětné zrušení tohoto ustanovení ke dni 1. 6. 1994 ovšem vyhovět nemohl, když by zpětným 

zrušením sám uvedený princip porušil. S ohledem na skutečnost, že předmětné ustanovení čl. VI 

odst. 6 předmětného zákona dopadá i na případy náhrady za ztrátu na výdělku ve prospěch 

poškozených, bylo třeba ustanovení zrušit s účinností od 1. 10. 1995 a poskytnout tak zákonodárci 

prostor pro novou formulaci tohoto ustanovení. 

Zákonodárce tedy vydal zákon č. 220/1995 Sb., kterým zákon 74/1994 Sb., změnil 

následovně: „Úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady na 

výživu pozůstalých, je-li to pro zaměstnance či pozůstalé příznivější, se provede i u zaměstnanců, 

kterým náhrada příslušela před 1. červnem 1994, to platí i pro náhrady, o nichž bylo před 

1. červnem 1994 pravomocně rozhodnuto nebo jejichž výše byla dohodnuta.“ 

Příznivost právní úpravy se v praxi posuzovala tak, že se porovnala výše náhrady před 

novelizací, tj. v květnu 1994 a následně po novelizaci, tj. v červnu 1996. V případě, že byla náhrada 

opravdu před novelizací vyšší, způsob výpočtu náhrady a její výše se ovšem navrátila až k 1. 10. 

1995.  

Nařízením vlády č. 291/1995 Sb., navíc došlo od 1. 12. 1995 k valorizaci průměrných 

výdělků od prosince 1994 do listopadu 1995, a to o 14,5 % (čisté i hrubé průměrné výdělky). 

V případech, kdy nárok vznikl po 31. 12. 1994, navyšoval se průměrný výdělek o 3%, ale nejméně 

o 130 Kč. Rovněž byly stanoveny maximální částky pro čistý průměrný výdělek 19 000 Kč a hrubý 

průměrný výdělek 22 840 Kč, naopak minimální částky zvýšení byly 530 Kč pro čistý výdělek a 640 

Kč pro hrubý výdělek. 

Další valorizace proběhla v roce 1996 a týkala se jak důchodů, tak průměrného výdělku. 

Důchody se přitom valorizovaly dvakrát od 1. 4. 1996 (nařízení vlády č. 19/1996) a 1. 10. 1996 

(nařízení vlády č. 218/1996). Valorizace průměrných výdělků proběhla k 1. 12. 1996 nařízením 

vlády 298/1996 Sb., kdy poprvé došlo jedním nařízením vlády k valorizaci průměrných výdělků jak 

pro občanskoprávní, tak pracovněprávní odpovědnost k náhradě za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti. Valorizace byla stanovena na 15% zvýšení průměrných výdělků za období 

prosince 1995 do listopadu 1996. s minimem 620 Kč a maximem 22 800 Kč u čistých výdělků a 750 
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Kč a maximem 27 360 Kč u hrubých výdělků. Pokud vznikl nárok po 31. 12. 1995, zvýšil se 

průměrný výdělek o 3%, ale nejméně o 150 Kč. 

V roce 1997 došlo k valorizaci důchodů nařízením vlády č. 129/1997 s účinností od 1. 8. 

1997 a od 1. 12. 1997 došlo k valorizaci průměrných výdělků nařízením vlády č. 318/1997 Sb. za 

období od prosince 1996 do listopadu 1997. Valorizace průměrných výdělků činila 10 % a byly opět 

stanoveny minimální a maximální limity. Pro čistý průměrný výdělek bylo zvýšení nejméně o 620 

Kč a maximální částka po zvýšení zůstala nezměněna na 22 800 Kč a pro hrubý průměrný výdělek 

bylo zvýšení nejméně o 750 Kč a maximální částka po zvýšení rovněž nezměněna na 27 360 Kč. 

Pokud vznikl nárok po 31. 12. 1996, průměrný výdělek se nezvyšoval, což bylo novinkou. 

Obdobně byla valorizace provedena i v roce 1998, kdy nařízením vlády č. 104/1998 Sb., 

došlo k 1. 7. 1998 k navýšení důchodů a nařízením vlády č. 320/1998 Sb., ke dni 1. 12. 1998 

proběhla valorizace průměrných výdělků obvyklým způsobem za období od prosince 1997 do 

listopadu 1998 tentokrát o 9 %. Byly ale zrušeny maximální i minimální limity pro průměrné 

výdělky, čímž byl opět posílen princip náhrady skutečné škody. Valorizace se ovšem nevztahovala 

na průměrné výdělky, pokud nárok vznikl po 31. 12. 1997. 

Rok 1999 je pro náhradu za ztrátu na výdělku vojáků zásadní, neboť v tomto roce byla 

přijata speciální právní úprava pro vojáky z povolání, vojáky vykonávající základní nebo náhradní 

vojenskou službu i pro vojáky v záloze, a to s účinností od 1. 12. 1999. 

Přestože pracovněprávní předpisy počítaly s každoročními valorizacemi, k valorizaci 

služebních platů vojáků z povolání (a vojáků základní, náhradní služby, atd.) došlo samostatným 

právním předpisem až v roce 2005, kdy nařízení vlády č. 329/2005 Sb. s účinností od 1. 9. 2005 

valorizovalo platy vojáků zpětně od 1. 12. 1999 do 31. 12. 2004, a to o 25,4 %, pokud vznikl nárok 

v prosinci 1999, o 19,4 %, pokud vznikl v roce 2000, o 14,9 %, pokud vznikl v roce 2001, o 7,9 %, 

pokud vznikl mezi roky 2002-2003 a o 5,4 %, pokud nárok vznikl v roce 2004. 

Další valorizace již probíhaly pravidelně ročně, nicméně začaly až přijetím nařízení vlády 

č. 12/2007 na začátku roku 2007 s účinností od 1. 2. 2007. Valorizace průměrných platů byla 

stanovena obdobně jako pro průměrné výdělky dle pracovněprávních předpisů o 6 % v případě, že 

nárok vznikl do 31. 12. 2006 (jinak se průměrný výdělek nezvyšoval). Valorizace průměrných platů 

vojáků již následně odpovídaly zvyšování průměrných výdělků z pracovněprávních nároků. V roce 

2008 došlo k valorizaci průměrných výdělků nařízením vlády č. 373/2007 Sb., o 3 %, v roce 2009 

nařízením vlády č. 448/2008 Sb., o 4,4 %, v roce 2011 nařízením vlády č. 417/2010 Sb., o 3,9 %, 
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v roce 2012 nařízením vlády č. 9/2012 Sb., o 1,6 %, v roce 2013 nařízením vlády č. 492/2012 Sb., 

o 0,9 %, v roce 2014 nařízením vlády č. 3/2014 Sb., o 0,4 %, v roce 2015 nařízením vlády 

č. 350/2014 Sb., o 1,6 %, v roce 2016 nařízením vlády č. 394/2015 o 40 Kč, v roce 2017 nařízením 

vlády č. 430/2016 Sb., o 2,2 %, v roce 2018 nařízením vlády č. 433/2017 Sb., o 3,5 %, v roce 2019 

nařízením vlády č. 303/2018 Sb., o 3,4 % a v roce 2020 nařízením vlády č. 348/2019 Sb., o 5,2 % 

a 151 Kč. 

K samotnému znění ustanovení § 118 týkajícího se náhrady za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti výkonu služby lze uvést, že původní znění ustanovení prakticky kopírovalo 

pracovněprávní úpravu, kdy bylo pouze uplatněno názvosloví, které odpovídalo služebnímu poměru. 

Výjimkou bylo zavedení pravidla, že pokud se služební úraz stane při výkonu služby za zvlášť 

nebezpečných podmínek, náleží náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti 

výkonu služby bez přihlédnutí k věkovému omezení, tedy doživotně.  

První změnu ustanovení § 118 přinesla novela zákona č. 306/2008 Sb., kterou byla 

vypuštěna poslední věta prvního odstavce, tj. že se nepřihlíží ke zvýšení plného invalidního důchodu 

nebo částečného invalidního důchodu pro bezmocnost. 

Značnou změnu dále doznala úprava náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení 

neschopnosti výkonu služby až novelou zákona č. 181/2018, která nabyla účinnosti ke dni 1. 10. 

2018.  

 

13.1.1 Zákon č. 181/2018 Sb.  

Tímto zákonem byla koncepčně náhrada změněna nejen v zákoně o vojácích z povolání, ale 

rovněž v zákoníku práce a zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Do všech 

těchto předpisů bylo vloženo nové znění (případně celý nový odstavec) ustanovení týkající se 

náhrady pobírané občanem, který je veden po skončení pracovního (služebního) poměru v evidenci 

uchazečů o zaměstnání. Zákon o vojácích z povolání přitom nastalou situaci vyřešil odkazem na 

zákoník práce, kdy se mají jeho příslušná ustanovení použít obdobně.  

Zákoník práce v ustanovení § 271b odst. 3 nově zavedl, že náhrada za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší i zaměstnanci, který je veden 

v evidenci uchazečů o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci 

z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení do evidence 

uchazečů o zaměstnání.  
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Hlavním důvodem vzniku navrhované právní úpravy dle důvodové zprávy k předmětnému 

zákonu č. 181/2018 Sb. ze dne 21. 2. 2018 je potřeba sjednotit postup zaměstnavatelů, kteří 

odškodňují v nastalé situaci odlišně, kdy někteří vycházejí z aktuální výše minimální mzdy a někteří 

z výše minimální mzdy v době prvního zařazení poškozeného jako uchazeče o zaměstnání.  

Důvodová zpráva dále uvádí, že na danou problematiku existují dva různé právní názory, 

kdy první vychází z toho, že se má zohledňovat skutečná částka minimální mzdy, neboť je-li 

poškozený veden jako uchazeč o zaměstnání, je nepochybné, že mu pracovní potenciál do určité 

míry zbývá a snahou by tedy mělo být, aby znovu pracoval. Kdyby pracoval, dosahoval by ve 

většině případů výdělek v aktuální výši minimální mzdy. 

Novela se ovšem přiklonila k druhému názoru, který byl rovněž opřen o nález Ústavního 

soudu sp. zn. III. ÚS 164/1995 Sb. ze dne 3. 8. 1995 a judikaturu Nejvyššího soudu ČR (např. 

rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2483/98 ze dne 27. 12. 1999), a který vychází z toho, že změna právního 

předpisu není podstatnou změnou poměrů na straně poškozeného, která by měla mít za následek 

takovou změnu ve výpočtu, která by poskytovanou náhradu snížila. Dále vychází ze zákazu 

retroaktivity, ochrany nabytých práv a minimalizace dopadů pro zdravotně postižené, z ochrany 

důvěry občanů v právo, právní jistoty pro poškozené a rovněž z dobrých mravů. 

V důvodové zprávě se rovněž uvádí, že se jedná o fikci výdělku, a nikoliv o doplatek mzdy 

nebo platu (příjmu). Pokud se bude poškozeným zohledňovat aktuální výše minimální mzdy, bude 

to znamenat neustálé snižování jejich příjmů, ačkoliv důvod ke změně právní úpravy minimální 

mzdy byl zcela opačný. 

Výpočet náhrady se dle důvodové zprávy začne provádět od účinnosti předmětného zákona 

a poškozeným se tedy částky, které jim v důsledku zvyšování minimální mzdy vyplaceny nebyly, 

vracet nebudou. 

S touto koncepcí ovšem přišlo v praxi několik problémů. Důvodová zpráva totiž uvádí, že se 

předmětný výpočet náhrady bude od účinnosti zákona provádět u všech poškozených, kterým 

vzniklo právo na tuto náhradu podle ustanovení § 271b odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti novely nebo podle ustanovení § 371 odst. 3 zákona 

č. 262/2006 Sb. Není ovšem výslovně uvedeno, zda se novela vztahuje rovněž na náhradu vzniklou 

za účinnosti předchozího zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jenž byl nahrazen zákonem 

č. 262/2006 Sb.  
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Nastává tedy otázka, zda se na poškozeného (bývalého vojáka základní služby), který se stal 

následkem pracovního úrazu invalidním, a kterému vznikl nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti v roce 1991, od 1. 4. 1992 byl jeho průměrný výdělek před vznikem 

škody limitován, a který nedosahuje žádných příjmů, neboť je od vzniku nároku na náhradu za 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti veden jako uchazeč o zaměstnání na 

příslušném úřadu práce, rovněž vztahuje předmětná novelizace.  

Dosavadní vzorec výpočtu poškozeného bývalého vojáka základní služby, kdy se od PVM 

(průměrný výdělek měsíční před vznikem škody) odečítal ČID (částečný invalidní důchod) bez SVP 

(státní vyrovnávací příspěvek) a V (výdělek) čistý, kdy výsledek uvedeného výpočtu je ČZ (čistá 

ztráta), která se zvyšuje o 20% a následně vznikne NZV (náhrada za ztrátu na výdělku), je tedy 

následující: 

 

 PVM čistý, valorizovaný, nelimitovaný – ČID ve skutečné výši bez SVP + V čistý = ČZ + 

20 % ČZ = NZV  

 

V uvedeném případě bylo třeba stanovit, zda přepočítávat výdělky (hrubá MM v den prvního 

zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání) a také PVM, které by tedy zřejmě mělo být 

nelimitované a v hrubé výši, nebo setrvat u dosavadního výpočtu, případně, zda využít některou 

kombinovanou variantu (např. původní výpočet s výší čisté MM v den prvního zařazení do evidence 

uchazečů o zaměstnání). 

K této otázce se vyjádřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v nezávazném stanovisku ze 

dne 14. 5. 201961, ve kterém uvádí, že obecná úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti, která činí rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem 

po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s případným připočtením invalidního 

důchodu poskytovaného z téhož důvodu, platila rovněž podle ustanovení § 195 zákona č. 65/1965 

Sb., zákoník práce. Nebyla ovšem výslovně upravena situace, kdy se poškozený zaměstnanec stal 

nezaměstnaným, což vedlo k odmítnutí poskytování náhrady zaměstnavateli (chyběl poúrazový 

výdělek).  

                                                 

61 Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí č.j.  MPSV-2019/81325-521/1 ze dne 14. 5. 2019. 
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Až s přijetím zákona č. 262/2006 Sb., bylo do ustanovení § 371 odst. 3 zakomponováno 

(v souladu s recentní judikaturou), že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů 

o zaměstnání a za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje 

výdělek ve výši minimální mzdy. Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem 

o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato 

náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru. Je tedy 

nezbytné zkoumat, zda zaměstnanec předtím, než se stal uchazečem o zaměstnání, pobíral náhradu 

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti či nikoliv. Pokud náhradu pobíral, institut 

minimální mzdy se zde neuplatní.  

K otázce přepočtu náhrady vzniklé za účinnosti zákona č. 65/1965 Sb. Ministerstvo práce 

a sociálních věcí zastává názor, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

se zohledněním výše minimální mzdy platné v den prvního zařazení do evidence uchazečů 

o zaměstnání, se bude týkat těch poškozených, kterým je jako dosahovaný výdělek zohledňována 

výše minimální mzdy. Dále Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí: „U případů, kdy právní 

úprava neobsahovala institut minimální mzdy a kdy se za dosahovaný výdělek uchazeče 

o zaměstnání považoval a dosud považuje výdělek, kterého by zaměstnanec dosahoval v zaměstnání, 

které by mohl, nebýt pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu dosahovat u jiného zaměstnavatele, se přepočet provádět nebude. Přechodné ustanovení je 

(…) třeba vykládat tak, že od 1. října 2018 přísluší náhrada za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti podle nové právní úpravy všem poškozeným, kterým na ni vzniklo právo 

nejen podle zákona č. 262/2006 Sb., ale i podle zákona č. 65/1965 Sb. Ustanovení zákona č. 65/1965 

Sb.  nejsou v přechodném ustanovení výslovně vyjmenována proto, že jsou pokryta § 364 odst. 1 

zákona č. 262/2006 Sb., podle kterého platí, že podle zákoníku práce (nového) se řídí také 

pracovněprávní vztahy vzniklé před 1. lednem 2007, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak. 

Proto pokud je poškozený veden nepřetržitě v evidenci uchazečů o zaměstnání například od roku 

2001, kdy byla minimální mzda 5 000 Kč, pak je třeba se k výši této minimální mzdy vrátit.“ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí dále ve stanovisku připomíná, že i v těchto případech lze 

uplatňovat i ustanovení § 271b odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, týkajícího se 

opomenutého výdělku, neboť pokud zaměstnanci zbývá určitý pracovní potenciál (i za předpokladu, 

že pobírá invalidní důchod prvního nebo druhého stupně), pak lze téměř vyloučit, že by si za dvacet 
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let nebyl schopen nalézt žádné zaměstnání, které by odpovídalo jeho zdravotnímu stavu a je stále 

veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. 

Uvedené stanovisko ovšem zcela pomíjí přechodná ustanovení týkající se speciálně náhrady 

škody z pracovních úrazů a nemocí z povolání vzniklých před 1. 1. 1993, tedy ustanovení § 364 

odst. 4 a následující. Na tyto se dle ustanovení § 364 odst. 4 vztahují dosavadní předpisy a nikoliv 

zákon č. 262/2006 Sb. Toto ustanovení sděluje, že podle dosavadních právních předpisů se řídí 

pracovní úraz nebo nemoc z povolání, které nastaly před 1. 1. 1993 a zároveň se na nároky z něj 

vzniklé nevztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání podle zákona č. 65/1965 Sb. nebo povinné smluvní pojištění podle 

zvláštních právních předpisů. 

Dále je potřeba uvést, že zákon č. 181/2018 Sb. změnil rovněž ustanovení § 103 zákona 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kde v čl. V (přechodné ustanovení) zákon 

uvádí, že „obdobně se použije minimální mzda ve výši stanovené v den zařazení do evidence 

uchazečů o zaměstnání u náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům 

bezpečnostních sborů podle právních předpisů účinných do 31. 12. 2006.“ A důvodová zpráva 

doplňuje, že tímto přechodným ustanovením je deklarována skutečnost, že nelze vyloučit ani 

případy, kdy je náhrada poskytována podle právních předpisů účinných do 31. 12. 2006 a proto se 

nový výpočet bude vztahovat na všechny poškozené – uchazeče o zaměstnání, kteří náhradu na 

služebním příjmu pobírají. 

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů je v tomto ohledu 

velmi jasná a nezakládá žádné pochybnosti ve smyslu, na koho se úprava vztahuje, což není případ 

změny ustanovení § 118 zákona o vojácích z povolání. 

Ustanovení § 118 zákona o vojácích z povolání, oproti ustanovení § 103 zákona o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, totiž neobsahuje právní úpravu obdobnou úpravě 

ustanovení § 271b odst. 3 zákoníku práce. Zákonem č. 181/2018 Sb. proto bylo stanoveno, že se pro 

poskytnutí náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby použijí 

příslušná ustanovení zákoníku práce obdobně. 

Zákon č. 181/2018 Sb. situaci s navyšováním minimální mzdy vyřešil ve prospěch 

poškozených, avšak pouze zdánlivě. V praxi mohou nastat případy, kdy poškozený po skončení 

služebního poměru vojáka z povolání nastoupí okamžitě do jiného zaměstnání, které může konat 

i s ohledem na sníženou pracovní schopnost následkem služebního úrazu, ovšem dosahuje nižšího 
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výdělku, a proto mu nárok na náhradu na služebním platu vznikne ve výši rozdílu mezi průměrným 

služebním platem vojáka a dosahovaným poúrazovým výdělkem. V případě, že ovšem dojde 

k dalšímu zhoršení zdravotního stavu poškozeného, a ten bude muset opustit dosavadní zaměstnání 

ze zdravotních důvodů souvisejících s předmětným služebním úrazem, a jeho první evidencí na 

úřadě práce bude rok 2020, se jeví úprava jako nespravedlivá, neboť kdyby se zaevidoval ihned po 

vzniku nároku na náhradu (např. v roce 2007), minimální mzda by byla podstatně nižší. Samotná 

formulace novelizovaného ustanovení § 271b odst. 3 zákoníku práce „platné v den prvního zařazení 

do evidence uchazečů o zaměstnání“ je problematická. Bude se brát den prvního zařazení od vzniku 

nároku na náhradu i v případech, kdy se nejprve poškozený zaeviduje na úřadě práce, následně si 

najde zaměstnání, ve kterém ale záhy skončí a bude opět zaevidován na úřadě práce? Bude hrát roli, 

zda zaměstnání ukončil ze zdravotních důvodů souvisejících se služebním úrazem, jak shora 

naznačeno, či z tzv. „obecných“ nesouvisejících příčin?   

K této otázce bylo znovu osloveno Ministerstvo práce a sociálních věcí, které ve svém 

stanovisku ze dne 19. 10. 201862 poukazuje na větu druhou ustanovení § 271b odst. 3 zákoníku 

práce, která stanoví, že pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, 

náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové 

výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru.  

Dle názoru Ministerstva práce a sociálních věcí je tedy zřejmé, že pokud zaměstnanec již 

jednou náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti pobíral, pak při první, resp. 

druhé a další evidenci uchazeče o zaměstnání, mu bude příslušet náhrada ve výši, kterou pobíral 

před tím, než se tímto uchazečem stal, tedy tzv. stop renta. Podle ustanovení §271b odst. 3 věty 

první se tedy bude postupovat v případech, kdy je poškozený po celou dobu od vzniku nároku na 

náhradu za ztrátu na výdělku trvale, souvisle a nepřerušovaně veden v evidenci na příslušném úřadu 

práce jako uchazeč o zaměstnání. 

K samotné úpravě je nezbytné poznamenat, že do r. 2016 byla od náhrady za ztrátu na 

výdělku (služebním platu) po skončení pracovní neschopnosti (neschopnosti výkonu služby) 

odečítána snížená minimální mzda pro poškozené v I. a II. stupni invalidity (dříve částečně 

invalidní). Tento způsob se zdá spravedlivějším pro poškozené, kteří mají výrazně snížen pracovní 

                                                 

62 Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. MPSV-2018/205308-52 ze dne 19. 10. 2018. 
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potenciál následkem pracovního (služebního) úrazu či nemoci z povolání, a to i s ohledem na 

případy, kdy poškození nastoupili do pracovního poměru ihned po úrazu, ve kterém však po 

několika letech museli v zaměstnání skončit pro zhoršující se následky úrazu nebo nemoci 

z povolání a zaevidovat se na úřadu práce, takže budou mít výši minimální mzdy výrazně vyšší než 

poškození, kteří po úrazu do zaměstnání nikdy nenastoupili. 

Otázkou je, zda by se minimální mzda ve výši prvního zařazení do evidence neměla alespoň 

každoročně valorizovat jako průměrný služební plat, do něhož je dorovnáváno. Je nezbytné uvést, že 

tato právní úprava je sice velmi výhodná pro poškozené, nicméně pro zaměstnavatele je rozdíl ve 

vyplacených náhradách, obzvlášť pro poškozené, jež nejsou invalidními, značný.  

 

13.2 Způsoby výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti  

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že při výpočtu náhrady vojáků do přijetí zákona 

o vojácích z povolání se postupuje dle pěti způsobů výpočtu, kdy se vždy od PVM (průměrný 

výdělek měsíční před vznikem škody) odečítá PID (plný invalidní důchod), ČID (částečný invalidní 

důchod) s nebo bez SVP (státní vyrovnávací příspěvek) a případné V (výdělky). V případech před 

rokem 1993 vznikne na základě uvedeného výpočtu ČZ (čistá ztráta), a následně vznikne NZV 

(náhrada za ztrátu na výdělku): 

 škoda vznikla před rokem 1993, kdy se při výpočtu vychází z čistého PVM a právní úprava 

zavedená novelou ust. § 195 zákoníku práce v roce 1994 byla pro poškozeného nepříznivá, 

proto se výpočet dle zákona č. 220/1995 Sb. vrací zpět na postup dle úpravy před rok 1994 

poškozený je plně invalidní: 

PVM čistý, valorizovaný, limitovaný – PID v původní výši = ČZ + 20 % ČZ = NZV 

poškozený je částečně invalidní: 

PVM čistý, valorizovaný, limitovaný – ČID v původní výši + V čistý = ČZ + 20 % ČZ = 

NZV 

poškozený není invalidní: 

PVM čistý, valorizovaný, limitovaný – V čistý = ČZ + 20 % ČZ = NZV 

 škoda vznikla před rokem 1993, kdy se při výpočtu vychází z čistého PVM a právní úprava 

zavedená novelou ust. § 195 zákoníku práce v roce 1994 byla pro poškozeného příznivější, 

proto se výpočet dle zákona č. 220/1995 Sb. neaplikuje  

poškozený je plně invalidní: 
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PVM čistý, valorizovaný, nelimitovaný – PID ve skutečné výši bez SVP = ČZ + 20 % ČZ = 

NZV 

poškozený je částečně invalidní: 

PVM čistý, valorizovaný, nelimitovaný – ČID ve skutečné výši bez SVP + V čistý = ČZ + 

20 % ČZ = NZV 

poškozený není invalidní: 

PVM čistý, valorizovaný, nelimitovaný – V čistý = ČZ + 20 % ČZ = NZV 

 škoda vznikla v období od 1. 1. 1993 do 31. 5. 1994, kdy se při výpočtu vychází z hrubého 

PVM a právní úprava zavedená novelou ust. § 195 zákoníku práce v roce 1994 byla pro 

poškozeného nepříznivá, proto se výpočet dle zákona č. 220/1995 Sb. vrací zpět na postup 

dle úpravy před rok 1994 

poškozený je plně invalidní: 

PVM hrubý, valorizovaný, limitovaný – PID v původní výši = NZV 

poškozený je částečně invalidní: 

PVM hrubý, valorizovaný, limitovaný – ČID  v původní výši + V hrubý = NZV 

poškozený není invalidní: 

PVM hrubý, valorizovaný, limitovaný – V hrubý = NZV 

 škoda vznikla v období od 1. 1. 1993 do 31. 5. 1994, kdy se při výpočtu vychází z hrubého 

PVM a právní úprava zavedená novelou ust. § 195 zákoníku práce v roce 1994 byla pro 

poškozeného příznivá, proto se výpočet dle zákona č. 220/1995 Sb. neaplikuje 

poškozený je plně invalidní: 

PVM hrubý, valorizovaný, nelimitovaný – PID ve skutečné výši bez SVP = NZV 

poškozený je částečně invalidní: 

PVM hrubý, valorizovaný, nelimitovaný – ČID ve skutečné výši bez SVP + V hrubý = NZV 

poškozený není invalidní: 

PVM hrubý, valorizovaný, nelimitovaný – V hrubý = NZV 

 škoda vznikla po 1.6. 1994 do 1. 12. 1999, kdy nabyl účinnosti zákon o vojácích z povolání, 

se postupuje podle vzorce 

poškozený je plně invalidní: 

PVM hrubý, valorizovaný, nelimitovaný – PID ve skutečné výši bez SVP = NZV 

poškozený je částečně invalidní: 
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PVM hrubý, valorizovaný, nelimitovaný – ČID ve skutečné výši bez SVP + V hrubý = NZV 

poškozený není invalidní: 

PVM hrubý, valorizovaný, nelimitovaný – V hrubý = NZV 

Po přijetí zákona o vojácích z povolání se počítá náhrada za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti výkonu služby dle následujícího vzorce, kdy se od PPM (průměrný plat 

měsíční před vznikem škody) odečítá ID3 (invalidní důchod III. stupně), ID1/2 (invalidní důchod I. 

nebo II. stupně) a případné V (výdělky), kdy vzniká NZP (náhrada za ztrátu na platu). 

poškozený voják je invalidní ve III. stupni invalidity 

PPM hrubý – ID3 = NZP  

poškozený voják je invalidní v I. nebo II. stupni invalidity 

PPM hrubý – ID1/2 + V = NZP 

poškozený voják není invalidní  

PPM hrubý – V = NZP 
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Závěr 

Výkon vojenské činné služby je zcela specifickým povoláním, ve kterém je zaměstnavatelem 

stát, který objektivně odpovídá za škodu na zdraví, kterou voják utrpí právě při výkonu vojenské 

činné služby. Tomu odpovídají i specifické podmínky, za nichž jsou náhrada za ztrátu na služebním 

platu po dobu neschopnosti výkonu služby a náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení 

neschopnosti výkonu služby, jako materiální újmy z poškození zdraví vojáka, přiznávány, a které 

vyplývají ze speciální právní úpravy uvedené v zákoně o vojácích z povolání. 

Přestože byl tento zákon vytvořen s ambicemi stanovit si vlastní právní úpravu náhrady 

škody na zdraví vojáka, kterou utrpěl při výkonu vojenské činné služby, tento záměr zůstal ne zcela 

naplněn. Již v důvodové zprávě k zákonu o vojácích z povolání se lze dočíst, že jsou prakticky 

převzaty instituty náhrady škody na zdraví, jež byly dosud upraveny v zákoníku práce. Ani následně 

ovšem úprava náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby již 

zcela nereflektuje vývoj judikatury v této oblasti, tak jako zákoník práce anebo zákon o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Novelizací (zákonem č. 181/2018 Sb.) je zákon 

o vojácích z povolání v příslušném ustanovení o náhradě za ztrátu na služebním platu po skončení 

neschopnosti výkonu služby změněn tak, že opět odkazuje na příslušná ustanovení zákoníku práce, 

neboť sám neobsahuje úpravu pro případ, kdy náhrada náleží poškozenému, který je uchazečem 

o zaměstnání. Zda se ovšem nová úprava vztahuje rovněž na dřívější případy (před účinností zákona 

o vojácích z povolání) odškodňované dle starého zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.), již zákon 

neuvádí. 

  Zákon se ani blíže nevypořádává se speciálními instituty, které sám zavádí, jako je 

poskytování náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby bez 

ohledu na dosažení věku 65 let při splnění konkrétních zákonných podmínek, kdy není zjevné, 

v jaké výši bude náhrada náležet, resp. zda bude jako příjem po služebním úrazu zohledňován 

i případný starobní důchod. 

Obdobný problém potom nastává při řešení otázky, zda zohledňovat při výpočtu náhrady za 

ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby výsluhový příspěvek jako příjem 

po služebním úrazu, jehož poškozený dosáhl v odškodňovaném období.  

Zde se ukazuje, že speciální úprava náhrady škody na zdraví vojáka ze služebního úrazu či 

nemoci z povolání by měla upravovat zejména tyto rozdílné instituty, které se v soukromoprávní 

úpravě neobjevují, a proto nelze vždy ani úspěšně argumentovat výše zmíněným závěrem Ústavního 
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soudu ČR, dle kterého má být výše odškodnění stejná bez ohledu na druh odpovědnosti, ze které 

nárok vznikl. V praxi pak absence speciální úpravy znamená, že náhrada za ztrátu na výdělku 

(později na služebním platu) po skončení pracovní neschopnosti (později neschopnosti výkonu 

služby) byla poskytována po dobu dvaceti let v nesprávné výši, neboť byl jako příjem po služebním 

úrazu zohledňován výsluhový příspěvek (a to na základě tehdejší soudní judikatury, jak uvedeno 

výše.  

Pokud tedy zákon o vojácích z povolání upravuje instituty náhrady škody na zdraví vojáka ze 

služebního úrazu a nemoci z povolání, bylo by vhodnější tak činit komplexně, a ne odkazovat na 

jiný, soukromoprávní předpis. Ostatně cestou vlastní právní úpravy náhrady škody na zdraví jde již 

zmíněný zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.  

Problematickou se ovšem také jeví skutečnost, že by se jednalo o novelizaci zákona 

o vojácích z povolání, která by s ohledem na další oblasti, ve kterých je zákon nepřesný či 

nedostačující, vyžadovala značný zásah do předmětného zákona, kdy nebyla v průběhu minulých let 

vůle tento zákon měnit v tak zásadním rozsahu. 

Významným rozdílem oproti soukromoprávní úpravě náhrady za ztrátu na výdělku je 

přiznávání náhrady za ztrátu na služebním platu v rámci řízení o služebním poměru vojáka 

z povolání, kdy je o náhradě za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby 

a o náhradě za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby vydáváno 

rozhodnutí v režimu správního řádu.  

Správní řízení o náhradě škody na zdraví přináší několik benefitů, ale na druhou stranu 

rovněž úskalí. Mezi benefity jednoznačně patří možnost revize rozhodnutí služebního orgánu 

odvolacím služebním orgánem, popř. rovněž soudem. Poškozený voják má jako účastník řízení 

možnost do řízení aktivně zasahovat a musí být poučen o svých právech. Na druhou stranu je 

správní řízení často zdlouhavé pro poškozeného (bývalého) vojáka, který je na měsíčním příjmu, 

tedy náhradě za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby, zcela závislý. 

Nelze pominout ani skutečnost, že samotné téma odškodnění vojáka za škodu na zdraví utrpěnou při 

službě vlasti je tématem velmi citlivým, vyžadujícím osobní přístup, kdy tento je z povahy 

správního řízení vyloučen, a to jednak s ohledem na zásady vedení správního řízení (písemné, 

neveřejné projednání) a rovněž s ohledem na nerovné postavení subjektů správního řízení 

(rozhodnutí svrchované moci vůči poškozenému). Také skutečnost, že břemeno důkazní a tvrzení 

leží na straně poškozeného (jako žadatele), který tedy nárok musí prokázat, a to i ve složitých 
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případech (např. za nutnosti stanovit pravděpodobný výdělek, jehož by mohl dosahovat u jiného 

zaměstnavatele), staví do poněkud komplikované pozice člověka, jenž nemá právní vzdělání, a který 

je navíc zdravotně znevýhodněn.  

Zejména v oblasti náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu 

služby se stále objevují nové otázky, na které nelze nalézt odpověď ani v rámci právní úpravy a ani 

judikatury. V těchto případech záleží čistě na výkladu a rozhodnutí správního orgánu. Výplata 

náhrady se tak může protáhnout a odškodnění ztráty na služebním platu není efektivní. Sami 

poškození vojáci proto vedení správního řízení o svém nároku na náhradu za ztrátu na služebním 

platu po skončení neschopnosti výkonu služby příliš v praxi neoceňují a srovnávají proces 

odškodňování se soukromým sektorem, kdy se jim tento způsob zdá mnohem efektivnější. 

Dá se říci, že se přitom jedná o nejzásadnější rozdíl mezi odškodňováním náhradou za ztrátu 

na výdělku dle zákoníku práce a občanského zákoníku a náhradou za ztrátu na služebním platu dle 

zákona o vojácích z povolání. Je třeba se zamyslet nad tím, zda je přiznávání náhrady za ztrátu na 

služebním platu v režimu správního rozhodování žádoucí. Nutno připomenout také značnou 

administrativní zátěž, která je nezbytná v případě rozhodování (a zejména doručování) ve správním 

řízení.  
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služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na 

výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým). 

Nařízení vlády č. 433/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při 

výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady 

za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé 

služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na 

výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým). 
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Nařízení vlády č. 303/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při 

výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady 

za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé 

služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na 

výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým). 

Nařízení vlády č. 348/2019 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při 

výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady 

za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé 

služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na 

výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým). 

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

Vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby. 

Vyhláška č. 156/2015 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými 

poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou 

volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských 

fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli). 

Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a 

náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity 

(vyhláška o posuzování invalidity). 

Vyhláška č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku 

(zrušena). 

4. Seznam použité judikatury 

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 1961, sp. zn. 4 Co 172/61.  

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 28. 4. 1962, sp. zn. 4 Cz 86/61.  

Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu SSR ze dne 19. 6. 1980, sp. zn. Cpj 

11/80.  

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 31. 1. 2018, sp. zn. 2 As 287/2017. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 5. 2003, sp. zn. 21 Cdo 2308/2002. 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 11. 11. 2003, sp. zn. 7 A 93/2002. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 4 As 46/2003. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 5. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1239/2000. 

Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Konf. 

51/2004. 

Nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2012, sp. zn. IV. ÚS 444/11. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 22. 2. 2018, sp. zn. 3 As 76/2017. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 10. 2014, sp. zn. 1182/2013. 



 

 

112 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2002, sp. zn. 1185/2002. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 5. 2015, sp. zn. 3445/2013. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 5. 2009, sp. zn. 1561/2008. 

Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27. 1. 1975, sp. zn. Cpj 

37/74. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 4. 1999, sp. zn. 21 Cdo 350/98. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1997/2008. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2020, sp. zn. 5 Ad 5/2017. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 6. 2016, sp. zn. 21 Cdo 582/2015. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2019, sp. zn. 10 Ad 16/2017. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 10 Ad 4/2013. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2006, sp. zn. 25 Cdo 1089/2006. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 23. 6. 1981, sp. zn. 1 Cz 18/81. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 11. 2005, sp. zn. 26 Cdo 479/2005. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 7. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2023/2004. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 10. 1974, sp. zn. 5 Cz 32/74. 

Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 26. 6. 1980, sp. zn. 5 Cz 4/80. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 2. 2008, sp. zn. 1508/2007. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. 23 Co 266/2012. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 25 Cdo 5024/2014. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 21 Cdo 5141/2007. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 10. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1233/97. 

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 13. 3. 1989, sp. zn. 13 Co 98/89. 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 7. 1999, sp. zn. 15 Co 149/99. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2019, sp. zn. 8 Ad 24/2016. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 7. 2019, sp. zn. 6 Ad 11/2017. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 25. 8. 2015, sp. zn. 9 As 295/2014. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. 3 Ads 121/2009. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 12. 2. 2020, sp. zn. 1 As 322/2019. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 5. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1564/2009. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 9. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1995/2001. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 1. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1486/2004. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 6. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1735/2001. 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 1999, sp. zn. 21 Cdo 786/98. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 3. 2004, sp. zn. 21 Cdo 732/2003. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 25. 4. 1981, sp. zn. 6 Cz 18/81. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2019, sp. zn. 5 Ad 7/2017. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 7. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1661/2001. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. 25 Cdo 4127/2011. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 12. 2000, sp. zn. 21 Cdo 2805/99. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 3. 2019, sp. zn. 21 Cdo 4262/2018. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 998/2001. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 2. 1999, sp. zn. 21 Cdo 376/98. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 10. 2002, sp. zn. 21 Cdo 347/2002. 

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. 19 C 46/2009. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 276/2015. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 21 Cdo 1371/2012. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 25 Cdo 5198/2016. 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 9. 1995, sp. zn. 6 Cdo 127/94. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 6. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1490/2000. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 21 Cdo 5141/2007. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 9. 2007, sp. zn. 21 Cdo 3460/2006. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2442/2011. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3515/2015. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 2. 2011, sp. zn. 21 Cdo 85/2010. 

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 16. 9. 2010, sp. zn. IV. ÚS 262/10. 

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 24. 5. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 31/94. 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 3. 8. 1995, sp. zn. III. ÚS 164/95. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 12. 1999, sp. zn. 21 Cdo 2483/98. 

 

5. Seznam ostatních zdrojů 

Důvodová zpráva k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ze dne 1. 2. 1999. 

Důvodová zpráva k zákonu č. 181/2018 Sb., kterým se mění zákon, kterým se mění zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ze dne 

21. 2. 2018. 

Rozkaz ministra obrany č. 26/2009 Věstníku MO, nemocenské pojištění vojáků z povolání 

v působnosti MO, ve znění rozkazu ministra obrany č. 43/2012 Věstníku MO.  
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Rozkaz ministra obrany č. 28/1997 Věstníku MO, posuzování a uznávání krátkodobé 

neschopnosti ke službě pro nemoc u vojáků v činné službě. 

Rozkaz ministryně obrany č. 4/2018 Věstníku MO, pravidla používání vozidel v rezortu 

Ministerstva obrany a řízení provozu vozidel na pozemních komunikacích při pohybu vozidel 

ozbrojených sil na pozemních komunikacích. 

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. MPSV-2017/69778-58 ze dne 18. 4. 2017. 

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. MPSV-2018/205308-52 ze dne 19. 10. 

2018. 

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí č.j.  MPSV-2019/81325-521/1 ze dne 14. 5. 

2019. 

  



 

 

115 

Náhrada za ztrátu na služebním platu vojáků z povolání následkem úrazu 

Abstrakt 

 Ztráta na služebním platu vojáka z povolání v důsledku služebního úrazu či nemoci 

z povolání může vzniknout po dobu neschopnosti výkonu služby nebo po skončení neschopnosti 

výkonu služby. Oba tyto samostatné nároky vyplývají ze škody na zdraví vojáka, kterou utrpěl při 

výkonu vojenské činné služby. Tato rigorózní práce se zaměřuje na obecné vymezení pojmů jako je 

služební úraz, nemoc z povolání, odpovědnost státu (jako zaměstnavatele) za škodu na zdraví 

vojáka, dále potom na komparaci veřejnoprávní úpravy škody na zdraví se soukromoprávní 

úpravou, stanovení průměrného a pravděpodobného výdělku vojáka před samotným vznikem škody 

na zdraví. Práce se dále zabývá náhradou za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu 

služby.   

Větší prostor je potom věnován náhradě za ztrátu na služebním platu po skončení 

neschopnosti výkonu služby, se kterou se praxe více zabývá a v důsledku toho je její zákonná 

úprava obsáhlejší a rovněž judikatura k předmětné otázce je velmi bohatá, ať už se týká samotného 

vzniku škody a příčinné souvislosti mezi služebním úrazem či nemocí z povolání a škodou na 

zdraví. Pozornost je věnována také vlivu přiznání invalidního důchodu na předmětnou náhradu, 

a dále otázce zohlednění výsluhových náležitostí, výdělků získaných v pracovním poměru či 

dohodami mimo pracovní poměr, případně samostatnou výdělečnou činností. Poměrně velká část 

práce je vymezena problematice změny poměrů, v důsledku které se může odpovědný subjekt, ale 

i poškozený domáhat úpravy v odškodnění náhradou za ztrátu na služebním platu po skončení 

neschopnosti výkonu služby. Další významnou otázkou je promlčení předmětné náhrady, a to 

i v souvislosti rozpornosti námitky promlčení s dobrými mravy vyplývající ze skutečnosti, že se 

jedná o škodu na zdraví. 

Cílem práce není pouze náhradu za ztrátu na služebním platu vojáka rozebrat ve všech 

možných souvislostech, jež nastávají v praxi, ale rovněž nastínit vývoj náhrady za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti vojáků a následně náhrady za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti výkonu služby upravené zákonem č. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, 

ve znění pozdějších předpisů, což je obsahem poslední části práce. 

Klíčová slova: voják z povolání, náhrada služebního platu, škoda na zdraví 



 

 

116 

Compensation for loss of salary due to injury of soldier  

Abstract 

  A loss in the salary of a professional soldier as a result of an accident at work or an 

occupational disease may arise during the period of incapacity to perform the military service or 

after the termination of the incapacity to perform the military service. Both of these separate claims 

result from damage to the health of a soldier which he suffered during the performance of active 

military service. This rigorous thesis focuses on the general definition of terms such as occupational 

injury, occupational disease, the responsibility of the state (as an employer) for damage to the health 

of a soldier, then to compare public law on health damage with private law, determining the average 

and probable earnings of a soldier before the very occurrence of damage to health. The work also 

deals with compensation for loss of salary for the period of inability to perform the military service. 

  More space is then devoted to compensation for loss of salary after the end of incapacity, 

which the practice is more concerned with and, as a result, its legislation is more extensive and the 

case law on the issue is very rich, whether it relates to causal link between an accident at work or an 

occupational disease and damage to health. Attention is also paid to the effect of granting 

a disability pension on the compensation in question, as well as the issue of taking into account 

retirement requirements, earnings obtained in an employment relationship or agreements outside the 

employment relationship, or self-employment. A relatively large part of the work is defined by the 

issue of change of circumstances, as a result of which the responsible entity, as well as the injured 

party, can demand adjustments in compensation for compensation for loss of service salary after the 

inability to perform the service. Another important issue is the limitation period for the 

compensation in question, even in connection with the discrepancy between the objection of 

limitation and good morals resulting from the fact that it is damage to health. 

The aim of the work is not only to analyse compensation for loss of salary of a soldier in all 

possible contexts that occur in practice, but also to outline the development of compensation for loss 

of earnings after incapacity for work and subsequently compensation for loss of salary after 

termination of incapacity Act No. 221/1999 Coll., on professional soldiers, as amended, which is the 

content of the last part of the work. 

Key Words: soldier, compensation of salary, damage to health 


