
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 

 


