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1. Úvod 

 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala problematiku odpovědnosti za 

škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Toto téma je a vţdy bude velmi 

aktuální, neboť je v praxi téměř nemoţné se pracovním úrazům či nemocím z povolání 

zcela vyhnout. Jedná se vţdy o událost, která negativně zasáhne do pracovního i 

soukromého ţivota jak poškozeného zaměstnance, tak i celé jeho rodiny.  

 

Základ právní úpravy pracovních úrazů a nemocí z povolání tvoří zákon  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“). 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání je 

jedním ze čtyř druhů odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci. 

Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání je však upravena 

odděleně od ostatních druhů odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a to v rámci 

přechodných a závěrečných ustanovení v  § 365 a násl. ZP. Zákon tak předpokládá, ţe 

nadále bude celá problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání kompletně 

upravena ve zvláštním právním předpise. Tím je zákon č. 266/2006 Sb.,  

o úrazovém pojištění zaměstnanců (dále jen „ZOÚPZ“). ZOÚPZ je v současné době 

platný, avšak jeho účinnost byla několikrát odloţena. Naposledy na 1. 1. 2013. ZOÚPZ 

přinese spoustu zásadních změn, které podrobněji popisuji v osmé kapitole své práce. 

 

Ve své práci, kterou jsem rozdělila na několik kapitol, se tedy převáţně věnuji 

právnímu rozboru platné právní úpravy obsaţené v ZP (včetně souvisejících 

podzákonných právních předpisů). Mimo jiné se zabývám podmínkami vzniku 

odpovědnosti za škodu spolu s popisem základních pojmů souvisejících s pracovními 

úrazy a nemocemi z povolání. Dále pak moţnostmi zaměstnavatele zprostit se zcela či 

částečně odpovědnosti za pracovní úraz či nemoc z povolání. Podrobně popisuji 

jednotlivé náhrady, které jsou ze zákona poskytovány poškozenému zaměstnanci nebo 

pozůstalému v případě, ţe zaměstnanec následkem pracovního úrazu (nemoci 

z povolání) zemře. Zmiňuji se také o povinnostech, které vznikají v oblasti pracovních 

úrazů a nemocí z povolání a to jak na straně odpovědného zaměstnavatele, tak na straně 
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poškozeného zaměstnance. V neposlední řadě ve své práci popisuji moţnosti řešení 

sporů mezi těmito dvěma subjekty pracovněprávního vztahu.  

 

V rámci své diplomové práce hojně vyuţívám citací a úryvků z rozsáhlé soudní 

judikatury, která se problematikou pracovních úrazů a nemocí z povolání dlouhodobě 

zabývá. Zákon ani podzákonné právní předpisy nemohou dát vţdy zcela přesnou 

odpověď na rozmanité situace, které praktický ţivot přináší. Proto je soudní judikatura 

v takovýchto případech nenahraditelným pomocníkem. 

 

Cílem diplomové práce je především popsat základní a systematický přehled 

platné právní úpravy v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání. Charakterizovat 

základní instituty a problémy tohoto odvětví pracovního práva a kromě toho také 

nastínit, jakým směrem se budou ubírat změny, které přináší ZOÚPZ.   

 

Při vytváření své práce jsem čerpala (kromě výše zmíněných judikátů) 

především z vícera komentářů k zákoníku práce, ale i z jiných odborných publikací. 

Inspirovala jsem se také několika články napsanými k této problematice a samozřejmě 

jsem vyuţila i internetové sítě při hledání základních informací a úplných znění zákonů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato diplomová práce je vypracována dle právního stavu k 20.10.2010.  
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2. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

 

2.1. Odpovědnost zaměstnavatele (obecně) 

 

Obecný institut odpovědnosti (povinnosti nést následky svého jednání a chování) 

je moţné třídit dle jednotlivých právních odvětví. Právní řád rozlišuje zejména 

trestněprávní, občanskoprávní, správněprávní či pracovněprávní odpovědnost, přičemţ 

jednotlivé druhy odpovědnosti se navzájem překrývají a doplňují. Pracovněprávní 

odpovědnost vzniká porušením povinnosti některého ze základních pracovněprávních 

vztahů (např. pracovní poměr).
1
 „Pracovněprávní odpovědnost je zvláštní kvalifikovaný 

druh pracovněprávní povinnosti, jejíţ vznik jako sekundární povinnosti předpokládá 

porušení primární právní povinnosti“
2
  

 

Odpovědnost za škodu představuje mezi ostatními druhy odpovědnosti tu 

nejvýznamnější část a to nejen v pracovním právu. Odpovědnost za škodu v pracovním 

právu můţeme dělit do dvou základních skupin. První je odpovědnost zaměstnance  

ve vztahu k zaměstnavateli a druhou je odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

způsobenou zaměstnanci. Tu chápe naše pracovní právo jako odpovědnost objektivní, 

coţ je odpovědnost bez zřetele na zavinění, respektive odpovědnost za výsledek.  

Na druhé straně odpovědnost zaměstnance za škodu je vţdy odpovědností subjektivní 

(tj. odpovědnost za zavinění). 

 

Hlavní funkcí právní úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou 

zaměstnanci je, aby zaměstnanci byla plně nahrazena škoda jednak na majetku a jednak 

na zdraví. Tuto reparační nebo také (v případě újmy na zdraví) satisfakční funkci dále 

doplňuje funkce preventivně výchovná, spočívající v předcházení škodám. Nelze 

                                                 

1
 Srov. BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2010,   

s. 383 

2
 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, s. 382 
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nezmínit také funkci sankční, kterou chápeme jako postih za porušení povinnosti, 

resp. nezabránění škodné události.
3
 

 

ZP rozlišuje čtyři druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou 

zaměstnanci:  

 

- obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

- odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnanci při odvracení škody  

- odpovědnost za škodu na odloţených věcech  

- odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

 

2.2 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech  

a nemocech z povolání (obecně) 

  

Spolu se vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání dochází v ţivotě 

zaměstnance k velkým zdravotním a sociálním změnám. Odpovědnost za pracovní 

úrazy a nemoci z povolání patří mezi skutkové podstaty zaloţené, jak bylo uvedeno 

výše, na principu odpovědnosti za výsledek (resp. za škodnou událost). Není tudíţ 

rozhodující, zda se zaměstnavatel či třetí osoba dopustili porušení právní povinnosti  

či nikoli. Zaměstnavatel proto odpovídá za škodu i v případě, ţe dodrţel veškeré 

povinnosti vyplývající z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen 

„BOZP“).
4
 Avšak i zde existují výjimky v podobě tzv. liberace neboli částečného či 

úplného zproštění se odpovědnosti zaměstnavatelem (viz dále). 

 

Ke vzniku odpovědnostního vztahu zaměstnavatele za škodu způsobenou 

zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je potřeba jednak existence 

pracovního úrazu či nemoci z povolání, vznik škody na straně zaměstnance (popřípadě 

                                                 

3
 JOUZA, L., Zákoník práce s komentářem, Praha : Polygon, 2006, s. 553 

4
 Srov. JOUZA, L., Zákoník práce s komentářem. Včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované 

vydání, Praha : Bova Polygon, 2008, s. 912-914 
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pozůstalých) a samozřejmě také příčinná souvislost mezi pracovním úrazem (nemocí 

z povolání) a vznikem škody. 

 

Podle § 366 odst. 1 ZP odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za škodu, která mu 

vznikne pracovním úrazem, jestliţe škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s ním. Za pracovní úraz tedy odpovídá zaměstnavatel, u něhoţ byl 

postiţený zaměstnanec v pracovním poměru v době vzniku pracovního úrazu. 

Zaměstnavatel bude tedy odpovědný i v případě, kdy se následky pracovního úrazu 

projeví aţ po uplynutí určité doby, kdy zaměstnanec jiţ není v pracovním poměru  

u zaměstnavatele, u kterého pracovní úraz utrpěl.  

 

Odpovědnost za škodu vzniklou nemocí z povolání je řešena v ustanovení  

§ 366 odst. 2, které nám říká, ţe zaměstnanci za nemoc z povolání odpovídá 

zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec naposledy před zjištěním nemoci z povolání 

pracoval za podmínek, z nichţ nemoc z povolání, kterou byl postiţen, vzniká. 

Zaměstnavatel tedy odpovídá jen proto, ţe jsou u něj dány podmínky, které mohou 

vyvolat určitý druh onemocnění.  

 

2.3 Prameny práva v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání 

 

Problematika pracovního práva je upravena především v ZP. Úpravu 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

nalezneme v ustanovení § 365 a následujících ZP, a to v rámci přechodných a 

závěrečných ustanovení. Takovýto způsob umístění úpravy pracovních úrazů a nemocí 

z povolání byl zvolen s ohledem na předpokládané nabytí účinnosti ZOÚPZ. Respektive 

dle důvodové zprávy tehdejšího vládního návrhu ZP pro případ, ţe by současně 

předkládaná navrhovaná právní úprava úrazového pojištění zaměstnanců nabyla 

účinnosti později neţ nový zákoník práce, popřípadě kdyby schválena nebyla.
5
 Cílem 

ZOÚPZ je mimo jiné „výrazně motivovat zaměstnavatele i zaměstnance k vytváření co 

                                                 

5
 KOCOUREK, J. Zákoník práce. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2009, s. 495 
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nejlepších podmínek pro bezpečnou práci“.
6
 ZOÚPZ zásadním způsobem mění celý 

systém v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání.
7
 Účinnost ZOÚPZ je však 

v současné době odsunuta na 1. 1. 2013. 

  

 Důleţité postavení v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání zaujímá 

rozsáhlá soudní judikatura a neposlední řadě i podzákonné právní předpisy, zejména 

nařízení vlády a vyhlášky ministerstev.
8
 

 

Velký význam mají i předpisy upravující BOZP. Kromě ZP
9
 sem patří např. 

zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, dále pak 

zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a zákon č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

2.4 Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele 

 

 Při odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání se připouští liberace, 

coţ znamená „existenci právem předpokládaných skutečností, které vyvolávají to, ţe se 

                                                 

6
 Tisková zpráva MPSV ze dne 26.4.2006 

7
 Podrobněji k ZOÚPZ v kapitole 8 této práce 

8
 Např. nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání; Nařízení vlády  

č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu  

o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu; Nařízení 

vlády č. 447/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výţivu pozůstalých; Vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztíţení společenského uplatnění; 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí 

z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají; Vyhláška Ministerstva 

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

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání atd.  Více k jednotlivým nařízením 

či vyhláškám bude uvedeno v následujících kapitolách. 

9
 § 101-108 páté části ZP 
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zaměstnavatel zprostí objektivně vzniklé odpovědnosti“.
10

 Zaměstnavatel tudíţ 

neprokazuje své vlastní chování, ale určitý jev předvídaný zákonem, jehoţ prokázaná 

existence ho (zcela či částečně) zbavuje odpovědnosti.  

 

 Zaměstnavatel se však nezprostí odpovědnosti (a to ani zčásti) v případě, ţe 

zaměstnanec utrpí pracovní úraz při odvracení škody hrozící tomuto zaměstnavateli 

nebo nebezpečí přímo hrozící ţivotu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav 

nevyvolal úmyslně.
11

 

  

ZP důvody moţného zproštění se odpovědnosti zaměstnavatelem upravuje 

taxativním výčtem v § 367, přičemţ existenci takových důvodů prokazuje vţdy 

zaměstnavatel. Co do rozsahu rozlišujeme liberaci úplnou a částečnou.  

 

2.4.1 Úplné zproštění odpovědnosti 

 

Úplné zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu přichází v úvahu pouze  

ve dvou případech. Podle § 367 odst. 1 ZP se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti zcela, 

prokáţe-li, ţe škoda vznikla:  

 

- tím, ţe postiţený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní 

předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a 

jejich znalost a dodrţování byly soustavně vyţadovány a kontrolovány   

 

- v důsledku opilosti postiţeného zaměstnance nebo v důsledku zneuţití jiných 

návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, 

 

a ţe tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.  

 

                                                 

10
 GALVAS, M. a kol., Pracovní právo, 2. aktualizované vydání, Brno : Doplněk, 2004, s. 566 

11
 Viz § 368 ZP 
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Co se týče prvého liberačního důvodu, pojem právních a ostatních předpisů 

k zajištění BOZP je blíţe vymezen v § 349 odst. 1 ZP.
12

 V odst. 2 téhoţ paragrafu jsou 

jako pokyny k zajištění BOZP označeny pokyny dané zaměstnanci vedoucími 

zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni.  

 

Není důleţité, zda se konkrétní předpis zabývá ochranou zdraví při práci výlučně 

nebo zda se této problematiky dotýká jen v rámci několika ustanovení. Podstatné je,  

ţe upravuje otázky týkající se ochrany ţivota a zdraví. Musí se však jednat o předpis 

konkrétní, tedy takový, který upravuje určitý způsob jednání či konkrétní způsob 

jednání zakazuje.
13

 Tato zásada ostatně vyplývá i z § 367 odst. 4 ZP.
14

 

 

K liberaci zaměstnavatele však nestačí samotná skutečnost, ţe zaměstnanec 

porušil předpisy či pokyny k zajištění BOZP. Zaměstnanec totiţ musí být s těmito 

předpisy řádně seznámen. Nejde o řádné seznámení s takovými předpisy, „jestliţe by se 

podnik omezil pouze na to, ţe by pracovníkovi dal k přečtení příslušné bezpečnostní 

předpisy. Na tomto závěru by nemělo nic ani to, kdyby pracovník svým podpisem 

potvrdil, ţe s těmito předpisy byl seznámen“.
15

 Zaměstnavatel je navíc povinen 

zaměstnance seznamovat s bezpečnostními předpisy a pokyny průběţně a to po celou 

dobu trvání pracovního poměru a nikoli pouze před nástupem do zaměstnání. 

 

I kdyţ splnění povinnosti seznámit zaměstnance s předpisy a pokyny k zajištění 

BOZP musí zajistit zaměstnavatel, nelze vyloučit případy, kdy toto seznámení prování 

                                                 

12
 Jedná se o předpisy na ochranu ţivota a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické 

předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o 

poţární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, 

chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky 

týkající se ochrany ţivota a zdraví.  

13
 Jak vyplývá ze zhodnocení NS ČSR ze dne 27. 1. 1974, sp. zn. Cpj 37/74, zveřejněné pod R 11/1976; 

viz také BĚLINA, M. a kol., Zákoník práce. Komentář. 2. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, s. 1001 

14
 Při posuzování, zda zaměstnanec porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, 

se zaměstnavatel nemůţe dovolávat všeobecných ustanovení, podle nichţ si má kaţdý počínat tak, aby 

neohroţoval zdraví své a zdraví jiných. 

15
 Závěry NS ze dne 6. 3. 1963, sp. zn. 1 Cp 42/62, zveřejněné pod R 32/1963 
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jiný subjekt či orgán a lze ho povaţovat za dostatečné. „Například řidič, který při 

dopravní nehodě utrpěl pracovní úraz způsobený porušením dopravního předpisu z jeho 

strany, nemůţe namítat, ţe ho zaměstnavatel s tímto předpisem řádně neseznámil“
16

 

 

 Zaměstnavatel má moţnost zprostit se odpovědnosti pouze prokáţe-li, ţe znalost 

a dodrţování zásad bezpečné práce nezůstalo pouze na formální úrovni. Je povinen 

osvědčit, ţe se podle těchto pravidel postupovalo i v praxi a ţe jejich dodrţování 

soustavně kontroloval. Jako důkazní prostředek lze vyuţít výpovědi spolupracovníků  

či nadřízených poškozeného zaměstnance, popřípadě zápisy z pracovních deníků 

apod.
17

 

 

 Kromě výše uvedeného nesmí zaměstnavateli k uplatnění prvého liberačního 

důvodu chybět příčinná souvislost mezi vzniklou škodou na zdraví a porušením 

bezpečnostního předpisu či pokynu. V případě, ţe by taková souvislost dána nebyla, 

zaměstnavatel se odpovědnosti nezprostí.  

 

 Vznikne-li škoda v důsledku opilosti či zneuţití jiných návykových látek 

postiţeným zaměstnancem, má zaměstnavatel moţnost zprostit se odpovědnosti  

na základě druhého liberačního důvodu dle § 367 odst. 1 ZP.  

 

Je nutné, aby zaměstnavatel prokázal splnění všech zákonem stanovených 

podmínek.  Zaměstnavatel dokazuje to, ţe zaměstnanec byl při práci opilý či, ţe zneuţil 

jiné návykové látky, ţe existuje příčinná souvislost mezi opilostí (či zneuţitím jiných 

návykových látek) a vzniklou škodou a ţe zaměstnavatel nemohl škodě zabránit (škodě 

lze v praxi zabránit typicky tím, ţe zaměstnavatel vykáţe opilého zaměstnance 

z pracoviště). 

 

Odpověď na otázku, kdy je moţné hovořit o opilosti zaměstnance, nenajdeme 

v ZP, nýbrţ v soudní judikatuře. Za opilost je povaţován „uţ taký stupeň alkoholického 

                                                 

16
 Jouza, L., Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz. Právo pro podnikání a zaměstnání, 

ročník 1-2/2009., s. 11 

17
 BĚLINA, M. a kol., Zákoník práce. Komentář. 2. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, s. 1003 
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opojenia, který znamená významnejšie zníţenie duševných funkcií a celkovej 

pohotovosti.“
18

 Podle jiţ výše zmíněného zhodnocení NS ČSR (zveřejněné pod  

R 11/1976) musí dojít k poţití alkoholického nápoje v takové míře, ţe způsobí sníţení 

duševních funkcí a celkové pohotovosti pracovníka. Tudíţ stav opilosti nemusí být dán 

pouhým poţitím alkoholického nápoje.
19

 

 

U obou výše uvedených zprošťovacích důvodů je podstatné, ţe musí být 

stanovené skutečnosti jedinou příčinou vzniklé škody. V opačném případě bude 

přicházet v úvahu jen moţnost částečného zproštění se odpovědnosti zaměstnavatelem.  

 

2.4.2 Částečné zproštění odpovědnosti 

 

Z § 367 odst. 2 ZP vyplývá, ţe z části se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti, 

prokáţe-li, ţe škoda vznikla: 

 

- tím, ţe postiţený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní 

předpisy, anebo pokyny k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a 

jejich znalost a dodrţování byly soustavně vyţadovány a kontrolovány, a ţe tyto 

skutečnosti byly jednou z příčin škody nebo 

- v důsledku opilosti postiţeného zaměstnance nebo v důsledku zneuţití jiných 

návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a ţe tyto skutečnosti 

byly jednou z příčin škody  

      nebo 

- proto, ţe si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, 

ţe je zřejmé, ţe ačkoli neporušil právní nebo ostatní předpisy, anebo pokyny 

k zajištění BOZP, jednal lehkomyslně, přestoţe si musel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem být vědom, ţe si můţe způsobit újmu na zdraví. Za 

lehkomyslné jednání není moţné povaţovat běţnou neopatrnost a jednání 

vyplývající z rizika práce. 

                                                 

18
 Rozhodnutí NS ze dne 30. 9. 1968, sp. zn. 6 Cz 32/68, zveřejněné pod R 43/1969 

19
 Pozn. na roveň opilosti je postaven stav po poţití omamných látek (drog) 
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V případě prvých dvou shora uvedených důvodů částečného zproštění 

odpovědnosti platí obdobně to, co bylo uvedeno pro úplné zproštění odpovědnosti 

zaměstnavatele výše. Ovšem s tím rozdílem, ţe porušení stanovených povinností 

zaměstnancem (či opilost, popř. zneuţití jiných návykových látek) bude jen jednou 

z příčin vzniklé škody. 

 

Ke vzniku třetího liberačního důvodu částečného zproštění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu je zapotřebí splnění těchto předpokladů: lehkomyslné chování 

zaměstnance, rozpor s obvyklým způsobem chování a vědomí zaměstnance, ţe si můţe 

přivodit újmu na zdraví. Problematický pojem lehkomyslného chování ZP blíţe 

nepopisuje, a proto je potřeba vycházet z judikatury.   

 

O lehkomyslné jednání zaměstnance jde v případech, kdy „způsob jednání 

zaměstnance při určitém pracovním úkonu sice neupravuje ţádný bezpečnostní předpis, 

pravidlo nebo pokyn, avšak jednání zaměstnance lze charakterizovat jako nebezpečné 

riskování nebo hazardérství, kdy si zaměstnanec v rozporu s obvyklým způsobem 

chování zaměstnanců vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci na pracovišti 

počíná způsobem, při němţ vědomě podstupuje riziko hrozící újmy na zdraví“.
20

 To 

znamená, chová-li se zaměstnanec odlišně od ostatních pracovníků. Shodně byl pak 

pojem lehkomyslného jednání vyjádřen ve spoustě dalších soudních rozhodnutí.
21

  

 

V praxi je samozřejmě potřeba posuzovat jednotlivé případy vţdy individuálně.  

Je třeba brát v úvahu věk zaměstnance, jeho pracovní i jiné zkušenosti, stejně tak jako 

délku doby zaměstnání apod.  

 

Ze třetího odstavce § 367 ZP lze dovodit následující: Pokud se zaměstnavateli 

podaří zprostit částečně odpovědnosti, pak zaměstnavatel také určí část škody, kterou 

                                                 

20
 Rozsudek NS ze dne 8. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo 71/2001 

21
 Svor. např. rozhodnutí NS ČSSR ze dne 30. 5. 1969, sp. zn. 7 Cz 22/69, zveřejněné pod R 35/1970 či 

stanovisko NS ČSSR ze dne 27. 1. 1975, sp. zn Cpj 37/74, zveřejněného pod R 11/1976 
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zaměstnanec nese a to podle míry jeho zavinění. Pokud půjde o případ lehkomyslnosti 

popsaný v předchozím odstavci, uhradí zaměstnavatel vţdy alespoň jednu třetinu škody.  
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3. Podmínky vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, předpokladem vzniku odpovědnostního vztahu 

zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí 

z povolání je splnění následujících předpokladů:  

 

- škoda na straně zaměstnance (nebo pozůstalých, pokud zaměstnanec následkem 

pracovního úrazu či nemoci z povolání zemřel) 

- pracovní úraz či nemoc z povolání 

- příčinná souvislost mezi pracovním úrazem (nemocí z povolání) a vznikem 

škody 

 

3.1 Pojem pracovního úrazu 

 

 Legální definici pojmu pracovní úraz najdeme v ustanovení § 380 ZP. 

„Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt 

zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“
22

 

 

 Pojem pracovního úrazu sestává ze dvou sloţek: z úrazu (úrazového děje) a 

z plnění pracovní úkolů nebo přímá souvislost s plněním pracovních úkolů (k pojmům 

plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s plněním pracovních úkolů viz dále).  

 

 Ke vzniku úrazu je třeba úrazového děje:  

- tj. událost, která poškozuje zdraví 

- náhlé působení této události na organismus zaměstnance 

                                                 

22
 Obsahově shodnou definici najdeme i v § 10 platného, ale dosud neúčinného ZOÚPZ; další definice 

také v ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů 
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- a poškození organismu zaměstnance v důsledku této události  

 

Typické pro úrazový děj jsou jeho nezávislost na vůli jiných osob a také 

neočekávanost z hlediska doby jeho vzniku, obsahu a rozsahu.
23

 

 

Definice pojmu pracovní úraz, kterou najdeme v ZP, fakticky vychází z ustálené 

soudní judikatury, které tento pojem podrobněji specifikuje.  

 

„Pracovním úrazem se rozumí porušení zdraví, které bylo zaměstnanci 

způsobeno v přímé souvislosti s výkonem jeho zaměstnání nezávisle na jeho vůli 

krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivu. Toto zevní působení, 

označované také jako úrazový děj, je zpravidla takovou událostí, která vyvolá  

u postiţeného subjektivní potíţe, které mu nedovolují pokračovat v obvyklé práci nebo 

jen s určitými potíţemi nebo jej dokonce z práce vyřazují. O úrazový děj můţe jít  

i v případech náhlého poškození zdraví, které nastalo při náhlém napětí sil, velké 

námaze, nezvyklém úsilí, kdy pracovní výkon přesahuje hranice obvyklé, kaţdodenně 

vykonávané práce nebo je sice konán v hranicích obvyklé těţké práce, ale  

za nepříznivých okolností, anebo se sice pohybuje v hranicích obvyklé namáhavé práce, 

pro kterou však organismus pracovníka není přizpůsoben nebo na kterou svými 

schopnostmi nestačí. Existence určitého chorobného stavu, třeba latentního, nemůţe 

vyloučit závěr, ţe mezi úrazovým dějem a jím vyvolaným následným chorobným 

stavem je přímá příčinná souvislost, a ţe tedy vyvolání tohoto chorobného stavu bylo 

způsobeno jako jednou z hlavních příčin, které jej vyvolaly, pracovním úkonem 

zaměstnance, při jehoţ provádění k němu došlo. Na tom nemůţe ničeho měnit 

skutečnost, ţe na vznik poškození zdraví vyvolaného úrazovým dějem spolupůsobily  

i jiné vnitřní faktory, vrozené nebo získané, jeţ vyvolávají pro organismus neobvyklé 

podmínky, jak je tomu kupř. u dispozice vyvolané dříve vzniklým chorobným stavem“
24

 

 

                                                 

23
 JOUZA, L., Zákoník práce s komentářem. Včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované 

vydání, Praha : Bova Polygon, 2008, s. 961 

24
 Viz rozhodnutí NS ze dne 28. 4. 1962, sp. zn. 4 Cz 86/61, zveřejněné pod R 1/1963 
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Ke stejné problematice další soudní rozhodnutí stanoví: „Pracovním úrazem 

však není jen tělesné zranění způsobené nenadálým zevním násilím, nýbrţ vůbec 

porušení zdraví, k němuţ došlo nezávisle na vůli poškozeného, jestliţe toto porušení 

zdraví bylo způsobeno zevními vlivy, které svou povahou jsou krátkodobé, je-li 

zaměstnanec při práci, jíţ není zvyklý a která je nepřiměřená jeho tělesným moţnostem, 

nucen okamţitým, usilovným vzepětím sil překonávat vnější odpor a zvýšit tak náhle, 

neobvykle a nadměrně svou námahu. Tato tělesná námaha musí pak být příčinou 

následku, o jehoţ odškodnění jde. Přitom nemusí jít o jedinou příčinu, nýbrţ stačí, kdyţ 

jde o jednu z příčin, avšak důleţitou, podstatnou a značnou.“ 
25

 

 

Při poruše zdraví můţe dojít jak poškozením tělesným, tak i psychickým. Soudy 

staví na roveň námahu z tělesné práce i námahu z duševní práce. Příčinou úrazu jsou 

však většinou mechanické vlivy, méně časté je pak působení chemických či jiných 

látek, se kterými zaměstnanec přichází do styku, jako např. světlo, teplo, plyny, jedy 

apod. Podstatné je, ţe působení takovýchto vnějších vlivů musí být, jak bylo popsáno 

výše krátkodobé, náhlé a násilné.  

 

Skutkově nejspornější případy pracovních úrazů jsou pohmoţdění páteře, infarkt 

myokardu či cévní mozková příhoda. Podle soudní praxe nejsou pracovním úrazem 

např. nastalé bolesti bederní oblasti, pokud k nim nedojde náhlým pracovním vypětím 

(zvednutím výrobku), ale zhoršení nastane postupně během delšího časového období, 

kdy zároveň na zaměstnance působí i jiné další faktory.
26

  „V případě infarktu platí, ţe i 

kdyţ tu zdánlivě chybí zevní faktor úrazového děje, můţe jít v tomto případě o úrazový 

děj… Bezprostřední příčinou vyvolávající infarkt myokardu je totiţ psychické nebo 

fyzické trauma“.
27

  

 

Naproti tomu příhoda vyvolaná rozčilením z negativního hodnocení 

zaměstnance jeho nadřízeným se za pracovní úraz povaţovat nebude, jelikoţ k poruše 

                                                 

25
 Viz rozhodnutí KS v Plzni ze dne 30. 6. 1961, sp. zn. 4 Co 172/61, zveřejněné pod R 27/1962 

26
 Viz JOUZA, L., Zákoník práce s komentářem. Včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované 

vydání, Praha : Bova Polygon, 2008, s. 961 

27
 Stanovisko NS ČSR ze dne 27. 1. 1974, sp. zn. Cpj 37/74, zveřejněné pod R 11/1976 
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zdraví zaměstnance v tomto případě nedošlo v důsledku duševního vypětí, ale 

v důsledku jiných okolností.
28

 

 

Jako pracovní úraz se téţ posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění 

pracovních úkolů (§ 380 odst. 2 ZP).  Jedná se v podstatě o širší výklad pojmu přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkolů. Typickým případem můţe být situace, kdy 

dojde k napadení zaměstnance jinou osobou či případ, kdy zaměstnanec pracovní úkoly 

neplní, ale k úrazu dojde právě proto, ţe zaměstnanec tyto úkoly dříve plnil nebo plnit 

bude.
29

 

 

Pojem pracovního úrazu je v zákoně vymezen i negativně a to v odstavci třetím  

§ 380 ZP, který za pracovní úraz nepovaţuje takový, který se zaměstnanci přihodí na 

cestě do zaměstnání a zpět.  

 

3.2 Pojem plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním 

 

Druhou sloţkou pojmu pracovní úraz je plnění pracovních úkolů nebo přímá 

souvislost s ním. Okolnost, zda ke škodě došlo při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s ním, umoţňuje posoudit, zda se budou na věc vztahovat 

ustanovení ZP či nikoli. Dojde-li totiţ ke škodě mimo rámec plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním, je pracovněprávní odpovědnost za škodu vyloučena.
30

 

 

ZP sice rozlišuje mezi pojmy plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s plněním 

pracovních úkolů, avšak pro posouzení odpovědnosti za škodu není rozhodující, zda 

k úrazu dojde při plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s ním.
31

 

                                                 

28
 Viz HOCHMAN, J., Náhrada škody podle zákoníku práce, Praha: Linde, 2005, s. 53 

29
 Viz JOUZA, L., Zákoník práce s komentářem. Včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované 

vydání, Praha : Bova Polygon, 2008, s. 961 

30
 Vyloučena však není (při splnění potřebných předpokladů) občanskoprávní odpovědnost za škodu, 

která vychází na rozdíl od odpovědnosti pracovněprávní z rovného postavení subjektů. 

31
 Podle Rozsudku Najvyššieho súdu SSR ze dne 29. 9. 1971, sp. zn. 4 Cz 13/71, zveřejněného pod R 

13/1972 
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3.2.1 Pojem plnění pracovních úkolů  

 

Tento pojem je definován v § 273 ZP, který stanoví, ţe plněním pracovních 

úkolů je:  

 

- výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod 

konaných mimo pracovní poměr.
32

 Pracovní povinnosti vyplývají zejména  

ze ZP a jiných právních předpisů a dále pak z pracovní smlouvy či z dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr, kde je sjednán druh práce či pracovní 

zařazení zaměstnance. K pracovním povinnostem řadíme i pokyny vedoucích 

zaměstnanců, kteří řídí práci podřízeného zaměstnance. 

 

- jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele. Jinou činností je zpravidla 

taková, která nevyplývá z druhu práce, ke které se zaměstnanec zavázal, avšak 

zaměstnavatel k ní dal zaměstnanci příkaz, ten příkaz přijal a přikázanou činnost 

vykonal. Záleţí tedy na zaměstnanci, zda výzvě zaměstnavatele vyhoví. 

 

- činnost, která je předmětem pracovní cesty. Pracovní cestou je podle § 42 odst. 1 

ZP časově omezené vyslání zaměstnance jeho zaměstnavatelem k výkonu práce 

mimo sjednané místo výkonu práce, kde zaměstnanec koná práci podle pokynů 

vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. 

 

- činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady 

zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast BOZP nebo ostatních zaměstnanců. 

Zde se jedná o činnosti pro zaměstnavatele prospěšné, které pro něj zaměstnanec 

vykonává, aniţ by tyto vyplývaly z jeho pracovního poměru. 

 

- činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec 

nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu 

                                                 

32
 Tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti 
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zaměstnavatele. Podle rozsudku Nejvyššího soudu
33

 plněním pracovních úkolů 

můţe být podle okolností konkrétního případu téţ činnost vykonávaná bez 

vnějšího podnětu jiných osob, pouze na základě vlastního rozhodnutí 

zaměstnance, pokud k ní nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nekoná proti 

výslovnému zákazu zaměstnavatele. Při tomto posuzování je pak rozhodující, 

zda z hlediska místního, časového a především věcného (vnitřního účelového) 

jde objektivně o činnost konanou pro zaměstnavatele.  

 

- dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem  

 

V praxi se často řeší situace, kdy zaměstnanec vybočí z plnění pracovních 

povinností a utrpí škodu při jiné činnosti, neţ je plnění pracovních úkolů či přímá 

souvislost s ním. O pracovní úraz se pak nebude jednat typicky v případě, kdy 

pracovník utrpí úraz, kdyţ si bez dovolení nadřízeného vyřizuje během pracovní doby 

své soukromé záleţitosti, např. při tzv. černé jízdě. 

 

3.2.2 Pojem přímá souvislost s plněním pracovních úkolů 

 

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů dle § 274 jsou: 

 

- úkony potřebné k výkonu práce. Typicky se jedná o přípravu pracovního nářadí 

či nafasování materiálu apod. 

 

- úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím 

skončení. Např. převlečení do pracovního oděvu před počátkem práce, mytí 

rukou po skončení práce či pouţití toalety během práce včetně cesty tam i zpět. 

 

- úkony obvyklé během přestávky na jídlo a oddech konané v objektu 

zaměstnavatele. A to i přesto, ţe se přestávka na jídlo a oddech nezapočítává do 

pracovní doby. 

                                                 

33
 Rozsudek NS ze dne 15. 10. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3742/2008 
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- vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo 

vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k nim a 

zpět. Přičemţ nezáleţí na tom, zda je zdravotnické zařízení na pracovišti či 

mimo něj.  

- Školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou 

organizací, popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje 

zvyšování jejich odborné připravenosti. Jedná se o účast na nejrůznějších 

přednáškách, seminářích, praktických cvičeních včetně přestávek mezi 

jednotlivými vyučovacími hodinami a taktéţ činnost organizovanou pořadatelem 

školení ve volném čase.
34

 

 

Zákon (v témţe § 274 ZP) na druhou stranu výslovně vylučuje z úkonů 

konaných v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů: 

 

- cestu do zaměstnání a zpět. Tou je cesta z místa bydliště zaměstnance do místa 

vstupu do objektu zaměstnavatele. Vymezení konce cesty do zaměstnání 

v případě tzv. velkých areálů zaměstnavatelů judikoval Nejvyšší soud 

následovně: „Je-li v jednom areálu umístěno několik zaměstnavatelů, je pro 

posouzení, kdy končí cesta zaměstnance do zaměstnání rozhodující závěr, od 

kterého okamţiku po vstupu do areálu začal být zaměstnanec povinen podrobit 

se pokynům zaměstnavatele usměrňujícím jeho jednání. Z toho ho hlediska není 

významné, zda se jedná o pokyny udělované přímo zaměstnavatelem, anebo 

zprostředkovaně subjektem, který v rámci areálu zajišťuje ostrahu společnou pro 

všechny v areálu umístěné zaměstnavatele“
35

 

 

- stravování. Nicméně za škodu bude zaměstnavatel odpovídat v případě, ţe 

vznikne nikoli v přímé souvislosti se stravováním, například spadne-li  

na zaměstnance při svačině na pracovišti těţký materiál a způsobí mu zranění. 

                                                 

34
 Viz JOUZA, L., Zákoník práce s komentářem. Včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované 

vydání, Praha : Bova Polygon, 2008, s. 715 

35
 Rozsudek NS ze dne 13. 9. 2005, sp. zn. 21 Cdo 688/2005 zveřejněný pod R 36/2006 
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- vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení a cesta k nim a zpět, pokud není 

konána v objektu zaměstnavatele.  

 

3.3. Pojem nemoci z povolání 

 

 Nemoci z povolání vymezuje ustanovení § 380 odst. 4 ZP jako nemoci uvedené 

ve zvláštním právním předpisu. Tím je nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se 

stanoví seznam nemocí z povolání. V § 1 odst. 1 tohoto nařízení jsou nemoci z povolání 

charakterizovány jako nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, 

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

uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí téţ akutní 

otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.
36

  

 

Taxativní výčet nemocí z povolání je uveden v seznamu nemocí z povolání 

v příloze k tomuto nařízení. Seznam obsahuje celkem 83 nemocí z povolání.
37

 Avšak 

nemoci z povolání uznané a nahlášené podle dříve platných předpisů se povaţují téţ za 

nemoci z povolání podle uvedeného nařízení vlády. Navíc podle § 366 odst. 3 ZP se 

jako nemoc z povolání odškodňuje i nemoc vzniklá 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. 

 

Často se jedná o nemoci, které se projeví aţ po delší době, mnohdy v období, 

kdy zaměstnanec jiţ pracuje u jiného zaměstnavatele. V takovém případě nelze po 

                                                 

36
 Pojem nemoci z povolání, stejně jako v případě pracovních úrazů, je vymezen také v platném ZOÚPZ, 

konkrétně v § 11 odst. 1. Definici pojmu nemoci z povolání dále najdeme v § 25 zákona č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

37
 Seznam rozděluje nemoci z povolání podle příčin, které je vyvolávají, resp. podle orgánů, které jsou 

postiţeny nemocí, do několika skupin: nemoci z povolání způsobené chemickými látkami (např. nemoc 

z olova, rtuti); nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory (např. poruchy sluchu způsobené 

nadměrným hlukem); nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice (např. 

rakovina plic vlivem radioaktivních látek); nemoci z povolání koţní; nemoci z povolání přenosné  

a parazitární a nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli. 
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zaměstnavateli poţadovat, aby nesl odpovědnost za nemoc z povolání svého 

zaměstnance, kdyţ podmínky pro vznik takové nemoci u něj nejsou dány. Za nemoc 

z povolání proto odpovídá zaměstnavatel, u něhoţ zaměstnanec pracoval za podmínek, 

z nichţ vzniká nemoc z povolání, která byla u zaměstnance zjištěna. Pokud bylo 

takových zaměstnavatelů víc, odpovídá ten, u něhoţ zaměstnanec pracoval naposledy 

před zjištěním nemoci z povolání v pracovním poměru za podmínek, z nichţ nemoc 

z povolání, kterou byl postiţen, vzniká. Za nemoc z povolání tudíţ odpovídá vţdy jeden 

zaměstnavatel, který má však právo na náhradu vůči všem zaměstnavatelům, u kterých 

zaměstnanec postiţený nemocí z povolání také pracoval za podmínek, z nichţ vzniká 

příslušná nemoc z povolání, a to v rozsahu odpovídajícím době, po kterou pracoval  

u těchto zaměstnavatelů za uvedených podmínek.
38

 

 

Není ani podstatné, jak dlouho zaměstnanec u určitého zaměstnavatele pracoval, 

jsou-li jinak splněny všechny podmínky pro odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

vzniklou nemocí z povolání. Jak vyplývá z Rozhodnutí KS v Praze ze dne 20. 9. 1962, 

sp. zn. 5 Co 229/62 „není rozhodné, zda pracovník, u něhoţ byla zjištěna nemoc 

z povolání, pracoval po dobu, jeţ z hlediska lékařského je předpokladem pro vznik 

nemoci z povolání.“  

 

Dalším právním předpisem vztahujícím se k této problematice je vyhláška  

č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává 

seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají. Uznávat nemoci 

z povolání, jsou kompetentní jen zdravotnická zařízení uvedená v příloze k této 

vyhlášce. Uznání nemoci z povolání musí vţdy předcházet pracovně-lékařské posouzení 

nemoci. Pracovně-lékařské pracoviště pak provede posouzení onemocnění na základě 

zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění, výsledku lékařských vyšetření a 

dále na základě ověření podmínek vzniku onemocnění. Posledně jmenované ověřuje 

zpravidla hygienická stanice. Po ověření závěrů posouzení onemocnění vydá příslušné 

                                                 

38
 Spirit, M. a kolektiv, Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR, Plzeň : Aleš Čeněk, s. r. o., 

2009, s. 206 
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středisko nemocí z povolání posudek podle § 77 odst. 1 aţ 5 zákona č. 20/1966 Sb., o 

péči o zdraví lidu, v němţ nemoc z povolání buď uzná nebo neuzná.
39

 

 

Na rozdíl od úpravy pracovních úrazů není u nemocí z povolání nutné 

prokazovat příčinnou souvislost mezi vznikem onemocnění a prací zaměstnance. Podle 

Rozsudku Nejvyššího soudu
40

 „pro vznik odpovědnosti za škodu vzniklou nemocí 

z povolání není důleţité, zda je dána příčinná souvislost mezi vznikem onemocnění a 

prací zaměstnance, ani zjišťování kde a za jakých okolností s vysokou 

pravděpodobností zaměstnanec nemocí skutečně onemocněl. Rozhodující je, zda 

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

příčinná souvislost mezi nemocí z povolání a vzniklou škodou“. Zaměstnanec tudíţ 

musí prokázat, ţe u daného posledního zaměstnavatele jsou dány podmínky, za kterých 

jeho nemoc z povolání můţe vzniknout. Na druhou stranu, má-li zaměstnavatel 

pochybnost, ţe nemoc z povolání nevznikla z působení pracovních podmínek na 

zdravotní stav zaměstnance, pak má moţnost podat důkaz o tom, ţe nemoc vznikla 

výhradně z příčin, které nebyly v souvislosti s prací u zaměstnavatele.
41

 

 

3.4 Pojem škody 

 

 Vznik škody je dalším z předpokladů odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní 

úraz nebo nemoc z povolání. Pojem škody není v ZP ani v jiném právním předpise 

definován, a proto nám tento pojem vymezuje soudní praxe, která chápe škodu jako 

takovou újmu, která nastala v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná 

penězi a napravitelná poskytnutím majetkového plnění (nedojde-li k naturální 

restituci).
42

  

                                                 

39
 Mikyska, M., Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, 4. aktualizované a rozšířené 

vydání, Olomouc: Andragogos Agency 2010, s. 51 

40
 Rozsudek NS ze dne 23. 5. 2003, Sp. zn. 21 Cdo 2308/2002 

41
 Jak vyplývá z rozhodnutí NS ze dne 17. 9. 1969, sp. zn. 8 Cz 22/69, zveřejněné pod R 69/1970 

42
 Viz BĚLINA, M. a kol., Zákoník práce. Komentář. 2. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, s. 698 
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V pracovněprávních vztazích tedy charakterizujeme škodu jako majetkovou 

újmu vyčíslitelnou v penězích a v případě újmy na zdraví téţ jako odčinění fyzické 

bolesti, popřípadě zhoršení společenského uplatnění pracovníka, tedy jako satisfakci.
43

 

 

 Škodu můţeme rozdělit na: 

 

- škodu skutečnou, (kterou je povinen zaměstnavatel zaměstnanci nahradit dle  

§ 268 ZP) představuje to, oč se majetek poškozeného skutečně zmenšil (zničení 

věci, náklady na opravu poškozené věci apod.) 

 

- jinou škodu, resp. ušlý zisk, spočívající v tom, ţe poškozený nemohl svůj 

majetek rozmnoţit, ačkoli by ho při normálním běhu událostí zvětšit mohl. 

 

Z ustanovení § 268 odst. 1 ZP vyplývá, ţe zaměstnavatel je povinen uhradit 

zaměstnanci škodu skutečnou. V případě, ţe je škoda způsobena úmyslně, můţe 

zaměstnanec poţadovat náhradu i jiné škody (tj. ušlého zisku). 

 

Škoda se hradí v penězích, pokud ji ten, kdo za ni odpovídá, neodčiní uvedením 

v předešlý stav. Škůdce má tedy moţnost volby, zda škodu odčiní v penězích, anebo 

uvedením v předešlý stav. Při určení výše škody na věci se pak vychází z ceny v době 

poškození nebo ztráty. 

 

3.5 Pojem příčinné souvislosti 

 

Příčinná souvislost (neboli kauzální nexus) je posledním z předpokladů vzniku 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Jedná se o vztah mezi příčinou, spočívající 

v porušení povinnosti či vzniku škodné události, a následkem v podobě vzniku škody 

                                                 

43
 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2010,  

s. 353 
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při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na straně zaměstnance.
44

 

Tato souvislost musí být přímá, coţ znamená, ţe ke vzniku škody musí dojít objektivně 

následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. 

 

 Z hlediska naplnění příčinné souvislosti nemůţe stačit pouhé připuštění 

moţnosti (pravděpodobnosti, vysoké pravděpodobnosti apod.) vzniku škody v důsledku 

pracovního úrazu či nemoci z povolání, nýbrţ musí být tato příčinná souvislost mezi 

pracovním úrazem (nemocí z povolání) a kaţdým jednotlivým dílčím nárokem práva na 

náhradu škody najisto postavena.
45

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

44
 JOUZA, L., Zákoník práce s komentářem. Včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované 

vydání, Praha : Bova Polygon, 2008, s. 717 

45
 BĚLINA, M. a kol., Zákoník práce. Komentář. 2. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, s. 994 
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4. Povinnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání 

 

4.1 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání (obecně) 

 

 Prvotní povinností zaměstnavatele je dodrţovat veškerá preventivní opatření, 

která mu ukládá ZP v oblasti BOZP. Zaměstnavatel je, obecně řečeno, především 

povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

moţného ohroţení ţivota a zdraví, která se týkají výkonu práce. Kromě toho je také 

povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
46

  

 

Konkrétní povinnosti zaměstnavatelů při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání jsou upraveny v ustanovení § 105 ZP.  

 

V případě, ţe selţou veškerá preventivní opatření, která ZP zaměstnavateli 

ukládá a k pracovnímu úrazu dojde, je zaměstnavatel povinen: 

 

- objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance, 

pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové 

organizace nebo zástupce pro oblast BOZP a bez váţných důvodů neměnit stav 

na místě úrazu do objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu 

- uvědomit bez zbytečného odkladu zaměstnavatele úrazem postiţeného 

zaměstnance a umoţnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku 

pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění 

 

                                                 

46
 Blíţe viz úprava BOZP v rámci ZP v ustanoveních § 101 aţ 108 
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- vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i kdyţ jimi nebyla způsobena 

pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost kratší neţ  

3 kalendářní dny
47

 

- vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichţ 

následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší neţ  

3 kalendářní dny či k úmrtí zaměstnance 

- předávat jedno vyhotovení Záznamu o úrazu postiţenému zaměstnanci a u 

smrtelných pracovních úrazů jeho rodinným příslušníkům 

- ohlásit pracovní úraz a zaslat o něm záznam stanoveným orgánům a institucím
48

 

- přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů 

 

Ve vztahu k nemocem z povolání je zaměstnavatel povinen: 

 

- vést evidenci zaměstnanců, u nichţ byla uznána nemoc z povolání, která vznikla 

na jeho pracovištích   

- uplatnit taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, 

které nemoc z povolání vyvolávají 

 

Důleţitým pramenem práva týkajícího se povinností v oblasti pracovních úrazů 

a nemocí z povolání je nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a 

institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. V příloze k tomu to 

nařízení je vzor záznamu o úrazu. Ten je klíčovým dokumentem, podle kterého 

                                                 

47
 Význam tohoto ustanovení je dán skutečností, kdy např. zaměstnanec utrpí drobné poranění, které si 

sám ošetří a nevěnuje mu další pozornost, avšak za několik dnů se z tohoto drobného poranění můţe 

vyvinout závaţné onemocnění, jakým je kupříkladu infekce spojené s horečkami, po které jiţ 

zaměstnanec musí vyhledat lékaře a můţe tak dojít k uznání pracovní neschopnosti 

48
 Podle nařízení vlády 494/2001 Sb. to jsou státní zástupce či územně příslušný útvar Policie ČR 

(v případě, ţe nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, ţe v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán 

trestný čin); příslušný odborový orgán nebo zástupce zaměstnanců v oblasti BOZP; vysílající 

zaměstnavatel zaměstnance či příslušná organizační jednotka zákonné úrazové pojišťovny. 
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příslušné orgány (báňský úřad, inspektorát práce apod.) hodnotí,
49

 zda a kdo porušil 

v souvislosti s pracovním úrazem bezpečnostní předpisy. 

 

4.2 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovních úrazech a nemocech z povolání 

 

Významnou povinností kaţdého zaměstnavatele, který zaměstnává alespoň 

jednoho zaměstnance, je pojistit se pro případ škody vzniklé při pracovních úrazech 

nebo nemocech z povolání. Toto zákonné pojištění odpovědnosti bylo zavedeno 

s účinností od 1. 1. 1993 a prováděcím předpisem k tomu je vyhláška Ministerstva 

financí č. 125/1993 Sb.  

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů je konstruováno jako zákonné, to 

znamená, ţe vzniká bez uzavření pojistné smlouvy na základě vzniku prvního 

pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele. Zaměstnavatelé se k zákonnému pojištění 

k zákonnému pojištění nijak nepřihlašují ani neregistrují.
50

 

 

V případě, ţe při zániku zaměstnavatele nepřejdou práva a povinnosti 

z pracovněprávního vztahu na jiného zaměstnavatele, má poškozený právo přímo vůči 

pojišťovně, aby mu hradila škodu ve stejném rozsahu, v jakém by ji byl povinen 

nahradit zaměstnavatel.
51

 

 

Pojištění se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, tuzemské i 

cizozemské, které zaměstnávají v ČR fyzické osoby podle ZP. Výjimku pak tvoří 

                                                 

49
 Mikyska, M., Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, 4. aktualizované a rozšířené 

vydání, Olomouc: Andragogos Agency 2010, s. 46 

50
 Mikyska, M., Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, 4. aktualizované a rozšířené 

vydání, Olomouc: Andragogos Agency 2010, s. 317 

51
 Spirit, M. a kolektiv, Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR, Plzeň : Aleš Čeněk, s. r. o., 

2009, s. 213 
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zaměstnavatelé, kteří mají ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, postavení organizační sloţky státu.
52

 

 

Pojištění poskytují v současné době dvě pojišťovny: 

 

- Česká pojišťovna a. s.  pro zaměstnavatele, kteří měli sjednáno u této pojišťovny 

smluvní pojištění své odpovědnosti ke dni 31. 12. 1992 

- Kooperativa pojišťovna a. s. pro všechny ostatní zaměstnavatele 

 

Na základě zákonného pojištění má zaměstnavatel podle ustanovení § 2 odst. 1 

vyhlášky Ministerstva financí č. 125/1993 Sb. právo na to, aby za něj pojišťovna 

nahradila škodu, která při pracovním úrazu či nemoci z povolání zaměstnanci vznikla a 

to v rozsahu, v jakém zaměstnavatel odpovídá podle ZP. 

 

Zákonné pojištění však nepokrývá celý rozsah nákladů zaměstnavatelů, které 

mohou vzniknout v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Tak se 

například nevztahuje na úhradu doplatků do průměrného výdělku, poskytovaných při 

převedení zaměstnance na jinou práci pro ohroţení nemocí z povolání či na 

odpovědnost zaměstnavatele za jinou škodu na zdraví zaměstnance, neţ způsobenou 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

 

4.3 Povinnosti zaměstnance 

 

 Základní pravidlo pro chování zaměstnance najdeme v § 249 odst. 1 ZP. To 

zaměstnanci stanovuje povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, 

majetku ani k bezdůvodnému obohacení. Zaměstnanec má kromě toho povinnost 

notifikační, neboť, hrozí-li škoda na zdraví či na majetku, je na ni povinen upozornit 

                                                 

52
 Jakubka, J.; Hloušková, P. et. al. Zákoník práce. Prováděcí nařízení vlády a další související předpisy 

s komentářem k 1. 1. 2009. 3 aktualizované vydání, Olomouc: Andragogos Agency 2009, s 454 
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nadřízeného vedoucího zaměstnance. Přičemţ se nevyţaduje ani bezprostřednost ani 

závaţnost hrozby. 
53

 

 

 Ustanovení § 106 odst. 4 vymezuje povinnost zaměstnance dbát podle svých 

moţností o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví, stejně jako o zdraví a bezpečnost 

ostatních osob, kterých se týká jeho chování. Je dále mimo jiné povinen dodrţovat 

právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele, řídit se zásadami bezpečného 

chování na pracovišti, dodrţovat při práci stanovené postupy, pouţívat ochranné 

pracovní prostředky, nepoţívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, nevstupovat 

pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele apod.  

V neposlední řadě je jeho povinností bezodkladně oznamovat svému 

nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho pracovní 

stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, 

jehoţ byl svědkem a spolupracovat při objasňování jeho příčin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 

53
 Pokorný, M.; Hochman, J., Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním, 3. aktualizované a 

doplněné vydání, Praha: Linde Praha a. s, 2008, s. 152 
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5. Druhy náhrad poskytovaných zaměstnanci při pracovním 

úrazu či nemoci z povolání 

 

 Podle ustanovení § 369 odst. 1 ZP zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo 

u něhoţ byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu 

odpovídá, povinen poskytnout náhradu za: 

 

- ztrátu na výdělku 

- bolest a ztíţení společenského uplatnění 

- účelně vynaloţené náklady spojené s léčením 

- věcnou škodu 
54

 

 

„Tyto dílčí nároky jsou podle ustanovení hmotněprávních předpisů zcela 

samostatné, neboť předpoklady jejich vzniku jsou odchylné a také časově se mohou 

odchylně naplňovat“
55

. Tudíţ se nemusí vyskytovat všechny, ale v daném případě můţe 

vţdy vzniknout nárok pouze na některou náhradu škody. Samostatnost uvedených 

nároků je podstatná především k řešení otázek počátku promlčecí lhůty
56

, prodlení apod. 

 

Ustanovení druhého odstavce § 369 ZP ukládá zaměstnavateli projednat bez 

zbytečného odkladu způsob a výši náhrady škody s odborovou organizací a se 

zaměstnancem.  

                                                 

54
 Tento výčet je taxativní a proto nelze zaměstnanci poskytnout jinou náhradu, neţ která je uvedena  

v § 369 odst. 1 ZP 

55
 Zhodnocení NS ČSR ze dne 27. 1. 1974, sp. zn. Cpj 37/74, zveřejněné pod R 11/1976 

56
 ZP ve svém § 389 stanovuje výjimku z promlčení (tj. marné uplynutí lhůty doby stanovené v zákoně 

pro vykonání práva, kdy nárok oprávněného zaměstnance trvá i nadále, ale stává se prostřednictvím 

soudu nevymahatelným) a deklaruje nepromlčitelnost práva zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku 

a práva na náhradu nákladů na výţivu pozůstalých. Tato nepromlčitelnost se však vztahuje pouze na 

základ výše zmíněných nároků, avšak práva na jednotlivá opakující se plnění se promlčují ve dvouleté 

subjektivní promlčecí době podle OZ (§ 100 a § 106 odst. 1).  
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5.1 Náhrada za ztrátu na výdělku 

 

Právní úpravu náhrady za ztrátu na výdělku najdeme v ustanoveních § 370  

a § 371 ZP, kde je upravena výše náhrady a podmínky jejího poskytování. Podle doby, 

v jaké je náhrada poskytována, rozlišujeme náhradu: 

 

- po dobu pracovní neschopnosti  

- po skončení pracovní neschopnosti 

 

Poskytované náhrady mají charakter opakujících se plnění a jsou samostatnými 

nároky, které nepříslušejí vedle sebe (nelze je tedy poskytovat současně). Cílem těchto 

dvou náhrad je, aby zaměstnanec měl stejný příjem, jakého dosahoval před poškozením 

zdraví v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání. 

 

5.1.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

 

Předpokladem vzniku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 

neschopnosti jsou pracovní úraz nebo existence nemoci z povolání, dále ztráta na 

výdělku po dobu určité pracovní neschopnosti a příčinná souvislost mezi konkrétní 

pracovní neschopností a ztrátou na výdělku (ta musí být prokázána lékařským 

posudkem, např. ošetřujícího lékaře, který příčinnou souvislost potvrdí). 

 

Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti sestává 

z jednotlivých dílčích nároků z kaţdé pracovní neschopnosti. Jinak řečeno kaţdá 

pracovní neschopnost na následky téhoţ pracovního úrazu či téţe nemoci z povolání 

zakládá samostatný dílčí nárok na náhradu za ztrátu na výdělku. To je důleţité 

především při zjišťování průměrného výdělku rozhodného pro výpočet kaţdého 

jednotlivého plnění.
57

 

   

                                                 

57
 Viz JOUZA, L., Zákoník práce s komentářem. Včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované 

vydání, Praha : Bova Polygon, 2008, s. 934-935 
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Náhrada za ztrátu na výdělku pod dobu pracovní neschopnosti přísluší podle 

ustanovení § 370 odst. 1 ZP zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem 

před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší 

náhrady mzdy nebo platu podle (v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti) a v dalších 

dnech ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem zaměstnance před vznikem škody 

plnou výší nemocenského.
58

  

 

Tato náhrada přísluší zaměstnanci do výše jeho průměrného výdělku před 

vznikem škody i za dobu, kdy mu v době prvních 3 kalendářních dnů dočasné pracovní 

neschopnosti nenáleţí nemocenské nebo kdy mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu. 

 

Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované 

zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. 

Rozhodným obdobím se obvykle
59

 rozumí předchozí kalendářní čtvrtletí. 

 

Jak jiţ bylo popsáno výše, náhrada za ztrátu na výdělku se zaměstnanci 

poskytuje i při jeho další pracovní neschopnosti z důvodu téhoţ pracovního úrazu či 

nemoci z povolání. Zaměstnavatel však při výpočtu průměrného výdělku zde bude 

vycházet z výše průměrného výdělku před vznikem této další škody. Přičemţ § 370 

odst. 2 ZP uvádí, jestliţe před vznikem této další škody příslušela zaměstnanci náhrada 

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na výdělku 

se zaměstnanci poskytne do výše částky, do které by mu příslušela náhrada za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kdyby nebyl schopen práce.
60

 

                                                 

58
 Nemocenské upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. V některých případech se při 

výpočtu náhrady nebude přihlíţet ke skutečně vyplacenému nemocenskému, ale k zákonnému nároku na 

nemocenské. Při výpočtu se tedy bude vycházet z nemocenského, jeţ by zaměstnanec obdrţel, kdyby 

nedošlo např. k tomu, ţe si zaměstnanec způsobil pracovní úraz opilstvím, nebo porušil-li zaměstnanec 

léčebný reţim a nemocenské mu je proto dočasně sníţeno či odňato. 

59
 Jindy bude rozhodným obdobím doba od nástupu zaměstnance do pracovního poměru do konce 

příslušného kalendářního čtvrtletí a to v případě, ţe zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru 

v průběhu kalendářního čtvrtletí. 

60
 Více k průměrnému výdělku, k náhradě mzdy a jejímu výpočtu místo nemocenských dávek viz § 351-

362 ZP 
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5.1.2 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

 

 Škoda, která vznikne následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání, spočívá 

téţ ve ztrátě na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (či při uznání invalidity). 

V důsledku toho pak pracovní schopnost zaměstnance můţe být sníţena anebo můţe 

zcela zaniknout. Účelem náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti je tudíţ poskytnout přiměřené odškodnění zaměstnanci, který není 

schopen dosáhnout takového výdělku, kterého dosahoval před poškozením svého 

zdraví.
61

            

 

 Podrobnou úpravu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti najdeme v ustanovení § 371 ZP, podle kterého se zaměstnanci tato 

náhrada poskytuje ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody  

a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání 

s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhoţ důvodu. Nepřihlíţí 

se přitom ani ke sníţení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem, ani 

k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím.
62

  

 

 Základním předpokladem pro vznik nároku podle § 371 ZP je i zde (stejně jako 

v předchozí kapitole) příčinná souvislost mezi pracovním úrazem (nemocí z povolání) a 

ztrátou na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity. 

„Otázka příčinné souvislosti mezi jednáním nebo opomenutím škůdce a vznikem škody 

je otázkou skutkovou, nikoli právní.“
63

 To znamená, ţe není rozhodné samotné zjištění 

nemoci z povolání, ale skutečnost, zda důvodem ztráty na výdělku byla po stránce 

skutkové nemoc z povolání. Skutkové okolnosti, které jsou příčinou škody, jsou také 

podkladem k závěru, ţe náhrada za ztrátu na výdělku při nemoci z povolání náleţí 

                                                 

61
 Viz BĚLINA, M. a kol., Zákoník práce. Komentář. 2. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, s. 1016 

62
 Zvýšeným pracovním úsilím je podle judikatury např. situace, kdy zaměstnanec musí po pracovním 

úrazu pracovat denně hodin neţ před úrazem a vynakládat tak více námahy. Jak vyplývá z rozsudku NS 

SSR ze dne 23. 4. 1981, sp. zn. 4 Cz 11/81, zveřejněném pod R 9/1983.  

63
 Rozsudek NS ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2002  



  36 

poškozenému nejen ode dne zjištění této nemoci, ale uţ ode dne, kdy škoda z nemoci 

z povolání poškozenému prokazatelně vznikla.
64

 

 

 Z odstavce druhého § 371 ZP vyplývá, ţe náhrada za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci i při pracovní neschopnosti 

z jiného důvodu, neţ je původní pracovní úraz (nemoc z povolání). Za výdělek po 

pracovním úrazu (nemoci z povolání) se v takovém případě povaţuje výdělek, z něhoţ 

se určuje výše nemocenského. Právo na tuto náhradu vznikne i zaměstnanci, který je 

veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Za výdělek po pracovním 

úrazu (zjištění nemoci z povolání) se v takovém případě povaţuje minimální mzda.
65

 

Pokud ale zaměstnanec ještě před tím, neţ se stal uchazečem o zaměstnání, pobíral 

náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, pobírá náhradu 

v takové výši, v níţ mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru. 

 

 Zaměstnanci, který odmítne nastoupit zajištěnou práci, aniţ by k tomu měl 

váţný důvod, přísluší náhrada jen ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před 

vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout na práci, která mu 

byla zajištěna.
66

 Zaměstnavatel v takovém případě zaměstnanci neuhradí škodu do výše 

částky, kterou si bez váţných důvodů opomenul vydělat (např. bezdůvodné sníţení 

svého pracovního úvazku). Pokud postiţený zaměstnanec dosahuje svou vinou niţšího 

                                                 

64
 Jak vyplývá z Rozsudku NS SSR ze dne 27. 6. 1974, sp. zn. 4 Cz 15/64, zveřejněného pod R 9/1976 

65
 Základní úpravu najdeme v § 111 ZP. Výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro 

poskytování mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Základní sazba 

minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí v současné době 8000 Kč za měsíc 

nebo 48,10 Kč za hodinu. 

66
 Závaţnost důvodů pro odmítnutí práce posuzují dle konkrétních případů vţdy soudy. K této 

problematice viz také rozsudek NS ze dne 5. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 906/2000, zveřejněném pod SJ 

113/2001/I : „Úvahu o důvodnosti odmítnutí zajištěné práce lze zaloţit nejen na úsudku o tom, zda se tak 

stalo z důvodů souvisejících s pracovním úrazem (nemocí z povolání), nýbrţ i na okolnostech, zda je 

zajištěná práce pro zaměstnance výhodná také vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a pokud moţno  

i k jeho kvalifikaci. Z hlediska místa výkonu nabízené práce je třeba při posuzování důvodnosti odmítnutí 

nabízeného zaměstnání přihlíţet k tomu, zda ve srovnání s dosavadním stavem lze po zaměstnanci 

spravedlivě poţadovat, aby vzhledem ke svým osobním a rodinným poměrům přistoupil na nabídku 

nového zaměstnání v jiném místě, neţ bylo místo výkonu dosavadní práce“ 
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výdělku neţ ostatní zaměstnanci vykonávající stejnou práci a zaměstnavatel to prokáţe, 

bude se povaţovat výdělek po pracovním úrazu (nemoci z povolání) dotyčného 

zaměstnance za průměrný výdělek, kterého dosahují tito ostatní zaměstnanci. 

 

Jestliţe je zaměstnanec v době pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

zaměstnán v několika pracovněprávních vztazích, vychází se při určení výše náhrady 

z průměrných výdělků dosahovaných ve všech těchto pracovněprávních vztazích, a to 

po dobu, po kterou mohly trvat. V případě, ţe je zaměstnanec v pracovním poměru na 

dobu určitou, náleţí mu náhrada na výdělku jen do doby, kdy měl tento pracovněprávní 

vztah skončit.
67

  

 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (v praxi 

označovaná téţ jako renta) přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, 

v němţ dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového 

pojištění.  

 

5.2 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 

 

 Náhrady za bolest a za ztíţení společenského uplatnění představují náhrady 

nemateriální újmy, kterou utrpěl zaměstnanec v souvislosti s pracovním úrazem či 

nemocí z povolání. Náhrady mají výrazně satisfakční charakter a jejich cílem je 

poskytnutí peněţních prostředků za účelem vyváţení či zmírnění vzniklé bolesti. ZP 

upravuje tyto náhrady jen velmi rámcově zmocňovacím ustanovením § 372 tak, ţe se 

stanoví jejich jednorázový charakter
68

. Otázku výše, do které je moţné poskytnout 

náhradu obou dílčích nároků práva na náhradu škody, zákon svěřuje předpisu niţší 

právní síly, kterou je v současné době vyhláška Ministerstva zdravotnictví  

                                                 

67
 Viz Spirit, M. a kolektiv, Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR, Plzeň : Aleš Čeněk,  

s. r. o., 2009, s. 208-209 

68
 Jak vyplývá z rozsudku NS ČSR ze dne 30. 4. 1953, sp. zn. Cz 68/53, zveřejněného pod R 99/1953: 

„Bolestné je náhradou za bolesti uţ vytrpené. Nemoţno ho poţadovat do budúcnosti a určiť peňaţitú 

náhradu za bolesti ako rentu“ 
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č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztíţení společenského uplatnění, ve znění 

vyhlášky č. 50/2003 Sb.  Podle § 394 odst. 2 ZP do doby nabytí účinnosti právní úpravy 

úrazového pojištění se bude postupovat podle této vyhlášky. 

 

 Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení (uvedeny  

v příloze č. 1 a 3 výše zmíněné vyhlášky), a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, 

jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků. Za bolest se přitom povaţuje „kaţdé 

tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu 

utrpěla.“
69

  

 

 Odškodnění ztíţení společenského uplatnění se určuje taktéţ podle sazeb 

bodového ohodnocení (v tomto případě v přílohách č. 2 a 4 výše citované vyhlášky). 

Odškodnění se poskytuje za „následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají 

prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v ţivotě a ve společnosti, 

zejména na uspokojování jeho ţivotních a společenských potřeb, včetně výkonu 

dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a moţnosti 

uplatnit se v ţivotě rodinném, politickém, kulturním, sportovním, a to s ohledem na věk 

poškozeného v době vzniku škody na zdraví.“
70

 

 

Počet bodů za zdravotní poškození stanoví vţdy lékař v lékařském posudku
71

, 

přičemţ výše odškodnění se určuje v současné době částkou 120 Kč za jeden bod. 

Bodové ohodnocení škody na zdraví lze zvýšit aţ o 50%, jestliţe škoda na zdraví 

vyţadovala „náročný způsob léčení“ a aţ na dvojnásobek, jestliţe škoda na zdraví 

vyţadovala „mimořádně náročný způsob léčení“. V případě ztíţení společenského 

uplatnění je pak moţné zvýšit bodové ohodnocení aţ o 50% celkové částky, jestliţe 

škoda vedla ke zvlášť těţkým následkům.
72

  

                                                 

69
 § 2 odst. 1 vyhlášky č. 440/2001 Sb. 

70
 § 3 odst. 1 vyhlášky č. 440/2001 Sb. 

71
 Lékařský posudek se v případě bolestného vydává, jakmile je moţné povaţovat zdravotní stav 

zaměstnance za ustálený. Kdeţto posudek ztíţení společenského uplatnění se zpravidla vydává aţ rok 

poté, kdy ke škodě na zdraví došlo.  

72
 Viz § 6 odst. 1 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 440/2001 Sb. 
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Oprávnění zvyšovat částky odškodnění je svěřeno výhradně soudu, a to na 

základě ustanovení § 388 ZP a § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. Pro pouţití tohoto 

ustanovení je však nezbytné, aby „se navíc jednalo o zvlášť výjimečný případ hodný 

mimořádného zřetele, kdy moţnosti poškozeného jsou velmi výrazně omezeny či zcela 

ztraceny ve srovnání s vysokou a mimořádnou úrovní kvality jeho ţivota v době před 

vznikem škody“
73

 

 

Peněţitá práva zaměstnance podle ustanovení § 328 odst. 1 ZP smrtí nezanikají. 

Náhrady za bolest a ztíţení společenského uplatnění jsou tudíţ předmětem dědění. Je 

také nutné uvést, ţe ztíţení společenského uplatnění se odškodňuje bez zřetele na výši 

výdělku. Na rozdíl od náhrady za ztrátu na výdělku má poškozený zaměstnanec nárok 

na odškodnění, i kdyby ke sníţení jeho výdělku nedošlo. 

 

5.3 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením 

 

 „Účelně vynaloţené náklady spojené s léčením přísluší tomu, kdo tyto náklady 

vynaloţil“
74

. Tímto stručným ustanovením se ZP k náhradě účelně vynaloţených 

nákladů spojených s léčením vyjadřuje v ustanovení § 373. ZP neuvádí ani 

demonstrativně, co se účelně vynaloţenými náklady rozumí. Z povahy věci vyplývá, ţe 

to mohou být jakékoli náklady vynaloţené v souvislosti s úkony, které přispívají ke 

zlepšení či úpravě následků pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, 

ţe byly vynaloţeny účelně.
75

  

 

 Význam tohoto druhu náhrady vzrostl s rozšířením přímé finanční účasti 

pojištěnců na úhradě nákladů na zdravotní péči. Náhrada nákladů na léčení pokrývá ty 

náklady, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, resp. jsou z něj 

                                                 

73
 Rozsudek NS ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. 21 Cdo 244/2007 (Soubor, CD 8, C 5453) 

74
 Na rozdíl od ostatních nároků práva na náhradu škody nemusí být tato náhrada poskytnuta vţdy 

poškozenému zaměstnanci, ale i jiné osobě, která tyto náklady vynaloţila.  

75
 BĚLINA, M. a kol., Zákoník práce. Komentář. 2. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, s. 1009 
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hrazeny jen částečně (samozřejmě jen pokud bylo jejich vynaloţení účelné). Povinné 

poplatky ve zdravotnictví od roku 2008 se rovněţ povaţují za účelně vynaloţené 

náklady spojené s léčením.
76

 

 

 Na otázku, které druhy nákladů na léčení jsou hraditelné, odpovídá soudní 

judikatura. Tak podle rozsudku NS ze dne 30. 11. 2005, sp. zn. 25 Cdo 1875/2003 jsou 

to např. „náklady na zakoupení léků a prostředků zdravotnické techniky nehrazených 

(resp. částečně hrazených) příslušnou zdravotní pojišťovnou, náklady na dietní 

stravování
77

, náklady spojené s přilepšením na stravě, náklady spojené s rehabilitační 

léčbou, náklady spojené s přibráním ošetřovatele, náklady spojené s návštěvami 

zaměstnance postiţeného pracovním úrazem, hospitalizovaného ve zdravotnickém 

zařízení jeho nejbliţšími příbuznými, náklady vynaloţené v souvislosti s ambulantní 

péčí.“  

 

 NS dále v rozsudku ze dne 2. 7. 2003, sp. zn 21 Cdo 424/2003 vyslovil tento 

právní názor: „Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo, u něhoţ byla zjištěna 

nemoc z povolání, přísluší právo svobodné volby lékaře zásadně ve stejném rozsahu 

jako ostatním občanů; náklady jízdného a cestovného spojené s léčením následků 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nelze povaţovat za neúčelně vynaloţené jen 

z toho důvodu, ţe při poskytnutí zdravotní péče srovnatelné úrovně u jiného lékaře 

mohly být výlohy poškozeného zaměstnance niţší.“ 

 

 Na druhou stranu NS judikoval, ţe „náklady spojené s poskytnutím potřebné 

zdravotní (lázeňské) péče, které poškozený zaměstnanec uhradil ze svého, přestoţe mu 

vzniklo právo na jejich úhradu ze zdravotního pojištění, nelze povaţovat za účelně 

vynaloţené náklady spojené s léčením.“
78

 

 

                                                 

76
 Viz Mikyska, M., Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, 4. aktualizované a rozšířené 

vydání, Olomouc: Andragogos Agency 2010, s. 111 

77
 Např. při infekční ţloutence, ovšem za předpokladu příčinné souvislosti mezi nemocí z povolání a 

potřebou dietního stravování.  

78
 Rozsudek NS ze dne 7. 7. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2697/2004 
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5.4 Náhrada za věcnou škodu 

 

 Zaměstnavatel v rámci odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

musí nahradit zaměstnanci i věcnou škodu. Soudní praxe dospěla (ve zhodnocení NS 

ČSR ze dne 27. 1. 1975, sp. zn. Cpj 37/74, zveřejněném pod R 11/1976) k názoru, ţe 

pod pojem věcné škody je třeba zahrnout veškerou škodu, kterou nelze podřadit pod 

některý z dílčích nároku uvedených v § 369 odst. 1 písm. a), b) a c).  

 

 Škoda na věcech, kterou zaměstnanec utrpěl při pracovním úrazu, můţe spočívat 

např. ve zničení či poškození pracovního oděvu či osobních věcí, ale také v poškození 

vlastního dopravního prostředku, jestliţe ho zaměstnanec pouţil se souhlasem 

zaměstnavatele. Pojem škody je však ještě širší a můţe v sobě zahrnovat také náklady 

na pečovatelku o děti či na dodrţování určité skladby stravy, která je podmínkou 

úspěšného léčení. 

 

 Případ z praxe, kdy ţena utrpěla pracovní úraz a v důsledku toho nemohla 

vykonávat těţké práce v domácnosti (jako je skládání uhlí aj.), řeší judikatura takto: 

„Náklady, které vznikají poškozené tím, ţe pro následky pracovního úrazu nemůţe 

obstarávat svou domácnost, kterou před úrazem obstarávala, a musí za ni tyto práce 

nebo jejich část vykonávat někdo jiný, byť i příslušník rodiny, tedy také manţel, který 

tyto práce před úrazem nevykonával, nutno zahrnout pod pojem věcné škody.“
79

 

 

 Věcná škoda vzniká, jakmile došlo ke zmenšení majetku poškozeného 

zaměstnance nebo jakmile byly určité náklady vynaloţeny. Proto je vyloučeno přiznat 

náhradu věcné škody ve formě renty.
80

 

 

 

                                                 

79
 Rozsudek NS ČSR ze dne 21. 1. 1972, sp. zn. 3 Cz 49/71 

80
 Viz BĚLINA, M. a kol., Zákoník práce. Komentář. 2. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, s. 1009 
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5.5 Změna poměrů odškodňovaného zaměstnance 

 

Při odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání se uplatňuje tzv. zásada 

změnitelnosti. Zákoník práce připouští změny pravomocného rozhodnutí o úpravě práv 

a povinností při určení výše náhrady škody. ZP tak ve svém ustanovení § 390 odst. 1 

umoţňuje zaměstnanci postiţenému pracovním úrazem (nemocí z povolání) či 

pozůstalým, ale i zaměstnavateli odpovědnému za pracovní úraz (nemoc z povolání), 

dovolávat se změny poměrů na straně zaměstnance. Jedná se o změny, ke kterým došlo 

od doby, kdy byla naposledy určena výše určitého dílčího nároku na náhradu škody. 
81

 

 

Zásada změnitelnosti tudíţ umoţňuje, aby věc pravomocně rozhodnutá byla za 

určitých podmínek znovu rozhodována. Změnu poměrů odškodňovaného zaměstnance 

lze rozlišovat určitých skutečností, které v praxi nejčastěji nastávají. Typicky se bude 

jednat o změnu invalidního důchodu či jeho odnětí, změny zdravotního stavu 

postiţeného zaměstnance, změna kritérií pro uznávání nemocí z povolání (tzv. oduznání 

nemocí z povolání), dosahování vyšších výdělků postiţeným zaměstnancem, dovršení 

důchodového věku zaměstnance (popř. přiznání předčasného starobního důchodu) 

apod.
82
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 Galvas, M.; Gregorová, Z.; Hrabcová, D. Základy pracovního práva, Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 248 

82
 Mikyska, M., Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, 4. aktualizované a rozšířené 

vydání, Olomouc: Andragogos Agency 2010, s. 240 
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6. Druhy náhrad poskytovaných pozůstalým při úmrtí 

zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání 

 

 Odškodňování pozůstalých po zaměstnancích, kteří zemřeli na následky 

pracovního úrazu či nemoci z povolání, je zaloţeno na taxativním výčtu náhrad, které 

mohou z tohoto titulu vznikat. Druhy jednotlivých náhrad, které představují samostatné 

dílčí nároky, jsou upraveny v ustanovení § 375 ZP. Zaměstnavatel je podle tohoto 

ustanovení povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout: 

 

- náhradu účelně vynaloţených nákladů spojených s léčením zaměstnance 

- náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

- náhradu nákladů na výţivu pozůstalých 

- jednorázové odškodnění pozůstalých  

- náhradu věcné škody. 

 

Ustanovení § 375 ZP ve svém druhém odstavci zdůrazňuje, ţe práva vyplývající 

z výše uvedených náhrad nejsou závislá na tom, zda postiţený zaměstnanec před svou 

smrtí uplatnil ve stanovené lhůtě svá práva na náhradu škody. To znamená, ţe nároky 

pozůstalých jsou odvozeny od nároků zemřelého. Kdyby postiţený za svého ţivota 

vůbec neuplatnil nárok na náhradu škody z titulu pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání, mohli by pozůstalí své nároky přesto uplatnit. Totéţ platí, kdyţ postiţený 

zaměstnanec své nároky sice uplatnil, ale aţ po uplynutí lhůty stanovené ZP, takţe soud 

jeho nároky, vzhledem k námitce o promlčení nároku, nepřiznal. Lhůty pro uplatnění 

nároku pozůstalých totiţ běţí samostatně, a to ode dne, kdy se poškozený, resp. 

pozůstalý dozvěděl o tom, jakou má škodu a kdo za ni odpovídá.
83

 

 

                                                 

83
 Viz JOUZA, L., Zákoník práce s komentářem. Včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované 

vydání, Praha : Bova Polygon, 2008, s. 952 
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6.1 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením  

 

 Jak bylo popsáno výše, náhrada účelně vynaloţených nákladů spojených 

s léčením přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaloţil. Pozůstalým proto mohou příslušet 

na základě ustanovení § 376 ZP jen ty náklady, které v souvislosti s léčením 

poškozeného zaměstnance sami vynaloţili v době před jeho úmrtím. Kdeţto náklady 

vynaloţené samotným zaměstnancem za jeho ţivota (pokud mu jejich náhrada za jeho 

ţivota nebyl poskytnuta) mohou uplatňovat jen jako dědicové.
84

 

 

6.2 Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

 

 Úpravu náhrady nákladů spojených s pohřbem najdeme v § 376 ZP. Rovněţ tyto 

náklady hradí zaměstnavatel tomu, kdo je vynaloţil (tj. osobě, která vypravila pohřeb, 

ovšem po odečtení případného pohřebného poskytovaného podle zvláštních právních 

předpisů).
85

 Odstavec druhý zmíněného paragrafu stanovuje, ţe tuto náhradu tvoří 

výdaje účtované na pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo deska 

do výše 20 000 Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna 

třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým podle § 116 OZ.
86

  

 

Výčet nákladů spojených s pohřbem, které se ze zákona hradí, je pojat jako 

taxativní. Podle některých autorů si však „zamyšlení zaslouţí otázka, zda taxativní 

výčet jednotlivých nákladů spojených s pohřbem umoţňuje v době platnosti nového  

                                                 

84
 Jinak platí vše, co bylo popsáno výše v kapitole 5.3 

85
 Pohřebné náleţí jednorázově osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která 

byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, ţe zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt 

na území ČR. Jde tedy o případy, kdy náklady na tuto neočekávanou událost významně jednorázově zatíţí 

rozpočty rodin pečujících o nezaopatřené děti. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5000 Kč. 

Zdroj: www.mpsv.cz 

86
 Osobami blízkými podle § 116 OZ jsou příbuzní v řadě přímé, sourozenec a manţel, partner, jiné osoby 

v poměru rodinném nebo obdobném, jestliţe by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně 

pociťovala jako újmu vlastní.  
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zákoníku práce hradit i přiměřené náklady na smuteční hostinu, hudbu, v souladu se 

zvyky a tradicemi jednotlivých regionů a národnostních i rasových skupin.“
87

 

 

Vláda můţe vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji cenové úrovně, zvýšit 

nařízením částku na zřízení pomníku nebo desky.  

 

6.3 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých 

 

 Nárok na náhradu nákladů na výţivu pozůstalých představuje nejvýznamnější 

nárok pozůstalých při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s následkem 

smrti poškozeného zaměstnance. Zákonnou úpravu náhrady nákladů na výţivu 

pozůstalých nalezneme v ustanovení § 377 ZP.  

 

Oprávněnými osobami, kterým uvedená náhrada přísluší, jsou v první řadě 

pozůstalí, kterým zaměstnanec byl povinen výţivu poskytovat. Nehraje tedy roli, zda ji 

těmto pozůstalým skutečně poskytoval. Rozhodující je to, zda tuto povinnost vůči nim 

měl na základě právního předpisu (typicky k dětem, manţelce, rozvedené manţelce). 

Další skupinu pak tvoří osoby, kterým sice zemřelý zaměstnanec nebyl povinen výţivu 

poskytovat, kterým ji ale skutečně poskytoval (sem řadíme kupříkladu druţku, která ţila 

se zemřelým ve společné domácnosti, společně s ním hospodařila a pečovala o 

společnou domácnost či její děti, které s druhem/druţkou také ve společné domácnosti 

ţily).
88

 Náhrada je však časově omezená a tudíţ je poskytována pozůstalým jen do 

doby, do které by zaměstnanec měl povinnost výţivu poskytovat. Nejdéle však do 

konce kalendářního měsíce, kdy by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku. 

 

Ustanovení § 377 odst. 2 a 3 upravuje způsob náhrady nákladů na výţivu 

pozůstalých pro jednotlivé oprávněné osoby. Stanovení výše náhrady je, dá se říct, 

                                                 

87
 Mikyska, M., Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, 4. aktualizované a rozšířené 

vydání, Olomouc: Andragogos Agency 2010, s. 260 

88
 Jak vyplývá téţ z rozsudku NS ze dne 29. 7. 2004, sp. zn. 25 Cdo 27/2004 a nebo rozsudku NS ČSR ze 

dne 29. 3. 1970, sp. zn 3 Cz 11/70, zveřejněném pod R 26/1971 
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mechanická (oproti dřívější tzv. dílové teorii určení výţivného). Náhrada nákladů je 

tedy v současné době poskytována pozůstalým ve výši 50% průměrného výdělku 

zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud výţivu poskytoval nebo byl povinen 

poskytovat jedné osobě, a 80% tohoto průměrného výdělku, pokud výţivu poskytoval 

nebo byl povinen poskytovat více osobám. Od částek připadajících na jednotlivé 

pozůstalé se odečte vţdy důchod přiznaný pozůstalým. K případnému výdělku 

pozůstalých se však nepřihlíţí. ZP však jiţ neuvádí, jakým způsobem má být náhrada 

mezi oprávněné osoby rozdělena. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o náhradu nákladů na 

výţivu, bude se postupovat podle zákona o rodině.
89

 

 

Je důleţité také podotknout, ţe „náhrada nákladů na výţivu pozůstalých přísluší 

jen do výše limitu představovaného výší náhrady za ztrátu na výdělku zemřelého. V tom 

rozsahu, v jakém by byla jednomu z pozůstalých přiznána náhrada vyšší, musí být 

ostatním pozůstalým přiznána v rámci dané limitace náhrada niţší.“
90

 

 

6.4 Jednorázové odškodnění pozůstalých 

 

 ZP touto náhradou zaručuje manţelovi a nezaopatřenému dítěti zemřelého 

vyplacení jednorázové částky uvedené v § 378 ZP. Podle současné právní úpravy se 

jedná o 240 000 Kč pro manţela a stejná částka přísluší i kaţdému nezaopatřenému 

dítěti (bez ohledu na to, zda ţilo s poškozeným zaměstnancem ve společné domácnosti). 

Za podmínky, ţe se zemřelým ţili ve společné domácnosti, přísluší stejná částka také 

rodičům zesnulého zaměstnance (ne však kaţdému zvlášť, ale v úhrnné výši). 

Jednorázové odškodnění ve výši 240 000 Kč přísluší i v případě, ţe se zemřelým 

zaměstnancem ţil v domácnosti pouze jeden rodič.  

 

 Vláda má zákonné zmocnění (§ 378 odst. 2 ZP) zvýšit nařízením toto 

jednorázové odškodnění pozůstalých v případě, ţe by nastaly změny ve vývoji mzdové 

úrovně a ţivotních nákladů. 

                                                 

89
 Viz BĚLINA, M. a kol., Zákoník práce. Komentář. 2. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, s. 1039 

90
 Rozsudek NS ze dne 9. 10. 2003, sp. zn. 21 Cdo 890/2003; také vyplývá z ustanovení § 377 odst. 3 ZP 
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6.5 Náhrada věcné škody 

 

 Náhrada věcné škody, kterou zaměstnanec v souvislosti s pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání utrpěl, přísluší dědicům zaměstnance. Toto vyplývá 

z ustanovení § 379 ZP a dále platí přiměřeně to, co bylo napsáno výše v kapitole o 

náhradě věcné škody zaměstnanci, který následkem pracovního úrazu či nemoci 

z povolání nezemřel (kapitola 5.4).  

 

Rozsah nároku je však v tomto případě uţší, neboť zahrnuje pouze škodu na 

věcech poškozených nebo zničených v souvislosti s úrazovým dějem, které měl 

zaměstnanec na sobě či při sobě. Nejde-li o bezprostřední úmrtí, můţe zaměstnanci 

vznikat i další věcná škoda, jejíţ náhrada (jestliţe ji zaměstnanec neuplatnil sám) 

přísluší dědicům poškozeného zaměstnance.
91

 

 

6.6 Změna poměrů pozůstalých 

 

 Obdobně, jako bylo uvedeno v kapitole 5.5 této práce, platí i zde ustanovení  

§ 390 odst. 1 ZP, které umoţňuje v případě podstatné změny poměrů, jeţ byly 

rozhodující pro určení výše náhrady škody, aby se poškozený (pozůstalý) či 

zaměstnavatel domáhali změny v úpravě svých práv či povinností. 

 

 Prakticky se změna poměrů týká pozůstalých pouze v případě náhrady nákladů 

na výţivu pozůstalých. Těmito důvody mohou být např. nový sňatek vdovy či vdovce, 

ukončení nezaopatřenosti sirotků či změna jiných osobních poměrů vdovy či vdovce. 

 

 Změnou poměrů naopak nejsou valorizace důchodů podle předpisů o 

důchodovém pojištění, ani organizační změny na straně odpovědného zaměstnavatele 

ani zvyšování mezd. 
92

 

                                                 

91
 Viz Bělina, M. a kol., Zákoník práce. Komentář. 2. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, s. 1036 

92
 Galvas, M.; Gregorová, Z.; Hrabcová, D. Základy pracovního práva, Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 248-

249 
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7. Spory o odškodnění pracovních úrazů či nemocí z povolání 

 

7.1 Mimosoudní řešení sporů 

 

 V praxi se poměrně často stává, ţe se zaměstnanec postiţený pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání nemůţe domoci řádného a včasného uspokojení svých nároků 

na odškodnění. Můţe jít o důvody subjektivní či objektivní, a to jak na straně 

zaměstnavatele, tak zákonné úrazové pojišťovny. Ne vţdy bude chtít zaměstnanec 

vyvolat soudní spor, a proto bude hledat jiné formy, jak zaměstnavatele či pojišťovnu 

přimět k tomu, aby jeho nárok dobrovolně uspokojili.  

 

 V takovém případě má zaměstnanec moţnost obrátit se s ţádostí o pomoc 

především na odborovou organizaci. Odborové organizace však nemají právo provádět 

kontrolu nad dodrţováním pracovněprávních předpisů u zaměstnavatele, na druhou 

stranu má zaměstnavatel povinnost projednat na ţádost zaměstnance s odborovou 

organizací stíţnost na výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů (§ 14 odst. 3 

ZP).
93

 

 

 Neuspěje-li zaměstnanec pomoci odborové organizace, můţe dát podnět na 

příslušný oblastní inspektorát práce k provedení kontroly dodrţení příslušných 

ustanovení týkajících se odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání. Kontrolu 

provádí oblastní inspektoráty práce na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce. 

 

 Orgány inspekce práce mají také kompetence na úseku BOZP v souvislosti 

s prošetřováním pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňováním. Tyto 

orgány však nemají právo pokutovat nedodrţení ustanovení ZP ze strany 

                                                 

93
 Mikyska, M., Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, 4. aktualizované a rozšířené 

vydání, Olomouc: Andragogos Agency 2010, s. 354 
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zaměstnavatelů v oblasti pracovních úrazů (nemocí z povolání), protoţe takové právo 

jim zákon o inspekci práce nepřiznává.
94

 

 

 Zaměstnanec můţe podat podnět i k veřejnému ochránci práv či můţe učinit 

dotaz u Ministerstva práce a sociálních věcí, popřípadě má moţnosti podat stíţnost na 

zákonnou pojišťovnu u České národní banky. 

 

7.2 Soudní spory o odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolání) 

 

 Nedosáhne-li zaměstnanec svého některou z moţností popsaných v předchozí 

kapitole, nezbude mu nejspíše nic jiného, neţ řešit spor o odškodnění prostřednictvím 

soudu. Ţalobcem v takovém sporu je zaměstnanec postiţený pracovním úrazem 

(nemocí z povolání) a ţalovaným zaměstnavatel odpovědný za odškodnění pracovního 

úrazu (nemoci z povolání).  

  

 Postup účastníků v pracovněprávní sporu upravuje zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). Pro ţaloby o náhradu škody na zdraví je typické, 

ţe ţalobce uplatňuje řadu dílčích nároků. Poţadavky OSŘ na určitost a srozumitelnost 

ţaloby proto musejí být splněny vůči všem těmto dílčím nárokům, pokud jsou zahrnuty 

do ţaloby. 
95

 

 

 Náleţitostmi ţaloby o náhradu škody na zdraví se konkrétně zabýval NS 

v usnesení ze dne 14. 10. 2004, sp. zn. 25 Cdo 2295/2003, ve kterém mimo jiné uvedl: 

„Poţaduje-li ţalobce peněţité plnění uplatněné z důvodu náhrady škody, musí být jasně 

a přesně udána peněţitá částka, kterou poţaduje, jíţ je soud v řízení i při rozhodování 

vázán a od níţ se jen výjimečně můţe odchýlit v případech uvedených v § 153 odst. 2 

OSŘ. Nemůţe-li ţalobce svůj peněţitý nárok přesně vyčíslit, musí jej uvést alespoň 

                                                 

94
 Mikyska, M., Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, 4. aktualizované a rozšířené 

vydání, Olomouc: Andragogos Agency 2010, s. 355 

95
 Mikyska, M., Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, 4. aktualizované a rozšířené 

vydání, Olomouc: Andragogos Agency 2010, s. 361 
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v přibliţné výši.“ Obdobně z jiného usnesení NS
96

 vyplývá, ţe „jednotlivé dílčí nároky 

na náhradu škody je nutné vyčíslit alespoň orientačně, nikoliv formou ţaloby na 

zaplacení částky 2 000 000 Kč s výhradou pozdějšího upřesnění např. na základě 

znaleckých posudků“.  

 

 Jakmile se zaměstnavatel dozví, ţe je od zaměstnance ţalován o odškodnění 

pracovního úrazu (nemoci z povolání), je povinen neprodleně informovat svou 

zákonnou úrazovou pojišťovnu, která mu poskytne informace, jakým způsobem má 

v rámci soudního řízení vystupovat. V rámci soudního sporu o odškodnění pracovního 

úrazu (nemoci z povolání) nesmí zaměstnavatel uzavřít smír bez předchozího 

písemného souhlasu pojišťovny. Dále se nesmí zavázat k úhradě promlčeného nároku, 

ale ani jinak jednat ve směru uznání nároku zaměstnance co do základu nebo co do 

výše. 
97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

96
 Ze dne 30. 9 .2003, sp. zn. 25 Cdo 1310/2003 

97
 Mikyska, M., Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, 4. aktualizované a rozšířené 

vydání, Olomouc: Andragogos Agency 2010, s. 363 
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8. Podstata zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 

 

 V České republice funguje, jak bylo popsáno výše, systém, podle kterého jsou 

zaměstnavatelé povinni pojistit se u jedné ze dvou komerčních pojišťoven. Podle 

tiskové zprávy MPSV ze dne 26. 4. 2006 takovýto systém však dostatečně nemotivuje 

postiţené zaměstnance k další práci a nemotivuje ani zaměstnavatele k přijímání 

účinných opatření, která by předcházela vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

Zaměstnavatel bude podle ZOÚPZ nadále odvádět pojistné ve stejné výši jako doposud. 

Ovšem nikoli pojišťovnám, ale České správě sociálního zabezpečení. 

 

Jiţ platný, avšak dosud neúčinný zákon č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění 

zaměstnanců dle § 99 ZOÚPZ nabude účinnosti dnem 1. ledna 2013.
98

 Do té doby však 

bude nadále zaměstnanci postiţenému pracovním úrazem či nemocí z povolání 

poskytována náhrada podle § 369 a násl. ZP.  

 

 ZOÚPZ zavádí do našeho systému pojištění prvky, které se jiţ běţně a 

dlouhodobě vyskytují v řadě vyspělých zemí. Obsahuje novou úpravu pojištění 

zaměstnanců pro případ poškození zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání. 

Představuje zásadní systémovou změnu, která přenáší odpovědnost za provádění 

úrazového pojištění na stát, konkrétně na Českou správu sociálního zabezpečení (která 

bude nadále poskytovat dávky přímo poškozeným zaměstnancům). Dle nové úpravy se 

úrazové pojištění zaměstnanců stane součástí systému sociálního zabezpečení s vlastní 

strukturou poskytování sociálních dávek. Úrazové pojištění se tak stane doplňkem 

k pojištění zdravotnímu, sociálnímu a nemocenskému. 

 

 Nový zákon bude také zvýhodňovat zaměstnavatele, kteří budou zvyšovat 

úroveň BOZP. Efektivní úrazové pojištění by mělo vedle sociální úlohy plnit i úlohu 

preventivní a také rehabilitační (návrat poškozeného do pracovního procesu).
99

 

                                                 

98
 S výjimkou § 38 a 43, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016, a s výjimkou § 92 a 93, které 

nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona. 

99
 Tisková zpráva MPSV ze dne 26. 4. 2006 
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Taktéţ systém dávek poskytovaných v případě pracovního úrazu či nemoci 

z povolání dozná zásadních změn. Podle § 17 ZOÚPZ budou poskytovány tyto dávky: 

úrazový příplatek, úrazové vyrovnání, úrazová renta, bolestné, příspěvek za ztíţení 

společenského uplatnění, náhrada nákladů spojených s léčením, náhrada nákladů 

spojených s pohřbem, jednorázový příspěvek pozůstalému a úrazová renta pozůstalého. 

 

Mimo tento systém úrazového pojištění i nadále zůstanou příslušníci 

bezpečnostních sborů a vojáci z povolání, kteří mají svou zvláštní úpravu sluţebních 

pracovních úrazů a nemocí z povolání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  53 

9. Závěr 

 

 Vznikne-li určitému subjektu škoda, je vţdy jeho cílem zjistit, kdo za ni 

odpovídá, případně zda a v jakém rozsahu má daný subjekt nárok na její náhradu. 

Náhrada škody je tudíţ jedna z nevýznamnějších oblastí nejen práva pracovního.  

 

Podle současné právní úpravy odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za škodu, 

která mu byla způsobena při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Odpovědnost zaměstnavatele je v takovém případě objektivní, coţ znamená, ţe 

zaměstnavatel bude za škodu odpovídat i v případě, ţe dodrţel veškeré předpisy týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neporušil ani ţádnou jinou povinnost. 

Zaměstnavatel má však moţnost se této odpovědnosti zprostit, ovšem za splnění všech 

zákonem daných podmínek.  

 

Současná, dalo by se říci provizorní úprava problematiky pracovních úrazů a 

nemocí z povolání, jeţ je obsaţena v přechodných ustanoveních ZP, je zaloţena na 

zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a 

nemocech z povolání u jedné ze dvou soukromých pojišťoven. Tento systém však 

v budoucnu nejspíše dozná zásadních změn. Od počátku roku 2013 by se měla spolu 

s účinností ZOÚPZ kompletně změnit celá struktura úrazového pojištění. Systém 

poskytování náhrad by měl vystřídat systém dávek, který se stane součástí sociálního 

zabezpečení České republiky a postaví se tak na roveň pojištění zdravotnímu, 

sociálnímu a důchodovému. ZOÚPZ je mimo jiné zaloţen na tom, aby motivoval 

jednak zaměstnance (k brzkému návratu do práce) a jednak i zaměstnavatele ke zvýšené 

prevenci (tedy ke sniţování počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání). Otázkou však 

zůstává, zda nebude účinnost zákona opět odloţena, zda se v budoucnu opravdu začne 

podle ZOÚPZ postupovat nebo, zda zákonodárce přijde se zcela novým zákonem. 

 

Náhrady poskytované na základě ZP tvoří v současné době jednak náhrady pro 

poškozeného zaměstnance (náhrada za ztrátu na výdělku, za bolest a ztíţení 

společenského uplatnění, za účelně vynaloţené náklady spojené s léčením a za věcnou 

škodu) a jednak náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který následkem pracovního 
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úrazu či nemoci z povolání zemřel (náhrada účelně vynaloţených nákladů spojených 

s léčením zaměstnance, přiměřených nákladů spojených s pohřbem, nákladů na výţivu 

pozůstalých a náhrada věcné škody).   

 

K úspěšnému fungování celé oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání je 

zapotřebí nejen vhodné a kompletní právní úpravy, ale i přesné a jasné interpretace 

jednotlivých ustanovení zákona a taktéţ správná aplikace těchto pravidel dotčenými 

subjekty. Podle mého názoru je třeba věnovat velké úsilí tomu, aby k pracovním úrazům 

(nemocím z povolání) docházelo jen zcela výjimečně, protoţe prevence je vţdy lepší 

neţ „léčba“. Jen čas ukáţe, zda a do jaké míry nová právní úprava přinese pozitivní 

změny.   
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Seznam zkratek 

 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

KS  Krajský soud 

 

NS  Nejvyšší soud  

 

OSŘ  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

OZ  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

ZOÚPZ Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

ZP  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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Employer’s liability due to workplace injuries  

and occupational diseases. 

 

Summary 

      

     The topic of my work is employer’s liability in cases of workplace injury or 

occupational disease. I chose this topic because I believe that almost every one of us has 

experienced or will experience an injury or a disease associated with their occupation 

whether directly or indirectly.  

      

     The issue of workplace injuries and occupational diseases in the Czech Republic is 

regulated by the law # 262/2006 Coll.; the Labor Code with its temporary and final 

regulations.  This way of placement is chosen in such way because the legislative 

counted on the acceptance of the new bill that would contain a complete modification of 

this filed.  

      

     This law is now the valid but still ineffective law #266/2006 Coll.. about the 

accidental insurance of employees.  The law is supposed to bring major changes mainly 

in the transition from a mandatory insurance to a system of allowances or benefits that 

will become part of the Czech Republic’s social security system. However, the law has 

been delayed until 1.1.2013. 

       

     In my work, I explain terms such as liability, workplace injury, occupational disease, 

or causal relationship. I also describe various arrangements provided to the affected 

employee or their beneficiaries. Next, I provide different situations in which it is 

possible to be exempted from particular liability. I also discuss the possibilities of 

dispute resolution regarding workplace injuries and occupational diseases. Finally, I 

include duties associated with workplace injuries and occupational diseases (on both the 

employer’s and the employee’s side).  

     

      I divided my work into eight main chapters and I tried to present major problems in 

the field of work place injuries and occupational diseases in a systematic and organized 
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way. The last chapter consists of a brief summary of changes that are expected with the 

new regulations based on the Employee Accidental Insurance law. Beside available 

scholarly literature I consulted court proceedings, as well. This contributes a reality 

check between the regulation’s intent and the application in the real world.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  60 

Klíčová slova: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu, pracovní úraz, nemoc z povolání 

 

Keywords: Employer´s liability for damages, workplace injury, occupational disease 


