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Úvod 

Odpovědnost  za  škodu  při  pracovních  úrazech  a  nemocech  z povolání  je  jedním  ze  čtyř 

druhů  odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu.  Je  jedním  z nejdůležitějších,  protože  zde 

nejde  pouze  o  zásah  do  majetkové  sféry  zaměstnance,  ale  poškození  zdraví  má  také 

významné  sociální  důsledky.  Tato  podstatná  oblast  pracovního  práva  si  kdykoli  zasluhuje 

pozornost. 

 

Tato problematika je dnes upravena v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), ovšem pouze 

v přechodných  ustanoveních,  protože  se  počítá  s tím,  že  po  nabytí  účinnosti  zákona 

o úrazovém pojištění  se bude problematika pracovního úrazu a nemocí  z povolání  již  řídit 

pouze tímto zákonem. Osud tohoto zákona, jehož účinnost byla již o šest let odsunuta, je ale 

nejistý. 

 

Tato  práce  se  zaměří  na  jednotlivé  prvky  odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu  při 

pracovních úrazech a nemocech z povolání. Bude sledovat, jaké podmínky musí být pro její 

vznik  splněny,  jaké  jsou podmínky,  jež  zprošťují  zaměstnavatele  jeho odpovědnosti. Bude 

rozebrán    pojem  pracovního  úrazu,  za  jakých  podmínek  může  být  poškození  zdraví  

považováno za pracovní úraz, dále bude pojednáno o pojmu nemoci z povolání. Bude zde 

vylíčeno, jak se jednotlivé odpovědnosti, za pracovní úraz a nemoc z povolání, od sebe liší a 

co mají společného. Při  řešení těchto otázek  je citováno z bohaté  judikatury, rozhodnutí a 

stanovisek Nejvyššího soudu, která se k problémům pracovního úrazu a nemoci z povolání 

tvoří již od šedesátých let 20. století. 

Tato  práce  není  detailně  zaměřena  na  odškodnění  formou  náhrad  z pracovních  úrazů  a 

nemocí  z povolání,  protože  touto  problematikou  se  již  podrobněji  zabývaly  jiné  práce  na 

podobné téma. 

 

Tato  práce  se  dále  zaměří  na  právní  úpravu  zákonného  pojištění  odpovědnosti 

zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovním  úrazu  a  nemoci  z  povolání.  Bude  se  týkat  jak 
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současné právní úpravy pojištění zaměstnavatele za škodu, tak i nového zákona o úrazovém 

pojištění. Tento nový  zákon bude  akcentován  z hlediska  změn,  které přináší do  koncepce 

úpravy pracovních úrazů a nemocí z povolání. Opět se zde budu zabývat spíše než dávkami, 

které   by měly být vypláceny poškozenému zaměstnanci, koncepční změnou právní úpravy 

pracovního  úrazu  a  nemoci  z povolání,  která  převádí  tuto  problematiku  do  oblasti  práva 

sociálního pojištění a  jíž by měla být odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních 

úrazech zrušena. 
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Odpovědnost v pracovním právu 

Pracovněprávní odpovědnost obecně 

 

Ke vzniku  jakéhokoli právního vztahu  je  zapotřebí právní  skutečnosti,  takovou  skutečností 

může  být  právní  či  protiprávní  jednání,  právní  událost  či  protiprávní  stav.  „Právní 

odpovědnost  je  druh  právního  vztahu  vznikající  v  důsledku  porušení  právní  povinnosti 

a spočívající v nové povinnosti sankční povahy. Je zpravidla důsledkem deliktu nebo event. 

i protiprávního stavu.“1

Pracovněprávní  odpovědnost  předpokládá,  že  již  existuje  vztah  v rámci  pracovního  práva 

a tedy,  že  je  tento  vztah  porušen.  Nemusí  to  být  jediný  následek,  porušením 

pracovněprávního vztahu může dojít ke vzniku  i  jiných druhů odpovědnosti  jako například 

občanskoprávní nebo trestněprávní. 

Ke  vzniku pracovněprávní odpovědnosti může dojít,  i  když nebyl porušen pracovněprávní 

vztah,  a  to  i  při  porušení  jiného  než  pracovněprávního  vztahu  anebo  při  vzniku 

protiprávního stavu. Toto  je projev objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, kdy 

podle § 265 ZP „Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění 

pracovních  úkolů  nebo  v přímé  souvislosti  s ním  porušením  právních  povinností  nebo 

úmyslným  jednáním  proti  dobrým mravům.  Tedy  „nerozhoduje  tu,  zda  právní  povinnost 

porušil  pracovník  organizace  či  jiná  osoba”2,  která  se  zaměstnancem  nebyla 

v pracovněprávním  vztahu. Ovšem  vznik  pracovněprávní  odpovědnosti  je  tu  závislý  na  již 

existujícím  vztahu  (například  zaměstnaneckém  poměru)  mezi  zaměstnavatelem 

a zaměstnancem. 

 „Pracovněprávní  odpovědnost  je  zvláštní  kvalifikovaný  druh  pracovněprávní  povinnosti, 

jejíž vznik jako sekundární povinnosti předpokládá porušení primární právní povinnosti.“3

 

                                                       
1 Hendrych D. a kolektiv, Právnický slovník, beck‐online, 2009 
2 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 691 
3 Bělina M. a kolektiv, Pracovní právo, 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 382 
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Odpovědnost v pracovním právu se dá členit na: 

1. hmotnou odpovědnost 

2. jinou než hmotnou odpovědnost 

3. odpovědnost realizovanou jinými orgány než účastníky pracovněprávního vztahu 

 

U  odpovědnosti  realizované  jinými  orgány  jde  o  případy,  kdy  jsou  udělovány  sankce 

zaměstnavateli  či  zaměstnanci  například  úřadem  práce  nebo  oblastním  inspektorátem 

práce. Není ovšem jisté, zda tyto případy patří do oblasti pracovního práva anebo spíše do 

práva správního. 

 

Jiná než hmotná odpovědnost se projevuje v případech, kdy povinností z odpovědnostního 

vztahu není hmotné plnění. Takovým případem je okamžité rozvázání pracovního poměru. 

 

Hmotná  odpovědnost  má  několik  druhů,  kdy  nejvýznamnější  je  odpovědnost  za  škodu. 

Jiným druhem může být například odpovědnost za neplatné rozvázání pracovního poměru, 

kdy vzniká zaměstnavateli povinnost nahrazovat zaměstnanci mzdu. 

 

Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích plní následující funkce: 

1. preventivně výchovnou, jejíž smyslem je působit na zaměstnance a zaměstnavatele, 

aby předcházeli škodám a dodržovali právní předpisy 

2. reparační, která má odčinit škodu na majetku poškozeného  (u újmy na zdraví  je to 

spíše funkce satisfakční) 

3. sankční, což je postih za porušení povinnosti nebo za nezabránění škodné události4 

 

Odpovědnost za škodu v pracovním právu je upravena převážně v Části jedenácté zákoníku 

práce  (zákon  č.  262/2006  Sb.)  „Náhrada  škody“.  ZP  rozlišuje  odpovědnost  zaměstnance 

a odpovědnost zaměstnavatele za škodu. 

                                                       
4 Bělina M. a kolektiv, Pracovní právo, 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 388 
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Odpovědnost  zaměstnance  je  vždy  subjektivní,  což  znamená,  že  je  odpovědný  za  škodu, 

kterou  zavinil  a  toto  zaměstnancovo  zavinění  musí  prokázat  ve  většině  případů 

zaměstnavatel, kromě výjimek podle § 250, odst. 3 ZP. 

Naproti tomu odpovědnost zaměstnavatele je objektivní. 

 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

 

Podle Zákoníku práce existují čtyři druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu: 

 

1. Obecná odpovědnost 

2. Odpovědnost při odvracení škody 

3. Odpovědnost na odložených věcech 

4. Odpovědnost  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovních  úrazech  a  nemocech 

z povolání 

 

Odpovědnost  zaměstnavatele  za  škodu  nezávisí  jako  u  zaměstnance  na  zavinění,  je 

odpovědností  objektivní.  Je  také  ve  většině  případů  odpovědností  absolutní,  tedy 

odpovědností za výsledek, kdy není podmínkou porušení právních povinností. 

Absolutní odpovědnost není pouze u případů obecné odpovědnosti zaměstnavatele podle  

§ 265  ZP.  Zde  se  sice  vyžaduje  porušení  právních  povinností  nebo  úmyslné  jednání  proti 

dobrým  mravům,  ale  toto  porušení  nemusí  být  způsobeno  zaměstnavatelem  ani  jiným 

pracovníkem  zaměstnavatele,  ale  může  být  způsobeno  i  třetí  osobou,  která  je  na 

pracovněprávním  vztahu  odpovědného  zaměstnavatele  a  poškozeného  zaměstnance 

nezávislá. „U odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci nelze hovořit 

o  škůdci,  protože  odpovědný  subjekt  nemusí  být  totožný  s tím  subjektem,  který  škodu 

způsobil.“5 „Z hlediska  zaměstnance  je  zpravidla výhodnější – ať  již  z praktických důvodů, 

nebo  proto,  že  odpovědnost  zaměstnavatele  za  škodu  je  vždy  objektivní,  ať  se  již  jedná 

                                                       
5 Bělina M. a kolektiv, Pracovní právo, 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 397 
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o zvláštní,  anebo  obecnou  odpovědnost  –  požadovat  náhradu  škody  spíše 

po zaměstnavateli, než po škůdci, který by odpovídal podle občanskoprávních předpisů. Jde 

o  případy  střetu  dvou  odpovědností,  kde  má  zaměstnanec  právo  volby,  proti  kterému 

z odpovědných subjektů bude náhradu škody požadovat.“6 Pokud zaměstnavatel odpovídá 

zaměstnanci za škodu způsobenou  jiným škůdcem a nahradil tuto škodu, vzniká mu právo 

na  regresivní  náhradu  vůči  tomu,  kdo  poškozenému  za  tuto  škodu  odpovídá  podle 

občanského  zákoníku.  Toto  jeho právo  je  zakotveno  v  §  271  ZP,  resp.  v  § 384  ZP,  což  je 

ustanovení  pro  případy  odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovních  úrazech 

a nemocech z povolání. 

V zásadě  je nutnou podmínkou vzniku odpovědnosti zaměstnavatele vznik škody při plnění 

pracovních úkolů nebo  v přímé  souvislosti  s ním. To musí být  splněno  ve  většině případů 

odpovědnosti zaměstnavatele, kromě případů, kdy odpovídá zaměstnanci za škodu, kterou 

zaměstnanec utrpěl při odvracení škody podle § 266 ZP. Pojmy „plnění pracovních úkolů“ 

a „přímá  souvislost  s plněním pracovních úkolů“  jsou definovány v ZP v paragrafech 272 a 

273 ZP a bude o nich pojednáno v této práci v souvislosti s pracovním úrazem. 

 

Odpovědnost při pracovním úrazu a nemocech z povolání 

 

Tento  čtvrtý druh odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu podle  zákoníku práce  je  ze  své 

podstaty  jeden  z nejdůležitějších, protože vznik pracovního úrazu nebo nemoci  z povolání 

u zaměstnance  má  často  nenapravitelné  následky  pro  budoucnost  zaměstnance,  kdy  je 

velmi  negativně  ovlivněn  jeho  pracovní  i  osobní  život,  což  se  přenáší  také  na  členy  jeho 

rodiny a jeho okolí.  

 

                                                       
6 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 700 
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Prameny  práva  týkající  se  odpovědnosti  za  škodu  při 

pracovních úrazech a nemocech z povolání 

Pokud mluvíme o pramenech pracovního práva, tak musíme uvést, že samozřejmě vycházejí 

z rámce  ústavního  pořádku  České  republiky,  tedy  nejdůležitější  normou  je  ústavní  zákon 

č. 1/1993  Sb.,  Ústava  české  republiky  a  Usnesení  předsednictva  České  národní  rady 

č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

České republiky. 

Hlavním  pramenem  pracovního  práva  je  zákon  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce  ve  znění 

pozdějších předpisů. 

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

upravena  převážně  v   zákoníku  práce,  a  to  v  části  čtrnácté,  Přechodná  a  závěrečná 

ustanovení, Hlavě I, Dílu 1 paragrafech 365 až 390, popřípadě až 393. 

Umístění úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech 

z  povolání  v zákoníku  práce  se  zdá  být  nesystémové,  protože  zde  není  v Části  jedenácté 

s názvem „Náhrada škody“ zákoníku práce, kde  jsou upraveny ostatní druhy odpovědnosti 

v pracovněprávních  vztazích  a  kam  by  nepochybně  tato  problematika  patřila,  ale  je 

odsunuta do přechodných ustanovení. Důvodem takovéto systematizace v novém zákoníku 

práce,  který  je  účinný  od  1.1.2007,  je  nová  právní  úprava  o  úrazovém  pojištění 

zaměstnanců. Těmito přechodnými ustanoveními zákoníku práce se má  tato problematika 

řídit  do  nabytí  účinnosti  zákona  č.  266/2006,  o úrazovém  pojištění  zaměstnanců,  jehož 

účinnost byla již třikrát odsunuta, nejprve k datu 1.1.2008, následně k 1.1.2010 a posléze až 

k 1.1.2013. Zda tento zákon nabude účinnosti vůbec někdy, není za současné situace  jisté. 

Vláda  se  rozhodla  odložit  datum  účinnosti  platného  zákona,  neboť  realizace  nové  právní 

úpravy úrazového pojištění by si vyžádala značné nároky na státní rozpočet. Náběh nového 

systému by byl spojen  také s neúměrným organizačním zatížením České správy sociálního 

zabezpečení nejenom po  stránce personální, kdy by bylo potřeba přijmout několik  stovek 

nových zaměstnanců, ale zejména z hlediska technického zabezpečení.7 Tento nový zákon 

                                                       
7  Srov.  http://www.beck‐online.cz/snemovna‐schvalila‐novelu‐zakona‐o‐urazovem‐pojisteni‐zamestnancu/ 

(28.1.2011) 
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by měl změnit  dosavadní způsob náhrady škody a zavést pojistný princip, úrazové pojištění 

zaměstnanců by se tak mělo stát součástí systému sociálního zabezpečení a měl by být na 

místo náhrady škody zaveden zákonný dávkový systém. 

V zákoníku  práce  se  vymezují  prameny  odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu  při 

pracovních  úrazech  a  nemocech  z povolání  v § 365:  „Ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto 

zákona  do  dne  nabytí  účinnosti  právní  úpravy  úrazového  pojištění  zaměstnanců  se  řídí 

odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání § 272 

až 274 a ustanoveními  této hlavy, § 205d  zákona  č. 65/1965 Sb.,  zákoník práce, ve  znění 

zákona  č. 231/1992  Sb.,  zákona  č.  74/1994  Sb.  a  zákona  č.  220/2000  Sb.,  a  vyhláškou  č. 

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

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 

43/1995 Sb., vyhlášky  č. 98/1996 Sb., vyhlášky  č. 74/2000 Sb. a vyhlášky  č. 487/2001 Sb.“ 

Toto ustanovení odkazuje na § 205d starého zákoníku práce, který byl novým ZP zrušen jako 

celek. „Odhlédneme‐li od lehce nestandardní skutečnosti, že na právní vztahy zaměstnance 

a zaměstnavatele má  být  aplikována  zrušená  právní  norma,  lze  konstatovat,  že  i ostatní 

vazby mezi právními předpisy,  jichž má být dle odkazu nového zákoníku práce použito,  je 

nutno  považovat  za  poněkud  problematické.“8  Zmíněný  paragraf  starého  zákoníku  práce 

a i nový zákoník práce odkazují na vyhlášku ministerstva č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví 

podmínky  a  sazby  zákonného  pojištění  odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu  při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (ve znění pozdějších změn a doplňků). „Ta stanoví, 

že  pokud  není  v  této  vyhlášce  zákonné  pojištění  upraveno  jinak,  použijí  se  přiměřeně 

příslušná ustanovení ObčZ ; vzhledem k tomu, že tato ustanovení ObčZ byla s účinností od 1. 

1. 2005 zrušena zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů 

(zákon  o  pojistné  smlouvě),  přichází  v  úvahu  subsidiární  použití  tohoto  zákona  namísto 

zrušených ustanovení ObčZ.“9

Předmětu  této  práce  se  týká  ještě  řada  dalším  norem  podzákonných,  tedy  vyhlášek 

ministerstev a nařízení vlády. 
                                                       
8 Hana Novotná: K několika problémům na cestě k úrazovému pojištění zaměstnanců, (Právní rozhledy 9/2007, 

s. 333) 
9 Bělina M. a kolektiv, Pracovní právo, 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 932 
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Normou upravující pojištění  je  již  zmíněná 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. 

Pracovního  úrazu  se  týká  nařízení  vlády  č.  201/2010  o  způsobu  evidence  úrazů,  hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu,  je účinné od 1.  ledna 2011 a ruší se  jím dřívější 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. 

Podzákonnými  předpisy  v oblasti  nemocí  z povolání  jsou:  Nařízení  vlády  č. 290/1995  Sb., 

kterým  se  stanoví  seznam  nemocí  z povolání  a  vyhláška  Ministerstva  zdravotnictví 

č. 342/1997  Sb.  ve  znění pozdějších  změn,  kterou  se  stanoví postup při uznávání nemocí 

z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají. 

A odškodnění a náhrady škod se týkají: vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb. 

ve znění pozdějších změn,  o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění a nařízení 

vlády  č. 366/2007 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 výživu pozůstalých (úprava náhrady). 

 

Kromě  těchto  psaných  pramenů  práva  existují  v oblasti  odpovědnosti  zaměstnavatele  za 

škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání ještě početná soudní rozhodnutí, které 

lze  také  považovat  za  prameny  práva,  ačkoli  v našem  právním  systému  není  judikatura 

závazná a nevytváří precedenty, které by nebylo možné prolomit. Tato soudní  rozhodnutí 

významným  způsobem doplňují a dotvářejí normy dotýkající  se  této oblasti a bude  z nich 

v této práci citováno. 

 

S oblastí  pracovních  úrazů  a  nemocí  z povolání  významně  souvisí  oblast  bezpečnosti 

a ochrany  zdraví při práci. V současném  systému objektivní odpovědnosti  zaměstnavatele 

nemá  pro  vznik  odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovním  úrazu  a  nemoci 

z povolání  takový  význam,  zda  poruší  povinnosti,  které  jsou  mu  přikázány  normami 

upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci,  jelikož  jeho odpovědnost není závislá na 
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zavinění  a  vznikne  při  škodné  události  i  při  nejlepším  zabezpečení  provozu.  Zanedbání 

bezpečnostních předpisů zaměstnavatelem ovšem může zakládat jiné druhy pracovněprávní 

odpovědnosti,  odpovědnost  správní  anebo  i  trestní  a  potom  i  jiné  důsledky,  například 

regresivní nárok pojišťovny, která na základě zákonného pojištění vyplatila poškozenému za 

zaměstnavatele náhradu. Z hlediska odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 

úrazu  a  nemoci  z povolání má  ovšem  význam  porušení  předpisů  o  BOZP  zaměstnancem; 

v takovém  případě může  být  zaměstnavatel  své  odpovědnosti  zproštěn  ať  již  zcela  nebo 

zčásti. 

Předpisy,  které  se  týkají  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  jsou  v první  řadě  zákoník 

práce ve své  části páté a na něj navazující zákon  č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb mimo  pracovněprávní 

vztahy. Do  tohoto  zákona  je  zapracována  řada  směrnic  evropského práva,  které upravují 

BOZP. Zákoník práce uvádí obecný výčet právních a ostatních předpisů  týkajících se BOZP 

v § 349,  odstavci  1:  „Právní  a ostatní předpisy  k zajištění bezpečnosti  a ochrany  zdraví při 

práci  jsou  předpisy  na  ochranu  života  a zdraví,  předpisy  hygienické  a protiepidemické, 

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

předpisy,  předpisy  o požární  ochraně  a předpisy  o zacházení  s hořlavinami,  výbušninami, 

zbraněmi,  radioaktivními  látkami,  chemickými  látkami  a chemickými  přípravky  a jinými 

látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.“ 

 

Vznik odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních 

úrazech a nemocech z povolání 

Pro vznik odpovědnosti zaměstnavatele v tomto případě musejí být splněny tyto podmínky: 

‐ vznik  škody  na  straně  zaměstnance  (popřípadě  na  straně  pozůstalých,  pokud 

poškozený v důsledku škodné události zemřel) 

‐ existence pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

‐ příčinná souvislost mezi vznikem škody a úrazu respektive nemoci z povolání 
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Podmínky musejí být splněny současně a pokud jedna chybí, nevzniká nárok z tohoto druhu 

odpovědnosti.  Potom  by  ovšem  mohl  nastoupit  jiný  druh  odpovědnosti  ať  již 

pracovněprávní nebo jiné, například občanskoprávní. 

 

Podmínky jsou upraveny v zákoníku práce v § 366 a následujících. 

Jak už bylo výše zmíněno, jedná se o druh odpovědnosti zaměstnavatele, která je objektivní, 

tedy odpovědností  za výsledek a nezávisí na  zavinění,  tedy na vnitřním psychickém  stavu 

zaměstnavatele k jeho jednání. V některých případech může být tato odpovědnost chápána 

jako nespravedlivá, protože mezi různými zaměstnavateli  jsou značné rozdíly a škála  je od 

velkých  nadnárodních  společností,  které  zaměstnávají  tisíce  zaměstnanců,  až  po  malé 

živnostníky,  kteří  mají  zaměstnance  pouze  jednoho,  kde  pracovněprávní  vztah  mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem není až tak nerovný.  

V ZP  je  v dílu  týkajícím  se  odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovních  úrazech 

a nemocech z povolání  tato objektivnost přímo vyjádřena v § 366, odst. 4. Tento odstavec 

říká:  „Zaměstnavatel  je  povinen  nahradit  škodu,  i  když  dodržel  povinnosti  vyplývající 

z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se 

odpovědnosti zcela nebo z části nezprostí.“ O  těchto důvodech zproštění bude pojednáno 

níže. 

Ovšem  již  bylo  zmíněno  právo  regresu  pro  zaměstnavatele,  který  škodu  nezavinil.  Je mu 

umožněno,  aby  žádal  náhradu  po  tom,  kdo  by  za  škodu  odpovídal  podle  občanského 

zákoníku.  V každém  případě  zaměstnavateli  vzniká  pracovněprávní  odpovědnost  a mimo 

jeho pracovněprávní vztah se zaměstnancem pak mohou vznikat jiné odpovědností vztahy, 

které zasahují již do jiných odvětví práva. 

Zaměstnavatel odpovídá za pracovní úrazy a nemoci z povolání při splnění všech podmínek, 

i když jsou zapříčiněny vyšší mocí a ke škodě by došlo i jinak. 
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Pojem škody 

Vznik  škody  je  jedním  ze  základních  předpokladů  odpovědnosti  za  škodu.  Pojem  škoda 

(ve smyslu  odpovědnosti  za  škodu)  je  vykládán  jako  újma  nastalá  v  majetkové  sféře 

poškozeného, která je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. v penězích.10 

Skutečná  škoda  představuje majetkové  hodnoty  nezbytné  k uvedení  věci  v předešlý  stav. 

Vedle skutečné škody existuje též škoda, která má vzniknout v budoucnosti – ušlý zisk. Je to 

nedosažené  rozmnožení  majetku  v  budoucnosti.    Nejde  o  hypotetický  zisk,  ale  o  zisk 

očekávatelný se zřetelem k obvyklému chodu věcí. 

Podle  zákoníku  práce  je  v  §  268,  odst.  1  určeno,  že  „zaměstnavatel  je  povinen  uhradit 

zaměstnanci  skutečnou  škodu.  Jde‐li  o  škodu  způsobenou  úmyslně,  může  požadovat 

náhradu  i  jiné  škody.“  Skutečnou  škodou,  kterou  je  zaměstnavatel  povinen  nahradit 

zaměstnanci podle § 268, je nastalé zmenšení majetku poškozeného zaměstnance. „Oproti 

tomu  jinou  škodou  je  ušlý  majetkový  prospěch  spočívající  v  tom,  že  u poškozeného 

zaměstnance nedošlo ke zvýšení  (rozmnožení) majetku, které bylo možné – nebýt škodné 

události – s ohledem na pravidelný běh věcí důvodně očekávat. Skutečnou škodou je proto 

např.  i  ztráta  na  výdělku  vzniklá  zaměstnanci  porušením  právních  povinností 

zaměstnavatele.  Je  tomu  tak proto, že mzda slouží převážně k úhradě skutečných nákladů 

na jeho živobytí (včetně nákladů na reprodukci jeho pracovní síly).“11

 

Kromě majetkové  škody  vzniká  zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci  z povolání 

také další škoda: nemajetková újma. Konkrétně  je to protrpěná bolest při poškození zdraví 

a ztížení společenského uplatnění. Není tu přímý zásah do majetku poškozeného, ale  je to 

újma mu vzniká, a odškodnění  za bolest a  ztížené  společenské uplatnění  jsou  zde  jakousi 

satisfakcí. 

 

Celkovou  škodou,  která  vzniká  při  pracovních  úrazech  a  nemocích  z povolání,  je  soubor 

všech dílčích škod, ke kterým se vážou také jednotlivé dílčí nároky na náhradu. 

                                                       
10 Hendrych D. a kolektiv, Právnický slovník, beck‐online, 2009 
11 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 699 
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Materiální  škodou,  která  vzniká  zaměstnanci,  popřípadě  jeho  pozůstalým,  následkem 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání může být: 

• ztráta na výdělku 

• účelně vynaložené náklady spojené s léčením  

• náklady spojené s pohřbem 

• věcná škoda 

Nemajetkovou újmou je: 

• bolest 

• ztížení společenského uplatnění 

Ztížení  společenského  uplatnění  jsou  následky  škody  na  zdraví,  které  jsou  trvalého  rázu 

a mají  prokazatelně  nepříznivý  vliv  na  uplatnění  poškozeného  v  životě  a  ve  společnosti, 

zejména  na  uspokojování  jeho  životních  a  společenských  potřeb,  včetně  výkonu 

dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se 

v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním.12

Škodou, která vzniká zaměstnanci následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání není 

případná  ztráta  na  důchodu.13  A v rámci  věcné  škody  je  z  rozsahu  odpovědnosti 

zaměstnavatele  vyloučena  náhrada  škody  na  dopravním  prostředku,  škoda  vzniklá  na 

nářadí,  zařízeních a předmětech potřebných pro  výkon práce, došlo‐li  k  jejich použití bez 

souhlasu zaměstnavatele. 

 

 Podle  ustanovení  §  269  ZP  je  zaměstnavatel  povinen  nahradit  zaměstnanci  škodu,  a  to 

v penězích, pokud  škodu  neodčiní  uvedením  v předešlý  stav.  Tato  tzv.  naturální  restituce 

ovšem  nepřipadá  v případě    pracovního  úrazu  nebo  nemoci  z povolání  v úvahu,  takže  se 

omezují náhrady z těchto škodných událostí na peněžní náhrady. Ty  jsou pro  tyto případy  

taxativně vypočtené v § 369 ZP, respektive § 375 ZP, pokud v důsledku škodní události došlo 

k úmrtí poškozeného zaměstnance. 

 

                                                       
12 § 3, odst. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského 

uplatnění
13 § 373 ZP 
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Škoda,  pokud  tedy  nejde  o  případy  nemajetkové  újmy,  vzniká  až  pokud  zasáhne  do 

majetkové  sféry  zaměstnance. „Ke vzniku  škody u odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu 

při pracovních úrazech a nemocech z povolání nedochází již tím, že se zhorší zdravotní stav 

poškozeného  zaměstnance  (sníží  jeho  pracovní  způsobilost),  ale  teprve  tehdy,  jestliže 

důsledky  zhoršení  zdravotního  stavu,  které  se  projevily  u  poškozeného,  lze  vyjádřit  v 

penězích. Pro naplnění předpokladů odpovědnosti za škodu podle ustanovení § 190 ZP 1965 

(red.: nyní § 366 ZP) proto nemá význam  skutečnost,  jakým  způsobem nemoc  z povolání 

ovlivnila  celkový  zdravotní  stav  poškozeného  zaměstnance;  rozhodné  je,  zda  následky 

nemoci z povolání byly příčinou vzniku škody.“14

 

Příčinná souvislost 

Příčinná souvislost  je nezbytným prvkem odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Je nutná 

příčinná souvislost mezi vznikem škody a pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

Jedná se o vztah mezi příčinnou a následkem. Následkem v tomto případě je vznik škody na 

straně zaměstnance a příčinnou je zde škodná událost, která bude splňovat zákonné znaky 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

 

Škoda  tedy  musí  vzniknout  v důsledku,  a  to  v přímém,  škodní  události.  Pokud  by  tedy 

například došlo k události, která naplní veškeré zákonné znaky pracovního úrazu, a následně 

ke vzniku škody, ale nebylo by prokázáno, že škoda vznikla opravdu v důsledku této události, 

ale  naopak  by  vznikla  i  jinak  (třeba  na  základě  jiného  onemocnění,  které  nemá  původ 

v pracovním poměru) , nemůže dojít ke vzniku odpovědnosti zaměstnavatele. 

Otázka  příčinné  souvislosti  mezi  pracovním  úrazem  a  případně  vzniklou  škodou  není 

otázkou  právní,  nýbrž  otázkou  skutkovou,  jež  nemůže  být  řešena  obecně,  ale  pouze 

v konkrétních souvislostech (k tomu srov. například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu 

České republiky sp. zn. 21 Cdo 300/2001 ze dne 21.2.2002). 

                                                       
14  Rozsudek  Nejvyššího  soudu  ze  dne  11.  2.  1999,  sp.  zn.  21  Cdo  376/98  (Sbírka  soudních  rozhodnutí  a 

stanovisek 35/2000) 
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Zkoumání příčinné  souvislosti probíhá následovně: po  izolaci  škody  se musí  izolovat  i  její 

relevantní příčina (nikoliv všechny přírodovědné a fyzikální příčiny škody, ale ty, se kterými 

se odpovědnost  za  škodu  spojuje). Dále  se posuzuje,  zda právě  tento protiprávní úkon  či 

škodní událost jsou skutečně právně relevantní příčinou vzniklé škody. Při více příčinách se 

může odstupňovat význam a důležitost každé z právně relevantních příčin pro vznik škody 

zvlášť. 

Ke  vzniku  škody  musí  dojít  skutečně  v závislosti  na  pracovním  úrazu  anebo  nemoci 

z povolání, nestačí  to  jen předpokládat, ale naopak  je pro určení odpovědnosti nutné  též 

zkoumat  jaká  konkrétní  škoda  vznikla  v důsledku  pracovního  úrazu  (nemoci  z povolání) 

a izolovat    ji od škod   vzniklých  jinak (třebaže  jsou to škody stejného druhu – například na 

zdraví). Určení vztahu mezi škodou a škodnou událostí a určení, která škoda (a v jaké míře)  

vznikla  v důsledku  pracovního  úrazu  nebo  nemoci  z povolání  je  jeden  z nejsložitějších 

problémů řešených při řízení před soudy při rozhodování o odpovědnosti zaměstnavatele.  

„Je  spíše  pravidlem,  že  pracovní  úraz  či  nemoc  z  povolání  utrpí  zaměstnanec,  jehož 

zdravotní  stav  –  ostatně  jako  u  většiny  lidí  –  není  ideální,  a  který  byl  již  dříve  postižen 

v menším nebo větším rozsahu tzv. obecnými chorobami. To vede k námitkám, že příčinná 

souvislost  může  být  dána  jen  zčásti.  Tento  nesprávný  názor  ale  přehlíží,  že  určitá 

predispozice (např. vrozené degenerativní změny na páteři) nemá na rozsah odpovědnosti 

zaměstnavatele ani na rozsah jeho povinnosti hradit zaměstnanci vzniklou škodu žádný vliv. 

Předmětem  odškodnění  zaměstnance  totiž  není  jeho  zdravotní  stav  jako  takový  (ta  jeho 

část,  která byla  zhoršena  pracovním  úrazem),  nýbrž  ztráta  na  výdělku,  která  od  určitého 

okamžiku začala vznikat  (byla dovršena) následkem pracovního úrazu  (nemoci z povolání). 

Z tohoto hlediska je podstatné, že zaměstnanec byl i při méně příznivém zdravotním stavu – 

i  ve  srovnání  s  ideálně  zdravým  člověkem  –  schopen  vykonávat  práci  podle  pracovní 

smlouvy v plném rozsahu jako kdokoli jiný a že dosahoval tomu odpovídajících výdělků, a že 

příčinou,  proč  toho  přestal  být  schopen,  byly  následky  pracovního  úrazu  (nemoci 

z povolání).“15

 

                                                       
15 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 960 
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Příčinnou  souvislost  musí  v případě  sporu    před  soudem  prokazovat  poškozený 

zaměstnanec.  „V  řízení  o  odškodnění  pracovního  úrazu  má  žalobce  (poškozený 

zaměstnanec,  pozůstalý)  procesní  povinnost  tvrdit  a  posléze  i  prokázat  všechny  uvedené 

předpoklady potřebné pro vznik odpovědnosti za škodu.“16

 

Dva druhy odpovědnosti 

Nadále  bude  pojednáno  zvlášť  o  dvou  druzích  odpovědnosti  zaměstnavatele,  jelikož  se 

projevují odlišně, ačkoli mají mnohé prvky společné. Odlišné jsou především v odpovědných 

subjektech a  v okamžiku  vzniku odpovědnosti.  Je ovšem nutné před  výkladem o samotné 

odpovědnosti při  jedné nebo druhé relevantní skutečnosti nejdříve pojednat o samotných 

pojmech „pracovní úraz“ a „nemoc z povolání“, které odpovědnost určují.  

Nejdříve  je tedy pojednáno o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, 

poté o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při nemocech z povolání. 

Následný výklad se bude týkat těchto dvou odpovědností společně, protože právní úprava je 

také  společná,  co  se  týká  liberačních  důvodů,  odškodnění  postižených  zaměstnanců, 

pojištění z těchto odpovědností zaměstnavatele a dále řešení sporů z odpovědností. 

 

Pracovní úraz 

Pojem pracovní úraz 

Pojem pracovní úraz je definován v ustanovení § 380, odstavcích 1 až 3  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. 

                                                       
16 Rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 4907/2009 ze dne 09.09.2010 
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Jako pracovní úraz  se posuzuje  též úraz,  který  zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních 

úkolů. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání 

a zpět.“17

V novém zákoníku práce  je pojem pracovní úraz poprvé definován, toto vymezení chybělo 

v předchozím  zákoně  č.  65/1995  Sb.  Zákoník  práce  dříve  pouze  stanovil,  že:  „Došlo‐li 

u zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé  souvislosti  s ním k poškození na 

zdraví  nebo  k  jeho  smrti  úrazem  (pracovní  úraz),  odpovídá  za  škodu  tím  vzniklou 

zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru.“18

Ustanovení starého zákoníku práce ovšem doplňovala bohatá judikatura, která tento termín 

docela  jednoznačně  vymezila  a  zpřesnila  a  přispěla  k vymezení  pojmu  v novém  zákoníku 

práce. Judikatura vážící se k ustanovení § 190 zákona č. 65/1995  Sb. je tedy stále použitelná 

a používaná. 

Definice  z nového  zákoníku práce  je pak v zásadě beze  změny převzata  i do nové úpravy, 

která  zavádí úrazové pojištění  zaměstnanců,  zákona  č. 266/2006  Sb.  „Z hlediska  věcného 

a obsahového nebyla definice pojmu pracovní úraz měněna a navazuje na osvědčenou praxi 

předchozí právní úpravy a na ni navazující judikatury.“19 Ovšem nutno podotknout, že tato 

úprava  není  ve  vztahu  k novému  zákoníku  práce  novou  úpravou,  protože  oba  zákony 

vznikaly  současně  a  pouze  účinnost  zákona  o  úrazovém  pojištění  zaměstnanců  byla 

odsunuta  a  zákon  bude  účinný  nejdříve  1. 1. 2013.  V tomto  zákoně  je  tedy  vymezen 

pracovní úraz takto: „Pracovním   úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly 

zaměstnanci    způsobeny    nezávisle    na    jeho    vůli  krátkodobým,  náhlým  a  násilným  

působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním.“20  

V  rozhodnutí Nejvyššího  soudu  ČSSR  ze  dne  28.  4.  1962,  sp.  zn.  4  Cz  86/61  (R  1/1963) 

navazující na § 190 starého zákoníku práce se píše: „Pracovním úrazem se rozumí porušení 

zdraví, které bylo  zaměstnanci  způsobeno v přímé  souvislosti  s výkonem  jeho  zaměstnání 

                                                       
17 § 380 ZP 
18 § 190, odstavce 1 a 2 zákona č. 65/1965 Sb. 
19 Důvodová zpráva k zákonu o úrazovém pojištění zaměstnanců, sněmovní tisk 1156/2005, str. 88 
20 § 10, odstavec 1 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 
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nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Toto zevní 

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

u postiženého subjektivní potíže, které mu nedovolují pokračovat v obvyklé práci nebo  jen 

s určitými potížemi anebo jej dokonce z práce vyřazují.” 

 

Pro vznik pracovního úrazu jsou nutné tyto předpoklady: 

a) Úrazový děj 

b) Poškození zdraví zaměstnance nebo smrt 

c) Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a poškozením zdraví 

d) Vznik úrazu v souvislosti s plněním pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, 

popřípadě pro plnění pracovních úkolů 

První tři kriteria jsou znaky, které se vztahují k samotnému pojmu „úraz“ a následující znak 

z tohoto  obecného  úrazu  vytváří  úraz  pracovní,  který  je  předpokladem  k odpovědnosti 

zaměstnavatele za  škodu vzniklou pracovním úrazem podle § 366 ZP. 

 

Poškozením zdraví zaměstnance může být jak poškození fyzické, tak psychické. 

 

Úrazový děj 

Úrazovým dějem je právní událost, k níž došlo nezávisle na vůli zaměstnance, krátkodobým, 

náhlým  a  násilným  působením  zevních  vlivů.  Je  to  příčina  poškození  zdraví,  která musí 

splňovat tyto podmínky: působí náhle, krátkodobě, násilně. 

„Pracovním  úrazem  však  není  jen  tělesné  zranění  způsobené  nenadálým  zevním  násilím, 

nýbrž  vůbec  porušení  zdraví,  k  němuž  došlo  nezávisle  na  vůli  poškozeného,  jestliže  toto 

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

zaměstnanec při práci,  jíž není  zvyklý  a  která  je nepřiměřená  jeho  tělesným možnostem, 

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

neobvykle a nadměrně svou námahu. Tato tělesná námaha však musí být příčinou následku, 
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o jehož odškodnění jde.”21 Tedy toto zevní působení se vždy musí posuzovat individuálně ke 

každému  jedinci.  Je  třeba zkoumat,  jaký  je obvyklý každodenní výkon práce zaměstnance, 

na jakou práci je zvyklý a jaká práce je obvyklá vzhledem k jeho pracovnímu zařazení. 

 

Působení zevních vlivů musí být krátkodobé a náhlé. Pracovním úrazem může být kupříkladu 

i náhlá otrava neodvětranými zplodinami po odstřelu, kterou zaměstnanec utrpěl po vstupu 

do  uzavřeného  prostoru,  zatímco  poškození  zdraví  dlouhodobým  pobytem  ve  zdraví 

nepříznivém  pracovním  prostředí  může  mít  jen  povahu  onemocnění  a  vznikala  by  zde 

odpovědnost  zaměstnavatele  za  nemoc  z  povolání.22     Podmínka  krátkodobého  a  náhlého 

působení  zevních  vlivů  ovšem  nemusí  být  splněna  jen  v jediném  okamžiku  nebo  v rámci 

několika  chvil,  jako by  kupříkladu bylo při pádu břemene na  zaměstnance  (kde o  splnění 

podmínek náhlého a krátkodobého působení nemůže být pochyb), k úrazu může docházet 

i relativně postupně, třeba během několika hodin,  jako  jsou případy omrzlin, úpalu, úžehu, 

které jsou také úrazem podle § 380, odst. 1.  

Působení  úrazového  děje musí  být    násilné  a musí  splňovat  určitou míru  síly,  která  na 

zaměstnance  působí,  anebo  kterou  zaměstnanec  překonává  vnější  odpor  okamžitým  

vzepětím svých sil. „Požadavek násilného působení zevních vlivů však není naplněn, jestliže 

dojde  k  výhřezu meziobratlové  ploténky  kupř.  při  shýbnutí,  neboť  v  takovém  případě  je 

příčinou  poškození  zdraví manifestace  obecného  onemocnění  zaměstnance.“23 Musí  být 

tedy splněna podmínka určité intenzity vnějšího vlivu, který na zaměstnance působí. 

Soud  se  zabýval  též případem, kdy k úrazu  zaměstnankyně  (šoku a následnému ochrnutí) 

došlo  při  sdělení  o  souhlasu  odborového  orgánu  s rozvázáním  pracovního  poměru  se 

zaměstnankyní.  Soud dospěl  k závěru,  že  v tomto případě  chybí  základní  znak pracovního 

úrazu. Sdělení, i když pro zaměstnankyni nepříznivé, nemůže představovat úrazový děj.24  

                                                       
21 Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 1961, sp. zn. 4 Co 172/61 (Sbírka soudních rozhodnutí a 

stanovisek 27/1962) 
22 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 935 
23 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 936 
24  Srov.  Hochman  J.,  Kottnauer  A., Úlehlová  H.,  Trylč  L.,  Zákoník  práce,  komentář  a  předpisy  a  judikatura 

související, Praha: Linde, 2007, str. 905 
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Pokud  jde úrazový děj definován  jako vnější vliv, nemyslí se tím, že by byl vnější vzhledem 

k osobě  poškozeného,  ale  může  se  jednat  také  o  působení  samotného  zaměstnance. 

„Působení  zevních  vlivů  nemusí  spočívat  jen  v  působení  zevních  sil  (pádu  břemene, 

napadení  cizí  osobou),  může  se  jednat  i  o  působení  vlastní  tělesné  síly  (uklouznutí, 

zakopnutí, přetržení svalu po vynaložení tělesné námahy).“ 25

Judikatura  se  zabývala  problémem  úrazového  děje  jako  vnějšího  vlivu  jak  fyzického,  tak 

psychického, a dovodila, že tyto vnější vlivy mají být posuzovány  stejně: „V případě infarktu 

platí,  že  i  když  tu  zdánlivě  chybí  zevní  faktor  úrazového  děje, může  jít  v  tomto  případě 

o úrazový  děj,  jde‐li  o  náhlé  poškození  zdraví,  které  nastalo  při  náhlém  vypětí  sil,  velké 

námaze,  nezvyklém  úsilí,  kdy  tedy  pracovní  výkon  přesahuje meze  obvyklé,  každodenně 

vykonávané  práce,  nebo  je  sice  konán  v  hranici  obvyklé  těžké  práce,  ale  za  nepříznivých 

okolností,  anebo  se  sice  pohybuje  v  hranici  obvyklé  namáhavé  práce,  pro  kterou  však 

organizmus  pracovníka  není  přizpůsoben,  anebo  na  kterou  svými  schopnostmi  nestačí. 

Bezprostřední příčinou vyvolávající infarkt myokardu je totiž psychické trauma (jednorázové 

přetížení  při  plnění  zvlášť  obtížných  úkonů)  nebo  fyzické  trauma  (neobvyklé,  běžnému 

zařazení neodpovídající  jednorázové pracovní vypětí). V souladu s tímto výkladem posuzují 

soudy  tedy  stejně  námahu  z  tělesné  práce  i námahu  z  duševní  práce.“26  Aby  se  infarkt 

myokardu mohl uznat  jako pracovní úraz, musí být splněna některá z podmínek úrazového 

děje:  k vyvolání  infarktu dojde náhlým  vypětím  sil při nezvyklém úsilí,  kdy pracovní úkon 

přesahuje  obvyklý,  každodenní  výkon  práce,  nebo  je  práce  obvykle  těžká  konaná  za 

nepříznivých  okolností  anebo  je  konaná  práce,  na  niž  organismus  zaměstnance  není 

uzpůsoben nebo na ni nestačí.27

 

Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a poškozením zdraví 

Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a poškozením zdraví je podstatný znak úrazu. 

                                                       
25 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 935 
26  Zhodnocení Nejvyššího  soudu  ČSR  ze  dne  27.  1.  1974,  sp.  zn.  Cpj  37/74  (Sbírka  soudních  rozhodnutí  a 

stanovisek 11/1976, s. 34–35) 
27 Srov. Jouza L. , Zákoník práce s komentářem, včetně aplikace občanského zákoníku, 3. aktualizované vydání, 

Praha, 2008, str. 967 
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„Příčinná souvislost  je dána tehdy,  jestliže úraz (úrazový děj) byl  jednou z příčin poškození 

zdraví zaměstnance, a to příčinou důležitou, podstatnou a značnou, resp. příčinou dovršující 

předchozí nepříznivý stav zaměstnance.“28 Je zapotřebí též řešit otázku, kdy má úraz, tedy 

poškození  zdraví,  více  příčin.  Není  nutné,  aby  poškození  zdraví  bylo  způsobeno  pouze 

a jedině v důsledku vnějšího vlivu, ale postačuje pokud  je  tento vnější vliv  jednou z příčin, 

ovšem příčinou podstatnou, bez které by jinak k poškození zdraví nedošlo. Soudní praxe se 

zabývala problémem predispozice zaměstnance k určitému poškození zdraví a tedy, jak určit 

v tomto případě vznik odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu. „Bylo by 

v rozporu  se  smyslem  zákona  chránit pracovníka před  škodami  z pracovních úrazů, kdyby 

byla  z  této  ochrany  vyloučena  poškození  na  zdraví,  vykazující  všechny  znaky  pracovního 

úrazu,  jen  z  toho  důvodu,  že  u  poškozeného  existovala  určitá  predispozice,  která 

spolupůsobila  při  vzniku  poškození  na  zdraví,  způsobeného  úrazovým  dějem.  Existence 

určitého  chorobného  stavu,  byť  i  latentního,  nemůže  vyloučit  závěr,  že mezi  úrazovým 

dějem a jím vyvolaným následným chorobným stavem je přímá příčinná souvislost, a že tedy 

vyvolání  tohoto chorobného stavu bylo způsobeno výkonem práce  jako  jednou z hlavních 

příčin  (např.  výhřez  meziobratlové  ploténky,  na  které  již  několik  let  byly  degenerativní 

změny  tuberkulosního  původu,  a  tím  i  predispozice  k  výhřezu  ploténky). Nemůže  ovšem 

stačit  pouhé  připuštění možnosti  zhoršení  zdravotního  stavu  v  důsledku  úrazového  děje, 

nýbrž musí být tato příčinná souvislost najisto postavena.“29  

Lze  tedy  říct,  že  ke  vzniku  pracovního  úrazu  jako  předpokladu  odpovědnosti 

zaměstnavatele dochází, pokud je zdraví poškozeno v důsledku úrazového děje, ovšem není 

nutné, aby poškození  zdraví bylo  způsobeno pouze a  jedině v důsledku vnějšího vlivu, ale 

postačuje, pokud je tento vnější vliv jednou z příčin, bez které by ale jinak k poškození zdraví 

nedošlo. 

 

Je‐li pochybnost o  tom,  zda  konkrétní úrazový děj  je příčinou poškození  zdraví,  k jakému 

poškození  zdraví došlo nebo  zda k poškození  zdraví vůbec došlo, bude nutné  tuto otázku 

                                                       
28 Součková M. a kolektiv, Zákoník práce, komentář, 3. vydání Praha: C. h. Beck, 2001, str.435 
29  Zhodnocení  Nejvyššího  soudu  ČR  ze  dne  27.  1.  1974,  sp.  zn.  Cpj  37/74  (Sbírka  soudních  rozhodnutí  a 

stanovisek 11/1976, s. 35) 
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řešit posudkem  lékaře.  Lékař  jako  znalec může  řešit pouze  skutkové okolnosti,  tedy určit 

míru a druh poškození zdraví a příčinnou souvislost s úrazovým dějem, ale není již oprávněn 

určovat,  zda  jde  o  pracovní  úraz  či  ne. Otázka,  zda  konkrétní  úraz  je  pracovním  úrazem 

a splňuje zákonné podmínky podle § 380 ZP, je otázka právní a v krajním případě soudního 

řízení  tedy  bude  toto  posouzení  náležet  soudu.  Soud  se  ovšem  bez  znaleckého  posudku 

lékaře ve svém rozhodování obejít nemůže. 

 

Souvislost  s plněním  pracovních  úkolů,  souvislost  s úkony  v přímé  souvislosti 

s plněním pracovních úkolů a úraz utrpěný pro plnění pracovních úkolů 

Podstatnou  podmínkou  vzniku  pracovního  úrazu,  jako  v  zásadě  i  při  ostatních  druzích 

pracovněprávní  odpovědnosti,  je  to,  že  k  úrazu  došlo  při  plnění  pracovních  úkolů  nebo 

v přímé souvislosti s ním nebo pro plnění pracovních úkolů. „Okolnost, zda ke škodě došlo 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, umožňuje posoudit, zda se na 

věc vztahují ustanovení  zákoníku práce,  či nikoliv.“30 Při absenci  tohoto  znaku nemůže  jít 

o pracovní  úraz,  a  tedy  nevznikne  odpovědnost  zaměstnavatele  podle  pracovního  práva, 

může ovšem vzniknout jiný druh odpovědnosti (občanskoprávní).  

Z praktického hlediska není důležité,  zda  k pracovnímu úrazu došlo při plnění pracovních 

úkolů anebo zda k němu došlo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů a není důvod 

mezi  tím  rozlišovat.31 Z hlediska posuzování,  zda  jde o pracovní úraz,  jsou postaveny  tyto 

dvě,  resp.  tři  (včetně  úrazu,  který  zaměstnanec  utrpěl  pro  plnění  pracovních  úkolů) 

podmínky na roveň.  

Pokud  jde  o  tyto  právní  termíny,  je  nutné  použít  výkladové  ustanovení  zákoníku  práce 

v § 273  a  274,  které  říkají,  co  je  plnění  pracovních  úkonů  a  co  je  v přímé  souvislosti 

s plněním pracovních úkonů. 

 

Plněním pracovních úkonů je: 

                                                       
30 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 702 
31   Srov. Rozsudek Najvyššieho súdu SSR ze dne 29,9,1971, sp. Zn. 4 Cz 13/71  (Sbírka soudních rozhodnutí a 

stanovisek 13/1971) 
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• výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr 

• jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele 

• činnost, která je předmětem pracovní cesty  

• činnost  konaná  pro  zaměstnavatele  na  podnět  odborové  organizace,  rady 

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

nebo ostatních zaměstnanců 

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

nepotřebuje  zvláštní  oprávnění  nebo  ji  nevykonává  proti  výslovnému  zákazu 

zaměstnavatele.  

• dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem 

Plněním  pracovních  úkonů  jsou    činnosti,  které  vyplývají  pro  zaměstnance  z pracovní 

smlouvy  a  z  druhu  práce  v ní  sjednaného,  a  dále  z  konkrétního  pracovního  zařazení 

zaměstnance  a  z  pokynů  vedoucích  zaměstnanců  zaměstnavatele,  anebo  činnosti,  které 

vyplývají z pracovněprávních předpisů. Ovšem plněním pracovních úkonů  jsou kromě toho 

také  činnosti,  které  z pracovního  poměru  přímo  nevyplývají,  ale  zaměstnavatel  nebo  jiný 

orgán zaměstnavatele dal k těmto činnostem příkaz nebo jiný podnět.  

 

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou: 

• úkony potřebné k výkonu práce 

• úkony během práce obvyklé 

• úkony nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení 

• úkony  obvyklé  v  době  přestávky  v  práci  na  jídlo  a  oddech  konané  v  objektu 

zaměstnavatele 

• 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 

• školení  zaměstnanců  organizované  zaměstnavatelem  nebo  odborovou  organizací, 

popřípadě orgánem nadřízeným  zaměstnavateli, kterým  se  sleduje  zvyšování  jejich 

odborné připravenosti 
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Zákon uvádí též negativní vymezení úkonů v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. 

Takovými úkony nejsou: 

• cesta do zaměstnání a zpět 

• stravování 

• vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět (bez příkazu 

zaměstnavatele), pokud není konána v objektu zaměstnavatele 

 

 

Obecným kriteriem pro  řešení otázky,  zda k určité  skutečnosti,  jednání, události došlo při 

plnění  pracovních  úkolů  nebo  v  přímé  souvislosti  s  ním,  je  posouzení,  v  jaké  souvislosti 

z hlediska místního,  časového  a  věcného  ke  zkoumanému  jevu  došlo.32  Věcné  hledisko 

spočívá  v tom,  že  zaměstnanec  činností,  při  níž  byla  škoda  způsobena,  sledoval 

z objektivního hlediska plnění pracovních úkolů nebo úkonů s nimi souvisejících. Problému, 

jak  posuzovat  jednání  zaměstnance,  zda  jde  o  činnost  při  plnění  pracovních  úkolů  nebo 

v přímé  souvislosti  s nimi  a  jak  ji  posoudit,  se  týká  rozsudek  Nejvyššího  soudu  ze  dne 

14.1.2003,  sp. zn. 21 Cdo 454/2002:  „Pro  závěr,  zda  zaměstnanec  plnil  pracovní  úkoly 

nejsou samy o sobě významné motiv či pohnutka zaměstnance (vzdálenější předpoklady a 

představy,  z nichž  jednající  vychází),  ale  především  to,  zda  z hlediska  věcného, místního 

i časového jde objektivně o činnost konanou pro zaměstnavatele.“33

Věcné  hledisko  například  nebude  splněno  a  nepůjde  tedy  o  pracovní  úraz,  když 

zaměstnanec dokončí před ukončením pracovní směny pracovní úkol, jehož provedením byl 

pověřen, a o další práci se u svého nadřízeného záměrně nehlásí. Ovšem nebude to platit 

pro  případy,  kdy  pracovník  nepracuje,  protože  vyčkává   přidělení  další  práce  od  svého 

nadřízeného.34  

 

                                                       
32 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 703 
33 Rozsudek Nejvyššího  soudu  ze dne 14.1.2003,  sp.  zn. 21 Cdo 454/2002  (Soudní  judikatura  č. 5/2003,  str. 

353) 
34 Srov. zhodnocení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27. 1. 1974, sp. zn. Cpj 37/74 (Sbírka soudních rozhodnutí a 

stanovisek 11/1976, s. 32) 
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Úkonem potřebným k výkonu práce je například příprava nářadí, seřízení strojů apod. Úkon 

nutný před počátkem práce nebo po jejím skončení je například převlečení se do pracovního 

oděvu, respektive převlečení se zpět. Úkonem během práce obvyklým  je například použití 

toalety včetně cesty tam a zpět. 

 

Pracovní  cesta  jakožto  časově  omezené  vyslání  zaměstnance  zaměstnavatelem  mimo 

sjednané místo výkonu práce  je plněním pracovních úkonů,  jde o případ přímo vyjádřený 

zákonem.  „Při  posuzování  úrazů  na  pracovní  cestě  je  nutné  vycházet  z toho,  jak 

zaměstnavatel stanovil místo a dobu začátku  i konce pracovní cesty pro účely poskytování 

pracovních náhrad.“35

 

V  přímé  souvislosti  s  plněním  pracovních  úkolů  je  školení  zaměstnanců  organizované 

zaměstnavatelem  nebo  odborovou  organizací,  popřípadě  orgánem  nadřízeným 

zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti. Podle § 228 a 230 

ZP se zaškolení nebo zaučení a účast na školení nebo  jiných formách přípravy anebo účast 

na studiu za účelem prohloubení kvalifikace považuje za výkon práce. Problému školení se 

týká rozsudek bývalého Nejvyššího soudu  ze dne 8.3.1966, sp. Zn. 6 Cz 140/65 (uveřejněný 

pod  S III,  str.  364).  Školením  se  nemůže  myslet  jen  samotná  účast  na  diskuzích 

a přednáškách,  ale  též  činnost při  školení,  která  z místního,  časového  a  věcného hlediska 

s vlastním školením přímo souvisí a jsou po dobu školení obvyklé, posuzují se potom stejně 

jako úkony potřebné  k  výkonu práce.  Za  tyto úkony  ale  se nepovažují delší přestávky  ve 

školení,  obdobně  jako  se  za  ně  nepovažuje  například  dvouhodinová  polední  přestávka 

v obchodě mezi dopolední a odpolední směnou, tato přestávka není totiž pracovní dobou.36

 

Stravování  je přímo  výslovně  vyloučeno  z úkonů  v přímé  souvislosti  s plněním pracovních 

úkolů.  Tedy  poškození  zdraví  při  jídle  během  polední  přestávky,  například  vdechnutím 

sousta  nebo  uklouznutí,  nemůže  zakládat  odpovědnost  zaměstnavatele.  Ke  stravování  se 

                                                       
35 Součková M. a kolektiv, Zákoník práce, komentář, 3. vydání Praha: C. H. Beck, 2001, str.437 
36 Srov. Rozsudek bývalého Nejvyššího soudu  ze dne 8.3.1966, sp. Zn. 6 Cz 140/65 (uveřejněný pod S III, str. 

364) 
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vyjádřil Okresní soud v Jihlavě, když stanovil, že pokud je zaměstnavatel povinen v horkých 

provozech poskytovat nápoje, požívání těchto nápojů není považováno za stravování, ale za 

úkon  v přímé  souvislosti  s plněním  pracovních  úkonů.37  Taktéž  za  stravování  nebude 

považováno občerstvení řidiče vozidla, který vykonává řízení auta jako pracovní úkol, pokud 

se po ujetí určité etapy cesty jde občerstvit do hostince. Pokud je v takovém případě zraněn, 

půjde o pracovní úraz, občerstvení je zde totiž považováno za úkon potřebný k výkonu práce 

nebo během práce obvyklý.38

Zato samotná cesta  ke stravování se za úkon v přímé souvislosti s plněním pracovního úkolu 

považuje, ovšem závisí na  tom, zda se přestávka v práci na  jídlo a oddech koná v objektu 

zaměstnavatele.  Je  zde  podobnost  z cestou  do  práce  a  zpět,  kde  je  odpovědnost 

zaměstnavatele dána  též od  vstupu  zaměstnance do objektu  zaměstnavatele.  „Z hlediska 

posouzení, zda cesta ke stravování, na které zaměstnanec utrpěl pracovní úraz, byla konána 

v objektu  zaměstnavatele  (§ 25 odst. 3 nařízení vlády  č. 108/1994 Sb.  )  (red.: nyní § 274 

odst.  1  věta  první  ZP),  je  rozhodující,  zda  jde  o  prostory  (budovy,  prostranství)  ve  sféře 

dispozice  zaměstnavatele,  kde  je  zaměstnanec  povinen  podrobit  se  pokynům 

zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; utrpí‐li zaměstnanec úraz 

mimo  rámec  těchto  prostor,  není  z  tohoto  hlediska  významné,  že  cesta  po  veřejném 

prostranství byla k místu stravování jediným možným přístupem.”39

 

Zajistit  vyšetření  v  souvislosti  s  noční  prací,  je  podle  zákoníku  práce  povinností 

zaměstnavatele. Dále zákoník práce stanoví v případech výkonu některých prací povinnost 

zaměstnavatele  zajistit  výkon  těchto  prací  pouze  osobami  podrobenými  zvláštnímu 

očkování anebo osobami s platným zdravotním průkazem nebo dokladem o odolnosti vůči 

nákaze.  V těchto  případech  a  v případě  nutného  ošetření  zaměstnance  (poskytnutí  první 

pomoci) se tyto úkony považují za úkony v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů a to 

včetně  cesty  k nim  a  zpět  i mimo  objekt  zaměstnavatele.  Pokud  jde  o  běžné  ošetření  či 

                                                       
37  Srov.  rozsudek Okresního  soudu  v Jihlavě  ze  dne  30.3.1976,  sp.  Zn.  5  C  140/1976  (zveřejněný  pod  S IV, 

str. 957) 
38  Zhodnocení  Nejvyššího  soudu  ČSR  ze  dne  27.  1.  1974,  sp.  zn.  Cj  37/74  (Sbírka  soudních  rozhodnutí  a 

stanovisek 11/1976, s. 34) 
39 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1824/2005 (Soudní judikatura 56/2007) 
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vyšetření  bez  nařízení  zaměstnavatele,  tak  se  za  úkony  v přímé  souvislosti  s plněním 

pracovních úkolů považují  jen  tehdy,  jsou‐li vykonány v objektu zaměstnavatele, například 

pokud jsou vyšetření vykonávána u závodního lékaře. 

 

Odstavec 3 § 380 stanoví, že pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodí na 

cestě  do  zaměstnání  a  zpět.  Toto  ustanovení  je  trochu  nadbytečné,  protože  ZP  již  při 

vymezení přímé souvislosti s plněním pracovních úkonů stanovuje, že takovým úkonem není 

cesta do zaměstnání. Na výše zmíněné ustanovení navazuje výkladový § 387, který říká, co 

cesta  do  zaměstnání  je:  „Cestou  do  zaměstnání  a  zpět  se  rozumí  cesta  z  místa 

zaměstnancova bydliště  (ubytování) do místa  vstupu do objektu  zaměstnavatele nebo na 

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

a stavebnictví také cesta na určené shromaždiště a zpět.“ Důležité je stanovení, kde začíná 

a končí  objekt  zaměstnavatele,  což  může  činit  problémy  v případech,  že  objekt 

zaměstnavatele se nachází například v rozsáhlém průmyslovém areálu. Lze dojít k názoru, že 

k pracovnímu  úrazu  může  dojít  v tom  případě,  kdy  už  je  zaměstnanec  povinen  řídit  se 

pokyny zaměstnavatele, které nějak usměrňují jeho chování, popřípadě zajišťují bezpečnost 

a  ochranu  zdraví  při  práci.40  Pokud  se  tedy  zaměstnanec  nachází  v místě  pracoviště  při 

plnění pracovních úkonů nebo  v přímé  souvislosti  s ním  anebo plní mimo  toto pracoviště 

pracovní  úkony,  je  pod  vlivem  zaměstnavatele  a  ten  má  vůči  němu  v tomto  případě 

povinnost  jakési  kvalifikované  opatrnosti  a  v případě  úrazu  zaměstnance  také  vznikne 

odpovědnost zaměstnavatele. 

Za  cestu  do  zaměstnání  se  nebude  též  považovat  cesta  z místa  bydliště,  pokud  je  její 

vykonání  pracovním  úkolem  zaměstnance.  Takovou  cestou  bude  například  cesta 

zaměstnance na úřad, pokud tam vyráží na pokyn zaměstnavatele na začátku pracovní doby 

z místa  svého  bydliště,  protože  to  se  nachází  blíž  než  objekt  zaměstnavatele.  Dále  se 

podobného  případu  týká  zhodnocení  Nejvyššího  soudu  ČSR  ze  dne  27.  1.  1974, 

sp. zn. Cpj 37/74 (zveřejněný pod R 11/1976, s. 32): „Jde o pracovní úraz, utrpěla‐li domácká 

                                                       
40 srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2005, sp. zn. 21 Cdo 688/2005 (Sbírka soudních rozhodnutí a 

stanovisek 36/2006) 
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dělnice při dovozu výrobků do podniku úraz, poněvadž podle pracovní smlouvy byla povinna 

výrobky dovážet do provozovny, takže k úrazu došlo při plnění pracovních úkolů.” 

§ 387 také stanoví, co cestou do zaměstnání není: „Cesta z obce bydliště zaměstnance na 

pracoviště nebo do místa ubytování v  jiné obci, která  je cílem pracovní cesty, pokud není 

současně  obcí  jeho  pravidelného  pracoviště,  a  zpět  se  posuzuje  jako  nutný  úkon  před 

počátkem práce nebo po jejím skončení.“41 Za cestu do zaměstnání se bude tedy považovat 

pouze  cesta  k dopravnímu prostředku,  kterým má  zaměstnanec odcestovat do  jiné obce, 

a jízda tímto dopravním prostředkem bude tedy již  úkon před počátkem práce. Jakmile ale 

dosáhne  zaměstnanec místa  ubytování  v jiné  obci,  tím  tento  úkon  před  počátkem  práce 

končí a následná cesta z místa ubytování na místo výkonu práce bude považována za cestu 

do zaměstnání. 

Pracovní  úraz  může  ovšem  vzniknout  i  za  cesty  do  zaměstnání  či  zpět, a  to  pokud  jej 

zaměstnanec utrpí pro plnění pracovních úkolů. 

 

Pracovní úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů je zvláštním případem, 

nestane  se  při  plnění  pracovních  úkolů  ani  v přímé  souvislosti  s ním,  a  proto  by  nebyla 

splněna  jedna z podmínek pracovního úrazu. Proto je tento případ vymezen do samostatné 

skutkové podstaty do odstavce  2  § 380 ZP.  Jde o úraz,  ke  kterému dojde mimo pracovní 

dobu  zaměstnance  i  mimo  místo  zaměstnání.  „V těchto  případech  jde  o  to,  že  určité 

rozhodování nebo  jednání  zaměstnance při plnění pracovních úkolů vede – mimo věcnou 

nebo časovou souvislost s plněním takových pracovních úkolů – k jeho fyzickému napadení 

osobou, které se  toto  rozhodování  týká. K úrazu  tak dochází   v době, kdy  již zaměstnanec 

pracovní úkoly neplní, ale dochází k němu právě proto, že zaměstnanec tyto úkoly dříve plnil 

nebo bude plnit.“42 Příkladem pracovního úrazu utrpěného pro plnění pracovních úkolů  je 

ublížení  na  zdraví  lékaře  (zaměstnance  nemocnice),  kterého  se  pokusil  zavraždit 

nevyléčitelně nemocný pacient, protože nebyl spokojen s průběhem léčby v nemocnici. 

 

                                                       
41 § 387, odstavec 2 ZP 
42 Součková M. a kolektiv, Zákoník práce, komentář, 3. vydání Praha: C. H. Beck, 2001, str.439 
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Pokud  zaměstnavatel  utrpí  úraz  v době,  kdy  vybočí  z plnění  pracovních  úkolů  z činnosti, 

která je v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, dochází k tzv. excesu. V případě, že 

zaměstnanec  při  takovémto  excesu  utrpěl  úraz,  nemůže  se  jednat  o  úraz  pracovní.  Jde 

o případy, kdy například zaměstnanec v pracovní době vyrábí v dílně neoprávněně výrobek 

pro  sebe,  když  neoprávněně  využívá  automobil  zaměstnavatele  pro  soukromé  účely 

(třebaže  je  to  během  pracovní  doby)  anebo  pokud  k poškození  zdraví  došlo  při  osobním 

konfliktu dvou  zaměstnanců  v pracovní době. Naopak pokud bude  zaměstnanec napaden 

a zraněn  jiným  zaměstnancem  při  plnění  pracovních  úkolů,  podmínky  vzniku  pracovního 

úrazu a objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za tento pracovní úraz budou splněny.43

 

V novém zákoně č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců je definice pracovního 

úrazu v podstatě nezměněná, ale všechny její prvky jsou sjednoceny do jediného paragrafu, 

konkrétně § 10. K  posunu definice pracovního úrazu dojít ani nemohlo, protože tento zákon 

vznikal  v podstatě  současně  s novým  zákoníkem  práce  a  do  přechodných  ustanovení  ZP 

upravujících  odpovědnost  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovních  úrazech  a  nemocech 

z povolání se použilo v podstatě stejné, předchozí judikaturou dotvořené, vymezení pojmu.  

Zákon  o  úrazovém  pojištění  zaměstnanců  sám  vymezuje  pojmy  plnění  pracovních  úkolů 

a přímá  souvislost  s plněním  pracovních  úkolů  a  neodkazuje  již  na  ustanovení  zákoníku 

práce,  ovšem  vymezuje  je  naprosto  ve  shodě  se  ZP.  „Novou“,  zatím  neúčinnou,  právní 

úpravou  se  tedy  pojem  pracovního  úrazu  nikam  neposunul  a  nadále  bude možné  si  při 

rozhodování, zda se jedná o pracovní úraz či ne, pomáhat bohatou judikaturou, která vzniká 

již od šedesátých let dvacátého stolení. 

 

Paragrafy 391 až 393 ZP upravují některé další případy, kdy se poškození zdraví považuje za 

pracovní  úraz,  ačkoli  chybí  jedna  z podmínek  pracovního  úrazu  podle  §  380  ZP,  tedy 

poškození  zdraví  nebo  smrt  zaměstnance,  přesněji  chybí  zde  pracovněprávní  vztah. 

„Zařazení  právní  úpravy  obsažené  v  ustanoveních  §  391–393  v  Dílu  1  přechodných 

ustanovení  nazvaném  „Odpovědnost  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovních  úrazech 

                                                       
43 Srov. zhodnocení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27. 1. 1974, sp. zn. Cpj 37/74 (Sbírka soudních rozhodnutí a 

stanovisek 11/1976) 
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a nemocech  z  povolání“,  je  poněkud  zavádějící,  protože  nejde  o  právní  úpravu 

odpovědnostních  vztahů  z  výkonu  závislé práce  (§ 2 odst. 4),  vzhledem  k  tomu,  že  jejími 

adresáty nejsou subjekty, které by byly navzájem v pracovněprávním vztahu.”44 V současné 

době jsou tyto skutkové podstaty, zatím neúčinně,  upraveny převážně občanským právem, 

kam  svou  podstatou  patří.  Účinnost  těchto  ustanovení  v  občanského  zákoníku  je  zatím 

odložena  na  1. 1. 2013,  kdy  by měl  vstoupit  v účinnost  též  zákon  o  úrazovém  pojištění 

zaměstnanců. 

Byly zde (v § 391 až 393) vytvořeny jakési kvazi pracovní úrazy, kterými jsou například úrazy 

studentů vysokých škol, žáků základních, středních a jazykových škol a konzervatoří, pokud 

tyto úrazy vznikly při vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s tím. O posuzování úrazu 

školáka již dříve rozhodl také Krajský soud v Brně: „Úraz školáka, k němuž došlo v přestávce 

mezi dvěma vyučovacími hodinami, třeba rovněž posoudit podle ustanovení zákoníku práce 

o odpovědnosti organizace za škodu při pracovních úrazech.“45 Dále ZP stanovuje, že právo 

na náhradu škody vzniklé „pracovním úrazem“ mají:  

• členové  dobrovolných  požárních  sborů  a  báňských  záchranných  sborů,  kteří  utrpí 

úraz při činnosti v těchto sborech ‐ Odpovídá ten, u něhož je sbor zřízen. 

• fyzické osoby, které na výzvu správních úřadů nebo územního samosprávného celku 

nebo  velitele  zásahu  a  podle  jeho  pokynů,  popřípadě  s  jeho  vědomím  osobně 

napomáhají při  zásahu proti  živelní události nebo při odstraňování  jejích následků 

a utrpí při těchto činnostech úraz ‐ Odpovídá správní úřad nebo obec, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak. 

•  fyzické osoby, které dobrovolně v rámci akce organizované územním samosprávným 

celkem vypomáhají při plnění důležitých úkolů v zájmu společnosti a utrpí při těchto 

činnostech úraz ‐ Za škodu vzniklou tímto úrazem jim odpovídá ten, pro koho v době 

tohoto úrazu pracovaly. 

• členové družstev, kteří utrpí úraz při výkonu funkce nebo při dohodnuté činnosti pro 

družstvo 

                                                       
44 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 1003 
45 Usnesení Krajského  soudu v Brně  ze dne 12. 3. 1970,  sp.  zn. 15 Co 60/70  (Sbírka  soudních  rozhodnutí a 

stanovisek 67/1971) 
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• zdravotníci  Červeného  kříže,  dárci  při  odběru  krve,  členové  Horské  služby,  jakož 

i fyzické  osoby,  které  na  jejich  výzvu  a  podle  jejich  pokynů  osobně  pomáhají  při 

záchranné akci v terénu 

• fyzické  osoby,  které  dobrovolně  vykonávají  pečovatelskou  službu  sociálního 

zabezpečení 

• fyzické osoby,  které byly pověřeny  zaměstnavatelem určitou  funkcí nebo  činností, 

jestliže utrpěly úraz při plnění úkolů souvisejících s výkonem příslušné funkce nebo 

činnosti ‐ Odpovídá ten, pro koho byly v době tohoto úrazu činné. 

• Osoby se zdravotním postižením, které nejsou v pracovním poměru a jejichž příprava 

na budoucí povolání se provádí podle zvláštních předpisů ‐ Odpovídá ten, u něhož se 

příprava pro povolání provádí. 

 

Odpovědnost  při pracovních úrazech 

„Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem,  jestliže škoda 

vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“46

Tedy,  jak  už  bylo  výše  zmíněno,  ke  vzniku  odpovědnosti  v tomto  případě  je  vyžadována 

existence  pracovního  úrazu,  vznik  škody  a  příčinná  souvislost mezi  nimi.  Škoda musí  být 

způsobena v důsledku pracovního úrazu.  

 

Druhá  část  věty  v ustanovení  §  366,  odstavce  jedna:  „jestliže  škoda  vznikla  při  plnění 

pracovních  úkolů  nebo  v přímé  souvislosti  s ním“  se  jeví  jako  poněkud  nadbytečná 

a zavádějící.  Škodou  se  tu patrně myslí poškození  zdraví  zaměstnance a nikoli  škoda  jako 

soubor jednotlivých dílčích škod, majetkových a jiných újem, ze kterých zaměstnanci vzniká 

nárok na náhradu. „Souvislost s plněním pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním“ 

se  nevztahuje  na  tuto  škodu  jako  následek    pracovního  úrazu  ale  k poškození  zdraví 

a definuje tak samotný pracovní úraz. To je zbytečné vzhledem k tomu, že současný zákoník 

práce  již  definici  pojmu  „pracovní  úraz“  obsahuje  v  §  380,  odstavcích  1  až  3  ZP. Ovšem 

vymezení  pracovního  úrazu  v tomto  výkladovém  ustanovení  je  širší  než  v  §  366 

                                                       
46 ZP, § 366, odstav. 1 
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o odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu. § 380 ke dvěma případům vzniku úrazu, tedy  

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé  souvislosti  s ním, přidává  ještě případ, kdy úraz 

vznikl pro plnění pracovních úkolů. 

K této duplicitě došlo patrně tím, že  starý zákoník práce obsahoval pouze částečnou definici 

pojmu pracovní úraz, která byla následně dotvořena judikaturou a nový zákoník práce toto 

dotvořené  vymezení  pojmu  spíše  dosadil  do  původního  vymezení  odpovědnosti.  Starý 

zákoník práce stanovil odpovědnost při pracovních úrazech takto: „Došlo‐li u zaměstnance 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození na zdraví nebo k jeho 

smrti úrazem  (pracovní úraz), odpovídá za škodu  tím vzniklou zaměstnavatel, u něhož byl 

zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru.“  Je zde patrné, že se „plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním“ váže k poškození zdraví. 

Dle mého názoru by postačilo stanovit odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním 

úrazu  takto: „Zaměstnavatel odpovídá  zaměstnanci  za  škodu vzniklou pracovním úrazem“ 

s poukazem  na  definici  pracovního  úrazu.  Navíc  by  bylo  vhodnější,  kdyby  tato  definice 

pracovního úrazu ustanovení o odpovědnosti předcházela. 

Toto  je „napraveno“ v novém  zákoně  č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění  zaměstnanců, 

který  tedy obsahuje  vymezení  pojmu  pracovní  úraz,  ale  samotnou  odpovědnost  z tohoto 

pracovního  úrazu  ruší  a  nahrazuje  ji  pouze  nárokem  na  dávky  z úrazového  pojištění 

v případě vzniku pracovního úrazu  nebo nemoci z povolání. 

 

Za  škodu  při  pracovním  úrazu  je  odpovědný  zaměstnavatel,  u  kterého  je  zaměstnanec 

v pracovním poměru v době vzniku pracovního úrazu. „Z dikce ustanovení § 366 odstav. 1 

ZP vyplývá, že základní podmínkou odpovědnosti zaměstnavatele podle tohoto ustanovení 

je existence platného pracovního poměru.“47 Podle ustanovení zákoníku práce o neplatnosti 

právních  úkonů  nemůže  být  zaměstnanci  na  újmu,  pokud  neplatnost  nezpůsobil  výlučně 

sám. Dále ZP stanoví, že neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. Pokud 

tedy  nevznikne  vinou  zaměstnavatele  platný  pracovní  poměr,  bude  zaměstnanci,  nebo 

                                                       
47 Jouza L., Zákoník práce s komentářem, včetně aplikace občanského zákoníku, 3. aktualizované vydání, Praha, 

2008, str. 914 
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osobě, která by byla v případě platného pracovního poměru zaměstnancem, zaměstnavatel 

odpovědný podle zákoníku práce za škodu při pracovním úrazu. 

 

Též bylo pojednáno o tom, že odpovědnost za škodu při pracovním úrazu  je odpovědností 

objektivní,  tedy  za  výsledek,  a  není  k jejímu  vzniku  zapotřebí  porušení  právní  povinnosti 

zaměstnavatele ani jiné jeho zavinění. 

Přes  tuto  objektivní  odpovědnost  není  vyloučeno,  že  vzniká  ještě  občanskoprávní, 

správněprávní nebo trestněprávní   odpovědnost   osobě, která úraz způsobila. Stojí tu tedy 

škůdce  a  vedle  něj  také  odpovědný  zaměstnavatel,  ačkoli  škodu  nezavinil.  Jde  například 

o situaci, kdy klient zaměstnavatele způsobí škodu zaměstnanci v pracovní době. „Nárok na 

náhradu  škody  proti  zaměstnavateli  podle  ustanovení  zákoníku  práce  o  odškodnění 

pracovních úrazů, jakož i nárok na náhradu škody z téže škodné události proti tomu, kdo za 

ni  odpovídá  podle  ustanovení  občanského  zákoníku  o  odpovědnosti  za  škodu,  je možno 

uplatnit  jednou  žalobou.“48  Odpovědnost  jednoho  subjektu  tak  nevylučuje  jinou 

odpovědnost druhého. 

 

Se vznikem pracovního úrazu vznikají zaměstnavateli povinnosti podle § 105 ZP. Je povinen 

objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud  to  zdravotní  

stav  zaměstnance  dovoluje,  svědků    a  za  účasti  odborové  organizace  nebo  zástupce  pro 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě 

úrazu do doby   objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. Dále musí uvědomit 

bez  zbytečného odkladu  jiného  zaměstnavatele poškozeného  zaměstnance a umožnit mu 

účast při objasňování příčin úrazu.  Zaměstnavatel musí  vést  v  knize úrazů evidenci  všech 

úrazů,  dále  vyhotovuje  záznamy  o  všech  úrazech,  kterými  byla  způsobena  pracovní 

neschopnost delší než 3 dny nebo smrt a zaslat záznam stanoveným orgánům a  institucím 

(oblastnímu inspektorátu práce, pojišťovně, u které je pojištěn zaměstnavatel pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, popřípadě báňskému 

úřadu  nebo  Policii  ČR)  a  musí  přijímat  opatření  proti  opakování  pracovních  úrazů. 

Zaměstnavatel  také  vede  evidenci  zaměstnanců,  kteří  onemocněli  nemocí  z povolání, 

                                                       
48 Rozsudek Najvyššieho súdu ze dne 25.6.1979, sp. Zn. 1 Cz 85/79 
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a přijímá  opatření  k minimalizaci  faktorů  vyvolávajících  ohrožení  nemocí  z povolání. 

Předpisem upravujícím záznamy evidenci pracovních úrazů je nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Zaměstnanec má (podle § 106, odst. 4, písm. h) povinnost bezodkladně oznamovat svému 

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

dovolí, a pracovní úraz jiného  zaměstnance,  popřípadě  úraz  jiné  fyzické osoby,  jehož byl 

svědkem,  a  spolupracovat  při  objasňování  jeho  příčin. Ovšem  není  to  podmínka  přiznání 

nároku na náhradu škody při pracovním úrazu. „Nárok na odškodnění pracovního úrazu není 

závislý na  tom,  zda pracovník úraz ohlásí  či nikoliv,  ani na  tom,  zda  je nebo není  sepsán 

záznam o úrazu.“49 Zaměstnanec bez záznamu o úrazu ovšem bude v horším postavení při 

případném  soudním  řízení o náhradě  škody  a bude muset dokazovat  vznik odpovědnosti 

zaměstnavatele jinak. 

 

Stejně jako pracovní úrazy se podle § 384, odstavce 3 budou nahrazovat ve stejném rozsahu 

a stejným způsobem  i  jiné škody na zdraví, které ale nesplňují podmínky pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání.  

Nemoc z povolání 

Pojem nemoc z povolání 

Zatímco úraz vzniká  jako následek  jednoho úrazového děje a  je  tedy  jednodušší určit  tuto 

jeho příčinu a následně souvislost s jejím následkem a na základě toho posoudit, jestli se o 

pracovní  úraz  jedná  či  ne,  tak  u  nemoci  z povolání  jsou  na  posouzení  jejího  vzniku  a 

existence  kladeny  větší  nároky  a  často  je  nutná  součinnost  odborníka,  lékaře.  Nemoc 

z povolání vzniká většinou jako následek většího počtu dějů a podmínek a někdy se následek 

těchto  skutečností může projevit  relativně  skrytě a až  se značným  časovým odstupem od 

vzniku příčiny. Proto  jsou v právních normách nastavena objektivní kritéria a pravidla pro 

 určení zda se při vzniku škody opravdu jedná o nemoc z povolání. 

                                                       
49 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 1965, sp. zn. 6 Cz 5/65 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 

24/1965) 
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V samotném zákoníku práce, jakožto v účinné úpravě odpovědnosti za škodu při nemocech 

z povolání,  je  definice  pojmu  nemoci  z povolání  řešena  odkazem  na  podzákonný  předpis 

a to v § 380, odstavci 4: „Nemocemi z povolání  jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním 

předpisu.“  

Tímto  právním  předpisem  je  nařízení  vlády  č.  290/1995  Sb.,  kterým  se  stanoví  seznam 

nemocí z povolání. V tomto nařízení je ovšem vyjádřena také obecná definice tohoto pojmu. 

V § 1 výše  zmíněného nařízení  je  tedy určeno:  „Nemoci  z povolání  jsou 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 též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.“ 

 

Tento  seznam  nemocí  povolání,  na  který  se  v  §  1  nařízení  vlády  odkazuje,  je  v příloze 

nařízení. Seznam nemocí  je  taxativní a  je  rozdělen do šesti  částí podle druhů  jednotlivých 

nemocí.  Jsou  rozděleny na nemoci  z povolání  způsobené  chemickými  látkami,  způsobené 

fyzikálními  faktory,  týkající  se  dýchacích  cest,  plic,  pohrudnice  a  pobřišnice,  nemoci 

z povolání  kožní,    nemoci  přenosné  a  parazitární,  nemoci  způsobené  ostatními  faktory 

a činiteli.  Nelze  považovat  jinou  nemoc  za  nemoc  z povolání  pouze  na  základě  analogie 

a podobnosti  s jinou  nemocí,  ovšem  seznam  nemocí  může  být  legislativně  aktualizován 

a rozšiřován. Pro vyšší ochranu postiženého zaměstnance je v případě pomalé reakce (nebo 

pravděpodobněji  až  následné  reakce  po  objevení  nové  nemoci)  legislativního  orgánu 

stanoveno  v zákoníku  práce  §  380,  odstavci  3:  „Jako  nemoc  z povolání  se  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.“ 

Definice  pojmu  nemoc  z povolání  je  tedy  zákoníkem  práce  přesunuta  na  podzákonný 

předpis,  který  odkazuje  na  seznam  nemocí  z povolání  do  své  přílohy,  ale  tento  seznam 

v zákoníku práce v definici nezmíněný  je v dřívějším paragrafu  (ještě než  je obsažen odkaz 

na definici)  zmíněn, aniž by  se  jinde o  tomto  seznamu v textu  zákoníku práce psalo. Tato 

nesystematičnost  by  ovšem měla  být  napravena,  ze  předpokladu,  že  vstoupí  v  účinnost 

zákon  č.  266/2006,  o úrazovém  pojištění  zaměstnanců,    který  již  neodkazuje  na  nařízení 

vlády a definice pojmu nemoc z povolání je již obsažena v tomto zákoně. Přílohou zákona je 
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také  seznam nemocí  z povolání, což může mírně komplikovat  rozšiřování  tohoto  seznamu 

nemocí,  protože  novelizace  podzákonného  předpisu  je  obecně  jednoduší  než  dosáhnout 

konsenzu  pro  přijetí  novely  zákona,  ačkoli  se  jedná  o  věc,  kde  nelze  předpokládat  příliš 

neshod mezi politickými uskupeními na rozdílných stranách politického spektra. 

Definice  pojmu  nemoc  z povolání  je  v novém,  zatím  neúčinném  zákoně  č.  266/2006  Sb. 

uvedena  v  §  11  a  je  v zásadě  stejná: „Nemocí  z  povolání  se  rozumí  nemoc  vznikající 

nepříznivým  působením  chemických,  fyzikálních,  biologických  faktorů  nebo  jiných 

škodlivých  faktorů  souvisejících  s  prací,  pokud  je  uvedena  v  seznamu  nemocí  z  povolání 

uvedeném  v příloze  č. 1  k  tomuto  zákonu  a pokud  vznikla  za podmínek,  za nichž nemoc 

z povolání  vzniká,  a dosáhla  klinického  stupně  závažnosti,  který  je  jako nemoc  z povolání 

uznáván.“ 

 

Podmínky, za nichž nemoci z povolání vznikají, uvedené v seznamu nemocí z povolání  jsou 

určeny  obecně.  Často  bude  ve  sporných  případech  nutná  součinnost  odborníka,  znalce 

v oboru  hygieny  práce,  aby  určil,  zda  okolnosti,  za  nichž  je  vykonávána  práce 

zaměstnancem,  jsou  podmínkami,  při  kterých  vzniká  nemoc  z povolání.    „Zpravidla  však 

bývá podkladem pro odškodnění nemoci z povolání posudek, kterým byla uznána nemoc z 

povolání (tzv. hlášenka nemoci z povolání), vydaný na základě vyhlášky č. 342/1997 Sb. (ve 

znění  pozdějších  předpisů),  kterou  se  stanoví  postup  při  uznávání  nemocí  z  povolání 

a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.“50  

Uznávání  nemocí  z  povolání  provádějí  zdravotnická  zařízení  uvedená  v  příloze  vyhlášky 

č. 342/1997  Sb.  a  to  na  základě  posouzení  zdravotnickým  zařízením,  jehož  součástí  je 

oddělení nebo klinika nemocí z povolání nebo pracovního lékařství. 

 

                                                       
50 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 936 
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Odpovědnost při nemocech z povolání     

U  nemoci  z povolání  platí,  že  zaměstnavatel  odpovídá  zaměstnanci  za  škodu  vzniklou 

nemocí  z  povolání,  jestliže  zaměstnanec  naposledy  před  jejím  zjištěním  pracoval 

u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.51

 

V případě odpovědnosti zaměstnavatele ya škodu z nemoci z povolání vzniká odpovědnost 

následovně: 

1. Zaměstnanec musí onemocnět nemocí z povolání. Zaměstnanec onemocněl nemocí, 

která je zákonnou normou označena za nemoc z povolání, a jsou splněny podmínky  

jejího  vzniku  dle  nařízení  vlády  č.  290/1995  Sb.  Takové  podmínky  existují    na 

pracovišti  u  zaměstnavatele,  u  kterého  zaměstnanec  pracuje  anebo  naposledy 

pracoval před jejím zjištěním. 

2. Vznikne škoda na straně zaměstnance. 

3. Je  dána  příčinná  souvislost  mezi  vznikem  škody  na  straně  zaměstnance 

a onemocněním kvalifikovaným jako nemoc z povolání.  

 

Při vzniku odpovědnosti za škodu při nemoci z povolání není důležité, jestli existuje příčinná 

souvislost  mezi  výkonem  práce  zaměstnance  a  nemocí,  která  je  považována  za  nemoc 

z povolání. Musí existovat příčinná  souvislost mezi  vzniklou  škodou  a   nemocí  z povolání, 

která může vzniknout pouze tím, že zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele za podmínek, 

za kterých tato nemoc vzniká. Postačuje tu fakt, že při onemocnění byla splněna existence 

podmínek na pracovišti, které jsou dané nařízením vlády č. 290/1995 Sb. 

Při onemocnění nemocí z povolání se použije právní domněnka, že nemoc z povolání vznikla 

v důsledku  podmínek  na  pracovišti  a  není  třeba  v případě  existence  těchto  relevantních 

podmínek tuto příčinnou souvislost prokazovat. 

 

Pokud  byl  zaměstnanec  dlouhou  dobu  zaměstnán  u  jednoho  zaměstnavatele,  je  určení 

odpovědného subjektu  jednoznačné,  je  jím zaměstnavatel,  jestliže zde působily podmínky, 

                                                       
51 ZP, § 366, odstav. 2 
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za  nichž  nemoc  vzniká. Ovšem  častý  je  případ,  kdy  zaměstnanec  pracuje  během  delšího 

období u několika zaměstnavatelů a u každého z těchto zaměstnavatelů působí vlivy, které 

jsou podmínkou pro vznik nemoci z povolání. V takovém případě zákon přímo stanoví, že je 

odpovědný ten zaměstnavatel, u něhož   naposledy pracoval zaměstnanec za podmínek, za 

nichž  vzniká  nemoc  z  povolání,  kterou  byl  postižen.  Ostatní  předchozí  zaměstnavatelé 

zaměstnance,  i  když  u  nich  pracoval  zaměstnanec  i  po  výrazně  delší  dobu,  odpovědní 

nebudou. „Jestliže na pracovišti podniku, proti němuž je nárok uplatňován, jsou objektivně 

dány podmínky pro vznik nemoci  z povolání; není  rozhodné,  zda pracovník, u něhož byla 

zjištěna  nemoc  z  povolání,  pracoval  na  posledním  pracovišti  po  dobu,  jež  z  hlediska 

lékařského  je  předpokladem  pro  vznik  nemoci  z  povolání.  Proti  svému  poslednímu 

zaměstnavateli neuplatní pracovník nárok  jen v  takovém případě, kdy podmínky pro vznik 

nemoci  z  povolání,  kterou  onemocněl  na  tomto  posledním  pracovišti,  vůbec 

neexistovaly.“52

 

Zaměstnavatel odpovědný za škodu při nemoci z povolání, který zaměstnanci uhradil škodu, 

má  potom  právo  náhrady  i  u  ostatních  zaměstnavatelů,  u  kterých  zaměstnanec  pracoval 

předtím,  pokud  to  bylo  za  podmínek,  z nichž  vznikla  nemoc  z povolání  postiženého 

zaměstnance.  Toto  právo  má  zaměstnavatel  vůči  každému  dalšímu  zaměstnavateli,  u 

kterého podmínky vzniku nemoci z povolání působily. 

 

Zproštění se odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání 

 

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

objektivní.   Nelze se  jí zbavit  jinak než ze zákonem stanovených, přesně určených důvodů. 

                                                       

52 Rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 20. 9. 1962, sp. zn. 5 Co 229/62 (Sbírka soudních rozhodnutí a 
stanovisek 35/1963)  
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Tyto  důvody  jsou  v ZP  vyjádřeny  v  §  367  s výjimkou  v §  368.  Výčet  je  taxativním,  tedy 

uzavřený, a nelze jej  rozšiřovat výkladem ani analogií.  

Určitá  nespravedlnost,  která  nastává  při  nezaviněném  (rozumějme  zaměstnavatelem) 

vzniku  odpovědnosti  zaměstnavatele,  pokud  neexistuje  žádný  z důvodů  zproštění  této 

odpovědnosti, se dá řešit pomocí regresivních nároků vůči tomu, kdo škodu způsobil. Toto 

právo  náhrady  škody  je  řešeno  občanským  právem,  ale  samotný  zákoník  práce  na  tuto 

skutečnost  upozorňuje v § 384:  

„(1) Zaměstnavatel, který nahradil poškozenému  škodu, má právo na náhradu vůči  tomu, 

kdo  poškozenému  za  tuto  škodu  odpovídá  podle  občanského  zákoníku,  a  to  v  rozsahu 

odpovídajícím  míře  této  odpovědnosti  vůči  poškozenému,  pokud  nebylo  předem 

dohodnuto jinak. 

(2)  Jde‐li o náhradu  škody při nemoci  z povolání, má  zaměstnavatel, který  škodu uhradil, 

právo na náhradu vůči všem zaměstnavatelům, u nichž postižený zaměstnanec pracoval za 

podmínek,  z  nichž  vznikla  nemoc  z  povolání,  kterou  byl  postižen,  a  to  v  rozsahu 

odpovídajícím době, po kterou pracoval u těchto zaměstnavatelů za uvedených podmínek.“ 

 

Liberační  důvody,  které  zprošťují  zaměstnavatele  jeho  odpovědnosti,  musí  sám 

zaměstnavatel tvrdit a prokázat. Jestliže zaměstnanec prokazuje existenci pracovního úrazu, 

vznik  škody  a    příčinnou  souvislost  mezi  pracovním  úrazem,  resp.  nemocí  z povolání, 

a škodou,  při  snaze  o  zproštění  této  odpovědnosti  je  důkazní  břemeno    zase  na  druhé 

straně, na zaměstnanci.  

 

Zcela  se  zaměstnavatel  zprostí  své  odpovědnosti  za  škodu  při  pracovních  úrazech 

a nemocech z povolání ze dvou důvodů vyjádřených v odstavci 1 § 367 ZP a to pouze tehdy, 

pokud byly následující skutečnosti jedinou příčinou vzniku škody: 

1. Škoda  vznikla  tím,  že postižený  zaměstnanec  svým  zaviněním porušil právní, nebo 

ostatní  předpisy  anebo  pokyny  k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci, 

ačkoliv  s  nimi  byl  řádně  seznámen  a  jejich  znalost  a  dodržování  byly  soustavně 

vyžadovány a kontrolovány. 

2. Škoda vznikla v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití 

návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit.  
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Ze stejných důvodů se může zaměstnavatel   své odpovědnosti zprostit také jen zčásti, a to 

za  předpokladu,  že  tyto  skutečnosti  byly  pouze  jednou  z příčin  vzniku  škody.  V případě 

částečného  zproštění  odpovědnosti,  určuje  zaměstnavatel  část  škody,  kterou  nese 

zaměstnanec podle míry jeho zavinění. 

3. Posledním důvodem zproštění, který ovšem zapříčiňuje vždy  jen částečné zproštění 

odpovědnosti zaměstnavatele, je lehkomyslné jednání zaměstnance. § 367, odstavec 

2,  písmeno  b:  „proto,  že  si  zaměstnanec  počínal  v  rozporu  s  obvyklým  způsobem 

chování  tak,  že  je  zřejmé,  že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo 

pokyny  k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  jednal  lehkomyslně, 

přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může 

způsobit  újmu  na  zdraví.  Za  lehkomyslné  jednání  není možné  považovat  běžnou 

neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.„  

 

Tedy  tři důvody  zproštění odpovědnosti  za  škodu při pracovních úrazech nebo nemocech 

z povolání jsou: 

• porušení  právních  nebo  ostatních  předpisů  anebo  pokynů  zajištění  BOZP 

zaměstnancem 

• opilost zaměstnance nebo zneužití návykových látek zaměstnancem 

• lehkomyslné jednání zaměstnance 

 

Porušení právních nebo ostatních předpisů anebo pokynů zajištění BOZP 

ZP vymezuje, co  jsou právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci  v  §  349.  Toto  ustanovení  je  již  výše  citováno  v kapitole  týkající  se  pramenů  práva. 

Obecné vymezení těchto předpisů je takové, že obsahem předpisu je ochrana života a zdraví 

zaměstnanců. Nemusí se jednat o předpis, který upravuje pouze ochranu zdraví při práci, ale 

jakýkoli předpis týkající se ochrany života a zdraví. Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci  jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci a mohou 

mít  v zásadě  jakoukoli  formu.  „Soudy  dbají  na  to,  že  musí  jít  o  předpis  anebo  pokyn 

konkrétní, který upravuje určitý způsob  jednání anebo konkrétní způsob  jednání zakazuje. 

Porušení  předpisů  nebo  pokynů  všeobecného  charakteru  nemůže mít  totiž  za  následek 
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právní účinky uvedené v ustanoveních a § 367 odst. 1 písm. a) a § 367 odst. 2 písm. a) ZP 

Také  zákon  č. 361/2000 Sb.  , o provozu na pozemních komunikacích, ve  znění pozdějších 

předpisů  je  bezpečnostním  předpisem,  neboť  svým  obsahem  směřuje  k  tomu,  aby  byla 

zajištěna  bezpečná  doprava  na  komunikacích.  I  tu  ovšem  musí  jít  o  porušení  předpisu 

upravujícího  konkrétní  povinnost  pro  řidiče  nebo  chodce.”53  Konkrétnost  předpisů  nebo 

pokynů  je vyžadována též v samotném ustanovení § 367, odstv. 4 ZP: „Při posuzování, zda 

zaměstnanec  porušil  právní  nebo  ostatní  předpisy  anebo  pokyny  k  zajištění  bezpečnosti 

a ochrany  zdraví  při  práci,  se  zaměstnavatel  nemůže  dovolávat  všeobecných  ustanovení, 

podle nichž si má každý počínat tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.“ 

Pro zproštění odpovědnosti zaměstnavatele je vyžadováno, aby zaměstnanec byl s předpisy 

nebo pokyny řádně seznámen a aby jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány 

a kontrolovány,  přičemž  toto  seznámení  s nimi,  kontrolování  a  požadavek  dodržování  

nemůže  být  pouze  čistě  formální.  O  řádné  seznámení    nepůjde  tehdy,  pokud  by  byly 

zaměstnanci tyto bezpečnostní předpisy a pokyny dány jen k přečtení, i kdyby potvrdil svým 

podpisem,  že  byl  s těmito  předpisy  seznámen.54  Pokud  by  předpisy  nebyly  soustavně 

a pravidelně kontrolovány, tak by se nemohl zaměstnavatel své odpovědnosti zbavit úplně, 

ale mohl by se jí zbavit zčásti.55

Pro zbavení se odpovědnosti se vyžaduje, aby porušení bezpečnostních předpisů a pokynů 

zaměstnancem  bylo  zaviněné.    Postačuje  tu  i  zavinění  z nedbalosti,  ovšem,  vzhledem 

k tomu,  že  zaměstnanec musí  být  s předpisy  řádně  seznámen,  půjde  spíše  tu  o  zavinění 

vědomé. 

Opilost 

Škoda,  tedy  poškození  zdraví,  vznikla  v důsledku  opilosti  postiženého  zaměstnance  nebo 

v důsledku  zneužití  jiných  návykových  látek.  Opilost  je  dočasný  stav  a  tedy  může  být 

                                                       
53  Zhodnocení Nejvyššího  soudu  ČSR  ze  dne  27.  1.  1974,  sp.  zn.  Cpj  37/74  (Sbírka  soudních  rozhodnutí  a 

stanovisek 11/1976, s. 37–38) 
54 Srov. Stanovisko Nejvyššího soudu zveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod 32/1963 
55 Zpráva Najvyššieho súdu SSR ze dne 19. 6. 1980, sp. zn. Cpj 11/80 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 

28/1980, s. 206) 
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příčinou pouze poškození  zdraví při pracovním úrazu,  těžko by došlo k v důsledku opilosti 

zaměstnance k onemocnění nemocí z povolání.  

„Stav  opilosti  nemusí  být  dán  již  pouhým  požitím  alkoholického  nápoje,  nýbrž  k  požití 

alkoholického  nápoje  musí  tu  dojít  v  takové  míře,  že  způsobí  snížení  duševních  funkcí 

a celkové  pohotovosti  pracovníka.”
56

 Opilost  se  musí    posuzovat  vždy  vzhledem  ke 

konkrétní činnosti,  při  níž  došlo  k úrazu,  v některých  provozech  je  požívání 

nízkoalkoholických nápojů běžné a nijak nemusí ovlivňovat vnímání, motoriku a pohotovost 

zaměstnanců, například u dělníků při výkopových pracích. 

Je  tu  vyžadováno,  aby  zaměstnavatel  nemohl  škodě  zabránit,  například  tím,  že  opilého 

zaměstnance  vykáže  z pracoviště.  Pokud  ale  zaměstnavatel  požívání  alkoholu  toleruje 

a škoda  vznikne  jako  následek  této  opilosti,  nemůže  se  zaměstnavatel  zprostit 

odpovědnosti. 

Vždy  je  v tomto  případě  vyžadováno,  aby  opilost  byla  příčinou  škody.  Jestli  by  škoda 

zaměstnanci vznikla ve stejné míře  i v případě, že by nebyl pod vlivem alkoholu, například  

při  nárazu  vlaku  ve  kterém  zaměstnanec  cestoval  při  pracovní  cestě,  zaměstnavatel  se 

nezprostí odpovědnosti ani zčásti.  

Lehkomyslnost 

Zaměstnanec  si počínal  v  rozporu  s obvyklým  způsobem  chování  tak,  že  je  zřejmé,  že při 

práci  jednal  lehkomyslně,  ačkoliv  neporušil  bezpečnostní  předpisy  a  pokyny.  Pokud  by 

zaměstnanec  bezpečnostní  pokyny  a  předpisy  porušoval,  posuzovalo  by  se  jeho  jednání 

podle  prvního  důvodu  zproštění  zaměstnavatele  odpovědnosti  a  nikoli  podle  ustanovení 

o lehkomyslném jednání. „Jde o způsob jednání zaměstnance při určitém pracovním úkonu, 

které  sice  neupravuje  žádný  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 

                                                       
56  Zhodnocení Nejvyššího  soudu  ČSR  ze  dne  27.  1.  1974,  sp.  zn.  Cpj  37/74  (Sbírka  soudních  rozhodnutí  a 

stanovisek 11/1976, s. 41) 
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časové  i místní situaci na pracovišti počíná způsobem, při němž vědomě podstupuje riziko 

hrozící újmy na zdraví.”57

Zaměstnanec  si musel  vzhledem  ke  své  kvalifikaci  a  zkušenostem být  vědom,  že  si může 

způsobit  újmu  na  zdraví.  „Jinak  lze  posoudit  stejné  jednání  u  mladého,  nezkušeného 

a krátkou  dobu  zaměstnaného  pracovníka  a  jinak  u  zkušeného  staršího  pracovníka. 

Pracovník  si  musí  být  vědom,  že  si  svým  jednáním  může  přivodit  úraz  nebo  nemoc 

z povolání.“58

Pokud  se  rizikové  jednání  stane  na  pracovišti  obvyklým  a  zaměstnavatel  proti  této  praxi 

nezakročí  a  takové  jednání  trpí,  nemůže  se  v případě  pracovního  úrazu  zprostit 

odpovědnosti z důvodů lehkomyslného jednání zaměstnanců. 

Za  lehkomyslné  jednání  není  možné  považovat  pouze  běžnou  neopatrnost  a  jednání 

vyplývající z rizika práce. 

 

Meze zproštění 

Zaměstnavatel  se  nemůže  zprostit  své  odpovědnosti  v případě,  že  zaměstnanec  utrpí 

pracovní úraz při odvracení škody, která hrozí zaměstnavateli anebo nebezpečí přímo hrozící 

životu  nebo  zdraví.    „Účelem  tohoto  ustanovení  je  ochránit  zaměstnance,  který  splnil 

prevenční povinnost, kterou mu ukládá § 249 odst. 2 ZP.“59

Ovšem podmínkou zde je, že stav hrozící škody nebo stav nebezpečí přímo hrozícího životu 

a zdraví nevyvolal zaměstnanec úmyslně. 

Při  zaviněném  porušení  bezpečnostních  předpisů  a  při  opilosti  zaměstnance  se  může 

zaměstnavatel zprostit odpovědnosti zcela, pokud byly okolnosti  jedinými příčinami škody, 

ale  pokud  byly  pouze  jednou  z příčin,  zprostí  se  pouze  zčásti.  Zcela  se  nemůže  zprostit 

z důvodu lehkomyslného jednání zaměstnance, v tomto případě se může zprostit jen zčásti, 

s tím, že uhradí zaměstnavateli alespoň jednu třetinu vzniklé škody z pracovního úrazu nebo 

                                                       
57 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo 71/2001 (Soubor, sv. 13, C 942) 
58  Zhodnocení Nejvyššího  soudu  ČSR  ze  dne  27.  1.  1974,  sp.  zn.  Cpj  37/74  (Sbírka  soudních  rozhodnutí  a 

stanovisek 11/1976, s. 42) 
59 Jouza L., Zákoník práce s komentářem, včetně aplikace občanského zákoníku, 3. aktualizované vydání, Praha, 

2008, str. 930 
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nemoci z povolání. V ostatních případech částečného zproštění odpovědnosti zaměstnavatel 

určí část škody, kterou nese zaměstnanec a to podle míry zaměstnancova zavinění. 

 

Odškodnění  při  odpovědnosti  za  škodu  při  pracovních 

úrazech a nemocech z povolání 

Z  §  366  vyplývá,  že  zaměstnavatel  odpovídá  zaměstnanci  za  veškerou  škodu,  která mu 

vznikne následkem utrpěného pracovního úrazu či nemoci z povolání, se dvěma výjimkami. 

Škodou „podle  tohoto  zákona“ není případná  ztráta na důchodu  (§ 374), a v  rámci věcné 

škody  je  z  rozsahu odpovědnosti  zaměstnavatele vyloučena náhrada  škody na dopravním 

prostředku, škoda vzniklá na nářadí, zařízeních a předmětech potřebných pro výkon práce, 

došlo‐li k jejich použití bez souhlasu zaměstnavatele (§ 265 odst. 3).“60

V  případě  odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovních  úrazech  a  nemocech 

z povolání je obsah náhrady škody dán jednotlivými složkami práva na náhradu škody. Tyto 

složky  se  v  celkovém  právu  na  náhradu  škody  při  praktické  aplikaci  projevují  jako 

samostatné  dílčí  nároky  vyplývající  z  tohoto  určitého  odpovědnostního  vztahu.  Tyto  dílčí 

nároky, které ZP  speciálně upravuje,  také vznikají v  různých dobách, které mohou být od 

sebe  značně  rozdílné.  Uvedené  dílčí  nároky  jsou  tedy  podle  hmotného  práva  zcela 

samostatné,  neboť  předpoklady  jejich  vzniku  jsou  odchylné  a  také  k nim  dochází  v  jinou 

dobu.61

Odškodnění za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání je řešeno formou 

náhrad,  které  je  zaměstnavatel  povinen  vyplatit  zaměstnanci.  Tedy  dnes  již  je  v případě 

vzniku  nároku  zaměstnance  povinna  vyplatit  náhradu  za  zaměstnavatele  pojišťovna  na 

základě zákonného pojištění. 

Druhy  náhrad  jsou  stanoveny  v  §  369  ZP  a  pro  případ  úmrtí  zaměstnance  v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání potom v § 375 ZP. 

Druhy náhrad podle § 366 jsou: 

                                                       
60 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 951 
61 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 938 
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a) náhrada za ztrátu na výdělku, 

b) náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, 

c) náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením, 

d) náhrada za věcnou škodu 

A podle § 375 jsou náhrady: 

a) náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením 

b) náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

c) náhrada nákladů na výživu pozůstalých 

d) jednorázové odškodnění pozůstalých 

e) náhrada věcné škody 

Poškozenému  zaměstnanci,  popřípadě  pozůstalým,  vznikají  nároky  na  náhradu  hmotné 

škody a náhradu nemajetkové újmy. 

Z jedné  škodné  události  se    zde  může  uplatnit  víc  jednotlivých  nároků  a  ty  je  nutné 

posuzovat každý samostatně, jsou na sobě nezávislé a často vznikají ze škodné události jen 

některé.    To  bylo  určeno  ve  stanovisku Nejvyššího  soudu:  „Celkový  nárok  pracovníka  na 

odškodnění pracovního úrazu  (nemoci z povolání) se skládá z několika dílčích nároků. Tyto 

dílčí nároky jsou podle hmotného práva zcela samostatné, neboť předpoklady jejich vzniku 

jsou odchylné a také časově se mohou odchylně naplňovat.“ 62

 

I poté co bude o nároku poškozeného rozhodnuto, je možné výši náhrad upravit, pokud se 

změní  podstatně  poměry  poškozeného,  které  byly  rozhodující  pro  určení  výše  náhrady 

škody. V takovém případě se poškozený nebo zaměstnavatel může domáhat změny úpravy 

svých práv nebo povinností podle § 390 ZP. 

Zaměstnavatel má vždy povinnost projednat výši a způsob náhrady škody se zaměstnancem 

a s odborovou organizací. 

 

Náhrada  za  ztrátu  na  výdělku  po dobu  pracovní  neschopnosti  přísluší  zaměstnanci,  který 

v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci  z povolání nemůže nadále vykonávat práci.  Její 

                                                       
62 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 1974, sp. zn. Cpj 37/74 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 

11/1976, s. 56–57) 
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výše se stanoví rozdílem mezi průměrnou výší platu před vznikem škody a mezi náhradou 

mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti a plnou výší nemocenského. 

Náhrada za ztrátu na výdělku po  skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity 

přísluší  zaměstnanci  ve  výši  rozdílu  mezi  průměrným  výdělkem  před  vznikem  škody 

a výdělku,  kterého  zaměstnanec  dosahuje  po  pracovním  úrazu  nebo  po  zjištění  nemoci 

z povolání (k němuž  je připočten případný  invalidní důchod). Náhrada za ztrátu na výdělku 

po  skončení  pracovní  neschopnosti  se  poskytuje  zaměstnanci  nejdéle  do  data  přiznání 

starobního důchodu z důchodového pojištění. 

 

Náhrada  za  bolest  a  ztížené  společenské  uplatnění  je  náhradou  podstatou  náhradou 

imateriální  újmy  vzniklé  v důsledku  poškození  zdraví  pracovním  úrazu  nebo  nemoci 

z povolání.  Poskytuje  se  vždy  jednorázově,  ovšem může  dojít  z jedné  škodné  události  ke 

vzniku  nového  nároku  na  náhradu.  „Zhorší‐li  se  již  ustálený  zdravotní  stav  poškozeného 

nebo projeví‐li se u něj nové následky nemoci z povolání, jde o další nárok na náhradu škody 

(na náhradu za ztížení společenského uplatnění) z původní škodné události.”63  

Výše náhrady  je  stanovena na  základě bodového ohodnocení v lékařském posudku. Sazby 

bodového  ohodnocení  a  hodnota  jednoho  bodu  v  penězích  je  stanovena  vyhláškou 

ministerstva  zdravotnictví  č.  440/2001  Sb.  o  odškodnění  bolesti  a  ztížení  společenského 

uplatnění.  Ve  výjimečných  případech  může  soud  zvýšit  náhradu  za  bolest  a  ztížené 

společenské uplatnění. 

 

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením se hradí tomu, kdo je vynaložil. 

Mohou to být jakékoliv náklady vynaložené v souvislosti s úkony, které přispívají ke zmírnění 

následků  poškození  zdraví  způsobeného  pracovním  úrazem  nebo  nemocí  z povolání,  za 

předpokladu,  že  byly  vynaloženy  účelně.  „Lze připustit  dále,  aby  pod  náklady  léčení  byly 

zahrnuty  např.  cesty  nejbližších  rodinných  příslušníků  při  návštěvě  poškozeného 

                                                       
63 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 1998, sp. zn. 3 Cdon 1379/96 (Soudní judikatura 159/1998) 
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v nemocnici;  jako  náklady  léčení  lze  dále  posuzovat  zvýšené  výdaje  vyvolané  nutností 

nákladnějšího vydatnějšího stravování.“64  

Náhrada  vynaložených  přiměřených  nákladů  spojených  s pohřbem  přísluší  tomu,  kdo 

náklady vynaložil. Tvoří ji výdaje účtované   za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení 

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

výlohy  a  jedna  třetina  obvyklých  výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým po odečtení 

případného poskytnutého pohřebného. 

 

Při  náhradě  nákladů  na  výživu  pozůstalých  jsou  oprávněnými  osobami  pozůstalí,  kterým 

zemřelý  zaměstnanec poskytoval  výživu  anebo  kterým byl povinen  výživu poskytovat bez 

ohledu na to, zda tuto výživu za svého života skutečně poskytoval.  

Celkově poskytovaná náhrada všem pozůstalým ovšem nemůže převyšovat náhradu, která 

by  zemřelému  zaměstnanci  příslušela  jako  náhrada  za  ztrátu  na  výdělku,  ani  nesmí  být 

poskytována déle než by byla poskytována náhrada za ztrátu na výdělku.   Výše náhrady  je 

stanovena procentuelně z průměrného výdělku zaměstnance zjištěného před jeho smrtí, je 

to  50 %  z průměrného  výdělku  pro  jednu  osobu  a  80 %  tohoto    průměrného    výdělku,  

pokud  výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat více osobám. 

 

Jednorázové  odškodnění  pozůstalých  přísluší  pozůstalému manželovi  a  nezaopatřenému 

dítěti, každému ve výši 240 000 Kč, popřípadě  rodičům  zemřelého    zaměstnance,    jestliže  

žili se zaměstnancem v domácnosti, těm potom v úhrnu ve výši 240 00 Kč. U této náhrady 

došlo  k výraznému  navýšení  oproti  dřívějšímu  zákoníku  práce,  v  novém  ZP  je  výše  této 

náhrady shodná s výší dávky v zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

 

Náhrada  věcné  škody  není  pro  odpovědnost  za  škodu  při  pracovním  úrazu  nebo  nemoci 

z povolání  zvlášť  specifikovaná.  Jde  o  jakoukoli  další  škodu,  která  byla  způsobena 

                                                       
64 Závěry Nejvyššího  soudu  ze dne 6. 3. 1963,  sp.  zn. 1 Cp 42/62  (Sbírka  soudních  rozhodnutí a  stanovisek 

32/1963, s. 100–101) 
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zaměstnanci  a  nelze  ji  podřadit  pod  některý  z jiných  dílčích  nároků  na  náhradu  škody.65 

Věcná  škoda vznikne v okamžiku, kdy dojde ke  zmenšení majetku  zaměstnance nebo  jiné 

osoby.  Nejedná  se  zde  pouze  o  náhradu  poškozených  věcí,  jako  je  poškození  například 

oděvu,  ale  může  jít  též  o  škodu,  která  se  projeví  v budoucnu.  „Náklady,  které  vznikají 

poškozené  tím,  že  pro  následky  pracovního  úrazu  nemůže  obstarávat  svou  domácnost, 

kterou před úrazem obstarávala, a musí za ni tyto práce nebo  jejich část vykonávat někdo 

jiný, byť  i příslušník  rodiny,  tedy  také manžel, který  tyto práce před úrazem nevykonával, 

nutno zahrnout pod pojem věcné škody podle ustanovení § 193 odst. 1 písm. d) ZPr 1965 

(nyní  §  369  odst.  1  písm.  d)  ZP).”66  Zaměstnavatel  neodpovídá  za  škodu  na  dopravním 

prostředku,  nářadí,  zařízeních  a  předmětech  zaměstnance  potřebných  pro  výkon  práce, 

které  zaměstnanec použil při plnění pracovních úkolů nebo  v přímé  souvislosti  s nimi bez 

souhlasu zaměstnavatele.  

 

Dávky  sociálního  zabezpečení  zavedené  zákonem  o  úrazovém  pojištění,  který  by  měl 

nahradit současný systém náhrad za škodu, jsou zmíněny dále  v kapitole o tomto zákoně. 

 

Pojištění podle Zákoníku práce 

Zaměstnavatel se může pojistit pro případ jakékoli škody, která mu vznikne, ovšem pojištění 

odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovním  úrazu  nebo  nemoci  z povolání  je 

obligatorní, dané zákonem. 

Tento  institut byl  zaveden od 1.  ledna 1993  zákonem  č. 231/1992  Sb. do  zákoníku práce 

č. 65/1965  Sb.  §  205d.  Na  toto  zákonné  ustanovení  navazuje  vyhláška  č.  125/1993  Sb., 

kterou  se  stanoví  podmínky  a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu  při  pracovním  úrazu  nebo  nemoci  z  povolání.  Jak  již  bylo  poznamenáno,  §  205d 

starého zákoníku práce se pojištění stále řídí až do doby nabytí účinnosti zákona č. 266/2006 

Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a to i když byl starý zákoník novým zákoníkem práce 

                                                       
65 Srov. zhodnocení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27. 1. 1974, sp. zn. Cpj 37/74 (Sbírka soudních rozhodnutí a 

stanovisek 11/1976, s. 54) 
66 Rozsudek bývalého Nejvyššího soudu ČSR ze dne 21.1.1972, sp. Zn. 3 Cz 49/71 (zveřejněný pod S IV, str.970) 
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zrušen. Zavedení zákonného pojištění podle tohoto paragrafu bylo zavedeno jako provizorní 

řešení. Už  v době  jeho  přijetí  se mluvilo  o  novém  zákoně  o  úrazovém  pojištění,  ale  toto 

provizorium, jak se zatím zdá, bude působit minimálně po 20 let (počátek účinnosti zákona o 

úrazovém pojištění zaměstnanců je zatím stanoven na 1 .1 . 2013). 

„Vznik malých a středních zaměstnavatelů s sebou přináší riziko, že takový zaměstnavatel by 

nemusel  být  natolik  ekonomicky  silný,  aby  byl  schopen  hradit  náhrady  škody,  které 

v případě  vážného  pracovního  úrazu  či  nemoci  z  povolání  mohou  nastat.  Tím  by  bylo 

ohroženo  jednak  plnění  ve  prospěch  zaměstnance,  a  navíc  i  ekonomicky  samotný 

zaměstnavatel. Z tohoto důvodu se ze zákona přenáší riziko takovéto události na pojišťovnu 

formou zákonného pojištění.“67

 

Podstata  tohoto  zákonného  pojištění  spočívá  v tom,  že  zaměstnavatelé  zaměstnávající 

alespoň  jednoho zaměstnance (s výjimkou organizačních složek státu),  jsou pro případ své 

odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ze zákona 

pojištěni.68  Zaměstnavatel  je  v pojistném  vztahu  v postavení  pojistníka  a  pojištěného. 

Příjemcem pojistného plnění je poškozený zaměstnanec. 

 

Pojištění  provádějí  ze  zákona  určené  pojišťovny:  Česká  pojišťovna,  a.s.  a  Kooperativa, 

pojišťovna,  a.  s.  Ačkoli  pojištění  provádí  pouze  vybrané  soukromé  společnosti  a  Česká 

republika  je  za  to  v Evropské  unii  kritizována,  nejedná  se o  zcela  volné  podnikání  těchto 

subjektů. Vznikne‐li pojišťovnám provozováním zákonného pojištění majetková újma, mají 

právo  na  úhradu  této  újmy  ze  státního  rozpočtu,  a  naopak:  přebytek  vzniklý  z  tohoto 

pojištění odvedou pojišťovny do státního rozpočtu.69 Náklady na správní režii pojištění jsou 

ovšem  stanoveny  paušálně  z celkového  objemu  přijatého  pojistného  zaplaceného 

zaměstnavateli. Mohlo  by    tedy  dojít  k poskytnutí  veřejné  podpory,  pokud  by  skutečné 

náklady pojišťoven na správní režii byly nižší než paušálně stanovená výše nákladů.70  

                                                       
67 Bělina M. a kolektiv, Pracovní právo, 3. dopl. a přeprac. vyd., Praha: C. H. Beck, 2004, str. 365 
68 Důvodová zpráva k zákonu o úrazovém pojištění zaměstnanců, sněmovní tisk 1156/2005, str. 53 
69 § 205d, odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. 
70 Srov. Důvodová zpráva k zákonu o úrazovém pojištění zaměstnanců, sněmovní tisk 1156/2005, str. 63 
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Toto  jištění  vzniká  na  základě  právní  skutečnosti  a  nikoli  na  základě  podpisu  pojistné 

smlouvy mezi  zaměstnavatelem a pojišťovnou.  „Zákonné   pojištění   vzniká   dnem   vzniku  

prvního  pracovněprávního  vztahu  u  zaměstnavatele  a  trvá  po  dobu  existence 

zaměstnavatele.“71

 

Zaměstnavatel má na  základě  této právní úpravy právo, aby  za něho příslušná pojišťovna 

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

v rozsahu,  v  jakém  za  ni  zaměstnavatel  odpovídá  podle  zákoníku  práce.  Princip 

odpovědnosti  zaměstnavatele  se  ale  zavedením  zákonného  pojištění  nijak  nezměnil,  za 

škodu  při  pracovním  úrazu  a  nemoci  z povolání  je  odpovědný  zaměstnavatel,  pojišťovny 

však hradí za zaměstnavatele pouze nároky na náhradu škody ze škodných událostí, které 

vznikly  v  době  trvání  zákonného  pojištění.  Škodu  vzniklou  před  zavedením  zákonného 

pojištění,  tedy  před  1. 1. 1993,  stále  hradí  zaměstnavatelé  sami  a  až  škodu  vzniklou  po 

tomto datu hradí pojišťovna. 

Podle  §  2,  odstavce  2  vyhlášky  je  pojistnou    událostí    vznik    povinnosti  zaměstnavatele 

nahradit škodu  podle odstavce 1. Rozhoduje‐li o náhradě této škody soud, platí, že  pojistná  

událost   nastala   dnem,    kdy  rozhodnutí,   podle něhož má pojišťovna poskytnout plnění, 

nabylo právní moci.  Škodnou událostí  je  vznik pracovního úrazu nebo nemoci  z povolání, 

pojistnou událostí až vznik povinnosti uhradit škodu  tím vzniklou. Z jedné škodné události 

tak může vznikat a často vzniká více pojistných událostí. 

 

Zaměstnavatel  je  povinen  spolupracovat  s pojišťovnou  a  podávat  informace  o  škodách 

a případném zahájení řízení o náhradách škody.72  

Zaměstnavatel má  podle  vyhlášky  zejména  povinnost  předcházet  škodám  na  pracovišti, 

oznamovat zvýšení nebezpečí na pracovišti, oznamovat vznik škodné události a také to, že 

bylo  zahájeno  soudní  řízení  o  odškodnění.  Poruší‐li  zaměstnavatel  povinnosti  mu  dané 

                                                       
71 §1, odstav. 3 vyhlášky 125/1993 Sb. 
72  Jaroslav  Jakubka  s kolektivem,  Novelizovaný  zákoník  práce  s komentářem  a  úplné  znění  dalších 

pracovněprávních, mzdových, sociálních a daňových předpisů, Praha 1995 
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z vyhlášky a zhorší‐li tak v případě sporu postavení pojišťovny, má   pojišťovna   vůči   němu 

právo na přiměřenou náhradu  částek, které z důvodu pojistné události vyplatila. Vyhláška 

vypočítává  případy  porušení  právních  povinností  zaměstnavatele,  při  kterých  má  vůči 

zaměstnavateli právo na náhradu škody za vyplacené plnění poškozenému zaměstnanci. 

Nahradil‐li    zaměstnavatel poškozenému  škodu nebo  její  část přímo, má   právo,   aby mu 

pojišťovna vydala to, co by za ni jinak plnila poškozenému.  

Pokud pojišťovna nahradila za zaměstnavatele škodu, přechází na ni právo  zaměstnavatele  

na náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za takovou škodu odpovídá. 

 

Povinnost    platit    pojistné    vzniká    zaměstnavateli,  zaměstnává‐li  alespoň    jednoho  

zaměstnance. 

Pojistné  si  vypočítává  zaměstnavatel  ze  základu  stanoveného  shodně  s    postupem    pro  

určení  vyměřovacího  základu  pojistného  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvku  na  státní 

politiku zaměstnanosti dle zvláštního zákona.  K  výpočtu  použije  sazbu uvedenou v příloze 

této  vyhlášky  pro  příslušnou  kategorii  určenou  podle  převažující  základní  činnosti  tvořící 

předmět podnikání zaměstnavatele.73

Pojištění  stále  trvá,  i  když  zaměstnavatel neplatí pojistné. Pokud  je ovšem  zaměstnavatel 

v prodlení  s  placením  pojistného v době výplaty pojistného plnění, má pojišťovna právo na 

úhradu až do výše  částky, kterou vyplatila z důvodu pojistných událostí vzniklých v   době, 

za kterou nebylo zaplaceno pojistné. 

 

Pokud při zániku zaměstnavatele nepřejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu 

na jiného zaměstnavatele, má poškozený, popřípadě pozůstalý, právo přímo vůči pojišťovně, 

aby mu škodu nahradila v témže rozsahu, v jakém mu ji byl povinen nahradit sám pojištěný 

zaměstnavatel.74

 

                                                       
73 § 12 vyhlášky 125/1993 Sb. 
74 Bělina M. a kolektiv, Pracovní právo, 3. dopl. a přeprac. Vyd., Praha: C. H. Beck, 2004, str. 365 
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Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 

Zákonem č. 262/2006 Sb., o úrazovém pojištění se zavádí zcela nový systém v oblasti škody 

při  pracovních  úrazech  a  nemocech  z povolání.  Tento  zákon  ovšem  není  účinný  a  jeho 

účinnost  se  stále  odkládá,  nejdříve  byla  odložena  k  1.1.2008,  následně  k 1.1.2010 

a naposledy k 1.1.2013. 

 

Důvodová  zpráva  k zákonu,  jímž  byla  odsunuta  účinnost  zákona  o  úrazovém  pojištění 

zaměstnanců,  požaduje  čas  na  přípravu  státní  správy  na  nové  povinnosti,  které  pro  ni 

z tohoto  zákona  plynou,  a  i  na  analýzu  celé  koncepce  zákona  a  na  přípravu  případné 

novelizace. Provádění úrazového pojištění státem by mělo zatížit státní rozpočet, ale nikoli 

převážně z důvodů vyplácení dávek poškozeným (když má převzít i staré nároky vzniklé před 

rokem  1993,  které  nebyli  kryty  zákonným  pojištěním),  jelikož  již  nyní  jsou  přeplatky 

z přijatého pojistného  a nevyplaceného odškodnění příjmem  státního  rozpočtu  a  vybrané 

pojistné  výrazně  převyšuje  objem  vyplacených  náhrad.  Zatížení  státního  rozpočtu  bude 

z důvodů zvýšené agendy státní správy a tedy nutnosti přijmou nové zaměstnance.  

 

 „Představuje  zásadní  systémovou  změnu,  která  přenáší  odpovědnost  za  provádění 

úrazového  pojištění  na  stát,  mění  charakter  pojištění  a  zavádí  do  něj  prvky,  které  se 

standardně vyskytují v systémech úrazového pojištění ve vyspělých zemích.“ 75

Již nepůjde o pojištění odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci  z povolání,  ale  o  formu  sociálního  úrazového  pojištění  organizovaného  státem 

s vlastním systémem poskytování dávek.  

 

Úrazové pojištění  zaměstnance bude provádět stát prostřednictvím  své organizační  složky 

České  správy  sociálního  zabezpečení,  která  provádí  i  ostatní  druhy  sociálního  pojištění. 

Dalšími  orgány  úrazového  pojištění  budou Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí  a  okresní 

správy sociálního zabezpečení. 

 

                                                       
75 Petr Tröster a kolektiv, Právo sociálního zabezpečení, 4. vydání, Praha 2008, str. 191 
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Účelem  zákona  bylo  sjednotit  a  tím  zjednodušit  celkový  systém  sociálního  zabezpečení, 

snížit administrativu  zaměstnavatelů a dále  zlepšit pozici  zaměstnanců,  kterým  se  tak má 

jednodušeji dostat náhrad respektive dávek, které jim kompenzují jejich nepříznivou situaci 

vzniklou porušením zdraví. 

 

Kromě systému pojištění přináší zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců zásadní změnu, 

kdy  vlastně  ruší  objektivní  odpovědnost  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovním  úrazu 

a nemocech z povolání. S novým zákonem zanikne objektivní odpovědnost zaměstnavatele 

a vznikne odpovědnost státu za vyplacení dávek v případě zákonných důvodů, jimiž je vznik 

poškození  zdraví  pracovním  úrazem  nebo  nemocí  z povolání.  Zaměstnavatel  bude 

odpovědný  státu  za  placení  pojistného,  ale  již  nebude  vznikat  nárok  zaměstnance  vůči 

zaměstnavateli.  V oblasti  pracovního  úrazu  a  nemocí  z povolání,  tak  již  nebude  existovat 

přímý vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale vznikne vztah mezi zaměstnancem 

a státem a mezi zaměstnavatelem a státem. 

Nadále se v případě poškození zdraví v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

nemluví o odpovědnosti zaměstnavatele, který  je povinen nahradit škodu. Tato škoda byla 

hrazena  z komerčního  pojištění  podle  §  205d  starého  zákoníku  práce  č.  65/1965  Sb.,  ale 

odpovídal  za  ni  zaměstnavatel.  Nově  vzniká  v případě  zákonných  podmínek,  za  kterých 

vzniklo zaměstnanci pracovní činností poškození zdraví, zaměstnanci nárok na dávky určené 

zákonem. 

Posun  koncepce  celé  odpovědnosti  za  škodu  z pracovního  úrazu  a  nemoci  z povolání  je 

patrná již v názvech zákonných ustanovení, kterými se pojištění řídí. Za současného stavu se 

pojištění řídí § 205d starého zákoníku práce a tento paragraf se nazývá: „Zákonné pojištění 

odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu“,  je  zde  pojištěn  zaměstnavatel  a  toto  pojištění 

slouží  k tomu,  aby  případné  vyplacení  náhrad  nebylo  pro  zaměstnavatele  ekonomicky 

neúnosné a aby se zajistilo vyplacení této náhrady poškozenému zaměstnanci. Nová právní 

úprava  již  není  pojištěním  zaměstnavatele,  ale  zaměstnance  pro  případ,  že mu  vznikne 

poškození zdraví.  

 

Pojištění vzniká  zaměstnanci dnem nástupu do práce a  zaniká dnem  skončení pracovního 

poměru. Kromě osob pojištěným podle zákoníku práce zákon o úrazovém pojištění vztahuje 
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na daleko širší okruh osob, kterými  jsou například  i zaměstnanci podle služebního zákona, 

členové zastupitelstvech, soudci a jiné osoby.76

 

Pozice zaměstnance, kterému by vznikla škoda z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

by se měla s novou právní úpravou zlepšit. Nově totiž rozhoduje o nároku na dávku pouze 

státní  orgán,  který  provádí  úrazové  pojištění  a  ten  je  ve  vztahu  zaměstnavatel  – 

zaměstnanec  zcela  nezávislý  a  nestranný  a  nepředpokládá  se,  že  by  měl  zájem  se  své 

odpovědnosti,  která mu  z pojištění  plyne  nějak  vymanit. Naproti  tomu  se  za  současného 

stavu odpovědný zaměstnavatel ve sporu o svou odpovědnost často brání všemi zákonnými 

prostředky a v mnoha případech tak dochází k vleklým soudním sporům.   

Dávky se přiznávají ve správním řízení, které je provádí Česká správa sociálního zabezpečení 

a okresní  správy  sociálního  zabezpečení.  Řízení o dávkách  se  zahajuje na  základě  žádosti 

podané  zaměstnancem  anebo  jiným  oprávněným  na  předepsaném  formuláři.  V určitých 

případech ovšem přísluší řešení některých sporných otázek stále civilnímu soudu.  

Česká správa sociálního zabezpečení a v některých případech ministerstvo práce a sociálních 

věcí bude projednávat správní delikty podle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

 

Novinkou dávek poskytovaných z úrazového pojištění je poskytování též věcné dávky vedle 

dávek  peněžitých.  Věcnou  dávkou  je  rehabilitace,  peněžitými  dávkami  jsou:  úrazový 

příplatek, úrazové  vyrovnání, úrazová  renta, bolestné, příspěvek  za  ztížení  společenského 

uplatnění,  náhrada  nákladů  spojených  s léčením,  náhrada  nákladů  spojených  s pohřbem, 

jednorázový příspěvek pozůstalému, úrazová renta pozůstalých.  

Některé dávky  jsou  závislé na míře poškození  zdraví  zaměstnance,  tato míra  je vyjádřena 

procentuelně. Úrazový příplatek  je obdobou  ztráty na výdělku po dobu dočasné pracovní 

neschopnosti  a  úrazová  renta  je  obdobou  náhrady  za  ztrátu  na  výdělku  po  skončení 

pracovní  neschopnosti.  Úrazová  renta  pozůstalých  se  dá  srovnat  s náhradou  nákladů  na 

výživu pozůstalého. Úrazové vyrovnání  je  jednorázová dávka, která se poskytuje při nižším 

poškození zdraví, kdy nemá zaměstnanec nárok na úrazovou rentu, je jednorázové, protože 

poškození zdraví není tak závažné, aby je bylo nutno kompenzovat opakující se rentou. 

                                                       
76 Srov. § 3 zákona č. 266/2006 Sb. 
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„Způsobená  újma  však  již  není  řešena  pouze  za  užití  kompenzačního  principu,  zákon 

o úrazovém  pojištění  zakotvuje  rovněž  instituty,  jež  mají  jeho  adresáty  motivovat  ke 

společensky  žádoucímu  chování.“77  Rehabilitace  je  dávka  s věcným  plněním,  která  má 

pomoci zaměstnanci se uzdravit a brzy se vrátit do zaměstnání. 

Úrazové  pojištění  se  zaměřuje  jen  na  poškození  zdraví  zaměstnanců.  Při  náhradě  věcné 

škody bude postupováno podle ustanovení zákoníku práce o náhradě škody (§ 265 a n.).78

 

Zákon stanoví, kdy poškozenému nevzniká nárok na dávku. Tyto důvody se v zásadě shodují 

s důvody úplného zproštění zaměstnavatele odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech 

a nemocech  z povolání podle  zákoníku práce.79 Oproti  současné úpravě nepovažuje nový 

zákon za účelné snižovat pojistné plnění za podmínek, uvedených nyní v § 367 odstavce 2 

zákoníku  práce,  tedy  při  částečném  zproštění  zaměstnavatele  odpovědnosti.  „Úprava  by 

měla  přinést  úspory  nákladů  soudních  sporů,  které  lze  při  snižování  úrazových  dávek 

a náhrad  předpokládat,  neboť  názor  na  stupeň  snížení  bude  vždy  oběma  stranami 

posuzován subjektivně.“80

 

V zákoně  jsou  stanoveny  podmínky,  za  nichž  vzniká  rozhodnutím  orgánu  úrazového 

pojištění povinnost tomuto orgánu zaplatit regresivní náhradu. Například vůči osobě, která 

zaviněným úmyslným  jednáním zapříčinila vznik nároku na dávku. Vůči zaměstnavateli má 

orgán úrazového pojištění právo na náhradu vyplacených dávek,  způsobil‐li  zaměstnavatel,  

který    je    fyzickou   osobou, poškození zdraví   zaměstnanci   úmyslně,   v opilosti nebo pod 

vlivem  jiné  návykové  látky  stanovené  zvláštním  právním  předpisem,  dále  způsobil‐li  

zaměstnanec  zaměstnavatele  při  výkonu  práce nebo v souvislosti  s  ní  poškození  zdraví  

zaměstnanci   v opilosti nebo pod vlivem  jiné návykové  látky stanovené zvláštním právním 

                                                       
77  Hana  Novotná:  K  několika  problémům  na  cestě  k  úrazovému  pojištění  zaměstnanců  (Právní  rozhledy 

9/2007, str. 333) 
78 Srov. Důvodová zpráva k zákonu o úrazovém pojištění zaměstnanců, sněmovní tisk 1156/2005, str. 91 
79 § 367 ZP a § 29 zákona o úrazovém pojištění  
80 Důvodová zpráva k zákonu o úrazovém pojištění zaměstnanců, sněmovní tisk 1156/2005, str. 99 
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předpisem  a  déle  došlo‐li  k  poškození  zdraví  v  přímé  souvislosti  s  výkonem  činnosti 

provozované zaměstnavatelem neoprávněně.81

 

Pojistné  bude  hradit  zaměstnavatel  a  jeho  výše  je  stanovena  procentní  sazbou  z  úhrnu 

vyměřovacích  základů  zaměstnanců  pro  pojistné  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvku  na 

státní politiku zaměstnanosti. Sazby pojistného  jsou stanoveny v příloze a  jsou odlišné pro 

různé  druhy  činností  vykonávané  zaměstnavatelem,  sazba  pojistného  se  určuje  podle 

převažující ekonomické činnosti zaměstnavatele. 

Nový  zákon  bude  také  zvýhodňovat  zaměstnavatele,  kteří  budou  zvyšovat  úroveň 

bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci.  Zaměstnavatel  je  pozitivně  nebo  negativně 

motivován  k přispívání  bezpečnosti  na  pracovišti  a  k předcházení  pracovním  úrazům 

a vzniku nemocí  z povoláním  zvyšováním nebo  snižováním pojistného.  Zvýšení pojistného 

a slevy  na  pojistném  závisí  na  úrazové  zátěži  zaměstnavatele,  tedy  na  tom,  jak  se  vyvíjí, 

roste nebo klesá  počet a závažnost pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

Příslušná  okresní  správa  sociálního zabezpečení může dále na základě písemného podnětu 

orgánů  inspekce  práce,  orgánů  ochrany veřejného zdraví nebo odborových  orgánů uložit  

přirážku     k   pojistnému  tomu zaměstnavateli,   u   kterého    tyto   orgány   při   výkonu   své  

kontrolní    pravomoci  nad  stavem  ochrany  zdraví  při  práci  podle  zvláštních  právních  

předpisů  zjistily    opakovaně  závažné  porušení  povinností  uložených    zaměstnavateli  

právními  předpisy  k  zajištění  bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci.82

Systém úrazového pojištění,  jehož nositelem bude stát, má možnost snazší kontroly plnění 

povinnosti  zaměstnavatelů platit pojistné.  Státní orgán má  totiž na  rozdíl od  soukromých 

subjektů,  jakými  jsou komerční pojišťovny, přístup do  centrálních databází. Nemělo by  se 

tedy stávat, že zaměstnavatelé nebudou odvádět pojistné za některé své zaměstnance,  jak 

se tomu v  současné době občas děje. 

 

Dalším  přínosem  zákona  o  úrazovém  pojištění  zaměstnanců  je  podpora  prevence 

pracovních úrazů organizovaná státní správou, na což by měla být pravidelně vyhrazena část 

                                                       
81 § 61 zákona č. 266/2006 Sb. 
82  Srov. § 44 zákona č. 266/2006 Sb. 
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peněz z přijatého pojistného. Měla by být poskytována pomoci v oblasti bezpečnosti práce  

formou  školení,  poradenství  o  požadavcích  a    správných  pracovních  postupech  atd. 

Preventivní  činnost  povede  k omezení  počtu  a  následků  pracovních  úrazů  a  nemocí 

z povolání a s tím spojených negativních sociálních důsledků.83

 

Spory  týkající  se  odpovědnosti  za  škodu  při  pracovních 

úrazech a nemocech z povolání 

Dohoda o mimosoudním vyrovnání mezi poškozeným a odpovědným  zaměstnavatelem  je 

častým způsobem řešení odškodnění poškozeného. K dohodě se přistupuje většinou, pokud 

zaměstnavatel  svoji  odpovědnost  za  škodu  při  pracovním  úrazu  nebo  nemoci  z povolání 

uznává.  Dojde  ke  shodě,  že  došlo  k pracovnímu  úrazu  a  je  nepochybné,  že  vzniklé 

onemocnění  je  nemocí  z povolání,  popřípadě  zaměstnanec  nebo  poškozený  uzná 

zaměstnavatelem tvrzené skutečnosti, které zaměstnavatele zbavily jeho odpovědnosti. 

„Vyčíslení  jednotlivých nároků není třeba v těchto případech řešit sporem, neboť podklady 

pro posouzení nároku za ztrátu na výdělku dodá mzdová účtárna a bodové ohodnocení pro 

bolestné a ztížení společenského uplatnění dodá lékař.“84

 

Pokud nedojde k dohodě o náhradě mezi poškozeným a odpovědným zaměstnavatelem  je 

možné uplatňovat nárok na náhradu škody v soudním řízení.  

Než dojde  k tomuto  konfliktnímu  řešení  sporu, může poškozený  zaměstnanec působit na 

zaměstnavatele prostřednictvím odborové organizace, může podat podnět úřadu práce ke 

kontrole  dodržování  povinností  zaměstnavatele  dané  mu  pracovněprávními  předpisy. 

Zaměstnanec se může také na ochranu svých práv obrátit na Veřejného ochránce práv.  

 

Navrhovatel,  tedy  žalobce  v tomto  případě  bude  poškozený  zaměstnanec  a  žalovaným 

zaměstnavatel.  V určitých  případech,  pokud  dojde  k zániku  zaměstnavatele  bez  právního 
                                                       
83 Srov. Důvodová zpráva k zákonu o úrazovém pojištění zaměstnanců, sněmovní tisk 1156/2005, str. 81 
84 Jouza L., Zákoník práce s komentářem, včetně aplikace občanského zákoníku, 3. aktualizované vydání, Praha, 

2008, str. 967 
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nástupce  jím bude pojišťovna, která pojišťuje zaměstnavatele v rámci zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

 

Od soudního poplatku, jehož zaplacení je jednou z procesních podmínek v civilním řízení se 

podle  zákona  č.  549/1991  Sb.,  o  soudních  poplatcích  osvobozuje  navrhovatel  v  řízení 

o náhradu  škody  z  pracovního  úrazu  a  nemoci  z povolání.  Jde  o  věcné  osvobození  od 

soudního  poplatku,  které má  přispět  k volnějšímu  přístupu  k soudu  pro  osoby,  které  se 

v důsledku škody z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání ocitnou již tak v tíživé situaci. 

Jednou  z funkcí  soudního  poplatku  je  zamezit  zbytečnému  sudičství,  ale  zde  jsou 

zaměstnanci  podpořeni  a  je  odstraněna  jedna  z překážek  k uplatnění  jejich  nároku. 

V případě úspěchu zaměstnance  je zaměstnavatel povinen uhradit České  republice soudní 

poplatek.85

 

Poškozený  zaměstnanec musí  uplatnit  své  právo  před  soudem  před  uplynutím  promlčecí 

doby,  jinak  pokud  žalovaný  podá  námitku  promlčení,  nebude  nárok  zaměstnance 

vymožitelný. Promlčení se řídí ZP, §§ 329 až 333 a v návaznosti na ně občanským zákoníkem. 

Subjektivní promlčecí doba  je dva roky a objektivní promlčecí doba  je tříletá. U nároku na 

náhradu  škody  způsobené na  zdraví ovšem běží pouze  subjektivní promlčecí  lhůta, což  se 

týká  většiny  nároků  z odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovních  úrazech 

a nemocech z povolání. 

Počátek promlčecí doby  je obecně určen § 101 ObčZ , podle něhož doba počíná běžet ode 

dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. U tohoto typu odpovědnostních vztahů není 

významné,  kdy  objektivně  došlo  ke  škodní  události  (k  poškození  zdraví  úrazem,  nebo  k 

onemocnění),  směrodatný  je  zde  subjektivně  určený  počátek,  neboť  počátek  běhu 

promlčecí  doby  se  tu  odvíjí  ode  dne,  kdy  se  poškozený  dověděl  o  škodě  a  o  odpovědné 

osobě.  Subjektivní  počátek  promlčecí  doby  je  tu  dán  nejen  v  zájmu  zvýšené  ochrany 

poškozeného,  odůvodněn  je  rovněž  (a  především)  povahou  práva  na  náhradu  škody  na 

                                                       
85 Srov. Wintrová, A. a kol., Civilní právo procesní, Vysokoškolská učebnice, 5. aktualizované vydání, doplněné 

o předpisy evropského práva, Praha: Linde Praha a.s., 2008, str. 333 
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zdraví,  neboť  následky  vlastní  škodní  události  se mohou  projevit  (a  také  se  velmi  často 

projevují) se značným časovým odstupem.86

§ 389 ZP dále zajišťuje vyšší ochranu nároků zaměstnance tím, že stanoví, že se nepromlčují 

některé  nároky  na  odškodnění  při  poškození  zdraví,  konkrétně  se  nepromlčují  práva 

zaměstnance  na  náhradu  za  ztrátu  na  výdělku  a  práva  na  náhradu  nákladů  na  výživu 

pozůstalých  z  důvodu  pracovního  úrazu  nebo  nemoci  z povolání.  Ovšem  promlčují  se 

jednotlivá plnění z těchto náhrad a to v dvouleté subjektivní promlčecí době. 

 

V soudním  řízení  bude  na  žalobci  (poškozeném),  aby  unesl  břemeno  tvrzení  a  důkazní 

o tom,  že  vznikla  na  jeho  straně  škoda  a  že  došlo  ke  škodní  události,  tedy  k pracovnímu 

úrazu  nebo  onemocnění  nemocí  z povolání.  Příčinná  souvislost  mezi  vznikem  škody  a 

škodnou  událostí  je  presumována  a  zaměstnavatel  vy  musel  existenci  této  příčinné 

souvislosti vyvrátit, aby byl ve sporu úspěšný. 

Zaměstnavatel také musí tvrdit a prokázat skutečnosti, které jej zprošťují odpovědnosti. 

 

Pojišťovna  zákonného  pojištění  zaměstnavatele  často  vystupuje  v řízení  o  odškodnění 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání  jako vedlejší účastník na straně zaměstnavatele. 

„Námitku spočívající v tom, že  jsou ve smyslu ustanovení § 191 ZPr 1965  [nyní § 367 ZPr] 

dány důvody ke zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu zcela 

nebo z části, může za řízení uplatnit nejen žalovaný (ten, kdo za škodu při pracovním úrazu 

odpovídá podle ustanovení § 190 odst.  1  ZPr 1965  (nyní  § 366 odst. 1  ZP),  ale  i  vedlejší 

účastník,  který  v  řízení  vystupuje na  jeho  straně.“87 Pojišťovna dává pokyny  zaměstnanci 

v řízení  o  odškodnění  a může  žádat  náhradu  škody,  která  pojišťovně  vznikla  v souvislosti 

s vyplacením  náhrady  zaměstnanci,  po  zaměstnavateli,  pokud  ten  bez  jejího  souhlasu 

uzavřel se zaměstnancem smír anebo pokud zaměstnavatel nevznesl před soudem námitku 

promlčení  nároku  poškozeného.  Povinnost  oznámit  pojišťovně  zahájení  soudního  řízení 

a spolupracovat  s pojišťovnou  při  řízení  je  dána  vyhláškou  č.  125/1993  Sb.,  kterou    se  

                                                       
86 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 994 
87 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2313/2004 (Soudní judikatura 143/2005) 
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stanoví  podmínky  a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

 

Nový  zákon o úrazovém pojištění,  v případě  že dojde  k jeho účinnosti,  zruší odpovědnost 

zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Pokud tedy někdy 

vstoupí  v účinnost,  bude  se  o vyplácení  odškodného,  respektive  dávek  rozhodovat  ve 

správním  řízení  a  již  se  tedy  nebude  muset  zaměstnanec  domáhat  svého  práva  vůči 

zaměstnavateli před soudem. 
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Závěr 

V současné  době  je  odpovědnost  za  škodu  při  pracovním  úrazu    a  nemocech  z povolání 

upravena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. Nový zákoník práce vznikal ve stejné 

době,  jako  zákon  č.  266/2006  Sb.,  o  úrazovém  pojištění  zaměstnanců,  který měl  přinést 

změny  do  právní  úpravy  pracovních  úrazů  a  nemocí  z povolání.  Vzhledem  k tomu,  že  se 

z organizačních  a  ekonomických  důvodů  nepodařilo  zákon  o  úrazovém  pojištění 

zaměstnanců ještě přivést k účinnosti, je zatím úprava pracovních úrazů a nemocí z povolání 

upravena  provizorně  v přechodných  ustanoveních  zákoníku  práce.  Na  tato  zákonná 

ustanovení  navazují  mnohé  podzákonné  předpisy,  někdy  též  zamýšlené  pouze  jako 

provizorní.  Odpovědnost  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovním  úrazu    a  nemocech 

z povolání byla vytvořena již předchozím zákoníkem práce v šedesátých letech a po čtyřicet 

let  byla  dotvářena  judikaturou.  Tato  oblast  práva  na provizoria  v posledních  dvou 

desetiletích  trpí.  Takovým  provizoriem  je  například  §  205d  starého  zákoníku  práce  (sic),  

který  zavedl  povinné  pojištění  zaměstnanců,  čímž  se  zlepšilo  postavení  zaměstnanců  při 

jejich  odškodňování  a  i  zaměstnavatelů,  kterým  pojištění  odebralo  hrozbu  neúnosných 

výdajů  na  kompenzace  za  poškození  zdraví  zaměstnanců.  Ovšem  neobvyklá  příliš  široce 

koncipovaná  objektivní  odpovědnost  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovním  úrazu  

a nemocech z povolání, která má kořeny v socialistickém systému, zůstala zachována. 

 

Nový  zákon o úrazovém pojištění by měl  zrušit odpovědnost  zaměstnavatele  za  škodu při 

pracovních  úrazech    a  nemocech  z povolání  a  převést  jejich  úpravu  do  oblasti  práva 

sociálního  zabezpečení.  Tato  změna  koncepce  je  v souladu  s moderním  trendem  v právu. 

Pokud  tento  zákon  vstoupí  v účinnost,  přinese  to  výrazné  změny  pro  úpravu  pracovních 

úrazů a nemocí z povolání. Přínosem je již jen to, že se bude celá úprava jak hmotného, tak 

procesního práva týkajícího se pracovních úrazů a nemocí z povolání nalézat v jedné normě. 

Z hlediska  současných  subjektů  odpovědnosti  by  mělo  zůstat  leccos  podobné. 

Zaměstnavatel bude dále platit pojištění,  zaměstnanci  se   nadále dostane kompenzace  za 

poškození  zdraví,  které mu  vzniklo  v pracovním  procesu.  Co  se  týče  úpravy  samotného 

pracovního  úrazu  a  nemoci  z povolání,  tak  ke  změně  v zásadě  nedojde.  Proto  je  i  do 

budoucna účelné zabývat se vývojem těchto pojmů tak, jak jej formovala judikatura a právní 
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věda  již  od  šedesátých  let  dvacátého  století.  Jsou  totiž  podmínkou  odpovědnosti 

zaměstnavatele tak i  škodnou událostí v úrazovém pojištění zaměstnance. 

Nová  právní  úprava  by  ovšem  měla  mít  významné  praktické  důsledky  jak  pro 

zaměstnavatele,  tak  zaměstnance.  Stát  se  stane  garantem  úrazového  pojištění,  bude 

existovat lepší kontrola plnění, mělo by se zlepšit postavení zaměstnanců při kompenzacích 

za újmu na  zdraví, pro  zaměstnavatelům by měl nový  zákon přinést  zjednodušení agendy 

související s pojištěním. 

 

Jestli,  popřípadě  kdy,  vstoupí  zákon  o  úrazovém  pojištění  v účinnost  není  jisté.  Jeho 

hodnocení bude vyžadovat praktické zkušenosti s novými prvky, které přinese. Zatím se ale 

musíme  smířit  s  nynějším  stavem  provizorního  řešení,  které  se  drží  tradice  úpravy 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 
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Abstrakt 

Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

 

Tato  práce  se  zabývá  problematikou  odpovědnosti  za  škodu  při  pracovních  úrazech 

a nemocech  z povolání  v České  republice.  V současné  době  se  tato  odpovědnost 

zaměstnavatele řídí zákoníkem práce z roku 2006, který v této oblasti navazuje na předchozí 

zákoník práce z roku 1965. Již od šedesátých let 20. století se tvoří bohatá judikatura vážící 

se  k pracovním  úrazům  a  nemocím  z povolání  a  z této  judikatury  je  v této  práci  často 

citováno. 

 

Úprava této problematiky je ovšem v zákoníku práce upravena pouze provizorně, protože se 

chystá změna novým zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců. Tento zákon je již platný, 

ale není  stále účinný,  jeho účinnost  je  zatím odsunuta na 1.1.2013  a není  jisté  zda bude 

vzhledem k politické situaci v České republice někdy použit.  

 

V České  republice  je  nyní  odpovědnost  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovních  úrazech 

koncipována  velice  široce,  je  objektivní,  za  výsledek.  Zaměstnavatel  je  odpovědný  i  za 

škodu,  kterou  nezavinil,  jestliže  vznikla  zaměstnanci  v rámci  výkonu  práce  za  zákonných 

podmínek. Tento systém  by měl být změněn novou právní úpravou. 

 

Práce je převážně zaměřena na okolnosti vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovních  úrazech  a  nemocech  z povolání.  Je  zde  rozebrán  pojem  pracovní  úraz,  jak 

pracovní  úraz  vzniká  a  co  za  něj  může  být  považováno.  Dále  je  pojednáno  o  nemoci 

z povolání. 

Další  důležité  prvky  vzniku  odpovědnosti  jsou  škoda  a  příčinná  souvislost.  Dále  je  zde 

pojednáno o tom, kdy odpovědnost zaměstnavatele zaniká. 

Rámcově  se  tato  práce  týká  náhrady  škody  způsobené  pracovním  úrazem  nebo  nemocí 

z povolání a sporů týkajících se tohoto odškodnění a dále se týká pojištění zaměstnavatele 

při škodě při pracovních úrazech a nemocech. 
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Je  zde  nastíněna  nová  úprava  podle  nového  zákona  o  úrazovém  pojištění  zaměstnanců, 

který  by  měl  změnit    současný  systém  povinného  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  při 

pracovních úrazech a nemocech z povolání na systém státního pojištění v rámci sociálního 

zabezpečení.  

Mnohé  zůstane  stejné,  jako  definice  pojmů  pracovní  úraz  a  nemoc  z povolání.  Tímto 

zákonem  se  ale  ruší  objektivní  odpovědnost  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovních 

úrazech a nemocech z povolání. Nadále bude existovat systém, kdy zaměstnanec v případě 

škody  z  pracovního  úrazu  nebo  nemoci  z povolání  získá  nárok  na  vyplacení  dávek  ze 

sociálního  systému.  Zaměstnavatel  bude mít  nadále  povinnost  platit  za  zaměstnance  do 

tohoto sociálního systému pojištění.  

Kdy, a jestli vůbec k této změně v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání dojde ovšem 

není jisté. 
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Liability for Damage Regarding Occupational Accidents and Illness  

 

The  following  thesis  deals with  the  issue  of  liability  for  damage  regarding  occupational 

accidents  and  illness  in  the  Czech  Republic.  At  the  present  time,  employer’s  liability 

conforms to the Labour Code from 2006, which builds on the preceding Labour Code from 

the  year  1965.  A  rich  judicature  concerning  occupational  accidents  and  illness  has  been 

formed since the 1960s. In this thesis, I often quote from this judicature.  

  

The  current  Labour  Code,  however,  only  provisionally  deals with  this  issue;  an  ensuing 

change  is  about  to  take  place  due  to  the  passing  of  a  new  law  concerning  the workers’ 

compensation insurance. This law is already valid, but has yet to become operative. The law 

will  come  into  effect  on  January  1st,  2013. Whether  the  law  will  become  operative  is 

questionable  as  its  legal  effect  depends  on  the  political  situation  in  the  Czech  Republic. 

Currently, the right‐wing government does not favour the new  law, since  it would burden 

the state budget more than the current system.  

  

In the Czech Republic, the employer’s liability for damage regarding occupational accidents 

is  defined  very  broadly:  it  is  objective  and  employers  are  liable  for  the  result  only. 

Employers are also  liable  for damage  that  they do not  cause,  in  case  the damage occurs 

while on the assigned job under legal circumstances. This system is about to be changed by 

new legal regulations. 

  

The  following  focuses  on  the  conditions  necessary  for  the  employer’s  liability  regarding 

occupational accidents and illness. First, I will explain the term ‘occupational accidents’ and 

clarify what  kinds  of  accidents  belong  in  this  category.  Then,  I will  address  the  issue  of 

occupational  illness.  Furthermore,  I  will  discuss  under  what  conditions  the  employer’s 

liability  ceases  to  exist.  In  general,  this  thesis  discusses  the  compensation  of  damages 

caused  by  occupational  accidents  or  illness  as  well  as  lawsuits  concerning  said 

compensation. Besides, the thesis deals with employer’s insurance for cases of occupational 

damages and illness.  
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I will also outline the new  legal regulations according to the new  law concerning workers‘ 

compensation insurance, which would change the existing system of mandatory accidental 

insurance  for  the  liability  for  damage  regarding  occupational  accidents  and  illness  to  a 

system of state insurance within the social security system. In the new law, the definition of 

occupational accidents and illness remains the same. However, this law revokes employer’s 

liability  for damage  regarding occupational accidents and  illness. The system continues  to 

exist  in  which  employers  can  claim  benefits  from  the  social  security  system  in  case  of 

damage regarding occupational accidents and illness. Employers will still be required to pay 

into this social security system for their employees. 

  

Nevertheless,  it  is  still  not  clear  when  and  whether  this  legal  change  concerning 

occupational accidents and illness will take place. 
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