
Univerzita Karlova v Praze 

1. lékařská fakulta 

 

Studijní program: Ošetřovatelství 

Studijní obor: Všeobecná sestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Janoušek 

 

 

 

Úrazy a nemoci z povolání ve zdravotnickém zařízení 

 

 

Injuries and occcupationaldiseases in themedicalfacility 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

Vedoucí závěrečné práce/Školitel:Mgr. et Mgr. Eva Prošková 

 

 

Praha, 2015 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, ţe jsem závěrečnou práci zpracoval samostatně a ţe jsem uvedl a 

citoval všechny pouţité prameny a literaturu. Současně prohlašuji, ţe práce 

nebyla vyuţita k získání jiného nebo stejného titulu. 

Souhlasím s trvalým uloţením elektronické verze mé práce v databázi 

systému meziuniverzitního projektu Theses.cz za účelem soustavné kontroly 

podobnosti kvalifikačních prací. 

V Praze, 30. 01. 2015 

     Michal Janoušek 

      

 



3 

 

Identifikační záznam: 

JANOUŠEK, Michal:Úrazy a nemoci z povolání ve zdravotnickém zařízení [Injuries 

and occupational diseases in medical facility]. Praha, 2013. 

47 s.,4příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze,  

1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství. Vedoucí práce Mgr. et Mgr. 

Eva Prošková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ABSTRAKT 

 

Tématem této bakalářské práce jsou úrazy a nemoci z povolání 

ve zdravotnickém zařízení. Autor čtenáře seznámí s právní úpravou úrazů a nemocí 

z povolání v České republice, a to se zvláštním zaměřením na úrazy a nemoci 

z povolání ve zdravotnických zařízeních. Podrobně rozebírá jednotlivé nároky 

na plnění v případě úrazů a nemocí z povolání. Bakalářská práce seznamuje čtenáře 

se současnou platnou právní úpravou a nastiňuje moţný budoucí vývoj ve zmíněné 

oblasti. 
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ABSTRACT 

 

The topic of this thesis is injuries and occcupationaldiseases in 

themedicalfacility.The author acquiants the reader with the legal framework of the 

occupational diseases and injuries in the medicalfacility in the Czech republic. In 

detail it describes the individual claims the harmed person is entitled to. This 

bachelors paper describes the current legal framework and is indicating where the the 

legal framework may develop. 

 

 

 

Keywords: work accidents, occupation diseases, medical facility, liability for a 
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ÚVOD 
Cílem této práce je seznámit čtenáře s právní úpravou pracovních úrazů 

a nemocí z povolání v České republice.Záměrem autora je také připravit praktickou 

základní příručku, podle které by mohl postiţený pracovník, respektive jeho právní 

zástupce postupovat v případě, ţe uplatňuje nároky související s nemocí z povolání 

nebo s pracovním úrazem. S ohledem na studovaný obor zaměřujeme práci na úrazy 

a nemoci z povolání v souvislosti s prací v nemocničním nebo obdobném 

zařízení.Z uvedeného důvodu, bylo-li to bylo moţné, jsme uváděli příklady z daného 

prostředí, nicméně obecné závěry lze aplikovat i na úrazy a nemoci z povolání, ke 

kterým můţe dojít na jakémkoliv pracovišti. 

Případná náhrada škody, která je uplatňována v rámci zákonného rámce, můţe 

stěţí nahradit zaměstnanci vzniklou zdravotní újmu, v horším případě trvalé 

následky.Nicméně náhrada škody pomůţe poškozenému a jeho rodině alespoň 

částečně překonat důsledky, které s sebou pracovní úraz, respektive nemoc 

z povolání přináší. 

V práci jsme se zaměřili na zákonná ustanovení týkající se náhrady škody, 

kterou musí zaměstnavatel uhradit zaměstnanci, nejprve obecně. Následně se 

specializujeme na škodu, kterou musí zaměstnavatel uhradit zaměstnanci v případě, 

ţe dojde k pracovnímu úrazu nebo je zaměstnanec postiţen nemocí z povolání. 

Orientovali jsme se na podmínky, za jakých má zaměstnanec na náhradu škody 

právo. Detailněji jsme se zabývali jednotlivými nároky, které můţe zaměstnanec vůči 

svému zaměstnavateli vymáhat dle zákoníku práce.U jednotlivých nároků jsme se 

zaměřili také na související judikaturu, která do velké míry dodefinuje zákonné 

ustanovení. 

Při přípravě práce jsme narazili na veliké rozdíly v typu a rozsahu nároků, které 

lze vymáhat podle současné úpravy zákoníku práce, a kontrastujemeje s nároky, 

které bylo moţno vymáhat do 31.12.2013 podle zákona 40/1964 Sb., tzv. starého 

občanského zákoníku, a nároky, které lze vymáhat podle zákona 89/2012 Sb., tzv. 

nového občanského zákoníku. Nesourodost úpravy nároků, zejména potencionální 

výši těchto nároků vymahatelných podle zákoníku práce a starého občanského 

zákoníku kritizoval v minulosti Ústavní soud. Vzhledem k tomu, ţe daný rozdíl je 

ještě větší v kontrastu s novým občanským zákoníkem, bude velice zajímavé 

sledovat, jak se k celé záleţitosti Ústavní soud postaví. Zejména rozdíly v úpravách 
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jednorázového odškodnění pozůstalých jsou opravdu velké a mohou do budoucna v 

aplikační praxi přinášet problémy. 

Následně jsme se zaměřili na systém a institucionální řešení úrazového 

pojištění v České republice. Pojednání začínáme historickými kořeny tohoto pojištění 

sahajícími do konce devatenáctého století, kdy první právní předpis, zákon o 

pojištění dělníků pro případ úrazu, byl přijat uţ za Rakouska-Uherska. Na tehdejší 

dobu se jednalo o velice pokrokový a moderní předpis. Následně shrnujeme právní a 

faktický vývoj úrazového pojištění aţ do současné doby. 

Potom popisujeme současnou platnou a účinnou právní úpravu zákonného 

pojištění zaměstnavatelů pro případ úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnace, tak 

jak vyplývá z přechodných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku prácea 

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

odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Rámcově seznamujeme čtenáře s institucemi činnými na poli úrazového pojištění a 

způsobem jejich fungování. Následně se zabýváme způsobem a formou, jakým by se 

měl zaměstnanec obrátit na zaměstnavatele, pokud bude uplatňovat náhradu škody 

způsobenou úrazem nebo nemocí z povolání.Rámcově je popsán i způsob, jakým by 

měl jednat odpovědný zaměstnavatel, pokud se dostane do situace, ţe je na něm 

uplatňována náhrada škody související s úrazovým pojištěním. 

Následně zhodnocujeme současnou platnou právní úpravu v České republice, 

zaměřujeme se na její nesystematičnost, a to zejména na důvody, proč je na Českou 

republiku vyvíjen tlak, aby došlo ke strukturálním změnám na tomto poli. 

Zmiňujeme i kladné stránky současné právní upravy. 

Zaměřil jsem se i na zákon 266/2006 Sb., o úrazovém pojišťení zaměstnanců, 

který by měl tuto právní oblast regulovat od 1.1.2017, pokud nedojde ke zrušení 

zmíněného zákona nebo k jeho zásadní úpravě. Dále seznamujeme čtenáře s 

institucionálním nastavením úrazového pojištění podle daného zákona a se 

základními principy, na kterých tento zákon stojí. 

V závěru práce seznamujeme čtenáře s moţnými variantami budoucího vývoje 

na poli úrazového pojištění v České republice. 

Při zpracování tématu budu vycházet z právní úpravy platné a účinné v době 

vzniku této práce, dále z rozboru příslušné judikatury a literatury. Vedlejším 

výsledkemmé práce je seznámit se detailněji s problematikou úrazového pojištění, a 
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to nejen z důvodu svého osobního rozvoje, ale i z důvodu, ţe se s touto 

problematikou často potýkám v práci - v současné době pracuji ve velkém 

průmyslovém podniku, který zaměstnává přes dva tisíce lidí.Při takto velkém počtu 

zaměstnanců jsou úrazy i nemoci z povolání nevyhnutnéa bude k nim docházet i 

tehdy, pokud zaměstnavatel vynaloţí veškerou odbornou péči a bude se všemoţně 

snaţit, aby k úrazům ani nemocem z povolání nedocházelo. 
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1. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU 
Obecná odpovědnost za škodu můţe být koncipována jako tzv. subjektivní 

(tedy odpovědnost za zavinění) nebo jako objektivní (tedy odpovědnost za následek). 

Subjektivní odpovědnost vyţaduje vzniklou škodu v důsledku protiprávního jednání 

škůdce. V případě subjektivní odpovědnosti se můţe škůdce vyvinit (a tím vyhnout 

placení náhrady škody) tím, ţe prokáţe, ţe vzniklou škodu nezavinil. 

 Obecná odpovědnost zaměstnavatele je upravena v § 265 zákoníku práce. 

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která zaměstnanci vznikla při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s porušením pracovních předpisů nebo 

úmyslným jednáním v rozporu s dobrými mravy. Zaměstnavatel také odpovídá 

zaměstnanci za škodu způsobenou porušením právních povinností v rámci plnění 

pracovních úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednajícímu jeho jménem. 

Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z 

pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná 

činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní 

cesty. Plněním pracovních úkolů je téţ činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět 

odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro 

zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní 

oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakoţ i 

dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem.
1
Uveďme příklad: pokud by 

zdravotní sestra po sluţbě zkrášlovala oddělení např. umisťováním květin, 

dekorativních předmětů, popřípadě strojením vánočního stromku a při tomto jednání 

spadla ze štaflí a zlomila si nohu, mohla by se tato událost také povaţovat za 

pracovní úraz. 

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu 

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

skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v 

objektu zaměstnavatele a dále vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na 

příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první 

pomoci a cesta k nim a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a 

zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a 

                                                 
1
 § 273 zákoník práce 
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zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.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.
2
Například v případě, kdyţ 

zaměstnavatel vyslal zaměstnance na pracovní cestu do jiné obce v České republice a 

při cestě z objektu, kde zaměstnanec bydlel, do objektu, kde vykonával práci, došlo 

k úrazu, takovýto úraz by se nehodnotil jako úraz pracovní.
3
 Naopak bylo dovozeno, 

ţe i újma na zdraví způsobená při tzv. teambuildingu, v daném případě 

organizovaném jako lyţařský zájezd, při kterém došlo k tříštivé nitrokloubní 

zlomenině v oblasti zápěstí, jeţ vzniklapři sjezdovém lyţování, je nutno posuzovat 

jako pracovní úraz – s ohledem na skutečnost, ţe účast na teambuildingu byla 

vyţadována vedením a samotný zaměstnanec by se dostal do velice komplikované 

situace, pokud by se ho neúčastnil.
4
 Vţdy je tedy nutno vycházet ze všech okolností 

případu. 

Z textu zákona tedy vyplývá, ţe pokud by ke škodě zdravotnickému 

pracovníkovi došlo v areálu nemocnice, např. při cestě na oběd apod., odpovídal by 

za škodu zaměstnavatel.Jiná situace by však nastala, pokud by si zdravotnický 

pracovník „odskočil“ pro donášku mimo areál nemocnice.V případě, ţe by došlo 

k dopravní nehodě mimo areál nemocnice, by se na takový úraz jiţ nemohlo pohlíţet 

jako na úraz pracovní, se všemi důsledky z této skutečnosti vyplývajícími. V praxi 

tedy doslova několik metrů (rozdíl mezi vznikem úrazu předbranou nemocnice a za 

ní) můţe mít obrovské důsledky s ohledem na náhradu škody. Naopak pokud bude 

sanitář odeslán do jiné nemocnice s osobními věcmi pacienta, je nepochybné, ţe ke 

škodě by došlo při plnění pracovních povinností. Dle našeho názoru by tedy např. za 

krádeţ osobního telefonu, ke které by došlo v metru, odpovídal zaměstnavatel a 

zaměstnanec by se na něj mohl obrátit se ţádostí o odškodnění. I kdyţ je logické, ţe 

zaměstnanec by se dostal při případném soudním sporu do komplikované situace 

s ohledem na dokazování. 

Odpovědnost zaměstnavatele zaměstnanci je koncipována jako odpovědnost 

objektivní.Je tedynepodstatné, zda škodu způsobil přímo zaměstnavatel nebo jeho 

zaměstnanec jednající jeho jménem, popřípadě zda škoda byla způsobena zcela jinou 

                                                 
2
 § 274 zákoník práce 

3
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4834/2010, ze dne 5. 1. 2012 

4
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.2.2009, sp. zn. 21 Cdo 5060/2007 
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osobou,která nemá k zaměstnavateli ţádný vztah. Zaměstnavatel tedy odpovídá za 

škodu i v případě, ţe z jeho strany nebyla ţádná povinnost porušena. V případě, ţe 

by se prokázalo, ţe vznik škody spoluzapříčinil zaměstnanec, odpovědnost 

zaměstnavatele by se poměrně omezila. 

Stane-li se například, ţe pacient-bezdomovec (nebo jeho návštěva)ukradne 

zdravotní sestře peněţenku z kabelky vedle ní při jejím příchodu na sesternu (tedy 

nikoli v době, kdy mají být osobní věci na uzamčeném místě), stane se tak při její 

kaţdodenní práci na oddělení (pacient zcela jistě jedná v rozporu s dobrými mravy) a 

za vzniklou škodu bude odpovídat zdravotnické zařízení, které danou sestru 

zaměstnává. Pro zdravotní sestru to má zásadní význam při uplatňování nároku na 

plnění, pokud by náhradu škody poţadovala po osobě, která jí újmu způsobila. Je 

moţné, ţe by se náhrady škody vůbec nedomohla, přestoţe by jí soud nárok vůči 

pacientovi-bezdomovci (nebo jeho návštěvě) přiznal, a to z důvodu bezdomovcovy 

nemajetnosti. Sestře by vznikly pouze náklady související s vymáháním pohledávky 

a soudní poplatek.Nadto zdravotní sestře nemusí být ani totoţnost osoby, která ji 

okradla, známa.  Zdravotní sestra tak má mnohem větší jistotu, ţe se náhrady škody 

skutečně domůţe. Je zde také předpoklad, ţe zaměstnavatel se vůči vlastnímu 

zaměstnanci bude při vyřizování škodné události chovat mnohem vstřícněji a navíc 

zaměstnavatel je často vůči těmto škodním událostem pojištěn. I zde je patrná 

ochrana zaměstnanců vyplývající se zákoníku práce. Zaměstnavatel, tj. zdravotnické 

zařízení si pak samo můţe vybrat, zda bude škodu, kterou vyplatilo poškozenému 

zaměstnanci, dále vymáhat na osobě, která škodu způsobila (třeba i s ohledem na 

potencionální vymahatelnost pohledávky), nebo ne. Tento postup je i vhodnější 

s ohledem nato, ţe zaměstnavatel je za tímto účelem lépe personálně ale i technicky 

vybaven neţ zaměstnanec, který by si musel sjednávat právní sluţby u advokáta. 
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2. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU 
VZNIKLOU PRACOVNÍM ÚRAZEM NEBO NEMOCÍ 
Z POVOLÁNÍ 

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, 

pokud škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s jejich 

plněním. Zaměstnavatel také odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí 

z povolání, a to za předpokladu, ţe zaměstnanec naposledy před zjištěním nemoci 

pracoval u zaměstnavatele za podmínek, zakterých vzniká nemoc z povolání, kterou 

byl postiţen.
5
  

Zásadní je, ţe zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, i kdyţ 

dodrţel veškeré povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnost zcela nebo z části 

nezprostí.
6
 Z tohoto ustanovení vyplývá, ţe odpovědnost zaměstnavatele za úraz a 

nemoc z povolání je ještě přísnější neţ obecná odpovědnost zaměstnavatele za 

škodu.V tomto případě se tedy dokonce jedná o objektivní odpovědnost za výsledek, 

neboť ke vzniku odpovědnosti není vyţadováno zavinění, ale ani protiprávní jednání. 

Platí tedy, ţe odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví je vţdy objektivní, 

tedy zaměstnavatel odpovídá i za tu škodu, kterou nezavinil ani zavinit nemohl. 

I při škodě na zdraví je nutno rozlišovat mezi tzv. závislou prací-zaměstnáním 

a podnikáním. Utrpí-li při své práci škodu podnikatel, zásadně nese tuto škodu sám. 

V případě, ţe by škodu způsobila jiná osoba, má podnikatel právo vymáhat danou 

škodu dle občanského zákoníku. Velký dopad tedy můţe mít skutečnost, zda je 

operující chirurg zaměstnancem dané nemocnice nebo zda byl přizván "ad hoc" k 

provedení operace s tím, ţe za provedení operace fakturuje smluvenou částku. Pokud 

by například chirurg neopatně říznul (čímţ by došlo k přenosu infekce), v případě 

zaměstnance by se jednalo o typický pracovní úraz,u kterého by se aplikovala tzv. 

objektivní odpovědnost, zatímco v případě nasmlouvaného chirurga by tento chirurg 

musel vymáhat náhradu škody po nemocnici.Byl by však v případném právním sporu 

nucen nést břemeno důkazní a břemeno tvrzení a prokázat 1) protiprávní jednání, 2) 

škodlivý následek, 3) příčinnou souvislost mezi protiprávním jednáním a škodlivým 

následkem (tzv. kauzální nexus) a zavinění. Z výše uvedeného je zřejmé, ţe 

                                                 
5
 § 366 odst. 1 a odst. 2 zákoníku práce 

6
 § 366 odst 4 zákoníku práce 
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postavení nasmlouvaného chirurga, který není zaměstnancem, je mnohem sloţitější a 

v porovnání se zaměstnancem by mohlo být mnohem sloţitější uplatnit jeho nárok.  

V případě, ţe zaměstnanec, popřípadě jeho právní zástupce vymáhají po 

zaměstnavateli náhradu škody vzniklou pracovním úrazem, musí tuto škodu 

konkrétně vyčíslit a specifikovat.Nemohou tedy vymáhat pouze druhově určenou 

škodu, škoda musí být konkrétně vyčíslená, aby šla uplatnit v soudním řízení.
7
 

 

2.1 Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz 
nebo nemoc z povolání 

Zaměstnavatel se můţe odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání 

zprostit, prokáţe-li, ţe škoda vznikla tím, ţe zaměstnanec 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 dodrţování byly soustavně vyţadovány 

a kontrolovány.Zaměstnavatel se popřípadě můţe zprostit odpovědnosti, pokud 

prokáţe, ţe nemohl škodě zabránit v důsledku opilosti postiţeného zaměstnance 

nebo v důsledku zneuţití jiných návykových látek a ţe tyto skutečnosti byly jedinou 

příčinou vzniku škody.
8
 

Zaměstnavatel se můţe částečně - maximálně však do 2/3 vzniklé škody -

zprostit odpovědnosti, pokud prokáţe, ţe si zaměstnanec počínal v rozporu 

s obvyklým chováním tak, ţe je zřejmé, ţe ačkoliv neporušil právní nebo ostatní 

předpisy nebo pokyny zaměstnavatele směřující k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, jednal lehkomyslně, protoţe si vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem musel být vědom, ţe si můţe způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyslné 

jednání není moţné povaţovat běţnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika 

práce.
9
 I v případě lehkomyslného jednání zaměstnance takzaměstnavatel 

musíuhradit nejméně 1/3 škody. 

 

 

 

                                                 
7
z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. května 2010, sp. zn. 21 Cdo 2553/2009 

8
 § 367 odst. 1 zákoníku práce 

9
 § 367 odst. 2 zákoníku práce 
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2.2 Druhy náhrad, které může zaměstnanec uplatňovat vůči 
zaměstnavateli v souvislosti s úrazem nebo nemocí z povolání 

Paragraf 369 zákoníku práce stanoví, ţe zaměstnanci, u něhoţ byla zjištěna 

nemoc z povolání nebo utrpěl pracovní úraz, je zaměstnavatel v rozsahu, v jakém za 

škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za: 

a) ztrátu na výdělku podobu pracovní neschopnosti, 

b) ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, 

c) bolest a ztíţení společenského uplatnění, 

d) účelně vynaloţené náklady spojené s léčením, 

e) věcnou škodu. 

Způsob a výši náhrady je zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného 

odkladu s odborovou organizací a se samotným dotčeným zaměstnancem.
10

  

 

2.2.1  Ztráta na výdělku- po dobu pracovní neschopnosti 

Při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se 

vychází z rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu a 

plnou výší nemocenského. Tato náhrada za ztrátu na výdělku přísluší zaměstnanci i 

za dobu, kdy mu v době prvních tří kalendářních dnů pracovní neschopnosti nenáleţí 

nemocenské nebo kdy mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu.
11

 

Důleţité je zmínit, ţe náhrada za ztrátu na výdělku uvedená v odstavci výše 

náleţí zaměstnanci i při jeho další pracovní neschopnosti z důvodu téhoţ pracovního 

úrazu nebo nemoci z povolání.
12

 Pokud tedy nastane situace, ţe například sestře na 

oddělení vznikne pracovní neschopnost v důsledku vyhřeznuté ploténky proto, ţe na 

ni pacient padl, vztahuje se náhrada na výdělku nejen na první pracovní 

neschopnost,ale i na další zranění, která vzniknou v důsledku úrazového děje, a to i s 

mnohem větším odstupem - zejména úrazy zad mohou být důvodem následných 

opakovaných pracovních neschopností. I v těchto následných pracovních 

neschopnostech by tak zdravotní sestra měla mít nárok na dorovnání náhrady na 

výdělku. 

                                                 
10

 § 369 odst. 2 zákoníku práce 
11

 § 370 odst. 1 zákoníku práce 
12

 § 370 odst. 2 zákoníku práce 
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Vypočtená dávka se obecně povaţuje za jednorázovou - počítá se totiţ za celé 

období pracovní neschopnosti. V případě, ţe se jedná o dlouhodobější pracovní 

neschopnost, je v zákoníku práce jasně uvedeno, ţe náhradu za ztrátu na výdělku a 

náhradu nákladů na výţivu pozůstalých je zaměstnavatel povinen vyplácet 

pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty.
13

 Tímto 

zákonným ustanovením by se mělo zamezit tomu, ţe se zaměstnanec dostane do 

ekonomických potíţí, např. v důsledku neschopnosti splácet své splatné 

závazky(hypotéky apod.).Zejména u lékařů a vyššího zdravotnického personálu 

nejsou často nemocenské dávky schopny krýt ani podstatné části těchto splátek. 

Osobně máme zato, ţe pokud by zaměstnavatel nevyplácel tuto dávku v 

pravidelných měsíčníchsplátkách, mohl by si zaměstnanec tuto povinnost vynutit 

například prostřednictvím předběţného opatření, kterým by soud zmíněnou 

povinnost stanovil, a tak se vyhnout potencionálním problémům při splácení 

splatných závazků (hypotéky, splátky půjček apod.) 

 

2.2.2 Ztráta na výdělku - po skončení pracovní neschopnosti 

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 výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění 

nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhoţ 

důvodu. Ke sníţení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle 

právních předpisů o důchodovém pojištění ani k výdělku zaměstnance, kterého 

dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíţí.
14

 

V této souvislosti se velice zásadně vyjádřil i Nejvyšší soud České republiky, 

který deklaroval, ţe škoda, která vzniká následkem nemoci z povolání, spočívá téţ ve 

ztrátě na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity nebo 

částečné invalidity). O vztah příčinné souvislosti mezi ztrátou na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti (při uznání plné invalidity nebo částečné invalidity) 

a nemocí z povolání se jedná tehdy, vznikla-li tato škoda (došlo-li k poklesu nebo 

úplné ztrátě výdělku) následkem nemoci z povolání (tj. bez nemoci z povolání by 

ztráta na výdělku nevznikla tak, jak vznikla). Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku 

                                                 
13

 § 382 odst. 2 zákoníku práce 
14

 § 371 odst. 1 zákoníku práce 
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vzniká dnem, kdy došlo k poklesu (ztrátě) výdělku. Pro výpočet náhrady za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání plné invalidity nebo částečné 

invalidity) není rozhodující průměrný výdělek před zjištěním nemoci z povolání, ale 

průměrný výdělek poškozeného před vznikem škody (srov. 195 odst. 1 zák. práce). 

Vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

aţ poté, kdy pracovní poměr poškozeného zaměstnance u zaměstnavatele, který mu 

za škodu odpovídá podle ustanovení § 190 odst. 1 zák. práce, skončil z jiných 

důvodů neţ pro následky pracovního úrazu (nemoci z povolání), nelze při stanovení 

průměrného výdělku před vznikem škody vycházet z příjmů, které poškozený pobíral 

od bývalého zaměstnavatele; v příčinné souvislosti s pracovním úrazem je taková 

ztráta na výdělku, která vychází z průměrného výdělku, jehoţ by poškozený 

zaměstnanec prokazatelně dosáhl u jiného zaměstnavatele za práci, kterou by pro něj 

vykonal, kdyby k pracovnímu úrazu nedošlo.
15

 

 V jiném usnesení Nejvyššího soudu se soud velice výstiţně vyjádřil k otázce 

následné neschopnosti zaměstnance nalézt odpovídající zaměstnání v daném oboru: 

Okolnost, spočívající v tom, že poškozený zaměstnanec po pracovním úrazu 

nebylzaměstnán a nedosahoval tak vlastního příjmu z výdělečné činnosti, nebyla 

způsobena následky pracovního úrazu, ale následkem situace na trhu práce, 

spočívající v nedostatku vhodných pracovních příležitostí, které by odpovídaly 

zdravotnímu stavu žalobce omezenému pracovním úrazem, nemůže být zaměstnanci 

odškodněna jako škoda vznikající pracovním úrazem.
16

 

 

2.3.3 Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění 

Náhrada za bolest a za ztíţení společenského uplatnění je v zákoníku práce 

upravena poměrně lakonicky.Tam je uvedeno, ţe náhrada za bolest a ztíţení 

společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově a ţe Ministerstvo 

zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věci vyhláškou 

výši, do které jemoţné poskytnout náhradu za bolest a ztíţení společenského 

uplatnění a určování náhrady v jednotlivých případech.
17

 

                                                 
15

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 3142/2012, ze dne 16.12.2013 
16

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 457/2010 ze dne 23. 2. 2011 
17

 § 372 odst. 1 a odst. 2 zákoník práce 
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 Jedná se o vyhlášku 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztíţení 

společenského uplatnění. 

V tomto případě náhrady se jedná o institut, který měl od 1.1.2014 dostát 

velkých změn v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., 

občanskýzákoník. Ačkoliv v oblasti občanského práva byla výše odškodnění bolesti 

a ztíţení společenského uplatnění ponechána od 1. 1. 2014 na volné a samostatné 

úvaze soudů, v rámci odškodňování pracovních úrazů se zákonodárce vydal jinou 

cestou. Podle ustanovení § 394 odst. 2 zákoníku práce: Do doby nabytí účinnosti 

právní úpravy úrazového pojištění se postupuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o 

odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky 

č.50/2003 Sb.Zrušením vyhlášky o odškodňování bolesti a ztíţení společenského 

uplatnění vzniklo určité právní vakuum, které způsobovalo zásadní komplikace 

zaměstnavatelům.Nebylo zřejmé, jak v těchto případech postupovat. Zákon 

č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (dále jen „zákon o 

úrazovém pojištěnízaměstnanců“) má totiţ nabýt účinnosti dle současného právního 

stavu aţ 1. ledna 2017, přičemţ vzhledem ke skutečnosti, ţe účinnost tohoto 

právního předpisu byla jiţ v minulosti několikrát odloţena a s ohledem na neustále 

probíhající diskuse o jeho nedostatcích, je moţné, ţe tento předpis bude zásadně 

změněn nebo dokonce zrušen. Nastalou situaci vyřešilo společné stanovisko 

Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Dospělo se ke 

společnému postupu při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání po 

nabytí účinnosti nového občanského zákoníku ze dne 28. ledna 2014. Podle 

zmíněného stanoviska by mělo být i nadále postupováno dle v dnešní době jiţ 

zrušené vyhlášky o odškodnění bolesti a ztíţení společenského uplatnění, a to právě s 

ohledem na výše uvedené ustanovení § 394 odst. 2 zákoníku práce.Z praxe víme, ţe 

se z daného předpisu vychází.
18

 

Lze tedy shrnout, ţe oblast náhrady za bolest a ztíţení společenského uplatnění 

dosud nebyla dotčena účinností nového občanského zákoníku a s ohledem na výše 

uvedené stanovisko dotčených ministerstev se má zato, ţe se bude nadále pokračovat 

podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. Z našeho hlediska jako právníka se jedná o paradox, 

nicméně je nutno tuto skutečnost přijmout jako faktický stav s tím, ţe v současné 

                                                 
18

 LUXOVÁ, Lucie:  Odškodňování pracovních úrazů od 1.1.2014, náhrada za bolest a ztížení 

společenského uplatnění. EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo. Publikace 2. 10. 

2014 

http://www.pojistenivpraxi.cz/
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictvi-ze-dne-30-listopadu-2001-o-odskodneni-bolesti-a-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni-2942.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-14-unora-2003-kterou-se-meni-vyhlaska-c-4402001-sb-o-odskodneni-bolesti-a-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni-4251.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-25-dubna-2006-o-urazovem-pojisteni-zamestnancu-15424.html
http://www.pojistenivpraxi.cz/
http://www.pojistenivpraxi.cz/
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době neexistuje jiná relevantní alternativa jak postupovat v těchto věcech. Defaktose 

jedná o nutné zlo, které vzniklo tím, ţe legislativa nedomyslela veškeré otázky 

spojené s přijetím nového občanského zákoníku. 

Oba nároky na náhradu nemajetkové újmy, náhrada za bolest a ztíţení 

společenského uplatnění, se tak nadále v současné době odškodňují dle zásad 

uvedených ve zrušené vyhlášce 440/2001 Sb. s tím, ţe peněţité vyčíslení do značné 

míry závisí na lékařském posudku, který stanoví výši bodového ohodnocení vzniklé 

újmy. 
19

 

Vedle takzvaného základního bodového ohodnocení, při kterém je hodnota 

jednoho bodu stanovena na 120 Kč,
20

 můţe být ve vybraných případech vzhledem k 

mimořádným okolnostem a z důvodů hodných mimořádného zřetele soudem 

zvýšena, a to bez ohledu na závěr, ke kterému dospěl ve svém posudku lékař 

připravující posudek.
21

 

Ztížení společenského uplatnění vzniká - v době, v níž je možné zdravotní stav 

poškozeného po úrazu, nemoci z povolání nebo jiném poškození na zdraví, popřípadě 

po jejich zhoršení, považovat za ustálený a v níž je tedy možné posoudit, jaký má 

změněný (zhoršený) zdravotní stav poškozeného prokazatelně nepříznivé důsledky 

pro životní úkony poškozeného, pro uspokojování jeho životních a společenských 

potřeb nebo pro plnění jeho společenských úkolů, a přistoupit k jeho bodovému 

ohodnocení.
22

 Z praxe je nám známo, ţe k ohodnocení ztíţení společenského 

uplatnění proto zásadně dochází aţ po jednom roce od úrazu, coţ je zpravidla doba, 

po které lze povaţovat stav poškozeného za ustálený. 

Nejvyšší soud České republiky se také zabýval otázkou, zda nárok 

zaměstnance na nárok za ztíţení společenského uplatnění po jeho smrti zaniká nebo 

ne. Nejvyšší soud se vyjádřil tak, ţe nárok nezaniká, naopak v plné míře přechází na 

dědice.
23

 

 

 

 

                                                 
19

MIKYSKA, M.: Aktuální otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (I. část). 

Práce a mzda, 2011, ročník 59, číslo 7, s. 26. 
20

Ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztíţení společenského uplatnění. 
21

Ust. § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztíţení společenského uplatnění. 
22

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 10. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2877/2004. 
23

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 4. 2011, sp. zn. 21 Cdo 936/2010. 
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2.2.4 Náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením 

Zákoník práce v této souvislosti stanoví, ţe účelně vynaloţené náklady spojené 

s léčením přísluší tomu, kdo je vynaloţil.
24

Jedná se zejména o prostředky pojišťoven, 

které pojišťovna zpravidla vymáhá po zaměstnavateli - náklady léků, lékařských 

výkonů, hospitalizací, rehabilitací apod. hrazené pojišťovnami. Sám poškozený 

zaměstnanec má nárok na kompenzaci nákladů, které vynaloţil na své léčení - 

zejména se bude jednat o léky nehrazené pojišťovnou, náklady spojené s cestováním 

k lékaři apod. 

 Nejvyšší soud ve svém rozsudku deklaroval, ţe z účelně vynaloţených 

nákladů není moţno vyloučit náklady jízdného a cestovného spojené s léčením 

následků pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jenz toho důvodu, ţe 

zaměstnanec měl k dispozici lékaře obdobné specializace, který mu byl blíţe a u 

něhoţ by mohly být náklady poškozeného zaměstnance niţší. Soud tak deklaroval, ţe 

poškozený zaměstnanec není limitován tím, ţe by musel vyuţít sluţeb lékaře dané 

specializace, který je mu nejblíţe, ale zaměstnanci přísluší právo volby lékaře ve 

stejném rozsahu, v jakém jej poţívají jiní pacienti. 
25

 

 

2.2.5 Věcná škoda 

Věcná škoda v kontextu § 369 odst. 1 písmeno d) zákoníku práce znamená 

jakoukoli jinou škodu, kterou nelze podřadit pod ustanovení § 369 odst. 1 písmeno a) 

aţ c).  

Prakticky se můţe jednat například o poškozený oděv, hodinky nebo boty, 

poškozené při úrazovém ději, které měl poškozený zaměstnanec u sebe. Také se 

můţe jednat o pomoc v domácnosti, kterou si musel zaměstnanec hradit, protoţe 

nebyl schopen starat se o domácnost z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z 

povolání. Například sestra, která si pádem při přecházení mezi patry budovy 

nemocnice zlomí obě ruce, můţe vůči zaměstnavateli uplatnit přiměřené náklady 

související s pomocí v domácnosti (úklid, vaření apod.). 

Věcnou škodu prokazuje poškozený zaměstnanec vůči zaměstnavateli 

prokázáním, ţe zaměstnanci daná škoda vznikla a vznikla následkem úrazu nebo 

                                                 
24

 § 373 zákoníku práce 
25

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 7. 2003,sp. zn. 21 Cdo 424/2003. 
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nemoci z povolání.
26

 Nárok se přiznává jako jiţ vzniklá škoda.Zásadně se tedy 

nepřipouští nárok na nějakou fixní částku do budoucna. 

 

2.3 Druhy náhrad, které lze uplatňovat vůči zaměstnavateli v 
souvislosti s úrazem nebo nemocí z povolání při úmrtí 
zaměstnance 

V případě úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z 

povolání je zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout: 

a) náhradu účelně vynaloţených nákladů spojených s jeho léčením 

b) náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

c) náhradu nákladů na výţivu pozůstalých 

d) jednorázové odškodnění pozůstalých 

e) náhradu věcné škody
27

 

Tyto výše uvedené nároky typicky obvykle vymáhají dědicové poškozeného 

zaměstnance, na které tyto nároky přecházejí v rámci dědického řízení. 

Nevyţaduje se, aby poškozený zaměstnanec svoje výše uvedené nároky vůči 

zaměstnavateli uplatnil.
28

 

 

2.3.1 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a 
náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

Náklady spojené s léčením se hradí tomu, kdo je vynaloţil. Pokud tedy např. 

příbuzní zesnulého zaměstnance vynaloţili nějaké náklady spojené s jeho léčením - 

hradili léky, cesty do nemocnice apod. - mohou tyto nároky poţadovat zmínění 

příbuzní. Nároky, které vynaloţil sám zaměstnanec, můţe uplatňovat ten, na něhoţ 

tento nárok přešel v rámci dědického řízení po zesnulém.
29

 

Náhrada účelně vynaloţených v souvislosti s pohřbem se opět hradí tomu, kdo 

je vynaloţil.V případě, ţe tato osoba čerpala dávku, tzv. pohřebné, dle zákona č. 

                                                 
26

DANDOVÁ, E.: Odpovědnost zaněstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci z titulu 

pracovníchúrazůa nemocí z povolání. Poradce. 2008, číslo 12, s. 214. 
27

 § 375 odst. 1 zákoníku práce 
28

 § 375 odst. 2 zákoníku práce 
29

MIKYSKA, M.: Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 4. vydání. Olomouc: 

ANAG, 2010, s. 257. 
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117/1995 Sb., odečte se poskytnuté pohřebné. K dnešnímu dni činí tato dávka 

5.000 Kč, které se poskytne osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřené osobě.
30

 

Přiměřené náklady spojené s pohřbem jsou tvořeny výdaji účtovanými za 

pohřeb, hřbitovními poplatky, výdaji za zřízení pomníku nebo desky do výše 

nejméně 20.000 Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna 

třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým. 
31

 

 Zákonodárce záměrně pouţil termínů "přiměřené".V zásadě jde o to, ţe pokud 

by tyto náklady překračovaly onu přiměřenou míru, o čemţ by defakto musel finálně 

rozhodnout soud (pokud by se na tom strany nebyly schopny shodnout), 

zaměstnavatel by neměl povinnost náklady překračující onu přiměřenou míru hradit. 

 

2.3.2 Náhrada na výživu pozůstalým 

Pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec poskytoval nebo byl povinen 

poskytovat výţivu, přísluší náhrada nákladů na výţivu, a to do doby, do které by 

zaměstnanecdanou povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve 

kterém by zaměstnanec dosáhl 65 let věku.
32

 

Náhrada přísluší pozůstalým ve výši 50% průměrného výdělku zaměstnance 

zjištěného před jeho smrtí, pokud výţivu poskytoval jedné osobě, a ve výši 80% 

tohoto průměrného výdělku, pokud zaměstnanec poskytoval výţivu nebo byl 

povinen poskytovat výţivu více osobám. Od částek připadajících na jednotlivé 

pozůstalé se odečte důchod přiznaný pozůstalým, k případnému výdělku pozůstalých 

se nepřihlíţí.
33

 

Při výpočtu náhrady na výţivu pozůstalých se vychází z průměrného výdělku 

zemřelého zaměstnance. Tato náhrada nesmí být poskytována déle, neţ by zesnulý 

zaměstnanec dosáhl 65 let věku.
34

 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí deklaroval, ţe i náhrada na výţivu 

pozůstalým podléhá valorizaci:Změny, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, mají 

nepochybně vliv nejen na ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, 

popřípadě na ztrátu na výdělku při uznání plné invalidity nebo částečné invalidity, 

                                                 
30

 § 48 zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
31

 § 376 odst. 2 zákoníku práce 
32

 § 377 odst. 1 zákoníku práce 
33

 § 377 odst. 2 zákoníku práce 
34

§ 377 odst. 2 ve spojení s § 371 odst. 6 zákoníku práce 
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ale i na náklady na výživu pozůstalých. S ohledem na výše uvedenou úzkou 

obsahovou a účelovou provázanost nároku na náhradu nákladů na výživu 

pozůstalých a nároku na náhradu za ztrátu na výdělku podle ustanovení § 195 zák. 

práce je podle názoru dovolacího soudu odůvodněn závěr, že úprava podmínek, výše 

nebo způsobu náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům po skončení 

pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, provedená 

nařízením vlády vydaným podle ustanovení § 202 odst. 2 zák. práce, platí i pro 

určení náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle ustanovení § 199 zák. práce. 

Spočívá-li úprava podmínek, výše nebo způsobu náhrady za ztrátu na výdělku 

příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání ve smyslu ustanovení § 202 odst.2 zák. práce ve 

zvýšení (tzv. valorizaci) průměrného výdělku zaměstnance, je třeba ztímto způsobem 

zvýšeného průměrného výdělku vycházet rovněž při výpočtu náhrady nákladů na 

výživu pozůstalých.
35

  

Pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty náhrady za ztrátu na výdělku a 

náhradu nákladů na výţivu pozůstalých, je zaměstnavatel povinen je vyplácet jednou 

měsíčně.
36

 

 

2.3.3 Jednorázové odškodnění pozůstalých 

Pozůstalému manţelovi a nezaopatřenému dítěti přísluší odškodné ve výši 

nejméně 240.000 Kč, rodičům zemřelého zaměstnance, jestliţe ţili se zaměstnancem 

v domácnosti, v úhrnné výši 240.000 Kč. Jednorázové odškodnění ve výši nejméně 

240.000 Kč je závazné i v případě, ţe se zaměstnancem ţil pouze jeden rodič.
37

 

Úprava jednorázového odškodnění pozůstalých je zásadně odlišná od úpravy v 

občanském zákoníku. Pro srovnání,do 1.1.2014 platila právní úprava ze zákona 

40/1964 Sb.,občanský zákoník, kde bylo uvedeno: 

(1) Při škodě na zdraví se jednorázově odškodňují bolesti poškozeného a 

ztížení jeho společenského uplatnění. 

(2) Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí vyhláškou výši, do které lze poskytnout náhradu za bolest a za 

                                                 
35Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.10.2002,sp. zn

. 
21 Cdo 773/2002. (odkazy referují k 

znění zákoníku práce 65/1965 Sb.) 
36

 § 382 odst. 2 zákoníku práce 
37

 § 378 odst. 1 zákoníku práce 
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ztížení společenského uplatnění, a určování výše náhrady v jednotlivých 

případech. 

(3) Za škodu usmrcením náleží pozůstalým jednorázové odškodnění, a to 

a) manželovi nebo manželce 240 000 Kč, 

b) každému dítěti 240 000 Kč, 

c) každému rodiči 240 000 Kč, 

d) každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte 85 000 Kč, 

e) každému sourozenci zesnulého 175 000 Kč, 

f) každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době 

vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti, 

240 000 Kč.
38

 

V občanském zákoníku, ve znění platném a účinném od 1.1.2014 je uvedeno: 

Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, 

vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením 

zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení 

společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad 

slušnosti.
39

 

Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní 

útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující 

plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad 

slušnosti.
40

 

Prostým srovnáním výše uvedených znění zákoníku práce a občanského 

zákoníku účinného do 31.12.2013 (dále jen starý občanský zákoník) a občanského 

zákoníku účinného od 1.1.2014 (dále jen nový občanský zákoník) je zřejmé, ţe 

úprava obsaţená v zákoníku práce je mnohem uţší.Úprava dle zákoníku práce u 

odpovědnosti zaměstnavatele za smrt způsobenou úrazem nebo nemocí z povolání 

poskytuje odškodnění mnohem uţšímu okruhu osob, neţ je tomu u v případě náhrady 

při usmrcení dle starého občanského zákoníku a nového občanského zákoníku. Starý 

občanský zákoník limitoval náhradu škody pouze pro osoby blízké, které ţily s 

usmrceným v domácnosti v době smrtelné události. Nový občanský zákoník tuto 

povinnost, tedy společné souţití, nevyţaduje. 

                                                 
38

 § 444 zákona 40/1964 Sb. ve znění účinném do 1. 1. 2014 
39

 § 2958 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
40

 § 2959 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
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Osoba blízká je v novém občanském zákoníku definována takto: Osoba blízká 

je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona 

upravujícího registrované partnerství (dále jen "partner"); jiné osoby v poměru 

rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by 

újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má 

se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale 

žijí.
41

 

Dle našehonázoru tak dle současné úpravy, účinné od 1.1.2014, bude moci 

újmu (způsobenou ublíţením na zdraví nebo usmrcením) vymáhat i jiná osoba 

blízká, například velice dobrý přítel. V novém právním reţimu bude záviset mnohem 

více na aktivitě a prokazování (častost kontaktů, společné aktivity) poškozeného, 

resp. jeho právního zástupce, podaří-li se mu domoci se náhrady škody.Právní rámec 

osob, jeţ budou moci nově vymáhat náhradu škody, je koncipovánmnohem šířeji neţ 

dle zákoníku práce či dosavadní úpravy dle starého občanského zákoníku. 

Ve světle poměrně nedávných judikátů ústavního soudu je pravděpodobné, ţe 

tato nesourodost právních předpisů, které, byť se týkají stejného institutu - náhrady 

škody na zdraví, respektive při usmrcení - nemusí do budoucna obstát. Ústavní soud 

se vyjádřil takto: Právní řád, založený na principech jednoty, racionality a vnitřní 

obsahové bezrozpornosti, s sebou nutně přináší imperativ stejného náhledu na 

srovnatelné právní instituty, byť upravené v rozdílných právních předpisech či 

dokonce odvětvích. Jestliže zásada jednotnosti a bezrozpornosti právního řádu 

zapovídá odlišný přístup k obdobným právním institutům v jednotlivých právních 

odvětvích, odlišný výklad institutu náhrady škody v právu občanském a pracovním 

postrádá své opodstatnění.
42

 

Dle našeho názoru bude záviset aţ na konkrétních rozhodnutích Nejvyššího a 

Ústavního soudu, v jakém rámci se ustálí soudní judikatura ve zmíněných věcech. To 

je moţné reálně očekávat cca za 4-5 let, aţ se relevantní soudní případy k určeným 

instancím v rámci soudního procesu dostanou. Náš názor je takový, ţe nesourodost 

úpravy náhrady škody dle zákoníku práce a nového občanského zákoníku je tak 

zásadní, ţe do budoucna nemůţe obstát. 

 

                                                 
41

 § 22 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
42

 Rozsudek Ústavního soudu ČR ze dne 17. 12. 2012,sp. zn
.
ÚS 444/11. 
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2.3.4 Jednorázové odškodnění věcné škody 

Náhrada věcné škody, kterou utrpěl zaměstnanec při smrtelném úraze, přísluší 

dědicům zaměstnance.
43

 

 

3. SYSTÉMÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE 

3.1 Historický vývoj úrazového pojištění v České republice 
V Českých zemích fungovalo úrazové pojištění od přijetí a účinnosti zákona č. 

1 říšského zákoníkuze dne 28.12.1887 o pojišťování dělníků pro případ úrazu.Tento 

zákon platil 60 let. Na základě uvedeného zákona byla zřízena úrazová pojišťovna 

pro Čechy se sídlem v Praze a úrazová pojišťovna pro Moravu a Slezsko se sídlem v 

Brně. Úrazové pojištění krylo mnoţství škod, zahrnovalo nemocenské pojištění, péči 

o bezmocné, peněţité dávky, důchody, příspěvky pozůstalým a lidem na postiţeném 

zaměstnanci závislým. Pojištění platili výhradně zaměstnavatelé, podniky byly 

zařazeny do bezpečnostních tříd.Podle zařazení do třídy se pak hradilo pojistné v 

poměru na korunu výdělku. Úrazová pojišťovna plnila mnoho úkolů při prevenci a 

zabraňování úrazům, a to nejen osvětou a propagací bezpečného pracovního 

prostředí. Úrazová pojišťovna měla svoje inspektory - dozorčí úředníky, kteří byli 

oprávněni provádět prohlídky závodů a udílet pokyny k ochraně bezpečnosti práce. 

Úrazová pojišťovna měla moţnost ukládat peněţité sankce ve formě přiráţek k 

pojistnému v případě, ţe nebyla dodrţována bezpečnost při práci. Obecně se jednalo 

o velice pokrokový zákon. Úrazové pojišťovny disponovaly řadou významných 

pravomocí a byly schopny velkou měrou přispívat k aktivní ochraně ţivota a zdraví 

při práci.
44

 

Není bez zajímavosti, ţe ochrana úrazového pojištění dle výše uvedeného 

zákona o pojišťování dělníků pro případ úrazu se vztahovala také na osoby 

poskytující pomoc v mimořádných situacích, tj. na učně, volontéry a praktikanty, na 

příbuzné, kteří pracovali v podnikatelově podniku, i kdyţ s nimi nebyla sjednána 
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 § 379 zákoníku práce 
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 Výzkumný ústav bezpečnosti práce [online]. 2002 [cit. 30.12.2014]. Dostupné z: 

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-

bozp/citarna/tematicke_prilohy/urazy_nemoci/historie_urazoveho_pojisteni.html 

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tematicke_prilohy/urazy_nemoci/historie_urazoveho_pojisteni.html
http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tematicke_prilohy/urazy_nemoci/historie_urazoveho_pojisteni.html
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pracovní, sluţební ani učňovská smlouva, a na domácké dělníky pojištěných 

podniků.
45

 

Zákon č.1 říšského zákoníku byl nahrazen aţ zákonem č. 99/1948 Sb. z. a n. 

(sbírka zákonů a nařízení) o národním pojištění. Byly zrušeny všechny sociální, 

penzijní, nemocenské a invalidní pojišťovny, tedy i úrazová pojišťovna, a na místo 

těchto institucí byla zřízena Ústřední národní pojišťovna. Úkoly Ústřední národní 

pojišťovny týkající se bezpečnosti a ochrany při práci následně přešly na jednotnou 

odborovou organizaci. Zákon č. 99/1948 Sb. byl poté zrušen a nahrazen sérií zákonů: 

zákonem č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákonem č. 

55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení a zákonem č. 58/1956 Sb., o náhradě škody za 

pracovní úrazy a náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a 

důchodového zabezpečení.
46

 

Od 1. ledna 1966 upravoval problematiku odškodňování úrazů a nemocí z 

povolání zákon č. 65/1965 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 

S účinností od 1. 1. 1993 byla provedena zásadní koncepční změna v úpravě 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

V souvislosti s postupující privatizací bylo potřeba zajistit, aby všechny, i 

privatizované podniky, byly pojištěny pro případ vzniku škody z pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání. Z několika navrhovaných způsobů pojištění byl zvolen 

princip zákonného pojištění této odpovědnosti zaměstnavatele. Tím se podařilo bez 

velkých nákladů zajistit poškozeným zaměstnancům nároky na odškodnění, a to 

zejména v případě nesolventnosti či zániku zaměstnavatele. Zákonem č. 37/1993 Sb., 

o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních 

předpisů, bylo provádění zákonného pojištění uloženo České pojišťovně, a.s., a 

Kooperativě pojišťovně, a.s. Provádění zákonného pojištění soukromými 

pojišťovnami je neziskové, pojišťovnám bylo dříve prováděcím předpisem, 

v současnosti přímo zákoníkem práce stanoven   procentuální podíl z přijatého 

pojistného na krytí nákladů správní režie (postupně ve výši 29,5%, 25%, 13,5% a od 

1. 1. 2012 ve výši 9% z přijatého pojistného). Vznikne-li pojišťovnám provozováním 
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Výzkumný ústav bezpečnosti práce [online]. 2002 [ cit. 30.12.2014]. Dostupné z: 

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-

bozp/citarna/tematicke_prilohy/urazy_nemoci/historie_urazoveho_pojisteni.html 
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Výzkumný ústav bezpečnosti práce [online]. 2002 [cit. cit. 30.12.2014]. Dostupné z: 

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-
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zákonného pojištění majetková újma, mají právo na úhradu této újmy ze státního 

rozpočtu. Přebytek vzniklý z tohoto pojištění odvádějí pojišťovny do státního 

rozpočtu.
47

 

 

3.2 Současná platná právní úprava úrazového pojištění a 
pojištění pro případ nemoci z povolání 

Současná právní úprava pojištění zaměstvanatele z důvodu úrazu nebo vzniku 

nemoci z povolání je upravena zákonným pojištěním zaměstnavatele pro případ 

vzniku těchto škod. Uvedená problematika je upravena v §365 zákoníku práce ve 

spojení s vyhláškou 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z 

povolání.
48

 

Celá právní úprava byla původně koncipována jako úprava přechodná, a to 

pouze do doby nabytí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění. To 

vyplývá i z řazení §365 zákoníku práce, který je uveden aţ v přechodných a 

závěrečných ustanoveních tohoto zákona.Zmíněná přechodná úprava v současnosti 

tedy trvá jiţ celých 7 let a je pravděpodobné, ţe minimálně do konce roku 2016 bude 

platná a účinná. 

Na základě platné úpravy je kaţdý zaměstnavatel povinen platit pojistné, jehoţ 

sazby vyplývají z přílohy č. 2 vyhlášky 125/1993 Sb.Tyto sazby se liší v závislosti na 

převaţující činnosti zaměstnavatele. Nejvyšší pojistné, 50,4 ‰ z vyměřovacího 

základu, je zaměstnavatel povinen hradit při dobývání rud (tento typ činnosti lze také 

označit za nejvíce rizikový), podstatně niţší pojistné se hradí v jiných oborech, např. 

8,4‰ v oblasti těţby dřeva, 2‰ v oblasti kadeřnických a jiných sluţeb pro ošetření 

těla (manikúra, pedikúra, kosmetické úkony).
49

 

Dle vyhlášky 125/1993 Sb. má zaměstnavatel právo, aby pojišťovna za něj 

uhradila škodu,která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z 
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Asociace samostatných odborů České republiky. 1995 [cit. 28. 12. 2014]. In: Analýza problematiky 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s návrhem věcného řešení [online]. Dostupné z: 
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%88ov%C3%A1n%C3%AD+pracovn%C3%ADch+%C3%BAraz%C5%AF++a+nemoc%C3%AD+z

+povol%C3%A1n%C3%AD+s+n%C3%A1vrhem+v%C4%9Bcn%C3%A9ho+%C5%99e%C5%A1e

n%C3%AD&sa=&cx=008117061938743003681%3Akwmvct3drlo&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8 
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 § 365 zákoníku práce 
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 příloha č. 2 vyhlášky 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
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povolání, a to v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku 

práce.
50

 

Pojišťovny (Kooperativa pojišťovna, a.s., a Česká pojišťovna, a.s.) vybírají 

pojistné a vyplácejí nároky ze zákonného pojištění. Zároveň mají nárok na správní 

reţii, jeţ činí 4% z celkového objemu přijatého pojistného zaplaceného 

zaměstnavateli v daném kalendářním roce (do 31.12.2014 to bylo 9%)
51

. Rozdíl mezi 

výnosy z pojištění a výplatou pojistných plnění a správní reţie pojišťovny je 

pojišťovna povinna odvést do státního rozpočtu. Případná ztráta pojišťoven v 

souvislosti s tímto pojištěním by také byla hrazena ze státního rozpočtu. Obě 

pojišťovny tedy nevytvářejí finanční rezervy pro případné hrazení nároků v 

budoucnu. 

Ve vyhlášce 125/1993 Sb. je upraven i vzájemný vztah mezi pojišťovnou a 

zaměstnavatelem: 

Zaměstnavatel je povinen: 

a) dbát, aby nenastala škodná událost. Zejména nesmí porušovat povinnosti 

směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními 

předpisy nebo na jejich základě, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze 

strany třetích osob. Pokud již škodná událost nastala, musí učinit nutná opatření k 

tomu, aby škoda byla co nejmenší; 

b) bez zbytečného odkladu oznámit organizační jednotce pojišťovny, v jejímž 

obvodu má zaměstnavatel sídlo (trvalé bydliště), 

1. každé zvýšení nebezpečí, o němž zaměstnavatel ví a které nastalo po vzniku 

pojištění, 

2. že nastala škodná událost, vyjádřit se k požadované náhradě a její výši, 

případně zmocnit pojišťovnu, aby za něho v této věci jednala, 

3. že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno trestní řízení proti 

zaměstnanci zaměstnavatele nebo třetí osobě, a informovat pojišťovnu o průběhu a 

výsledku řízení, 

4. že poškozený uplatňuje právo na náhradu škody u soudu; 

c) v řízení o náhradě škody respektovat pokyny pojišťovny, zejména bez 

souhlasu pojišťovny se nezavazovat k náhradě promlčené pohledávky; 
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d) nepřistoupit bez souhlasu pojišťovny na uzavření soudního smíru.
52

 

Pokud zaměstnavatel poruší výše uvedené povinnosti specifikované pod 

písmeny a), b) a c),a tím zkomplikuje zjištění právního důvodu plnění, rozsahu nebo 

výše škody, má pojišťovna vůči němu právo na přiměřenou náhradu, a to zejména 

náhradu nákladů vyvolaných tímto porušením, nejvýše však do poloviny částek, 

které z důvodu pojistné události vyplatila.
53

 

(1) Pojišťovna má vůči zaměstnavateli právo na náhradu až do výše 

poskytnutého plnění: 

a) způsobil-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec zaměstnavatele škodu úmyslně, 

pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; 

b) došlo-li ze strany zaměstnavatele nebo jejího zaměstnance k zvláště 

závažnému porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a pokud toto 

porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody; 

c) došlo-li ke škodě v přímé souvislosti s výkonem činnosti provozované 

neoprávněně. 

(2) Stejné právo má pojišťovna proti zaměstnavateli, byla-li škoda způsobena 

zaviněným porušením pracovních povinností v pracovněprávních vztazích, avšak jen 

do výše, kterou může zaměstnavatel požadovat na odpovědném zaměstnanci podle 

pracovněprávních předpisů. 

(3) Proti zaměstnavateli, který byl v době výplaty pojistného plnění v prodlení s 

placením pojistného, má pojišťovna právo na úhradu až do výše plnění, které 

vyplatila z důvodu pojistných událostí vzniklých v době, za kterou nebylo zaplaceno 

pojistné.
54

 

Z výše uvedeného § 10 vyhlášky 125/1993 Sb. vyplývá, ţe pojišťovna má 

nástroje, které můţe pouţít v případě, ţe zaměstnavatel porušuje svoje povinnosti v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na druhou stranu pojišťovny nejsou 

motivovány aktivně řešit pojistné případy a aktivně vymáhat výše uvedené nároky 

vůči zaměstnavatelům.Pojišťovny měly zákonem garantovánu marţi 9% (od 
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1.1.2015 marţi 4%)
55

 z celkového objemu pojištění a ta je nemotivuje se v těchto 

případech chovat aktivně. Případně vymoţený nárok by tak stejně byl odveden do 

státního rozpočtu. I z tohoto důvodu je současná úprava,na jejímţ základě mají dvě 

pojišťovny monopol na zákonem garantovanou marţi, nevyhovující. 

 

3.3 Postup při uplatňování nároků z důvodu úrazu nebo nemoci z 
povolání 

Legislativní rámec uplatňování nároků z důvodu úrazu nebo nemoci z povolání 

vyplývá z § 365 a následujících, zákoníku práce a vyhlášky ministerstva financí č. 

125/1993 Sb. Vyhláškou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Současný legislativní stav je takový, ţe vyhláška má být účinná do 

31.12.2016,současný postup se tedy uplatní aţ do doby, neţ zákon 266/2006 Sb., o 

úrazovém pojištění zaměstnanců nabude účinnosti. Z řečeného vyplývá, ţe se 

současný způsob odškodňování úrazů a nemocí z povolání s vysokou 

pravděpodobnostíuplatní aţ do 31.12.2016, tedy pokud se opět neodloţí účinnost 

zákona 266/2006 Sb., respektive pokud nedojde k jeho zrušení nebo schválení zcela 

jiného zákona. 

Dojde-li v průběhu zaměstnávání k pracovnímu úrazu, nebo pokud vznikne 

nemoc z povolání, musí postiţený zaměstnanec nejprve uplatnit svůj nárok vůči 

zaměstnavateli. Zákoník práce v této oblasti nestanoví ţádné formální náleţitosti. 

Větší zaměstnavatelé mají z těchto důvodů interně předpřipravené formuláře, které 

pro tento účel pouţívají. Samozřejmě je důleţité i s ohledem na pozdější dokazování, 

aby byl kaţdý úraz neprodleně zaznamenán v knize úrazů. Z praxe víme, ţe je lepší 

být puntičkář a nechat neprodleně zapsat i drobnější úrazy.I drobný úraz, např. 

píchnutí pouţitou jehlou, můţe do budoucna znamenat závaţnou infekci (ţloutenka 

atd.)Pokud by nebyl úraz zapsán v knize úrazů, můţe se zaměstnanec v budoucnu 

dostat do důkazní nouze a nemusí být schopen prokázat, ţe k úrazu/onemocnění 

došlo v souvislosti s plněním pracovních povinností. V případě neprodleného hlášení 

má zaměstnavatel moţnost provést příslušné šetření - provést kontrolní odběry, jak 
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 § 365 odst. 2 zákoníku práce 
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zaměstnance, tak i pacienta, k jehoţ ošetření byla jehla pouţita předtím, neţ se 

zdravotnický pacient poranil. 

Dle vyhlášky 125/1993 Sb. má zaměstnavatel právo, aby pojišťovna za něj 

uhradila škodu,která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z 

povolání, a to v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku 

práce.
56

 Zásadní skutečností v tomto případě je, ţe se jedná pouze o plnění podle 

zákoníku práce, nejedná se tedy o právo na úhradu škody, které by vzniklo aplikací 

občanského zákoníku.Obecně se v mediích mluví o tom, ţe náhrady škody, zejména 

na zdraví, se násobně zvednou v souvislosti s aplikací volného uváţení. 

Slušný a odpovědný zaměstnavatel zpravidla poskytne svému zaměstnanci 

náleţitou podporu a poučení v situaci, ve které má uplatnit právo na plnění. Zásadní 

však je, ţe poškozený zaměstnanec neuplatňuje právo na plnění přímo vůči 

pojišťovně, protoţe s pojišťovnou jej nepojí ţádný právní vztah. Role pojišťovny 

spočívá v tom, ţe plní za zaměstnavatele nároky, které má zaměstnanec vůči 

zaměstnavateli. 

Zaměstnavatel pak můţe při uplatňování náhrady škody postupovat 

následovně: 

a) zaměstnavatel se spojí s poškozeným zaměstnancem, v součinnosti s ním 

shromáţdí veškeré podklady pro posouzení náhrady škody co do základu a výše, 

nárok zaměstnance vyčíslí a případ postoupí k přímému plnění pojišťovny 

poškozenému zaměstnanci. 

b) druhé moţné řešení vzniklé situace vyplývá ze znění vyhlášky 125/1993 Sb., 

kde je uvedeno, ţe nahradil-li zaměstnavatel poškozenému škodu nebo její část 

přímo, má právo, aby ji pojišťovna po odečtení případné náhrady podle § 9 aţ 12 této 

vyhlášky (zde se jedná o regres pojišťovny vůči zaměstnavateli v případě, ţe 

zaměstnavatel zanedbal svoje povinnosti) vydala zaměstnavateli to, co by za něj, 

jinak plnila poškozenému.
57

 

V obou výše uvedených případech platí, ţe pojišťovna je povinna plnit 

nejpozději do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu její povinnosti 
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 § 2 odst. 1 vyhlášky 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
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 § 5 odst. 2 vyhlášky 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
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poskytnout plnění. Šetření je skončeno, pokud byla dohodnuta výše náhrady škody 

nebo pokud pojišťovna obdrţela pravomocné rozhodnutí o výši náhrady škody.
58

 

Z hlediska zaměstnance je lepší, pokud mu škodu proplatí zaměstnavatel. 

Zaměstnanec pak nemusí čekat často měsíce, neţ škodu pojišťovna vyřídí a vyplatí 

plnění. Na druhou stranu, pokud zaměstnavatel vyplatí škodu zaměstnanci a následně 

se ukáţe, ţe na to zaměstnanec zcela nebo v částečném rozsahu neměl nárok, bude 

zpravidla nést tento náklad zaměstnavatel. Zaměstnavatel popřípadě můţe 

neoprávněně vyplacené plnění vymáhat po zaměstnanci, coţ však můţe být 

komplikované a zdlouhavé, nehledě na to, ţe důkazní břemeno ohledně toho, ţe 

plnění bylo vyplaceno neoprávněně, ponese v tomto případě zaměstnavatel. 

Zákonné pojištění se týká jak zaměstnanců v pracovním poměru, tak také 

zaměstnanců, pracujících na obě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

tj. na dohodu o pracovní činnosti i na dohodu o provedení práce. Má-li 

zaměstnavatel jen zaměstnance na dohodu o provedení práce, platí jakési udržovací 

čtvrtletní pojistné v minimální výši 100 Kč. Zákonné pojištění kryje jen odpovědnost 

zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z 

povolání, nikoliv i odpovědnost zaměstnavatele za jinou škodu na zdraví 

zaměstnance než z pracovního úrazu (nemoci z povolání), nekryje ani jinou hmotnou 

škodu zaměstnance, kterou utrpěl v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z 

povolání, která však není součástí dílčích nároků na odškodnění pracovního úrazu 

(nemoci z povolání) podle § 369 odst. 1 zákoníku práce (náhrada za ztrátu na 

výdělku, náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, náhrada za účelně 

vynaložené náklady spojené s léčením, náhrada za věcnou škodu).
59
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 § 6 vyhlášky 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti 

organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
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 MIKYSKA, Martin: Aktuální otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (II. 

část).Práce a mzda, ročník 2011, číslo 8, s. 22. 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=262/2006%20Sb.h369.1&effect=8.8.2011
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4. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 
ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ, NÁVRHY DLE LEGE FERRANDA 

4.1 Zhodnocení současného stavu právní úpravy úrazového 
pojištění 

Současný právní stav vyplývající z §365 zákoníku práce a potaţmo vyhlášky 

125/1993 Sb. je nevyhovující z několika důvodů: 

a) Úprava je nekoncepční, je obsaţena v přechodných a závěrečných 

ustanoveních zákoníku práce, coţ je tristní zejména s ohledem na skutečnost, ţe tato 

dočasná úprava platí jiţ více neţ 7 let. Současná úprava je z velké míry určena 

vyhláškou 125/1993 Sb., coţ je legislativně-technicky problém, neboť tato vyhláška 

neprovádí zákon, ale defakto ho doplňuje, úrazové pojištění by zcela jistě mělo být 

vymezeno zákonem. 

b) Problematické je, ţe poskytovat zákonné pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu způsobenou úrazem nebo nemocí z povolání jsou dle 

současné právní úpravy oprávněny pouze dvě pojišťovny - pojišťovna Kooperativa, 

a.s., a Česká pojišťovna, a.s.Vzniklo tedy monopolní postavení, čímţ majíobě 

pojišťovny zajištěn zisk. Z hlediska volné soutěţe tedy vzniká problém, který 

diskriminuje ostatní pojišťovny, kterým je tento segment trhu uzavřen. To je v 

rozporu s evropskýmisměrnicemi týkajícími se volného trhu. Můţe být jen otázkou 

času, kdy se celá záleţitost začne projednávat na evropské úrovni. Velice 

problematický je také dozor nad pojišťovnami, které poskytují tento druh pojištění, 

protoţe je obtíţné určit, jak efektivně tyto subjekty pracují. Nutno zmínit, ţe obě 

pojišťovny jsou soukromoprávními subjekty, jejichţ účelem je maximalizovat zisk v 

situaci, v níţ mají zákonem garantován příjem ve výši 9% do 31.12.2014 a 4 % od 

1.1.2014 z celkového objemu přijatého pojistného zaplaceného zaměstnavateli.Tyto 

pojišťovny se budou chovat tak, aby maximalizovali zisk, tedy budou sniţovat svoje 

interní náklady (tedy i náklady na prověřování oprávněnosti poskytnutých plnění 

apod.). Pojišťovny tak nejsou motivovány uplatňovat vůči zaměstnavatelům, kteří 

porušují svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, regresy dle § 10 vyhlášky 

125/1993, nemělo by to vliv na zisk dané pojišťovny, pouze by to zvýšilo její 

administrativní výdaje. 

c) Současná právní úprava nemotivuje zaměstnavatele, aby investovali do 

nástrojů na ochranu zdraví při práci. Praktičtější by bylo, aby zaměstnavatelé, u nichţ 
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je prevence úrazů na vysoké úrovni - zaměstnávají specializované odborníky, 

investují do ochranných pomůcek a osvěty, u nichţ je dlouhodobě niţší úrazovost, 

nemají moţnost si sjednat slevu na úrazovém pojištění a jsou defakto nuceni odvádět 

na úrazovém pojištění stejné částky na pracovní sílu jako zaměstnavatelé, kteří do 

bezpečnosti práce takto neinvestují. Dle současné právní úpravy tedy nelze (tak jak je 

to běţné u jiných druhů pojištění,např. pojištění z provozu motorových vozidel) 

sníţit sazby zodpovědným zaměstnavatelům a naopak zvýšit pojistné sazby u těch 

zaměstnavatelů, u kterých dochází k častým úrazům nebo mají dlouhodobě vyšší 

procento nemocí z povolání neţ jiní zaměstnavatelé ve stejném odvětví. 

d) Legislativně je současný systém navázán na státní rozpočet. V současné 

době je úrazové pojištění ziskové - pojišťovny odvádějí rozdíl mezi přijatým 

pojistným a vyplaceným pojistným plněním a marţí pojišťovny do státního rozpočtu. 

Do budoucna však není vyloučeno, ţe se situace nezmění.Výdaje pak mohou 

převýšit příjmy a to by mělo negativní dopad na státní rozpočet.  

Na druhou stranu je opět vhodné zmínit, ţe systém úrazového pojištění tak, jak 

v současné době funguje,byl zaloţen roku 1993 a i systémově se na něj instituce jiţ 

adaptovaly. Soudy jiţ jednotlivá sporná zákonná ustanovení ozřejmily judikaturou a 

institucionálně je tento systém zaběhnutý a funguje. V případě, ţe dojde k zásadním 

strukturálním změnám, je pravděpodobné, ţe bude opět třeba, aby některé případy 

prošly celou strukturou soudních instancí, aby se odborníci v praxi dozvěděli, jak 

mají určitý problém vykládat nebo řešit. S ohledem na rychlost soudního řízení v 

České republice je zřejmé, ţe zavedení nové právní úpravy vnese do systému 

úrazového pojištění zcela jistě na přechodnoou dobu chaos. To, jaký vliv a další 

náklady takový chaos s sebou nese, je vidět například po nabytí účinnosti nového 

občanského zákoníku. 

 

4.2 Zhodnocení právního stavu úrazového pojištění dle zákona 
266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 

Tento zákon měl původně nabýt účinnosti od 1.1.2008, nicméně následně 

několikrát došlo k odsunutí jeho účinnosti na 1.1.2010, 1.1.2013, 1.1.2015 a 

letošního roku došlo k dalšímu odloţení účinnosti zákona na 1.1.2017. Z diskuzí z 

odborných kruhů není zcela jasné, zda tento zákon nabude účinnosti, neboť se vůči 

němu zvedla velká vlna kritiky. V roce 2006 se tento zákon příjímalve stejném 
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časovém období jako zákoník práce a původně se předpokládalo, ţe oba zákony 

nabudou účinnosti současně. Z důvodu kritiky daného zákona ze strany odborů, 

zaměstnavatelů, ale i jiných odborníků a také z důvodu faktické nepřipravenosti 

České správy sociálního zabezpečení personálně a ekonomicky přijmout tento úkol 

docházelo k opakovaným úpravám tohoto zákona a posouvání jeho účinnosti. V 

současné době se i uvaţuje o tom, ţe by tento zákon byl zrušen. 

V krátkosti se pokusíme shrnout, co nového tento zákon přináší: 

Poskytovatelem pojištění by měla být Česká správa sociálního zabezpečení, 

respektive její okresní pobočky. Dle této zákonné úpravy by Česká správa sociálního 

zabezpečení měla vybírat pojistné, bude vyplácet dávky úrazového pojištění a dávky 

související se vznikem nemocí z povolání.Zaměstnavatelé pak sami nebudou muset 

rozhodovat o jednotlivých dávkách, ale budou pouze poskytovat České správě 

sociálního zabezpečení součinnost. Toby mělo vést ke značnému úbytku 

administrativy na straně zaměstnavatelů.
60

 

Zákon zavádí zcela nové druhy dávek, které se koncepčně liší od dosavadní 

právní úpravy.Nově by se měly poskytovat tyto dávky:  

a) úrazový příplatek, 

b) úrazové vyrovnání, 

c) úrazová renta, 

d) bolestné, 

e) příspěvek za ztížení společenského uplatnění, 

f) náhrada nákladů spojených s léčením, 

g) náhrada nákladů spojených s pohřbem, 

h) jednorázový příspěvek pozůstalému, 

i) úrazová renta pozůstalého.
61

 

Současný systém zaloţený na principu náhrady škody má být nahrazen 

konceptem dávkovým.Poskytované dávky mají být obecně niţší neţ náhrady škody 

dle současného platného systému. 

Pozitivně je vnímáno zrušení monopolního postavení pojišťoven a převedení 

poskytování a provádění úrazového pojištění na státní instituci.  
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 § 47 a 48 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 
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 § 17 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 
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Na druhou stranu je třeba zmínit, ţe Česká správa sociálního zabezpečení není 

v současné době schopna přijmout takto velký úkol a přebrat agendu pojišťoven 

Kooperativa pojišťovna, a.s., a Česká pojišťovna, a.s. Jednak by se musel zásadně 

navýšit počet úředníků České správy sociálního zabezpečení (tedy i zvětšit prostory a 

související náklady), jednak pracovníci, kteří se danou problematikou zabývají u 

pojišťoven, s vysokou pravděpodobností nebudou motivováni přecházet za tabulkové 

platy, které jsou řádově niţší, do státní správy. Právě nezkušenost úředníků České 

správy sociálního zabezpečení můţe být zejména zpočátku zavádění tohoto zákona 

do praxe problém, nehledě na to, ţe zaměstnanci soukromých subjektů mají obecně 

mnohem vyšší produktivitu práce neţ zaměstnanci státních subjektů. 

 

4.3 Budoucí možné varianty právní úpravy úrazového pojištění a 
pojištění pro případ nemoci z povolání v České republice 

Současná právní úprava vymezená přechodnými ustanoveními zákoníku práce 

ve spojení s vyhláškou 125/1993 Sb. je za více neţ 20 let uţívání zaţitá nejen u 

odborné veřejnosti, ale i u příslušných institucí státní správy.Zásadním problémem 

však je, ţe dvěma pojišťovnám garantuje monopol při poskytování úrazového 

pojištění, a tím tyto dvě pojišťovny zásadně zvýhodňuje oproti konkurenci, jelikoţ je 

jim garantován zisk.  

Problém byl zmírněn novelou zákoníku práce, zákonem č. 182/2014, kterým se 

mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony.Došlo ke sníţení marţe pojišťoven Kooperativa, 

a.s., a Česká pojišťovna, a.s., z 9% z celkově obdrţeného pojistného zaplaceného 

zaměstnavateli na 4% (s účinností od 1.1.2015).
62

 

„Za 21 let si dvě pojišťovny, které jménem státu a na účet státu provádějí 

zákonné úrazové pojištění, odečetly pro paušální správní režii na 13 miliard korun,“ 

řekl místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku Miroslav 

Opálka (KSČM), který snížení marže navrhl. „Pokud by se, což si opravdu nepřeji, 

koalice rozhodla o delegování této činnosti znovu na privátní sektor, budou nově 

schválená 4 % určitou kotvou pro stanovování budoucích nákladů pro nové 

zájemce,“ dodal. Snížení marží podpořil i předseda sociálního výboru a bývalý 
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 čl. 3 zákona č. 182/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
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předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav 

Zavadil (kandidoval za ČSSD).„Marže zahraničních pojišťoven, které provádějí tuto 

činnost, ať už ve Švýcarsku, v Německu nebo v Rakousku, se pohybují na 2 %. Takže i 

4 % jsou pořád dvakrát tolik,“ řekl.
63

 

Z praktického hlediska je v současné době nemoţné určit, zda pojišťovny 

Kooperativa, a.s., a Česká pojišťovna, a.s., dosahují na poskytování úrazového 

pojištění enormně nepřiměřeného zisku nebo jen "přiměřeného zisku", jelikoţ nelze 

zvnějšku určit, jak vysoké interní náklady tyto pojišťovny s daným pojištěním mají. 

Pouze to, ţe mají takto obrovské peníze z úrazového pojištění na svých účtech, jim 

musí přinášet další úrokový zisk. Uvidíme, zda zmíněné pojišťovny podniknou 

nějaké kroky vůči státu nebo jim 4% z celkového objemu pojistného zaplaceného 

zaměstnavateli bude stačit. Vzhledem k tomu, ţe se marţe pojišťoven postupně 

sniţovaly z 29,5%, 25%, 13,5% na 9% účinných od 1.1.2012 aţ na 4 % účinná od 

1.1.2015, je zřejmé, ţe pojišťovny musely v minulosti realizovat obrovské 

zisky.Tento problém by měl být v současné době zásadně zmírněn. 

Po celou dobu, co je zákon 266/2006 Sb. zveřejněn, probíhají kritické ohlasy. 

Zejména ostatní pojišťovny mají zájem na tom, aby úrazové pojištění nepřešlo na 

Českou správu sociálního zabezpečení, ale aby naopak došlo k rozšíření subjektů, 

které budou moci úrazové pojištění poskytovat. 

Jak se k celé záleţitosti nakonec postaví Poslanecká sněmovna, je dosud 

nejasné.Jednou z variant je, ţe zákon 266/2006 Sb. nabude účinnosti, ať jiţ 1.1.2017 

nebo později.Další moţností je, ţe zákon bude zcela zrušen a bude nahrazen jiným, 

který umoţní poskytování úrazového pojištění všem pojišťovnám, které budou na 

bázi trţního principu poskytovat pojištění zaměstnavatelům. Dle našeho názoru jsou 

moţné varianty vývoje tyto: 

1) Bude ponechána současná úprava úrazového pojištění tak, jak je upravena v 

přechodných ustanoveních zákoníku práce a ve vyhlášce 125/1993 Sb. Stane se tak 

za předpokladu, ţe se podaří Česke republice vyjednat výjimku z pravidel pro 

fungování volného trhu v EU, protoţe takto je pojišťovně Kooperativa, a.s., a České 

pojišťovně, a.s., garantováno monopolní postavení. Další varintou je, ţe stát do 
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 E-sondy.cz [online]. [cit. 29. 12. 2014]. Dostupné z: 

http://www.e-sondy.cz/nase-argumenty/4307-3/urazove-pojisteni-zamestnancu-by-melo-byt-od-r-

2016-ve-verejne-sprave 
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tohoto segmentu úrazového pojištění pustí ostatní pojišťovny, které budou fungovat 

za stejných podmínek jako dvě výše uvedené pojišťovny.Tyto dvě pojišťovny budou 

mít nadále konkurenční výhodu z důvodu, ţe jiţ mají proškolené odborníky v této 

problematice, zavedené postupy, jsou ze stran zaměstnavatelů známy apod. Nicméně 

ostatní pojišťovny by na tento segment trhu byly vpuštěny, a tím se ukončil rozpor s 

volným poskytováním sluţeb dle pravidel EU. 

2) Zákon 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění nabude 1.1.2017 účinnosti v 

současné nebo mírně pozměněné podobě, tedy přijímání pojistného a výplata 

pojistných dávek bude přesunuta z dvou komerčních pojišťoven na Českou správu 

sociálního zabezpečení. Bude tak opuštěn současný systém "náhrady škody" a dávky 

související s úrazovým pojištěním a pojištěním pro případ nemoci z povolání budou 

včleněny do sociálního systému České republiky. 

3) Další variantou nadále zůstává, ţe tento segment pojistného trhu by byl 

řešen na bázi volného trhu. Stát by pouze v rámci zákonných ustanovení stanovil 

limity pojistného plnění (např. 35 000 000 Kč) tak, jak je tomu u povinného ručení z 

provodu vozidel.
64

 Popřípadě by státdále vymezil legislativní rámec, který by musel 

zamezit zejména tomu, aby si pojišťovny o své vůli stanovily široké výluky ve svých 

pojistných podmínkách. Následně by bylo na pojišťovnách, aby si sjednávaly 

konkrétní smlouvy se zaměstnavateli. Zaměstnavatelé by pak sami zvaţovali, u které 

pojišťovny si sjednají pojištění(s ohledem na sazby pojistného, limity pojistného 

plnění apod.). Tento systém by naplno umoţnil zohlednit, u kterého zaměstnavatele 

dochází k mnoha úrazům, jak zaměstnavatel dbá o bezpečnost svých zaměstnanců a 

jaká přijímá opatření k zamezení úrazů a nemocí z povolání. 
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 § 3a odst. 2 zákona č 168/1999 Sb., o  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
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ZÁVĚR 
Tématem této práce jsou Úrazy a nemoci z povolání ve zdravotnickém 

zařízení. V práci jsme se pokusili stručně shrnout legislatvní rámec, v němţ funguje 

současná úprava úrazů a nemocí z povolání v České republice.Vzhledem ke 

studovanému oboru jsme se snaţili zákonná ustanovení a judikáty zaměřit na 

zdravotnická zařízení. Do detailu jsme se zabývali jednotlivými nároky, na které má 

poškozený zaměstnanec nárok (respektive jeho dědicové v případě jeho úmrtí), ve 

svém pojednání jsem zohlednil nejen zákonná ustanovení, ale i judikaturu a články 

odborníků v této oblasti. 

Dále jsme se v práci zabývali historií úrazového pojištění v České republice a 

současnou právní úpravou, která je z mnoha hledisek vyhodnocována jako 

nevyhovující. Tato hlediska následně shrnujeme. V závěru práce se snaţíme 

zhodnotit právní stav úrazového pojištění v České republice a nastínit, jakým 

způsobem se bude úrazové pojištění vyvíjet v budoucnosti.Vzhledem k současné 

nejasné situaci v této oblasti jsmenaznačili tři nejpravděpodobnější varianty, resp. 

směry jakými se bude úrazové pojištění vyvíjet. Jaká konkrétní varianta bude 

nakonec zvolena, závisí v současné době zejména na vládě a na parlamentuČeské 

republiky. 
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