
Abstrakt  

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 
 

Tato práce se věnuje problematice pracovních úrazů a nemocí z povolání se zaměřením 

na jejich odškodňování. V první části této práce autorka odpovídá na základní obecné otázky 

týkající se zejména samotné definice pracovního úrazu a nemoci z povolání, odpovědnostního 

vztahu mezi zaměstnancem, který utrpěl pracovní úraz nebo nemoc z povolání, a jeho 

zaměstnavatelem a s tím souvisejícími právy a povinnostmi každého z nich. V další části se 

autorka této práce zabývá zákonným pojištěním zaměstnavatele z odpovědnosti za pracovní 

úrazy a nemoci z povolání a dále pojištěním dle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Na 

závěr je věnována pozornost jednotlivým nárokům na náhradu újmy na zdraví. Poslední 

kapitola této práce je věnována základnímu srovnání právní úpravy odškodňování pracovních 

úrazů a nemocí z povolání v České republice s právní úpravou na Slovensku. 

Pro ucelenost nabízí tato práce základní srovnání právní úpravy odškodňování 

pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce s právní úpravou odškodňování újmy 

na zdraví v právu občanském. Cílem této práce je zejména podat ucelený pohled do této 

problematiky a poukázat na komplikovanost právní úpravy, která vychází z diferenciace 

pravidel odškodňování zvlášť pro újmu na zdraví dle zákoníku práce a zvlášť pro újmu na 

zdraví odškodňovanou dle občanského zákoníku. Nemalá pozornost je věnována rovněž zákonu 

o úrazovém pojištění zaměstnanců, který měl nahradit stávající právní úpravu, a evropským a 

mezinárodním předpisům, které s touto problematikou souvisejí. 

V této práci je zapracována celá řada soudních rozhodnutích, z nichž některé z nich jsou 

dále blíže rozebírány a analyzovány. Práce je navíc obohacena o postřehy autorky z praxe. 

Přínosem této práce je podle autorky propojení dvou obdobných právních institutů 

upravených ve dvou různých právních předpisech s poukazem na aktuální vývoj právní 

legislativy v této oblasti. Celá práce vede rovněž k zamyšlení se nad výhodami a nevýhodami 

vývoje právní úpravy odškodňování újmy na zdraví. 

 


