Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Rigorózní práce
Pracovní úraz a nemoc z povolání

Zpracovatel: Mgr. Filip Šourek
Konzultant: JUDr. Ljubomír Drápal
Katedra: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Rok vyhotovení: 2014

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracoval samostatně, všechny
použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného
nebo stejného titulu.
V Liberci dne 8.10. 2014
Mgr. Filip Šourek

Obsah
Čestné prohlášení ...................................................................................................................1
Obsah.....................................................................................................................................3
Úvod ......................................................................................................................................4
1.

2.

Odpovědnost za škodu v obecných souvislostech............................................................7
1.1

Odpovědnost zaměstnance za škodu .......................................................…………...9

1.2

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu ................................................................... 13

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech

z povolání v obecných souvislostech ....................................................................................17
2.1

Vymezení pojmů .................................................................................................... 17

2.1.1

Pracovní úraz .................................................................................................. 17

2.1.2

Nemoc z povolání ........................................................................................... 28

2.1.3

Bolest.............................................................................................................. 31

2.1.4

Ztížení společenského uplatnění ...................................................................... 32

2.2

Podmínky odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a

nemocech z povolání ........................................................................................................ 33

3.

2.2.1

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech........................ 33

2.2.2

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při nemocech z povolání ..................... 34

Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a

nemocech z povolání ............................................................................................................36

4.

3.1

Úplné zproštění zaměstnavatele za škodu ............................................................... 36

3.2

Částečné zproštění zaměstnavatele za škodu........................................................... 37

3.3

Nemožnost zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za škodu ............................. 39

Druhy náhrad................................................................................................................41
4.1

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti................................. 44

4.2

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti........................... 45

4.3

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění............................................... 50

4.4

Účelně vynaložené náklady spojené s léčením........................................................ 58

4.5

Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance ...................................................................... 60

4.5.1

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada

přiměřených nákladů spojených s pohřbem................................................................... 60
4.5.2

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých .......................................................... 65

4.5.3

Jednorázové odškodnění pozůstalých .............................................................. 67

4.5.4

Náhrada věcné škody ...................................................................................... 69

4.6

Odškodňování pracovních úrazů ve srovnání se zahraniční právní úpravou ............ 70

5.

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu...........................................................77

6.

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců ...........................................81

7.

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu a pracovní úrazy a zákon č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník .................................................................................................................91
Závěr....................................................................................................................................95
Seznam zkratek ....................................................................................................................99
Zdroje ................................................................................................................................100
Resumé - Work injury and occupational disease .................................................................112
Abstrakt .............................................................................................................................113
Seznam klíčových slov .......................................................................................................114

Úvod
Cílem tohoto díla je podat komplexní přehled o problematice pracovních úrazů a
nemocí z povolání. Pracovní úrazy a nemoci z povolání jsou značně aktuálním tématem.
Ačkoliv snahou zaměstnavatele by mělo být pracovním úrazům a nemocem z povolání
předcházet, i přes toto jejich počínání nelze riziko pracovních úrazů a nemocí
z povolání zcela eliminovat. Pracovní úraz a nemoc z povolání nepříznivě zasahují
nejen do zdravotního strádání zaměstnance, ale mohou ovlivnit i ekonomické a sociální
postavení jak samotného zaměstnance, tak i osob mu blízkých. S pracovním úrazem a
nemocí z povolání se přitom může setkat téměř každý zaměstnanec, znalost této
problematiky je tedy nutností.
Práce není pouze popisná, ale jejím přínosem je i analýza dané problematiky,
vytyčení jejích nedostatků a navržení změn, kterými by se mohla právní úprava
v oblasti nemocí z povolání a pracovních úrazů ubírat. V textu jsou dále rozebírána
příslušná soudní rozhodnutí a hodnocen jejich praktický dopad do oblasti odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
Vzhledem ke značné rozsáhlosti zvoleného tématu bude pozornost věnována
především odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání jednotlivými druhy
náhrad, které zákon připouští jako určitou kompenzaci.
Z metod jsou v textu užity metoda deskriptivní, metoda analýzy a metoda
komparativní. Metoda deskriptivní spočívá v popisu daného tématu na základě
informací získaných z literatury o tomto tématu napsané, metoda analýzy nalézá svůj
odraz v rozboru skutečností rozhodných pro toto téma a metoda komparativní se v práci
projevuje především při porovnání změn, které sebou přinesl zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a které pro oblast pracovních úrazů a nemocí z povolání bude
znamenat opakovaně odkládaný zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců.
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Aktuálnosti

daného

tématu

odpovídá

skutečnost,

že

o

odpovědnosti

zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání byla napsána
celá řada odborných článků a monografií. Na toto téma existuje i spousta soudních
rozhodnutí, se kterými bude dílo pracovat. Opomíjena není ani práce se zahraniční
literaturou. Práce vychází z rozmanitých zdrojů s cílem podat zcela ucelený pohled na
toto téma, čerpáno je i ze zdrojů internetové povahy.
Celá práce je strukturována do kapitol a podkapitol. V díle jsou maximálně
kapitoly třetí úrovně. První kapitolou díla je kapitola Odpovědnost za škodu v obecných
souvislostech. Tato kapitola přibližuje odpovědnost zaměstnance za škodu a
odpovědnost zaměstnavatele za škodu.
Druhá kapitola nese název Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních
úrazech a nemocech z povolání v obecných souvislostech. Kapitola je složena
z podkapitol Vymezení pojmů, která definuje pracovní úraz, nemoc z povolání, bolest a
ztížení společenského uplatnění, a dále Podmínky odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, jež pojednává o předpokladech
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a předpokladech
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při nemocech z povolání.
V kapitole Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních
úrazech a nemocech z povolání je rozebíráno úplné a částečné zproštění zaměstnavatele
za škodu a situace, kdy zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za škodu není možné.
Čtvrtá kapitola s názvem Druhy náhrad pojednává o jednotlivých druzích náhrad
za nemoc z povolání a pracovní úraz, jako je náhrada za ztrátu na výdělku po dobu
pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti, náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené
náklady spojené s léčením a o druzích náhrad při úmrtí zaměstnance, pod které spadá
náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených
nákladů spojených s pohřbem, náhrada nákladů na výživu pozůstalých, jednorázové
odškodnění pozůstalých a náhrada věcné škody.
5

V kapitole Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu práce analyzuje
podstatu zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu, jeho vznik a rozsah. Všichni
zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají nejméně jednoho zaměstnance, musí být ze zákona
pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání.
Kapitola Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců hovoří o
dlouho odkládaném zákoně pojednávajícím o úrazovém pojištění zaměstnanců, přičemž
jej hodnotí a podává úvahy o jeho vývoji do budoucna. Vytyčení změn, které sebou
přinesl nový občanský zákoník, je věnována kapitola Odpovědnost zaměstnavatele za
škodu a pracovní úrazy a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Získané poznatky a vyhodnocení právní úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za
nemoci z povolání a pracovní úrazy je obsaženo v kapitole Závěr.
Text je dokončen k právnímu stavu ke dni 31. srpna 2014.
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1. Odpovědnost za škodu v obecných souvislostech
Jak uvádí autor Milan Galvas, odpovědnost za škodu v pracovním právu tvoří
jednu z jeho nejdůležitějších částí. Pokud by měla být odpovědnost za škodu dle
zákoníku práce porovnána s občanskoprávní odpovědností za škodu, je zřejmé, že
odpovědnost za škodu v pracovním právu vykazuje jisté odlišnosti. Výše uvedený autor
je toho názoru, že důvodem je jiná funkce pracovněprávní odpovědnosti za škodu.
Cílem odpovědnosti za škodu v pracovním právu je snaha omezit v rámci
pracovního procesu škody na životech a zdraví a škody na majetku. Koncepce
pracovněprávní odpovědnosti za škodu má represivní charakter. Vzhledem k tomu, že
účelem by vždy mělo být škodě předcházet, vytváří pracovní právo určitý prevenční
systém. Odpovědnostní systém je až systémem druhotným. Prevence může být buď
speciální, která má za úkol odstranit příčiny hrozící škody v rámci konkrétního
případu, 1 a prevence generální,

2

jejímž úkolem je zamezit porušování a ohrožování

práv a povinností účastníků pracovněprávních vztahů.
Projevy jak generální, tak speciální prevence lze spatřovat v opatřeních přímé a
nepřímé prevence:
 Přímou prevenci je možné charakterizovat jako přímé ukládání prevenční
povinnosti, jako je povinnost zabránit poškození či ohrožení práv patřících
k obsahu těchto vztahů. Příkladem přímé prevence je například ustanovení § 102
odst. 1 zákoníku práce, podle kterého „Zaměstnavatel je povinen vytvářet
1

Jedná se například o ustanovení § 250 zákoníku práce, podle kterého „Zaměstnanec odpovídá

zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“
2

Příkladem může být ustanovení § 249 zákoníku práce, které stanoví, že „Zaměstnanec je povinen

počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li
škoda, je povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance. Je-li k odvrácení škody hrozící
zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit; nemusí tak učinit, brání-li mu
v tom důležitá okolnost, nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance,
popřípadě osoby blízké.“

7

bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky
vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření
k předcházení rizikům.“

3

či ustanovení § 102 odst. 3 zákoníku práce:

„Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy
pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.
Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k
jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších
pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené
podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do
kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a
vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a
dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle
zvláštního právního předpisu.“ 4
 Nepřímá prevence zahrnuje obecné chování účastníků pracovněprávních vztahů,
přičemž má být zamezeno poškození či ohrožení práv a povinností patřících do
obsahu těchto vztahů. Jedná se například o ustanovení § 103 odst. 1 písm. k,
které zakotvuje povinnost zaměstnavatele „nepoužívat takového způsobu
odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí
újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k
ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců“. 5
Mezi druhy pracovněprávní odpovědnosti spadají následující:
 Odpovědnost za škodu.
 Odpovědnost za porušení povinnosti, která vyplývá z právního předpisu, jež se
vztahuje k vykonávané práci.
 Odpovědnost za bezdůvodné obohacení.
 Odpovědnost za nesplnění závazku.

3

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

4

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

5

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

8

Odpovědnostní systém v pracovním právu je poměrně široký. Cílem této práce je
snaha zaměřit se na první z těchto systémů, a to konkrétně v souvislosti s pracovními
úrazy a nemocemi z povolání.
Předpoklady vzniku odpovědnostního vztahu je možné třídit na obligatorní, které
musí být splněny u všech druhů pracovněprávní odpovědnosti, a fakultativní, jež mohou
být předpokladem odpovědnosti v pracovněprávních vztazích, ovšem nemusí zde
existovat vždy.
Předpoklady odpovědnosti za škodu lze dále dělit na předpoklady subjektivní,
které souvisí s vůlí zaměstnance, a předpoklady objektivní, jež jsou uskutečňovány ve
vnějších vztazích. Mezi prvně zmiňované patří subjekt a zavinění, u objektivních
předpokladů pak objekt, chování subjektu, škoda či škodná událost, příčinná souvislost
a protiprávnost. 6

1.1 Odpovědnost zaměstnance za škodu
Odpovědnost zaměstnance za škodu upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce (dále jen „zákoník práce“) v části XI hlavě druhé a hlavě čtvrté. 7 Zaměstnanec je
zaměstnavateli odpovědný za škodu, ke které došlo při plnění pracovních úkolů nebo
v přímé souvislosti s ním. V jiných případech, tedy pokud by škoda nevznikla při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti, mohla by být odpovědnost zaměstnance
posuzována podle jiných právních předpisů, než je zákoník práce.
Škodu je možné chápat jako celkovou újmu, která je vyčíslitelná v penězích.
Zaměstnanec může vzniklou škodu nahradit v penězích či odčiněním v předešlý stav. 8

6

GALVAS, Milan. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 600-605. ISBN 978-80-210-

5852-1.
7

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

8

HŮRKA, P a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 120.

ISBN 978-80-7357-846-6.
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Odpovědnost zaměstnance za škodu můžeme členit na:
 Obecnou odpovědnost.
 Za nesplnění povinností nutné k odvrácení škody.
 Za schodek na hodnotách, které byly svěřeny k vyúčtování.
 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. 9
Co se týče prvně jmenované obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu,
předpoklady pro její vznik jsou následující:
 Porušení právní povinnosti.
 K porušení právní povinnosti musí dojít při plnění pracovních úkolů nebo
v přímé souvislosti.
 Vznik škody.
 Příčinná souvislost.
 Zavinění. 10
V případě odpovědnosti zaměstnance za škodu při nesplnění povinnosti
k odvrácení škody je zaměstnanec povinen upozornit svého nadřízeného vedoucího na
hrozící škodu. Jestliže k odvrácení této škody je zapotřebí nějakého aktivního zásahu, je
zaměstnanec ze zákona povinen zakročit. Této povinnosti se může zbavit, jestliže by
v případě zákroku vystavil sebe nebo ostatní zaměstnance či osoby blízké vážnému
ohrožení. Pokud zaměstnanec nesplní svou prevenční povinnost v podobě zákroku proti
hrozící škodě, popřípadě pokud svého vedoucího zaměstnance na možnost vzniku této
škody neupozornil, může se podílet na náhradě škody, a to v rozsahu, který je přiměřený
okolnostem případu.
Předpoklady odpovědnosti zaměstnance za nesplnění povinnosti k odvrácení
škody jsou:

9

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

10

JAKUBKO J. a kol. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem

k 1. 1. 2011. Praha: Anag a.s.r.o, 2011. ISBN 978-80-7263-637-2.
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 Porušení povinnosti upozornit na hrozící škodu nebo porušení povinnosti proti
hrozící škodě zakročit.
 Vznik škody na straně zaměstnavatele.
 Příčinná souvislost.
 Zavinění.
Jestliže zaměstnanec na základě dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot
svěřených mu k vyúčtování převezme hotovost, případně zboží, ceniny, zásoby
materiálu nebo jiné hodnoty sloužící k oběhu či obratu, nese odpovědnost za schodek
na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat.
Mezi předpoklady odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených
hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, patří:
 Písemná dohoda o odpovědnosti.
 Vznik škody.
 Zavinění.
Zavinění zaměstnance se předpokládá. Pokud tedy došlo ke zjištění schodku na
hodnotách, jež byly zaměstnanci svěřeny k vyúčtování, a byla uzavřena písemná dohoda
o odpovědnosti, presumuje se, že zaměstnanec tento schodek zavinil. Zaměstnanec se
může této odpovědnosti zprostit, jestliže dokáže, že vzniklý schodek nezavinil.
Dohoda o odpovědnosti může být uzavřena se zaměstnancem, který je svéprávný
a dosáhl věku 18 let. V případě, že je zaměstnanec na své svéprávnosti omezen, není
možné, aby za něho tuto dohodu uzavřel jeho zástupce. Dohodu o odpovědnosti lze
uzavřít s jedním zaměstnancem,
pracovníky.

12

11

nebo může být zaměstnanec odpovědný spolu s více

Od dohody o odpovědnosti může zaměstnanec odstoupit za těchto

podmínek:
 Zaměstnanec vykonává jinou práci.

11

Individuální odpovědnost.

12

Společná odpovědnost.

11

 Zaměstnanec je převeden na jinou práci.
 Zaměstnanec je převeden na jiné pracoviště.
 Je překládán do jiného místa.
 Zaměstnavatel neodstraní závady v pracovních podmínkách bránící řádnému
hospodaření se svěřenými hodnotami do 15 dnů od písemného upozornění
zaměstnance.
 V případě společné odpovědnosti jestliže dojde k zařazení jiného zaměstnance
na pracoviště nebo je ustanoven jiný vedoucí či jeho zástupce.
Odstoupení od dohody o odpovědnosti musí zaměstnanec zaměstnavateli oznámit
v písemné formě. K zániku dohody dochází dnem, ve kterém bylo toto odstoupení
sděleno zaměstnavateli, pokud v odstoupení není uvedeno pozdější datum. K zániku
této dohody dochází též skončením pracovního poměru. 13
Mezi předpoklady odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů
patří:
 Potvrzení o tom, že zaměstnanec převzal svěřený předmět. Toto potvrzení musí
být v písemné formě.
 Škoda.
 Zavinění. 14
Zavinění se předpokládá. Svěřenými věcmi mohou být nástroje, ochranné
pracovní prostředky a jiné obdobné věci. Pokud hodnota těchto věcí přesahuje 50.000,Kč, mohou být tyto věci zaměstnanci svěřeny pouze na základě písemné dohody o
odpovědnosti svěřených věcí. Dohodu je možné uzavřít pouze se zaměstnancem, který
dosáhl věku 18 let. Jestliže byl zaměstnanec omezen na své svéprávnosti, nemůže za
něho dohodu uzavřít jeho zástupce. Zprostit se odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí se

13

HŮRKA, P a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 121

- 123. ISBN 978-80-7357-846-6.
14

BĚLINA, M a kol. Pracovní právo. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-186-4.
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zaměstnanec může v případech, kdy prokáže, že ztrátu věci nezavinil. Obdobně může
být i jeho odpovědnost za ztrátu svěřených věcí omezena.
Od uzavřené dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů může
zaměstnanec písemně odstoupit za předpokladu, že ze strany zaměstnavatele nebyly
vytvořeny podmínky směřující k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě.
K zániku dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů dochází dnem, kdy
došlo ke skončení pracovního poměru, nebo dnem, ve kterém zaměstnavatel obdržel
odstoupení od této dohody ze strany zaměstnance, pokud v tomto odstoupení není
uvedeno pozdější datum. 15
Právní úpravu v oblasti odpovědnosti zaměstnance za škodu považuji za
optimální. Zákonodárce vhodně rozlišuje jednotlivé druhy odpovědnosti zaměstnance,
přičemž pro každý jednotlivý druh zakotvuje specifické požadavky. Odpovědnost
zaměstnance přitom není bezbřehá, pro její vznik je vyžadováno zavinění zaměstnance.
Ve srovnání s odpovědností zaměstnavatele za škodu, o které budu pojednávat níže, je
přístup zákonodárce značně benevolentní, odpovídající pozici zaměstnance jakožto
slabší strany. Zákonodárce přitom vhodně chrání i osoby, jejichž postavení na trhu
práce může být znevýhodněné nedostatkem jejich zkušeností či případné rozumové a
mravní vyspělosti. Dohodu o odpovědnosti svěřených věcí je tak možné uzavřít
například pouze se zaměstnancem, který dosáhl věku 18 let.

1.2 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Cílem odpovědnosti zaměstnavatele za škodu je nahradit zaměstnanci škodu,
kterou tento zaměstnanec utrpěl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti
s ním. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu je založena na objektivním principu.
K jejímu omezení může dojít, jestliže zaměstnavatel prokáže, že škoda byla zaviněna
také ze strany poškozeného.
Zákon rozeznává tyto druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu:
15

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

13

 Obecná odpovědnost za škodu.
 Odpovědnost za škodu na věcech odložených.
 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech
z povolání. 16
 Odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnanci při odvracení škody. 17
V případě obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu je zaměstnavatel
odpovědný zaměstnanci za škodu za splnění těchto podmínek:
 Pokud mu tato škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s ním, a to porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním,
které se příčí dobrým mravům.
 Jestliže mu byla tato škoda způsobena porušením právních povinností, a to
v rámci plnění úkolů zaměstnavatele zaměstnanci, kteří jednali jeho jménem. 18
Předpoklady obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu jsou:
 Porušení právní povinnosti.
 Vznik škody.
 Příčinná souvislost. 19
Porušení právní povinnosti zaměstnavatele nemusí být zaviněné. Zaměstnavatel je
odpovědný i v případě takového porušení svých povinností, k nimž došlo bez
subjektivního zavinění ze strany jeho zaměstnanců. 20
16

U odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání existuje i

názor, podle kterého se jedná o odpovědnost zaměstnavatele zvláštního typu, stojící mimo výše uvedené
druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Srov. HŮRKA, Petr, NOVÁK, Ondřej, VRAJÍK, Michal.
Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem. Olomouc: ANAG, 2012, s. 138. ISBN
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Cílem právní úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na odložených
věcech zaměstnance je zajištění bezpečné úschovy osobních předmětů a svršků, které
zaměstnanci nosí do práce. Škoda může spočívat jak v odcizení věci, tak i v jejich
zničení či poškození.
Není možné, aby se zaměstnavatel zprostil své odpovědnosti kupříkladu
prohlášením, na základě kterého není odpovědný za odložené věci. Zaměstnavatel
odpovídá i za škodu na odložených věcech, která byla způsobena jeho zaměstnanci či
dokonce třetími osobami.
Při určení odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na odložených věcech je
důležité rozlišení, zda se jedná o věci, které jsou běžně do práce nošené.

21

Co se týče

určení věcí, které se do práce obvykle nosí, rozhodující je druh těchto věcí, nikoliv
hodnota. Mezi věci běžně nošené do práce tak spadá například obuv, šatstvo, pracovní
oděv, mobilní telefon či například i snubní prsten. 22
Odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnanci při odvrácení škody zakotvuje
odpovědnost zaměstnavatele za škodu věcného charakteru, která vznikla zaměstnanci
při odvrácení škody, která hrozila zaměstnavateli, nebo při odvrácení nebezpečí, jež
hrozilo životu nebo zdraví, a to za předpokladu, že k této škodě nedošlo na základě
úmyslného jednání zaměstnance a dále že zaměstnanec si počínal způsobem, který byl
přiměřený okolnostem. 23
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Lze shrnout, že odpovědnost zaměstnavatele za škodu je odpovědností, která byla
zákonodárcem pojata poměrně přísně, bez širších možností zaměstnavatele se této
odpovědnosti zprostit. Zaměstnavatel tak odpovídá i za škodu, kterou způsobili
zaměstnanci třetí osoby či za škodu na věcech běžně nošených do práce, aniž by se do
popředí dostávala finanční hodnota těchto věcí. Důvodem tohoto pojetí je opět větší
ochrana zaměstnance coby slabší osoby. Zaměstnavateli současně přísluší možnost
uplatňovat regresem náhradu škody po osobách, které tuto škodu způsobily.
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2. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních
úrazech a nemocech z povolání v obecných souvislostech
2.1 Vymezení pojmů
2.1.1 Pracovní úraz
Pracovní úraz definuje ustanovení § 380 odst. 1 jako „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.“ 24 Náhlé a silné působení zevních vlivů přitom musí být podstatnou příčinou
vzniku pracovního úrazu.

25

Tato definice pracovního úrazu nicméně i koresponduje

s ustálenou soudní judikaturou, jako je rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. Cpj 37/74 26
či rozhodnutí Krajského soudu v Plzni sp. zn. 4 Co 172/61. 27
Definici pracovního úrazu je možné nalézt i v dlouho připravovaném zákoně č.
266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (dále jen „zákon o úrazovém pojištění
zaměstnanců“), ve znění pozdějších předpisů, který ve svém ustanovení § 10 odst. 1
definuje pracovní úraz jako „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.“ 28

24

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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Za pracovní úraz není považováno jen zranění tělesného charakteru, ale celkově
poškození zdraví způsobené krátkodobým působením vnějších vlivů, tedy i poškození
zdraví psychického. Příkladem může být situace, kdy je zaměstnanec při práci, na
kterou není zvyklý, nucen maximálním vzepětím svých sil k překonání vnějšího odporu,
přičemž v důsledku toho je neobvykle zvýšena jeho námaha. 29 Tato námaha nemusí být
současně jedinou příčinu vzniku pracovního úrazu, postačí, že se jedná o příčinu
důležitou a podstatnou. 30
Co se týče predispozice možnosti vzniku určitého poškození zdraví, považuji za
důležité na tomto místě zmínit již výše uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle
kterého „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 tuberkulózního původu, a tím i
predispozice k výhřezu ploténky.“31 Ke stejnému závěru nicméně došel Nejvyšší soud
v jiném svém rozhodnutí, podle kterého „Skutečnost, že na nepříznivém zdravotním
stavu žalobce se (do listopadu 2001) okrajově podílela také určitá predispozice (vrozené
degenerativní změny na páteři) nemá na rozsah odpovědnosti žalovaného podle
ustanovení § 190 odst. 1 zák. práce ani na rozsah jeho povinnosti hradit žalobci
vzniklou škodu žádný vliv. Je totiž nepochybné, že žalobce i při méně příznivém
zdravotním stavu - ve srovnání s ideálně zdravým člověkem byl přesto schopen
vykonávat práci podle pracovní smlouvy v plném rozsahu a dosahovat tomu
odpovídajících výdělků, a že příčinou, proč toho přestal být schopen, byly následky
pracovního úrazu.“ 32
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Komentář k ustanovení § 380 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. In: ASPI [právní informační

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 2. 6. 2014].
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31

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 1975, sp. zn. Cpj 37/74
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6. února 2008, sp. zn. 1598/2007
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Tak jako Nejvyšší soud jsem nicméně toho názoru, že zdravotní predispozice
poškozeného by neměla zcela automaticky vylučovat odpovědnost zaměstnavatele za
pracovní úraz. Zcela na místě ovšem bude zapotřebí postupovat u každého jednotlivého
případu individuálně a zvažovat rozsah, kterým se určité predispozice poškozeného
zaměstnance na daném pracovním úrazu podílely.
Aby se jednalo o pracovní úraz, musí k jeho vzniku dojít při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Plnění pracovních úkolů je definováno
v ustanovení § 273 zákoníku práce, podle kterého „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.“ 33 Pro posouzení, zda zaměstnanec plnil
pracovní úkoly, nejsou důležité motivy nebo případné pohnutky zaměstnance, ale
skutečnost, zda se z místního, časového a věcného hlediska jedná objektivně o činnost,
která je konaná pro zaměstnavatele. 34
V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou pak „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 u poskytovatele zdravotních služeb prováděné
na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první
pomoci a cesta k němu a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět,
stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu
a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.“

35

Co se týče vymezení objektu

zaměstnavatele, jedná se o sféru, ve které má zaměstnavatel své dispoziční oprávnění. 36
Pod označení přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů spadá i prohlídka
zaměstnance učiněná ve zdravotnickém zařízení, a to za předpokladu, že této prohlídce
se zaměstnanec podrobil na příkaz zaměstnavatele.
33

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

34

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. ledna 2003, sp. zn. 21 Cdo 454/2002

35

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

36

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6.6.2006, sp. zn. 21 Cdo 1824/2005.

19

Jako pracovní úraz je posuzován taktéž úraz, jejž zaměstnanec utrpěl pro plnění
pracovních úkolů. Příkladem takto vzniklého úrazu může být poškození zdraví
zaměstnance pracujícího na správním úřadu, který byl napaden občanem, jenž byl
nespokojený s rozhodnutím vydaným ve své záležitosti, a to i přesto, že k tomuto
napadení nedošlo v úředních hodinách a že se uskutečnilo mimo budovu úřadu.
Za pracovní úraz se nepovažuje takový úraz, který zaměstnanec utrpěl na cestě do
svého zaměstnání či naopak na cestě ze svého zaměstnání do svého domova. 37
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při úrazu vzniklém při pracovní cestě
v místě, kde byl zaměstnanec ubytován, a to na své cestě z budovy, ve které je
ubytován, do místa, které mu bylo určeno k plnění pracovních úkolů, zkoumal Nejvyšší
soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 4834/2010. V tomto sporu se poškozený zaměstnanec
domáhal po svém zaměstnavatelovi, aby mu tento zaplatil náhradu za bolest, ztížení
společenského uplatnění a další náklady, které jsou spojeny s jeho poškozením zdraví.
Zaměstnanec pracoval u žalovaného na základě pracovní smlouvy jako výzkumný
pracovník. V podvečer šel navštívit místo, ve kterém měl druhý den plnit pracovní
úkoly na konferenci, aby zajistil instalaci posteru. Při zpáteční cestě do hotelu, ve
kterém byl ubytován, byl však napaden. Utrpěl poškození pravého oka, ačkoliv byl
operován, oko bylo trvale poškozeno. Vzhledem k tomu, že ke vzniku úrazu došlo na
pracovní cestě, na kterou byl vyslán zaměstnavatelem, a to na zpáteční cestě do místa
ubytování, když do prostor konference se dostavil z toho důvodu, aby mohl připravit
vše potřebné k výkonu jeho pracovní činnosti, považoval toto zranění za pracovní úraz,
za který mu ze strany zaměstnavatele měla být poskytnuta patřičná kompenzace.
Soudem prvního stupně byla ovšem žaloba zamítnuta, neboť „v praxi je zastáván
názor, že je-li zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, nelze považovat veškerou jeho
činnost po dobu pracovní cesty za úkony, jež souvisí s plněním pracovních úkolů,
mající časový, místní a zejména věcný poměr k výkonu závislé práce, nýbrž že průběh
37
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pracovní cesty se štěpí na více úseků, které z hlediska vztahů k plnění pracovních úkolů,
či přímé souvislosti s ním, nemohou být posuzovány totožně. Jestliže žalobce po příletu
do místa konání konference navštívil kolem 22. hodiny konferenční centrum, pak
samotnou návštěvu konferenčního centra soud považuje za úkon potřebný k výkonu
práce, který byl v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. K napadení žalobce
však došlo ve 23.35 hodin na nábřeží na místě, které se nachází zcela mimo směr, ve
kterém byl jeho hotel, a v okamžiku, kdy se žalobce ve svém osobním volnu zabýval
fotografováním zajímavého přírodního úkazu - bílé noci, tedy "soukromou aktivitou, jež
nesouvisela s plněním pracovních úkolů“. 38
Ačkoliv poškozený zaměstnanec namítal, že i fotografování a odbočení z trasy za
jeho účelem bylo konáno v rámci pracovní cesty, neboť mapoval terén, odvolací soud
zastával v podstatě shodné stanovisko jako soud prvého stupně, které doplnil o tvrzení,
že se žalobci nepodařilo prokázat, že fotografování a mapování terénu pro účely
konference nebylo ze strany zaměstnavatele poškozenému uloženo.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání, přičemž za otázky zásadního
právního významu považoval především posouzení, zda „za situace, kdy byl
zaměstnavatelem vyslán na konferenci a s organizátory konference v předvečer jejího
konání v místě, kde se měla konat, řešil organizační problém, jde či nejde o činnost
přímo související s plněním pracovních úkolů“

39

a jestli „pokud při cestě z místa, kde

vyřizoval služební - pracovní záležitost, do hotelu, kde je ubytován, dojde ke zranění,
jde o pracovní úraz či nikoli“ 40 a zda „pokud při této cestě, při které žalobce zabloudil a
odchýlil se od přímé trasy, se rozhodl pořídit fotodokumentaci zajímavého přírodního
úkazu, aby ji mohl použít při prezentaci, kterou podává zaměstnavateli a
spoluzaměstnancům

o

konání

konference,

kdy

je

obvyklé

prezentovat

též

fotodokumentaci místa jejího konání, jde o činnost, která již zásadně vybočila z mezí
plnění pracovních úkolů.“ 41
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Podle Nejvyššího soudu je zapotřebí problematiku otázky, zda se jedná o úraz
pracovní, řešit s ohledem na místní, časovou a věcnou souvislost, tedy zda úraz vznikl
s ohledem na výše uvedené prvky v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů.
V přímé souvislosti jsou takové výkony, které jsou obvyklé, a to s ohledem při plnění
pracovních úkolů, nebo které je zapotřebí vykonat před počátkem práce nebo po jejím
skončení. V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů ovšem již nejsou úkony, jako
je cesta do zaměstnání a zpět. Činnosti, které jsou vykonávány během pracovní cesty, se
dělí na různé fáze, které je nutné posuzovat jednotlivě s ohledem na splnění podmínky,
zda jsou tyto jednotlivé úseky v přímé souvislosti s plněním pracovních úkol. Jestliže je
poškozený zaměstnanec ubytován v obci, která tvoří předmět jeho pracovní cesty, na
kterou byl vyslán zaměstnavatelem, a v rámci cesty z ubytovacího zařízení do místa,
kde má činnost vykonávat, dojde ke vzniku úrazu, nelze toto poškození zdraví
považovat za úraz pracovní. Poškozený zaměstnanec tedy dle rozhodnutí dovolacího
soudu plnil pracovní úkoly pouze v době, kdy se nacházel v budově konferenčního
centra, nikoliv již ovšem v okamžiku, kdy toto konferenční centrum opustil.
Zhodnotím – li výše uvedenou situaci, nemohu se s názorem Nejvyššího soudu
ztotožnit. Ačkoliv je zřejmé, že úkony zaměstnance během pracovní cesty musí být
určitým způsobem limitovány v tom smyslu, že ne každé jednání zaměstnance musí být
posuzováno jako jednání, které je uskutečňováno v přímé souvislosti s plněním
pracovních úkolů, nelze v tomto ohledu opomíjet zahraniční tendence, které pracovní
úraz chápou v mnohém v širších souvislostech. Například dle německé právní úpravy,
na kterou budu poukazovat níže v této práci, je za pracovní úraz běžně považován i
úraz, který se zaměstnanci přihodil na jeho cestě do zaměstnání a zpět.

42

Daný případ

byl navíc umocněn skutečností, že poškozený zaměstnanec pořizoval fotodokumentaci,
kterou chtěl užít na konferenci, jež byla předmětem jeho pracovní cesty. Pokud jsou
odškodňovány úrazy, které se poškozenému zaměstnanci staly pro plnění pracovních
úkolů, bez ohledu na to, zda se tak stalo v místě zaměstnání nebo mimo něj, nevidím
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důvod, proč ani v těchto případech nepojímat pracovní úrazy v širší míře a po vzoru
zahraničních úprav neodškodňovat i takové úrazy, které se zaměstnanci stanou na jeho
cestě do zaměstnání a zpět, neboť v tomto případě se jedná o zcela běžné úkony nutné
k tomu, aby zaměstnanec mohl zahájit svou pracovní činnost. Přirozeně že po vzoru
zahraničních úprav by i v tomto případě měly být pracovní úrazy vzniklé v této
souvislosti limitovány, aby nedocházelo ke zneužívání institutu odškodňování
pracovních úrazů. Tímto limitem by například mohlo být kritérium běžné cesty do
zaměstnání, tedy cesty, kterou zaměstnanec běžně vykonává po své obvykle trase a
z níž se neodchýlil. Tím by mohlo být zabráněno situacím, kdy se například
zaměstnavatel vrací z dovolené z poměrně vzdáleného místa, přičemž zamýšlí se
z tohoto místa vrátit rovnou do práce a v rámci této cesty dojde ke vzniku úrazu.
Taktéž úraz, který vznikl při případném excesu zaměstnance z rámce plnění
pracovních úkolů, není úrazem pracovním. Příkladem tohoto počínání může být
například situace, kdy zaměstnanec pro sebe vyráběl výrobky, úraz vznikl při rvačce na
pracovišti a jiné. 43
Zajímavé je posouzení Nejvyššího soudu, zda se může za pracovní úraz považovat
i takové poškození zdraví zaměstnance, které tento utrpěl při cvičení team – building.
Žalobkyně se v tomto případě domáhala toho, aby ji byla zaplacena finanční
kompenzace za náhradu, kterou musela zaměstnanci zaplatit za poškozené zdraví, které
utrpěl, když v rámci stmelení pracovního týmu utrpěl na pracovní cestě při lyžování
tříštivou nitrokloubní zlomeninu zápěstí, v důsledku čehož byl v pracovní neschopnosti.
Podle žalobkyně se tento úraz totiž stal v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů,
z tohoto důvodu žalobkyně, jakožto zaměstnavatel, vyplatila poškozenému zaměstnanci
bolestné a náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. U žalované
strany byla žalobkyně pojištěna, z tohoto důvodu po ní požadovala poskytnutí náhrady
toho, co žalobkyně vyplatila poškozenému zaměstnanci. Podle soudu prvního stupně
„Vzhledem k tomu, že žalobkyně „označila předmětné zasedání za povinné a zároveň i
stanovila program tohoto zasedání“, že „souhlasila s úhradou s tím souvisejících
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cestovních nákladů“ a že možnost vyslat zaměstnance JUDr. K. na pracovní cestu byla
dohodnuta v pracovní smlouvě, „má soud za to, že shora uvedené zcela nepochybně
naplňuje zákonnou definici pracovní cesty stanovené v ustanovení § 38 odst. 1 zák.
práce, neboť JUDr. K. byl svým zaměstnavatelem na časově omezenou dobu vyslán
mimo sjednané místo výkonu práce, přičemž zde měl konat činnost podle pokynů svého
zaměstnavatele, resp. nadřízených zaměstnanců“. Protože podle ustanovení § 25 odst. 1
nařízení vlády č. 108/1994 Sb. se plněním pracovních úkolů rozumí i jiná činnost
vykonávaná na příkaz zaměstnavatele či činnost, která je předmětem pracovní cesty.“44
Žalovaná proti tomuto podala odvolání. Odvolací soud žalobu zamítl s tím, že „zimní
zasedání v rakouském lyžařském středisku Hintertux sice bylo pracovní cestou ve
smyslu ustanovení § 38 zák. práce, avšak „lyžování, při kterém se zaměstnanci úraz stal,
nebylo ani pracovní činností, ani plněním pracovních povinností poškozeného. K
poškození zdraví jmenovaného zaměstnance žalobkyně nedošlo při činnosti, která s
plněním pracovních úkolů souvisí, a ani v důsledku přímé souvislosti s plněním jeho
pracovních úkolů. Lyžování, ač bylo organizovaným programem v rámci pracovní
cesty, bylo programem zcela dobrovolným a nesouvisejícím s plněním pracovních
povinností. Jelikož tedy podle názoru odvolacího soudu nedošlo k pracovnímu úrazu
zaměstnance žalobkyně, žalobkyně za tohoto stavu nemá nárok na pojistné plnění ze
strany žalované.“ 45
Proti tomuto rozhodnutí bylo žalobkyní podáno dovolání. Žalobkyně především
argumentovala tím, že zaměstnanec se účastnil pracovní cesty nařízené ze strany
zaměstnavatele, přičemž tato pracovní cesta měla přesně stanovený harmonogram, pod
který spadalo i předmětné lyžování. Zaměstnanec se nedopustil žádného excesu.
Naopak pokud by se poškozený zaměstnanec lyžování nezúčastnil, mohlo by se jednat
z jeho strany o porušení pracovní kázně.
Žalobkyně se tedy s názorem odvolacího soudu, který tvrdil, že lyžování bylo
zcela dobrovolné, neztotožňovala. Podle žalobkyně navíc předmětným rozhodnutím
odvolacího soudu byla porušena právní jistota. Zamítavým rozhodnutím soudu totiž
44
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může být způsobeno, že zaměstnanci budou mít napříště obavy z pracovních cest, neboť
jejich nároky za pracovní úrazy z nich vzešlé by nemusely být odškodněny. Nejvyšší
soud s názorem odvolacího soudu, podle kterého není lyžování pracovní činností, ani
plnění pracovních povinností, nesouhlasil. Ačkoliv je zřejmé, že během pracovní cesty
nemohou být všechny činnosti zaměstnance považovány z plnění pracovních povinností
a jiné úkony související s plněním pracovních úkolů, účast na lyžování byla ze strany
zaměstnavatele předpokládána, a to vzhledem k účelu pracovní cesty, kterým bylo
mimo jiné utužování pracovního kolektivu. Lyžování tedy nebylo pouhou soukromou
záležitostí poškozeného zaměstnance. U team – buildingu „pro závěr, zda se skutečně
jedná o takový kurz týmové spolupráce, není jistě rozhodující jeho formální označení v
příslušných dokumentech, nýbrž jeho vlastní obsahová náplň. Vzhledem k tomu, že
významné je až individuální posouzení obsahové náplně „výjezdního zasedání“, a v
tomto rámci také posouzení konkrétní činnosti („úseku“ pracovní cesty), při níž došlo k
poškození zdraví zaměstnance, nepochybně by se nejednalo o činnost v přímé
souvislosti s plněním pracovních úkolů, kdyby po skutkové stránce bylo kupříkladu
zjištěno, že šlo pouze o společný pobyt zaměstnanců bez cíleného průběhu, který měl
jen povahu „zaplacené dovolené“. V dalším řízení proto bude zapotřebí zabývat se věcí
z uvedeného hlediska, neboť za situace, kdyby bylo prokázáno, že smyslem a účelem
plánovaných aktivit v projednávaném případě bylo prohloubení vzájemných
interpersonálních vazeb zaměstnanců, jejich schopnosti vzájemné kooperace a
schopností spolupráce s ostatními zaměstnanci, mohlo by se jednat - nazíráno jak z
hlediska pořádajícího zaměstnavatele, tak z hlediska věcného (vnitřního účelového)
jednotlivého zaměstnance - o „účast na školení k prohloubení kvalifikace“, kterou je
zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci uložit (srov. § 141a zák. práce), a tedy o činnost v
přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
nařízení vlády.“ 46
Zastávám stanovisko, že v daném případě se opravdu jednalo o poškozené zdraví
zaměstnance vzniklé v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Účast na
předpokládaném lyžování poškozeného zaměstnance byla totiž účastí předpokládanou,
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naplňující účel pracovní cesty jako team – buildingu. Odpovědnost žalobkyně za
poškozené zdraví, které se stalo předmětnému zaměstnanci, je odpovědností založenou
na objektivním principu. Zaměstnanec již předem obdržel program pracovní cesty, který
pouze respektoval a nedopustil se žádného excesu, který by odpovědnost
zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem vylučoval.
Poněkud komplikovanější se jeví pohled na to, zda lze za pracovní úraz považovat
infarkt myokardu. Touto situací se zaobíral Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn.
Cpj 37/74. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že „V případě infarktu platí, že i když tu
zdánlivě chybí zevní faktor úrazového děje, může jít v tomto případě o úrazový děj, jdeli 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 organismus 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. K takovému mimořádnému psychickému vypětí musí ovšem
dojít při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Nemůže být proto
pracovním úrazem náhlá cévní příhoda, která byla vyvolána tím, že nadřízený pracovník
nepříznivě hodnotil jiného pracovníka a odvolal jej z funkce, neboť k porušení na zdraví
tu nedošlo v důsledku duševního přepětí vyvolaného nadměrným pracovním zatížením,
ale z důvodů jiných.“ 47
Škoda na zdraví nemusí vzniknout přímo v pracovním vztahu poškozeného:
„Zatímco z hlediska naplnění předpokladů odpovědnosti organizace za škodu při
pracovním úrazu podle ustanovení § 366 odst. 1 zák. práce (uvažováno z hlediska
základu nároku) je třeba, aby k poškození zdraví zaměstnance došlo při plnění
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pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, není již podmínkou, aby škoda, kterou
zaměstnanec v příčinné souvislosti s pracovním úrazem utrpěl, vznikla výlučně v
pracovním poměru (v pracovním vztahu). Jestliže ustanovení § 366 odst. 1 zák. práce
stanoví odpovědnost zaměstnavatele za veškerou „škodu vzniklou pracovním úrazem“,
tedy nejen tu škodu, k níž dojde v rámci pracovního poměru, je na místě závěr, že
odpovědnost zaměstnavatele zahrnuje veškerou skutečnou škodu, která zaměstnanci
vznikla, není-li tato odpovědnost pro určitý druhově vymezený okruh případů výslovně
vyloučena, nebo jestliže zákon stanoví, že určitý případ majetkové újmy se za škodu
nepovažuje.“ 48
Pracovní úrazy je možné dělit na úrazy typické a atypické. V případě typických
úrazů existuje kauzální nexus mezi úrazovým dějem a samotným poškozením zdraví. U
atypických úrazů se nejedná přímo o trauma, ale o poškození zdraví jakéhokoliv
charakteru, které bylo způsobeno jako následek jevů, jež působily krátkodobě nezávisle
na vůli zaměstnance, kdy je zaměstnanec při práci, na kterou není zvyklý, nucen
maximálním vypětím svých sil k překonání vnějšího odporu, přičemž v důsledku toho je
neobvykle zvýšena jeho námaha. 49
Pokud bych měl zhodnotit současné právní zakotvení pracovního úrazu, je zřejmé,
že vymezení pracovního úrazu je pojímáno značně široce. Pracovním úrazem tak může
být i úraz, ke kterému došlo i vlivem určité predispozice zaměstnance nebo
odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy vzniklé i pro plnění pracovních úkolů.
Vzhledem k tomu, že zaměstnanec je ve vztahu k zaměstnavatelovi osobou slabší,
považuji toto pojetí za správné a zcela logické. Za určitou nedokonalost současné právní
úpravy považuji ovšem nedostatek preciznosti s označením „pracovní úraz“.
Zákonodárce na některých místech hovoří místo o „pracovním úrazu“ pouze o „úrazu“,

48

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 3460/2012, ze dne 16.12.2013
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jako příklad lze uvést například ustanovení § 105 odst. 2 50 či § 105 odst. 7 51 zákoníku
práce. Domnívám se, že v zájmu právní jistoty by tato nedůslednost měla být de lege
ferenda odstraněna.

2.1.2 Nemoc z povolání
Současný právní řád postrádá definici nemocí z povolání, což by měl do budoucna
změnit zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, který ve svém ustanovení § 11
definuje nemoc z povolání jako „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 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. Za nemoc z povolání se
považuje 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.“ 52
Domnívám se, že stanovení zákonné definice nemoci z povolání by mělo být
krokem vpřed. Ačkoliv definice v sobě mnohdy skrývají riziko nedostatečného obsažení
celé problematiky, neboť při vytváření definic nemusí být myšleno na všechny možné
případy v budoucnu vzniklé, výše uvedená specifikace nemoci z povolání je poměrně

50

Ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce: „Zaměstnavatel je povinen vést v

knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla
způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.“
51

Ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce: „Vláda stanoví nařízením

a) způsob vedení evidence úrazů v knize úrazů,
b) ohlašování úrazů,
c) vyhotovování a zasílání záznamu o úrazu a záznamu o úrazu – hlášení změn,
d) okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz, zasílá záznam o úrazu a záznam o úrazu –
hlášení změn,
e) co se rozumí smrtelným pracovním úrazem pro statistické účely,
f) vzor záznamu o úrazu a vzor záznamu o úrazu – hlášení změn.“
52
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vhodně doplněna poukazem na výčet nemocí obsažených v příloze. Tato příloha bude
moci dostatečně pružně reagovat na rozšiřující se počet nemocí z povolání s ohledem na
vědecký pokrok, zákonná definice tak bude poměrně efektivně a výstižně odpovídat
současnému stavu.
Za nemoci z povolání jsou považovány nemoci uváděné zvláštním právním
předpisem, jímž je nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví nemoci
z povolání. 53 Nemoci z povolání jsou přílohou k tomuto nařízení a jsou strukturovány
do šesti skupin:
1. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami, jako jsou například nemoc
z olova či jeho sloučenin, nemoc z manganu nebo jeho sloučenin, nemoc z
fluóru nebo jeho sloučenin, nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin, nemoc
z niklu a jeho sloučenin a spousty dalších.
2. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory, pod které spadá například
nemoc z povolání způsobená ionizujícím zářením, zákal čočky způsobený
tepelným zářením, nemoci způsobené elektromagnetickým zářením nebo nemoc
způsobená

přetlakem

nebo

podtlakem

okolního

prostředí,

sekundární

Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními,
nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími
nástroji a zařízeními.
3. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice, jako
jsou nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené
prachem azbestu, rakovina plic z radioaktivních látek, rakovina sliznice nosní
nebo vedlejších dutin nosních či rakovina dýchacích cest a plic způsobená
koksárenskými plyny.
4. Nemoci z povolání kožní, pod něž spadají nemoci kůže, které byly způsobené
fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory.
5. Nemoci z povolání přenosné a parazitární, kupříkladu nemoci přenosné ze zvířat
na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů nebo nemoci přenosné a
parazitární.
53

Komentář k ustanovení § 380 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. In: ASPI [právní informační
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6. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli, jako jsou uzlíky na
hlasivkách, těžká hyperkinetická dysfonie, těžká nedomykavost hlasivek nebo
těžká fonastenie, jestliže jsou trvalého rázu a znemožňují výkon povolání, které
klade zvýšené nároky na hlas. 54
Nedostatkem současné právní úpravy je nereflektování jednou z nejčastějších
nemocí z povolání, a to sice onemocnění bederní páteře. Tato nemoc postihuje hlavně
lidi, kteří manipulují s těžkými břemeny, jako jsou zedníci, dlaždiči, řidiči buldozerů,
traktorů nebo nákladních vozů. Na vyřešení tohoto nedostatku se v současné době
pracuje a nemoci bederní páteře by měly být na seznam nemocí zařazeny od roku
2017. 55 Posuzování onemocnění krční páteře jako nemoci z povolání je nicméně vlastní
i mnohým zahraničním právním úpravám, jako Bulharsku, Slovensku, Francii i Litvě.56
V dohledné době by do seznamu nemocí z povolání navíc měly přibýt i choroby, které
byly vyvolané azbestem, jako je například rakovina vaječníků způsobená působením
tohoto prvku. 57
Naopak do seznamu nemocí z povolání by se ani v budoucnu neměla dostat další
z poměrně častých nemocí, a to nemoci krční páteře. Jak uvádí autorka Tereza
Holanová, kvůli nemoci krční páteře muselo doma přitom zůstat na nemocenské v roce
2012 každých 308 ze sta tisíc, celkem tedy 13792 případů. I přes výše uvedené nemoc
krční páteře na seznam nemocí z povolání zařazena nebude. Jedním z důvodů je právě
obtížnost určení, zda za nemoc krční páteře může opravdu výkon zaměstnání.

54
55

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví nemoci z povolání.
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Do seznamu nemocí z povolání by v dohledné době neměl být zařazen ani
syndrom vyhoření. Syndrom vyhoření má totiž v současné době poměrně nejasnou
definici, navíc hrozí obavy ze zneužívání tohoto onemocnění. 58
Bližší požadavky stanovené k uznávání nemocí z povolání stanoví vyhláška č.
104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání
nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z
povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a
náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání), která
stanoví proces posuzování a uznávání nemocí z povolání, podmínky, za kterých nelze
nemoc, u které došlo k uznaní za nemoc z povolání podle nařízení vlády, nadále uznat
za nemoc z povolání či náležitosti posudku o nemoci z povolání. 59

2.1.3 Bolest
Bolest je možné vnímat jako určitou nemateriální újmu.

60

Definici bolesti

obsahovala vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění, ve znění pozdějších předpisů, která bolest považovala za „každé tělesné a
duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla.“

61

Tato

vyhláška byla zrušena s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku /dále jen
„občanský zákoník“), jenž již sám bolest nedefinuje, pouze tento termín v některých
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svých ustanoveních zmiňuje. 62 Jak bude v této práci ještě níže rozebíráno, podle výše
uvedeného právního předpisu bude ještě po určitou dobu postupováno.
Definici bolesti v sobě zakotvuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, který ve svém ustanovení § 12 stanoví: „Bolestí se rozumí tělesné a
duševní strádání způsobené poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z
povolání.“

63

Tento zákon měl nabýt účinnosti od 1. ledna 2015, když aktuálně byla

účinnost zákona odložena až na 1. leden 2017.

2.1.4 Ztížení společenského uplatnění
Podobně jako u bolesti je i v případě ztížení společenského uplatnění tento pojem
definován v platném, ovšem dosud neúčinném zákoně č. 266/2006 Sb., o úrazovém
pojištění zaměstnanců, a to v jeho ustanovení § 13: „Ztížením společenského uplatnění
se rozumí nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
a jeho následků, které jsou trvalého rázu, na sociální uplatnění zaměstnance, zejména na
uspokojování jeho životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.“ 64
Jak již bylo výše naznačeno, jsem toho názoru, že zákonné definice sebou mohou
přinášet i značná úskalí. Tato úskalí mohou spočívat v nedostatečném výčtu všech
specifických znaků. V zákonné definici dále nejsou zohledňovány zvláštnosti
jednotlivých konkrétních případů. Definice ovšem mnohdy tvoří závazný právní stav,
který může být jen s obtížemi měněn rozhodovací praxí soudů. Ztížení společenského
uplatnění je přitom téma obzvláště citlivé, ve kterém musí být brán zřetel na zvláštnosti
jednotlivých případů. Ve výše uvedené definici navíc zcela postrádám zohlednění věku

62

Příkladem takovéhoto ustanovení může být ustanovení § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
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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.“
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poškozené osoby, které může mít značný vliv na možné ztížení společenského
uplatnění.

2.2 Podmínky odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních
úrazech a nemocech z povolání
2.2.1 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech
Odpovědnost zaměstnavatele za nemoci z povolání a pracovní úrazy je
odpovědností za výsledek. Odpovědnost zaměstnavatele je tedy dána, a to nezávisle na
tom, zda došlo k porušení konkrétní právní povinnosti. Jedná se o odpovědnost
vznikající na základě právní události.
Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech jsou
následující:
1. Chování zaměstnance v době, kdy došlo k úrazu. Tímto chováním je plnění
pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním.
2. Úraz.
3. Škoda, která může být jak na straně zaměstnance, tak i na straně pozůstalých.
4. Kauzální nexus mezi škodou a pracovním úrazem. 65
Otázkou pak zůstává, zda k odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních
úrazech musí existovat platný pracovní poměr. Domnívám se, že z dikce zákona,
především z ustanovení § 366 odst. 1 je zřejmé, že vznik odpovědnosti zaměstnavatele
za škodu při pracovním úrazu je vázán na existenci platného pracovního poměru. Pokud
pracovní poměr platně nevznikne, zaměstnavatel bude případně odpovídat dle obecných
zásad odpovědnosti za škodu obsažených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském
zákoníku. Jestliže ovšem pracovní poměr platně nevznikl z důvodů, které nezpůsobil
zaměstnanec, je třeba ztotožnit se se závěrem autora L. Jouzy, podle kterého se na daný
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GALVAS, Milan. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 632-633. ISBN 978-80-210-

5852-1.
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případ užije pravidlo, na základě něhož bude neplatnost právního jednání přičtena k tíži
tomu, kdo tuto neplatnost vyvolal. 66

2.2.2 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při nemocech z povolání
Jak uvádí autor Milan Galvas, odpovědnost zaměstnavatele za škodu při
nemocech z povolání je svou povahou typicky odpovědností objektivní. Zaměstnavatel
za vzniklou škodu odpovídá, i když škodu nezavinil, a to jen z toho důvodu, že v rámci
jeho pracovního procesu existují určité podmínky, které jsou způsobilé vyvolat určitý
typ nemoci z povolání.
Charakteristické pro odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou
nemocemi z povolání je povaha subjektů tohoto odpovědnostního vztahu. Zatímco totiž
u ostatních druhů odpovědnosti zaměstnavatele za škodu v pracovněprávních vztazích
stojí na straně jedné zaměstnavatel a na straně druhé jeho zaměstnanec, existuje tedy
základní pracovněprávní vztah, v případě odpovědnosti za škodu při nemocech
z povolání odpovídá za tuto škodu i zaměstnavatel, u kterého byl zaměstnanec
naposledy zaměstnán a u kterého pracoval za podmínek, při nichž vzniká nemoc
z povolání. 67
Toto pojetí je poměrně logické. V případě nemocí z povolání se totiž tyto nemoci
nemusí objevovat okamžitě, ale k jejich rozvoji může dojít až po skončení pracovního
poměru zaměstnance. 68
Co se týče požadavku, že zaměstnavatel bude za nemoc z povolání odpovídat za
podmínek, za kterých nemoc z povolání vzniká, tímto vymezením se zaobíral ve svém
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rozhodnutí Krajský soud v Ostravě, který dospěl k závěru, že „Ustanovení § 1 odst. 2
zák. č. 150/1961 Sb. „za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání“ je třeba rozumět
tak, že stačí, jsou-li vůbec (objektivně) dány podmínky pro vznik nemoci z povolání.
Jde-li o Bangovu nemoc, musí být prokázáno, že na pracovišti se vyskytlo onemocnění
alespoň jednoho kusu dobytku touto nemocí, anebo že z jiných důvodů se podmínky pro
vznik této choroby objektivně a jako specifické pro činnost zaměstnance a pracovní
prostředí vyskytovaly.“ 69

69

Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze 4. listopadu 1963, sp. zn. 12 Co 169/63
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3. Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovních úrazech a nemocech z povolání
3.1 Úplné zproštění zaměstnavatele za škodu
Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele upravuje ustanovení § 367 až 368
zákoníku práce. Zaměstnavatel se může své odpovědnosti zcela zprostit za následujících
podmínek:
1. Jestliže škoda byla způsobena zaviněným porušením právních nebo ostatních
předpisů či pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany
zaměstnance.
2. Zaměstnanec byl s výše uvedenými předpisy řádným způsobem seznámen.
3. Zaměstnavatel soustavně kontroloval a vyžadoval znalost těchto předpisů.
4. Výše uvedené podmínky byly jedinou příčinou vzniku škody. 70
Nestačí přitom porušení jakýchkoliv povinností, musí se jednat o porušení
předpisů nebo pokynů zajišťujících ochranu zdraví při práci.

71

O porušení

bezpečnostních předpisů se nebude jednat v případech, kdy zaměstnanec tyto
bezpečnostní předpisy porušuje na příkaz zaměstnavatele, a to i přesto, že zaměstnanec
mohl vykonávání těchto prací odmítnout. 72
Předpis nebo pokyn porušený ze strany zaměstnance musí být předpisem nebo
pokynem konkrétním upravujícím určitý způsob jednání nebo naopak určitý způsob
jednání zakazující. 73 Pokynem sloužícím k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
70
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 1975, sp. zn. Cpj 37/74. Srov. rozhodnutí Nejvyššího

soudu ze dne 19. června 1960 sp. zn. Cpj 11/80: „Za predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa
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práci je „jakýkoli výslovný pokyn učiněný písemně nebo ústně, bez ohledu na svoji
expresívnost anebo na to, do jaké míry jeho obsah odpovídá pravidlům společenských
konvencí, jestliže je jím stanoven pro podřízené zaměstnance závazný způsob chování.
Tyto pokyny nelze chápat jen jako nějaké formalizované abstraktní poučování o
pravidlech chování v situacích, které teoreticky mohou (ale nemusí) v budoucnu nastat,
nýbrž také jako praktickou reakci, jejímž smyslem je usměrnit jednání podřízených tak,
aby se vyhnuli možnému nebezpečí, které by v průběhu výkonu práce při jiném
způsobu chování mohlo jinak reálně hrozit.“ 74
Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti za škodu i v tom případě, kdy si škodu
přivodil sám zaměstnanec, a to v důsledku své opilosti či užitím jiných omamných
prostředků za předpokladu, že zaměstnavatel nemohl škodě zabránit. 75
Zákoník práce pojem opilost nedefinuje. Aby se zaměstnavatel mohl zcela zprostit
své odpovědnosti, nestačí pouhé požití alkoholických nápojů ze strany zaměstnance,
nýbrž musí se jednat o takové požití, které způsobí snížení duševních schopností
zaměstnance. Pracovní úraz přitom musí být v příčinné souvislosti s opilostí
zaměstnance. 76

3.2 Částečné zproštění zaměstnavatele za škodu
Částečné zproštění zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech
z povolání upravuje ustanovení § 367 odst. 2 a 3 zákoníku práce. Zaměstnavatel se
může částečně zprostit své odpovědnost za škodu, jestliže prokáže, že postižený
zaměstnanec porušil svým zaviněným jednáním právní či ostatní předpisy, popřípadě
pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to i přesto, že s nimi byl
řádně seznámen a že jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a

ktoré sú v tejto zbierke len oznámené.“
74
75

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2012, sp. zn. 21 Cdo 2141/2011
GALVAS, Milan. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 634. ISBN 978-80-210-
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. září 1968 sp. zn. 6 Cz 32/68
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kontrolovány nebo dále v důsledku opilosti postiženého zaměstnance na základě
zneužití jiných návykových látek za předpokladu, že tyto skutečnosti byly jednou
z příčin vzniku škody.
Zaměstnavatel se může částečně zprostit odpovědnosti za škodu také v případech,
kdy zaměstnanec, ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy či pokyny k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, počínal si lehkomyslně, a to i přesto, že tento
zaměstnanec musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem vědět, že může způsobit
škodu na zdraví. 77
Povinností soudu je zkoumat, zda zaměstnanec, který byl poškozen na svém
zdraví, tento pokyn náležitě vnímal a zda mu porozuměl. 78
Za lehkomyslné je možné považovat takové jednání zaměstnance, při kterém
s ohledem na konkrétní místní a časovou situaci na pracovišti zaměstnanec jedná tak, že
zcela vědomě podstupuje riziko škody na zdraví, přičemž toto jeho jednání je v rozporu
s obvyklým chováním.

79

Lehkomyslným jednáním je jednání zaměstnance, při kterém,

ačkoliv věděl, že může dojít ke škodě na zdraví, spoléhal na to, že se tak nestane. 80
Zaměstnavatel se může částečně zprostit odpovědnosti, jestliže prokáže, že
jednání zaměstnavatele bylo hazardováním, přičemž při tom je nutné přihlédnout ke
zkušenostem zaměstnance, jeho kvalifikaci a délce doby zaměstnání. Soudní praxe tak
zastává názor, že jednání zaměstnance je zapotřebí jinak posuzovat u zaměstnance,
77

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

78

Rozhodnutí krajského soudu ze dne 24. ledna 1968, sp. zn. 4 Co 548/67
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Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. ledna 2002, sp. zn. 21 Cdo 71/2001: „O lehkomyslné

jednání zaměstnance ve smyslu § 191 odst. 2 písm. c) zákoníku práce920 jde v případech, kdy způsob
jednání zaměstnance při určitém pracovním úkonu 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 časové
i místní situaci na pracovišti počíná způsobem, při němž vědomě podstupuje riziko hrozící újmy za
zdraví.“
80
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který pro daného zaměstnavatele pracuje delší dobu či u staršího zaměstnance
zaměstnaného po delší čas.
Co se týče základního vymezení při porušení bezpečnostních předpisů a při jeho
lehkovážném jednání, u porušení bezpečnostních předpisů se jedná o zaviněné jednání,
při kterém zaměstnanec porušil tento předpis nebo pokyn, naopak u lehkomyslného
jednání se o zaviněné porušení bezpečnostního pokynu nebo jednání jednat nemusí. 81
Ustanovení § 367 odst. 3 zákoníku práce pak zakotvuje povinnost zaměstnavatele,
který se částečně zprošťuje odpovědnosti, určit, jakou část škody nese zaměstnanec dle
svého zavinění. Jestliže byla škoda způsobena lehkomyslným jednáním zaměstnance,
zákon zakotvuje povinnost zaměstnavatele uhradit nejméně jednu třetinu škody.
Jak uvádí autor Mikyska, posuzování rozsahu odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu je ovládáno následujícími zásadami:
 Zaměstnanci je možné přičíst k tíži jen taková porušení bezpečnostních předpisů
či pokynů, s nimiž byl tento zaměstnanec seznámen, a to řádným způsobem.
 Zaměstnavatel je povinen zajišťovat dodržování bezpečnostních předpisů
zaměstnanci.
 Příkaz nebo zákaz určitého jednání musí být konkrétní, nesmí se tedy jednat o
všeobecné závazné právní předpisy.
 Jestliže neexistují určitá konkrétně vymezená pravidla, může být zaměstnanci
připsáno k tíži jeho lehkomyslné jednání. 82

3.3 Nemožnost zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
Zaměstnavatel se nemůže zprostit odpovědnosti za škodu za předpokladu, že
zaměstnanec utrpěl pracovní úraz, když odvracel škodu, jež hrozila zaměstnavatelovi,
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systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 6. 6. 2014].
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nebo pokud odvracel nebezpečí, které přímo ohrožovalo životu či zdraví, jestliže sám
tento stav nevyvolal. 83
Při posuzování nemožnosti zproštění se zaměstnavatele za škodu je nerozhodná
výše škody, která hrozila. Zaměstnavatel se tak nemůže zprostit své odpovědnosti
s poukazem na to, že škoda, která vznikla na straně zaměstnance, je mnohem vyšší než
škoda, která ve skutečnosti hrozila. 84
Výše uvedené pojetí považuji za správné a zcela logické. Ačkoliv se jistě jedná o
výklad jdoucí značně k tíži zaměstnavatele, jsem toho názoru, že zaměstnanci by měla
být poskytnuta značně vysoká ochrana jakožto slabší straně. I přes to, že se může jevit
jako nespravedlivé, že by se zaměstnavatel nemohl zprostit odpovědnosti, pokud škoda,
která vznikla na zdraví zaměstnance, byla vyšší, než škoda hrozící, je zapotřebí si
uvědomit, že při odvrácení hrozící škody nemůže zaměstnanec mnohdy předvídat škodu
na jeho zdraví, která tímto odvrácením vznikne.
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4. Druhy náhrad
Náhrady za pracovní úraz či nemoc z povolání sledují za cíl uhrazení zaměstnanci
určitých nároků vzniklých v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání, a to tím
způsobem, aby bylo poškozenému zaměstnanci umožněno znovu začlenění jak do
pracovního, tak i společenského života. 85
Zákoník práce ve svém ustanovení § 369 a násl. určuje jednotlivé druhy náhrad,
kterými jsou:
 Náhrada za ztrátu na výdělku.
 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění.
 Účelně vynaložené náklady spojené s léčením.
 Věcná škoda.
Při úmrtí zaměstnance zákon stanoví specifické druhy náhrad, mezi které náleží:
 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením.
 Náhrada věcné škody.
 Náhrada přiměřených nákladů, které jsou spojeny s pohřbem.
 Náhrada nákladů na výživu pozůstalým.
 Jednorázové odškodnění pozůstalých. 86
Než začnu blíže specifikovat jednotlivé druhy náhrad náležejících zaměstnanci při
pracovních úrazech a nemocech z povolání, považuji za důležité zmínit regresní nárok
zaměstnavatele. Jestliže zaměstnavatel poskytl poškozenému zaměstnanci náhradu,
může tuto náhradu prostřednictvím regresu uplatňovat po osobě, která je za vzniklou
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škodu odpovědná v rámci odpovědnosti upravené v občanském zákoníku.
lhůta je tříletá,

88

87

Promlčecí

přičemž tato promlčecí lhůta běží od okamžiku, kdy zaměstnavatel

poškozenému zaměstnanci náhradu vyplatil, bez ohledu na skutečnost, že tato náhrada
byla zaměstnanci vyplacena až po uplynutí promlčecí doby.

89

Nepromlčuje se právo

zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu či nemoci z
povolání nebo jiné škody na zdraví, která vznikla z jiného důvodu než pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání a dále se nepromlčuje právo na náhradu nákladů na výživu
pozůstalých. 90
Jestliže zaměstnavatel vyplatil poškozenému zaměstnanci náhradu za škodu a
následně vyjde najevo, že tato škoda byla již zaměstnanci nahrazena jinou osobou, a to
na základě její občanskoprávní odpovědnosti za škodu, zaměstnavatel má právo po
poškozeném zaměstnanci žádat vrácení náhrady vyplacené za pracovní úraz či nemoc
z povolání, a to z titulu bezdůvodného obohacení. 91
Rozsah náhrad poskytovaných zaměstnavatelem může být měněn v závislosti na
změnách poměrů na straně poškozeného zaměstnance. Tuto možnost upravuje
ustanovení § 390 odst. 1 zákoníku práce, podle kterého „Změní-li se podstatně poměry
poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady škody, může se poškozený
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i zaměstnavatel domáhat změny v úpravě svých práv, popřípadě povinností.“ 92 V praxi
se bude jednat nejčastěji o zhoršení zdravotního stavu poškozeného zaměstnance. 93
Zajímavou se jeví otázka nároků zaměstnance, který onemocněl nemocí
z povolání, za kterou byl zaměstnavatelem odškodněn, a který za nějaký čas onemocní
další nemocí, jež způsobí, že by poškozený zaměstnanec, pokud by onemocněl pouze
touto následně vzniklou nemocí, nebyl schopen svou práci dále vykonávat.
V posuzovaném případě se žalobce domáhal zrušení své povinnosti nahradit
žalovanému ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Tato povinnost mu
byla uložena soudem prvního stupně, kdy poškození v důsledku toho, že onemocněl
cukrovkou a chronickou ischemickou chorobou srdeční, nebyl schopen vykonávat
jakoukoliv výdělečnou činnost. U poškozeného zaměstnance sice v průběhu času došlo
ke zhoršení zdravotního stavu, podle žalobců ovšem toto zhoršení nebylo v příčinné
souvislosti s pracovním úrazem.
Nejvyšší soud k této problematice zaujal následující stanovisko: „Onemocnění
nebo zhoršení zdravotního stavu, jež nejsou v příčinné souvislosti s utrpěným
pracovním úrazem poškozeného a jež sama o sobě vylučují jakoukoliv výdělečnou
činnost, znamenají podstatnou změnu poměrů poškozeného (ve smyslu ustanovení §
202 odst. 1 zák. práce), v důsledku níž se organizace může úspěšně domáhat zrušení své
povinnosti platit poškozenému náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti.“ 94
Jak je zřejmé, judikatura soudů umožňuje následné zrušení povinnosti
zaměstnavatele poskytovat náhradu za škodu vzniklou v důsledku nemocí z povolání a
pracovních úrazů v závislosti na spravedlivém uspořádání poměrů. Domnívám se, že po
zaměstnavatelích ani nelze rozumně požadovat, aby odpovídali a v závislosti na tom i
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poskytovali náhrady pracovníkům, kteří sice pracovní úraz utrpěli, jejich zdraví se
ovšem postupně horšilo, aniž by zde byla s tímto utrpěným pracovním úrazem dána
příčinná souvislost. Příčinná souvislost je totiž dle mého názoru základním prvkem,
který by měl oblast odškodňování pracovních úrazů ovládat.
Již na počátku této kapitoly bych chtěl zdůraznit, že odškodňování pracovních
úrazů a nemocí z povolání má být dotčeno připravovaným zákonem o úrazovém
pojištění zaměstnanců, v souvislosti s nímž se zákoník práce dočká značné novelizace.
V minulých letech proběhly snahy o zrušení tohoto právního předpisu, a to vzhledem
k jeho nedokonalostem.

95

Hlavní ze změn se měla dotknout zákoníku práce, kde měla

být problematika nemocí z povolání a pracovních úrazů začleněna z přechodných
ustanovení zákoníku práce do ustanovení řádných. V rámci této připravované novely
zákoníku práce měla být ustanovení, která se zaobírala odpovědností zaměstnavatele a
jednotlivými nároky poškozených zaměstnanců přemístěna do jedenácté části zákoníku
práce, a to bez věcných změn. Výsledkem jednání o tomto návrhu nebylo ovšem zrušení
zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ale jeho opětovné odložení.

96

Zákonem o

úrazovém pojištění zaměstnanců a jeho vlivu na odpovědnost zaměstnavatele při
pracovních úrazech a nemocech z povolání se budu blíže zabývat v samostatné kapitole.

4.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je opětujícím se
nárokem. Pracovní neschopnost, k jejímuž vzniku došlo nemocí z povolání nebo
pracovním úrazem, zakládá jednotlivé dílčí nároky pokrývající ztrátu zaměstnance na
jeho výdělku. 97

95
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Zaměstnanci přísluší po dobu pracovní neschopnosti náhrada ve výši rozdílu mezi
jeho průměrným výdělkem před vznikem škody, která byla způsobená nemocí
z povolání či pracovním úrazem a jeho průměrným výdělkem po vzniku škody a dále za
dobu, kdy zaměstnanci v prvních třech kalendářních měsících dočasné pracovní
neschopnosti nenáleží nemocenské nebo v době, kdy mu nepřísluší náhrada mzdy,
případně platu, přičemž pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku zaměstnance „není
rozhodující průměrný výdělek před vznikem (zjištěním) nemoci z povolání nebo
průměrný výdělek dosažený zaměstnancem při práci, konané za podmínek, z nichž
vzniká nemoc z povolání, ale - pokud není stanoveno jinak - průměrný výdělek
poškozeného před vznikem škody.“ 98
Při vymezení náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je
uplatňována zásada ne bis in idem damnum reparace. Pro účely vymezení výše této
náhrady tedy dochází k odpočtu plné výše náhrady mzdy či platu a nemocenského, které
byly poskytnuty ze stejného důvodu. 99

4.2 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní schopnosti tvoří stejně tak
jako předchozí náhrada samostatné dílčí nároky.

100

Jedná se o druh náhrady, který je

možné považovat za jednu z nejvýznamnějších složek práva na náhradu škody vzniklou
pracovním úrazem či nemocí z povolání.
Po té, co skončí pracovní neschopnost nebo po té, co je přiznána invalidita, náleží
poškozenému zaměstnanci rozdíl mezi jeho průměrným výdělkem před vznikem škody
a výdělkem po té, co došlo k nemoci z povolání nebo pracovnímu úrazu, přičemž
připočítáván je invalidní důchod za předpokladu, že je zaměstnanci poskytován z téhož
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důvodu. 101 U průměrného výdělku zaměstnance při postupném vykonávání prací u více
zaměstnavatelů Nejvyšší soud dospěl k závěru, že „Byl-li pracovník v kalendářním roce
před vznikem nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání nebo při uznání plné
(částečné) invalidity zaměstnán postupně u více organizací, nezjišťuje se jeho průměrný
výdělek před vznikem škody ze součtů průměrných výdělků dosahovaných u těchto
organizací, nýbrž rozhodným obdobím je tu jen doba od vzniku pracovního poměru, za
jehož trvání nárok pracovníka vznikl, a výdělek v něm dosažený.“ 102
Při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se
nepřihlíží k výdělku, kterého poškozený dosahuje jen při značných obtížích, jež jsou
spojeny s poškozením zdraví. 103
Náhrada na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náleží poškozenému
zaměstnanci za předpokladu, že kvůli nemoci z povolání či pracovnímu úrazu se jeho
pracovní schopnosti projeví při jeho pracovním výkonu.

104

Není přitom důležité, zda

poškozený zaměstnanec vykonává či nevykonává práci na stejné pozici, náhrada za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti mu přísluší i v případě, že
vykonává práci ve stejném pracovním zařazení, jestliže dosahuje nižších pracovních
výkonů. 105
Co se týče invalidity, ta je upravena v ustanovení § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění. Pojištěnec je považován za invalidního za předpokladu, že
následkem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní
schopnosti nejméně o 35 %. Pokud pracovní schopnost pojištěnce poklesla:
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a) alespoň o 35 %, nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
b) alespoň o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
c) alespoň o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.
Nutno podotknout, že od roku 2010 není rozlišován invalidní důchod plný či
částečný, ale zákon rozeznává pouze invalidní důchod členěný do výše popsaných tří
kategorií. 106
Pracovní schopnost je vnímána jako „schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou
činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s
přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím
výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti
vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních
schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu.“ 107
Újma, která vznikla zaměstnanci a za kterou náleží náhrada za ztrátu na výdělku
po skončení pracovní neschopnosti, spočívá v tom, že zaměstnanec kvůli poškození
zdraví nemůže vykonávat žádnou práci nebo pracovat může, ovšem za práci, kterou
může vykonávat, je méně finančně ohodnocen, v důsledku čehož dojde ke snížení
výdělku. 108
Ztrátu na výdělku je možné chápat nejen jako “újmu (ztrátu) na mzdě (platu)
pobírané z pracovního poměru. Ztrátou na výdělku ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1
písm. a) zák. práce je peněžní vyjádření újmy - veškeré škody - vzniklé v důsledku
106

ANDAŠČÍKOVÁ, M. a kol. Zákoník práce s komentářem. 6. aktualizované vydání. Olomouc:

Nakladatelství ANAG, 2012, s. 507. ISBN 978-80-7263-713-3
107

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

108

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 6. 2008, sp. zn. 25 Cdo 622/2006

47

snížení (omezení) či ztráty schopnosti zaměstnance vykonávat v souladu s právními
předpisy výdělečnou činnost. Z tohoto hlediska není významné, v jaké oblasti
zaměstnanec utrpěl ztrátu na výdělku, tj. zda se tak stalo v hlavním nebo vedlejším
pracovním poměru, v souběžných pracovních poměrech, v pracovním vztahu založeném
na podkladě dohody o pracovní činnosti, anebo při výdělečné činnosti konané vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost zaměstnance na základě povolení příslušného orgánu
státní správy. Podstatné je, zda případnou škodu zaměstnanec utrpěl při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ 109
Jestliže zaměstnanec bez závažných důvodů odmítne nastoupit na práci, která mu
byla zajištěna, přísluší mu tento typ náhrady v takové výši, která odpovídá rozdílu mezi
průměrným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl
zaměstnanec dosáhnout prostřednictvím práce, jež mu byla nabízena.
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je časově
omezena věkem zaměstnance. Náhrada může být tak poskytována do konce
kalendářního roku, v němž zaměstnanec dovršil věku 65 let nebo do doby, kdy mu je
přiznán starobní důchod. 110
Možností obnovy náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti se zabýval Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí ze dne 16.
prosince 2013. V tomto sporu se žalobce domáhal toho, aby mu ze strany žalované byla
uhrazena ztráta na výdělku po té, co skončil svou pracovní neschopnost. Žalobce u
právního předchůdce žalované strany utrpěl úraz. Po té, co po určitý čas pobíral náhradu
za ztrátu na výdělku, přestala být mu tato náhrada vyplácena, když se stal osobou
samostatně výdělečně činnou. Když svou činnost ukončil a vrátil se zpět do zaměstnání,
chtěl, aby mu byla dále poskytována náhrada po skončení pracovní neschopnosti, což
žalovaná odmítla. Okresní soud dal žalobci za pravdu, když dospěl k závěru, že „ve
zdravotním stavu žalobce a jeho pracovní schopnosti nedošlo od roku 2001 k žádné
109
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změně,… právní předchůdce žalované náhradu za ztrátu na výdělku přestal vyplácet
nikoliv proto, že by se v roce 2001 poměry na straně žalobce (jeho zdravotní stav)
podstatně změnily, ale proto, že žalobce i přes zdravotní omezení v důsledku
pracovního úrazu měl od srpna 2001 vyšší příjmy... Vzhledem k tomu, že zdravotní stav
žalobce se od roku 1996 (a tedy ani v roce 2001, ani v roce 2007) nezměnil (nezlepšil),
trvá jeho nárok na vyplácení náhrady za ztrátu na výdělku – renty od prosince 2007.“ 111
Odvolací soud dal soudu prvního stupně za pravdu, když konstatoval: „Je nepochybné,
že od roku 2007 došlo k takové změně poměrů, pro kterou není žalobce schopen
dosahovat stejného příjmu výlučně pro zdravotní potíže související s pracovním úrazem
u žalované, jako osoba jeho věku bez zdravotního postižení, kdy jiným poškozením
zdraví žalobce netrpí. Pouze pro zdravotní omezení, které je v přímé souvislosti s
pracovním úrazem, má žalobce výrazně sníženou možnost výběru zaměstnání, s
ohledem na zdravotní omezení není schopen dosahovat stejných příjmů jako zdravý
člověk.“

112

Proti tomuto rozhodnutí podala žalovaná dovolání. Argumentovala

především tím, že názory obou soudů byly ve své podstatě rozdílné. Zatímco jeden soud
totiž argumentoval tím, že zdravotní stav žalobce se nezměnil a vzhledem k této
skutečnosti stále trvá jeho nárok na náhradu výdělku po skončení pracovní
neschopnosti, odvolací soud opřel své rozhodnutí o to, že došlo ke změně poměrů, na
základě kterých již žalobce není schopen dřívějšího příjmu kvůli poškození svého
zdraví. Jestliže se podle odvolacího soudu zdravotní stav poškozeného nezměnil, není
možné konstatovat ani další změnu poměrů a opětovný vznik nároku poškozeného.
Nejvyšší soud dospěl k tomu stanovisku, že náhradu za ztrátu po skončení pracovní
neschopnosti je možné poskytovat pouze do té doby, dokud nedojde k podstatné změně
poměrů, přičemž zanikl-li tímto způsobem nárok zaměstnance na náhradu za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti, nelze úspěšně dovozovat (jak z toho
žalobce v žalobě v podstatě vychází), že tento nárok ve své obecné „latentní“ podobě
přetrvává, a že, dojde-li někdy v budoucnu znovu ke změně výše dosahovaného výdělku
po pracovním úraze, že se tento nárok „obnoví“ ve v rozdílu mezi původním (popřípadě
valorizovaným) průměrným výdělkem před vznikem škody a sníženým výdělkem po
pracovním úrazu. V takovém případě (nejedná-li se o věc, o které bylo dříve soudem
111
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pravomocně rozhodnuto, nebo o které byla uzavřena dohoda o narovnání) je třeba
vycházet z toho, že, zanikl-li v minulosti původní nárok na náhradu za ztrátu na výdělku
po skončení pracovní neschopnosti, nová ztráta na výdělku představuje vznik nového
nároku, kdy splnění předpokladů odpovědnosti zaměstnavatele za tento nový nárok je
třeba posoudit znovu.“ 113

4.3 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění patří k jednorázovým
dávkám.

114

Bolestné je poskytováno za útrapy spojené s poškozením zdraví,

odstraňováním vzniklých následků, léčením, rehabilitací a jiné. 115 Bolestné představuje
náhradu za bolesti, které již byly vytrpěné. Není možné požadovat náhradu za bolest do
budoucna a určit ji jako rentu. 116
U ztížení společenského uplatnění je pak odškodňováno omezení zaměstnance
ztěžující jeho seberealizaci v pracovním procesu. Tento druh náhrady přitom náleží bez
přímé souvislosti s výší výdělku. Přihlíženo musí být současně i k možnému vývoji
zdravotního stavu poškozeného. Odškodňovány mohou být i takové následky, které se
původně nepředpokládaly nebo předpokládaly, ovšem ne v takové intenzitě. Při
hodnocení následků pracovního úrazu se posuzuje i předpokládaný vývoj.

117

Není

ovšem možné, aby nepředvídatelné zhoršení zdravotního stavu mohlo, samo o sobě,
automaticky odůvodnit přiznání poškozené osobě rozdílu mezi původními následky a
dalšími nově vzniklými.

118

ten se posuzuje samostatně.

Co se týče promlčení případného nově vzniklého nároku,
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Bližší informace o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění
obsahovala vyhláška č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění. Podle ustanovení § 2 výše uvedené vyhlášky se odškodňovala bolest, která
byla způsobená na zdraví, léčením či odstraňováním následků. Odškodňování bolesti
bylo určováno podle sazeb bodového hodnocení, které určovala příloha č. 1 a příloha č.
2 vyhlášky.

120

Kupříkladu za povrchní poranění nosu náleželo 5 bodů, za ránu očního

víčka a periokulární krajiny 15 bodů, za zlomeninu nosních kostí 20 bodů, traumatickou
amputaci ucha 60 bodů a úrazové subdurální krvácení 150 bodů. 121
Odškodňování ztížení společenského uplatnění bylo upraveno v ustanovení § 3
vyhlášky, podle kterého „Odškodnění ztížení společenského uplatnění se určuje podle
sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, a to za
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

stavu pracovníka samo o sobě ve všech případech nemůže odůvodnit přiznání rozdílu náhrady škody mezi
původními a dalšími následky za ztížení společenského uplatnění. Je totiž třeba, aby se zhoršení
zdravotního stavu praktickým způsobem výrazněji projevilo v dalším omezení společenského uplatnění;
tak je tomu zejména tehdy, když u pracovníka došlo k vzniku invalidity, částečné invalidity, resp. změně
částečné invalidity v invaliditu plnou.
Další odškodnění za ztížení společenského uplatnění nemůže být totiž přiznáno jen na podkladě
zhoršeného zdravotního stavu, ale za splnění všech podmínek nutných k odškodnění, tedy také za splnění
podmínky dalšího ztížení společenského uplatnění. K tomuto dalšímu výraznému ztížení společenského
uplatnění dochází např. u částečných invalidit tehdy, jestliže se stanou plně invalidní; obdobná situace je
také při vzniku invalidity a částečné invalidity.“
119

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. července 1983, sp. zn. 1 Cz 23/83: „Poškozenému může

vzniknout ze škodné události v případě pozdějšího zhoršení již ustáleného zdravotního stavu i další nárok
na náhradu za ztížení společenského uplatnění. Takový nárok je třeba z hlediska promlčení posuzovat
samostatně jako nárok se samostatnou subjektivní promlčecí dobou a rozdílným začátkem jejího běhu.
Nelze tu paušálně vycházet z toho, že promlčecí doba k vykonání práva na náhradu za ztížení
společenského uplatnění začíná vždy běžet prvního dne po skončení pracovní neschopnosti
poškozeného.“
120
121

Vyhláška č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

51

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, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na
zdraví (dále jen "následky"). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být
přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém
jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.“ 122
Za nemoci způsobené chemickými látkami například příslušelo bodové hodnocení
ve výši 100 až 3000 bodů, za leukémii 400 až 3000 bodů, za nemoci způsobené
elektromagnetickým zářením 100 až 600 bodů či za zákal čočky způsobený tepelným
zářením 100 až 600 bodů. 123
Bolest a ztížení společenského uplatnění bylo dle této vyhlášky odškodňováno na
základě lékařského posudku vypracovaným lékařem. Jeden bod měl hodnotu 120,- Kč.
Lékařský posudek mohl být vyhotoven na žádost poškozeného zaměstnance nebo i
osoby odpovídající zaměstnanci za škodu. Aby bylo zajištěno spravedlivé uspořádání,
v případech, které byly hodny zvláštního zřetele, mohla být výše odškodnění zvýšena
soudem. 124
Další možnosti zvýšení upravovalo ustanovení § 6 této vyhlášky:
1. Jestliže byl vyžadován náročný způsob léčení, mohlo se zvýšit bodové
ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 až o 50 % celkové částky
bodového ohodnocení. Za náročný způsob se přitom považovaly především
infekce rány prodlužující dobu léčení.
2. Za předpokladu, že byl zapotřebí způsob léčení, který byl mimořádně
náročný, zvýšilo se bodové ohodnocení škody na zdraví dle příloh č.
1 a 3 až na dvojnásobek celkové částky bodového ohodnocení. Za

122
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mimořádně náročný způsob léčení bylo považováno léčení, které
zahrnovalo dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév či dialýzu.
3. Pokud vedla ke zvlášť těžkým následkům, bylo bodové ohodnocení škody
na zdraví navýšeno až o 50 % celkové částky bodového ohodnocení. Za
zvlášť těžké následky jsou považovány takové následky, jež omezují nebo
významně mění uplatnění v životě anebo znemožňují další uplatnění
v životě, a to v závislosti s věkem poškozeného a jeho předpokládané
uplatnění v životě.

Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění byla zrušena s přijetím nového občanského zákoníku. 125 Cílem tohoto zrušení
byla především snaha odklonit se od přehnaného formalismu a posílení práv poškozené
osoby. Nutno poznamenat, že vyhláška č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení
společenského uplatnění byla již v době své platnosti a účinnosti značně kritizována.
Poškozené osobě například při amputaci dolní končetiny náležela částka ve výši
240.000,- Kč, která zdaleka nebyla postačující na potřeby takovéto osoby, jako je
například speciálně upravený automobil. Ačkoliv byl soud oprávněn v případě situací
hodného zvláštního zřetele tuto částku zvýšit, soudní praxe se často držela zažitých
formalismů a výše odškodnění náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění se
tak mnohdy jevila jako značně neuspokojivá.

Další nedostatek již zrušené právní úpravy odškodňování bolesti a ztížení
společenského uplatnění bylo možné spatřovat v jednorázové kompenzaci pozůstalým,
o které bude pojednáno níže, a v rámci které nebyly dostatečně zohledňovány
zvláštnosti jednotlivých případů, jako byly konkrétní citové vazby. Poměrně vysoká
částka tak mohla být poskytnuta sourozenci, který se s poškozenou osobou již
dlouhodobě nestýkal, naopak příliš nízká jeho rodičům, které k němu měli silné citové
pouto.

125

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

53

Nedostatky právní úpravy byly často poškozeným řešeny skrz žalobu na ochranu
osobnosti, kterou se pokoušel pro sebe získat výhodnější postavení a větší finanční
kompenzaci. Tato snaha sebou přinášela i nemalé finanční výdaje spojené s vedením
soudního řízení. 126

Náhrada škody na zdraví je v současné době upravena v ustanovení § 2956
občanského zákoníku: „Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho
přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i
nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené
duševní útrapy.“

127

a § 2958 občanského zákoníku, podle kterého „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. Nelzeli výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“ 128

Po zrušení vyhlášky vznikl právně nežádoucí stav určování výše odškodňování při
náhradě škody na zdraví a ztížení společenského uplatnění. Právní nejistotu se snažilo
vyřešit Ministerstvo zdravotnictví a práce a sociálních věcí, které vydalo stanovisko,
podle kterého se má s poukazem na ustanovení § 394 odst. 2 zákoníku práce postupovat
podle zrušené vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského
uplatnění. Postup dle této vyhlášky lze očekávat nejméně do konce roku 2014.

129

Situací se nicméně zaobíral i Nejvyšší soud, kterým byla vypracována metodika
k náhradě nemajetkové újmy na zdraví:
126

130

„Ustanovení § 2958 o. z. je vystavěno na

LOJDOVÁ, Evelyna a Lukáš MALÝ. Novinky v oblasti náhrady škody na zdraví dle NOZ.

In: Epravo.cz [online]. 2013 [cit. 2014-07-12]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-voblasti-nahrady-skody-na-zdravi-dle-noz-92803.html
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zásadě plného odčinění nemajetkových újem na zdraví, resp. na určení výše náhrady
podle zásady slušnosti; v souvislosti s tím byla k 1. 1. 2014 zrušena vyhláška č.
440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Spravedlivý a
rozumný výklad takové úpravy, která postrádá jakákoliv bližší kritéria pro stanovení
výše náhrady, vyžaduje podrobnější konkretizaci a nastavení základních východisek,
aby soudní praxe mohla dospět k vzájemně souměřitelným a zároveň předvídatelným
rozhodnutím (srov. požadavek § 13 o. z. na kompaktnost judikatury). Metodika
Nejvyššího soudu nemá a nemůže mít závazný charakter, je však pomůckou k naplnění
zásady slušnosti ve smyslu § 2958 o. z., proto Nejvyšší soud doporučuje soudům, aby ji
při rozhodování ve sporech o náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění podle
§ 2958 o. z. využívaly a aby v rozhodnutích zdůvodnily svůj postup podle pravidel v ní
nastavených.“ 131

Jak uvádí autor Daniel Mališ, cílem metodiky Nejvyššího soudu je odstranit
negativní dopady právní úpravy obsažené v novém občanském zákoníku. Důvodem
zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění byla snaha o vyřešení případných soudních sporů. Zákonodárce ovšem již
zcela opomenul skutečnost, že prostřednictvím této vyhlášky mohly být mnohé spory
vyřešeny i mimosoudní cestou, poškozený měl alespoň přibližnou představu o výši
náhrady škody, kterou mohl požadovat, stejně tak jako pojistitelé. Soudci současně měli
vodítko, na základě kterého mohli rozhodovat konkrétní případy. Nutno totiž
podotknout, že určení přiměřené finanční kompenzace by bylo poměrně složité i pro
osoby mající odborné lékařské znalosti.

Metodika Nejvyššího soudu, stejně tak jako zrušená vyhláška, vychází
z bodového hodnocení, které je tříděno podle jednotlivých zdravotních komplikací.
Odškodňována je bolest v širším slova smyslu. Kromě samotné bolesti ve smyslu
z:http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-metodika-nejvyssiho-soudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-nazdravi-zatim-zcasti-nehotova-ale-velmi-uzitecna-94311.html
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bolestivého stavu je tedy odškodňováno i určité nepohodlí, obtíže související s utrpěnou
újmou, obavy z případné smrti či vážnějšího poškozené zdraví.
Co se týče zpracování posudku, ten již nebude muset v prvé řadě zpracovávat
ošetřující lékař poškozené osoby, ale i jiný znalec v oboru zdravotnictví, a to na základě
zdravotnické dokumentace. Hodnota bodu byla změněna ze 120,- Kč na 1 % hrubé
měsíční nominální mzdy v národním hospodářství, a to v kalendářním roce, který
předcházel roku, v němž došlo ke vzniku nároku.

Posuzující lékař může zvýšit výši náhrady tímto způsobem:
 V případě lehké komplikace do 5 %.
 U komplikace středně závažné do 10 %.
 U závažné komplikace do 15 %.
 U těžké komplikace do 20 %.

Nové podoby nabývá odškodňování ztížení společenského uplatnění. Původní
právní úprava nebrala ztížení společenského uplatnění příliš v potaz. Nový systém
vychází z katalogu oblastí lidského života Mezinárodní kvalifikace funkčních
schopností, disability a zdraví, který vypracovala Světová zdravotnická organizace. 132

Metodika Nejvyššího soudu k odškodňování nemajetkové újmy využívá celkem
devíti kapitol:
 Učení a aplikace znalostí. Pod tuto kapitolu spadají účelné smyslové zkušenosti,
základní učení a dále ohodnocování možností aplikace znalostí.
 Všeobecné úkoly a požadavky, jako je provádění jednotlivých úkolů, provádění
mnohačetných úkolů, vykonávání běžné denní povinnosti či zvládání obtíží a
jiných psychických nároků.
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 Komunikace, pod kterou spadá hodnocení přijímání a vnímání, vytváření a
konverzace a používání komunikačních pomůcek a technik.


Pohyblivost, jako měnění a udržování pozice těla, nošení předmětů, pohybování
a zacházení s nimi, chůze a pohyb, pohyb pomocí dopravy.



Péče o sebe, v rámci které se posuzuje schopnost sám se umýt, péče o části těla,
používání toalety, oblékání, jídlo, pití a péče o své zdraví.



Život v domácnosti, tedy získávání nezbytných životních potřeb, úkony
v domácnosti a péče o domácnost a pomoc druhým.



Mezilidská jednání a vztahy, v rámci kterých se posuzují základní mezilidské
vztahy a zvláštní mezilidské vztahy.



Hlavní oblasti života, jako je výchova, práce a zaměstnání nebo ekonomická
činnost.



Život komunitní, sociální, tedy občanský život (v komunitě), rekreace a volný
čas, náboženství a duchovní život a politický život a občanství. 133
Shrnu – li výše uvedené poznatky, zastávám stanovisko, že nová právní úprava

v podobě zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení
společenského uplatnění významně zasáhla do právní jistoty osob coby stěžejní části
právního systému. Ačkoliv cílem této úpravy bylo zavedení mnohem pružnějšího
systému, který by dokázal lépe reagovat na požadavky dnešní společnosti a zohlednit
efektivněji potřebné zvláštnosti jednotlivých případů, příliš obecná formulace
ustanovení § 2958 občanského zákoníku působí poněkud vágním dojmem a neposkytuje
soudům žádné těžiště a vodítko pro jejich rozhodování. Soudy na tuto, pro ně negativní
změnu, zareagovaly jediným možným způsobem – vytvořením výše uvedené metodiky,
která v podstatě nahradila zrušenou vyhlášku. Ačkoliv Nejvyšší soud deklaroval její
právní nezávaznost, domnívám se, že tato metodika bude pro soudy významným
rozhodujícím faktorem, od kterého se ve svých rozhodnutích nebudou příliš odchylovat.
Obavy, které soudy k vytvoření této metodiky vedly, jsou zcela pochopitelné a
ospravedlnitelné. Vzhledem k tomu, že metodika svým způsobem alespoň částečně
133
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nahradila zrušenou vyhlášku a vzhledem k tomu, že soudy se od ní nebudou
pravděpodobně příliš odchylovat, lze konstatovat, že zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb. o
odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění a nová právní úprava nesplnila
svůj účel. Domnívám se, že zákonná úprava v tomto směru byla natolik obecná a
nedokonalá, neposkytující dostatečnou právní jistotu a vyvolávající značný chaos, že
ani nešlo rozumně očekávat, že rozhodovací praxe soudů na tuto změnu bude reagovat
pozitivně.

V oblasti pracovního práva lze přičíst k dané problematice ještě další
nedokonalost. Nelze si nevšimnout, že ustanovení § 372 stanoví: „Náhrada za bolest a
ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově. Ministerstvo
zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhláškou výši,
do které je možné poskytnout náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění a
určování výše náhrady v jednotlivých případech.“

134

Je zřejmé, že nový občanský

zákoník je předpisem zasahujícím do spousty oblastí. Ačkoliv se jednalo o dlouho
připravovaný právní předpis, jiné právní předpisy stále ještě svá ustanovení
nepřizpůsobily změnám, jež byly zavedeny novým občanským zákoníkem. Do
budoucna by bylo vhodné tuto nedostatečnost odstranit.

4.4 Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením přináší určitou
kompenzaci výdajů nad rámec nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění.

135

Vycházeno přitom není z množství finančních prostředků, ale zohledňován je i jejich
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nikoliv nákladů, byť byly skutečně vynaloženy, na zajištění prací spojených s chodem jeho domácnosti,
které poškozený vzhledem k trvalým následkům poškození zdraví nemůže sám vykonávat.“
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přínos, který tyto vynaložené náklady mají pro zmírnění následků vzniklých pracovním
úrazem nebo pro jeho odstranění. 136
Účelně vynaložené náklady spojené s léčením přitom přísluší tomu, kdo tyto
náklady vynaložil.

137

Uplatněny mohou být po té, co byly vynaloženy.

138

Výše

náhrady není přímo zákonem omezena. Jedná se o jednorázovou dávku. Zákon přímo
výčet jednotlivých účelně vynaložených nákladů neobsahuje.

139

Příkladem účelně

vynaložených nákladů, které jsou spojeny s léčbou poškozeného, mohou být například
náklady za pobyt v nemocnici,

140

dietní stravování,

141

úhrada potřebných léků či

náklady sloužící k zajištění péče o poškozeného ze strany jiné osoby.

142

Pod tyto

náklady mohou dále spadat náklady osob cestujících za poškozeným, a to za jejich cestu
do nemocnice. Soudní praxe totiž dospěla k závěru, že i tyto výdaje slouží ke zlepšení
zdravotního stavu poškozeného. 143
Naopak za účelně vynaložené náklady spojené s léčením není možné považovat
náklady, které jsou spojeny s poskytováním potřebné zdravotní péče, jestliže tyto
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náklady poškozený vynaložil ze svého, a to i přesto, že mu mohly být uhrazeny v rámci
zdravotního pojištění. 144

4.5 Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance
Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance obsahuje zákoník práce v hlavě prvé, dílu
prvém, oddílu čtvrtém. Mezi druhy náhrad, které jsou poskytovány při úmrtí
zaměstnance, spadá náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením,
náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem, náhrada nákladů na výživu
pozůstalých, jednorázové odškodnění pozůstalých a náhrada věcné škody. 145

4.5.1 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a
náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem
V případě prvně jmenované, a to sice náhrady účelně vynaložených nákladů
spojených s léčením při úmrtí zaměstnance, tato je vystavěna na stejných principech
jako náhrada nákladů léčby v případě, kdy k úmrtí zaměstnance nedojde. Náhrada
účelně vynaložených nákladů spojených s léčbou tedy přísluší osobě, která tyto náklady
vynaložila.

146

Jestliže ovšem výdaje uplatňoval ještě za svého života poškozený

zaměstnanec, přísluší uplatňování tohoto nároku jeho dědicům.

147

Nárokování náhrady

výdajů, které byly vynaloženy na léčbu zemřelého, není přitom vázáno tím, zda je
poškozený zaměstnanec před svou smrtí požadoval po zaměstnavatelovi. 148
Jedná se o náklady, které nejsou hrazeny prostřednictvím veřejného zdravotního
pojištění. Příkladem mohou být výdaje vynaložené na potřebné zdravotní pomůcky,
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cesty blízkých příbuzných do zdravotnického zařízení za poškozeným zaměstnancem a
jiné. 149
Výši nákladů, jež zaměstnavatel v době smrti zaměstnance doposud nevypořádal,
musí být pozůstalými prokázána. 150
Stejně jako náhrada za výdaje vynaložené v souvislosti s léčbou zaměstnance, i
náhrada nákladů spojených s pohřbem náleží tomu, kdy tyto výdaje vynaložil.

151

Nahrazovány jsou přitom jen přiměřené výdaje. Co se týče hlediska přiměřenosti,
posouzení, zda dané výdaje jsou či naopak zda je není možné považovat za
nepřiměřené, je úkolem soudu. Ten je přitom vázán zákonnými limity. Přiměřenost je
posuzována zvlášť v každém jednotlivém případě, a to podle konkrétních okolností. 152
Mezi náklady spojené s pohřbem náleží následující:
 Hřbitovní poplatky.
 Výdaje, které byly účtovány ze strany pohřebního ústavu.
 Výdaje vynaložené na úpravu pomníku.
 Jedna třetina výdajů, které byly vynaloženy na smuteční ošacení.
 Cestovní výlohy.
Tento výčet je taxativní. Výdaje vynaložené na smuteční ošacení a cestovní
výdaje přísluší pouze osobám blízkým. Náhrada na zřízení pomníku byla limitována
částkou ve výši 10.000,- Kč, kterou určoval zvláštní právní předpis. Na tomto místě
bych rád poukázal na mnohé nejasnosti tuto výši provázející. Příkladem může být
rozhodnutí Nejvyššího soudu, které se ve svém rozhodnutí 25 Cdo 818/2004 náklady
spojenými s pohřbem a možnou výší jejich náhrady zabýval. V tomto sporu se
žalobkyně domáhala zaplacení částky ve výši 81.100,- Kč s příslušenstvím po
149
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150

DANDOVÁ, E. Odškodňování pracovních úrazů. Právo pro podnikání a zaměstnání. 2010, roč. 19, č.

11, s. 10.
151

152

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2007, sp. zn. 25 Cdo 2088/2005

61

žalovaném, který z nedbalosti usmrtil chodkyně. V souvislosti s úmrtím jedné z těchto
osob zaplatila žalobkyně 91.100,- Kč za náklady spojené s pohřbem, přičemž ze strany
pojišťovny ji byla uhrazena zhruba jen 1/9 z těchto nákladů. Soud prvního stupně
žalobu zamítl s odkazem na zákonný limit maximální výše náhrady výdajů spojených
s pohřbem, přičemž tato částka již byla žalobkyni uhrazena pojišťovnou.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání. Odvolací soud určil, že
žalovaný je povinen žalobkyni zaplatit částku ve výši 45.000,- Kč. Své rozhodnutí
odůvodnil tím, že hledisko přiměřenosti nelze určit jen s poukazem na nejvyšší
přípustnou výši stanovenou právním předpisem, jelikož cenová hladina se neustále
vyvíjí. Za přiměřenou by odvolací soud považoval částku ve výši 50.000,- Kč.
Proti tomuto rozsudku bylo žalovaným podáno dovolání. Podle žalovaného soud
vycházel pouze ze svého subjektivního přesvědčení, aniž měl pro své rozhodnutí
podklady o průměrných cenách nákladů, které jsou nutné k pořízení pomníku. Nejvyšší
soud jako soud dovolací konstatoval, že „Přiměřenost“ vynaložených nákladů pohřbu,
mezi něž vedle nákladů účtovaných pohřebním ústavem, hřbitovních poplatků,
cestovních výloh a nákladů na smuteční ošacení patří též náklady na zřízení pomníku
nebo desky a náklady na úpravu hrobu, je sice třeba posoudit v každém jednotlivém
případě zvlášť podle konkrétních okolností, avšak tím, že právním předpisem je u
některých z výše uvedených nákladů stanovena maximální výše náhrady, je tak
omezena i výše, do níž lze náhradu za tyto náklady poskytnout. Z nákladů pohřbu, jak
jsou uvedeny v ust. § 37 odst. 1 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., je výše omezena jednou
třetinou u smutečního ošacení, které není předmětem tohoto řízení, a jednak u nákladů
na zřízení pomníku nebo desky tak, že náhrada nesmí přesáhnout částku 10.000,- Kč.
To samozřejmě platí i v případě, že skutečné náklady byly vyšší, a zdůraznit je třeba, že
toto omezení se vztahuje jen na samotné zřízení pomníku nebo desky, nikoliv již na
další náklady uvedené v § 37 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., na něž odkazuje nařízení
vlády č. 258/1995 Sb., vydané k provedení občanského zákoníku, konkrétně k § 449
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odst. 2 obč. zák. U těchto dalších nákladů, včetně nákladů na úpravu hrobu, je otázka
přiměřenosti ponechána pouze na úvaze soudu.“ 153
Jak dovodil Nejvyšší soud, předchozí soudy nerozlišovaly jednotlivé náklady.
Žalobkyně tak požadovala nejen náklady na pořízení desky, ale i náhradu výdajů za
úpravu hrobu a hrobového místa, přičemž zákonný limit možné výše je stanoven pouze
čistě na výdaje, které jsou nutné k pořízení náhrobku. 154
Úvahy odvolacího soudu i Nejvyššího soudu považuji za zcela správné a logické.
Domnívám se, že soudní praxe by měla opravdu velmi důsledně odlišovat jednotlivé
náklady, které jsou s pohřbem spojené. Úmysl zákonodárce tyto náklady od sebe oddělit
je nicméně v současnosti patrný i ze samotného znění ustanovení § 376 odst. 2 zákoníku
práce, kde zákonodárce od sebe zřetelně odděluje náklady nutné na pořízení pomníku a
náklady k úpravě hrobového místa a hrobu. Jako nedostatek výše uvedeného rozhodnutí
Nejvyššího soudu považuji nicméně to, že se blíže nezaobíral kritériem přiměřenosti
tak, jak to činil Odvolací soud. Je totiž zřejmé, že s ohledem na prudké změny v cenách
není možné stanovit pevnou výší maximálně možných přiznaných nákladů, nýbrž tato
výše by měla záviset především na volné úvaze soudu.
V současné době náhradu nákladů spojených s pohřbem upravuje ustanovení §
376 odst. 2 zákoníku práce, podle kterého „náhradu přiměřených nákladů spojených s
pohřbem tvoří výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na 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.“ 155
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Tato částka může být navýšena nařízením vlády, a to vzhledem ke změnám, jež
nastaly ve vývoji cenové úrovně. 156
Současnou podobu ustanovení § 376 odst. 2 zákoníku práce považuji za poměrně
matoucí. Na různých místech se lze setkat s pojetím, že náhrada nákladů spojených
s pohřbem je limitována maximální možnou částkou 20.000,- Kč.

157

Zákonodárce

ovšem v ustanovení § 376 odst. 2 hovoří o částce „nejméně 20 000,- Kč“, což evokuje
zdání, že výdaje zde uvedené, jako jsou výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky,
výdaje na zřízení pomníku nebo desky jsou vypláceny nikoliv v maximální možné výši
20.000,- Kč, ale naopak v minimální výši 20.000,- Kč, přičemž ostatní výdaje spojené
s pohřbem nejsou tímto limitem omezeny a jsou přiznávány pouze s ohledem na
přiměřenost. Obvyklé výdaje osob blízkých vynaložené na smuteční ošacení jsou
hrazeny ve výši 1/3.
Od nákladů spojených s pohřbem poškozeného zaměstnance je odečítáno
pohřebné poskytované podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
Pohřebné se přitom poskytuje těmto osobám:
 Osobě, která zařídila pohřeb dítěte, jež bylo považováno v době smrti za dítě
nezaopatřené.
 Osobě, která v době své smrti byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za
předpokladu, že tato osoba či dítě měli bydliště na území České republiky.
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157
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In: Měšec.cz [online]. 2007 [cit. 2014-08-05]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/zakonik-pracenahrada-pri-umrti-zamestnance/?do=articleText-pollInText2718-viewResult : „Náhradu

nákladů

spojených s pohřbem tvoří 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, které definuje občanský zákoník.“ Nebo
Komentář k ustanovení § 376 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 8. 2014]: „Nyní je náhrada nákladů na zřízení pomníku
nebo desky limitována maximální částkou 20 000 Kč, stanovenou § 376 odst. 2 zákoníku práce.“
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Pohřebné je vypláceno jednorázově a jeho výše činí 5.000,- Kč. 158

4.5.2 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
Náhradu nákladů na výživu pozůstalých zakotvuje zákoník práce v ustanovení §
377, kde současně určuje okruh osob, kterým tato náhrada přísluší. Jedná se o osoby,
jimž zemřelý zaměstnanec výživu buď poskytoval, nebo kterým byl povinen
vyživovat. 159 Jedná se o tyto osoby:
 Rodiče zemřelého zaměstnance.
 Jeho sourozenci.
 Děti.
 Jiné osoby, s nimiž zemřelý zaměstnanec žil po dobu jednoho roku ve společné
domácnosti, přičemž tyto osoby byly na zemřelého zaměstnance odkázány
výživou či pečovaly o společnou domácnost.

160

Příkladem těchto osob mohou

být například nezletilé děti zaměstnancova druha, a to i v případech, kdy tyto
děti měly vlastního, druhého biologického rodiče, který je vyživoval. 161
Účelem náhrady na výživu pozůstalých je zajištění životních potřeb osob
odkázaných na zemřelého zaměstnance výživou, a které se v době, kdy zaměstnanec
zemřel, faktickým způsobem podíleli na výsledcích jeho pracovní činnosti. K tomu, aby
mohla být splněna podmínka odkázanosti výživou na osobu zemřelého zaměstnance, je
vyžadováno, aby se jednalo o poskytování prostředků pravidelným způsobem, a to buď
peněžní formou, nebo poskytováních jiných prostředků sloužících k uspokojení
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životních potřeb. Za pravidelné poskytování výživy se nepovažuje pouhé příležitostné
poskytování darů. 162
Způsob výpočtu náhrady na přiměřenou výživu pozůstalým je stanoven
v ustanovení 377 odst. 2, podle kterého „Náhrada nákladů podle odstavce 1 přísluší
pozůstalým ve výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí,
pokud výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat jedné osobě a 80 % tohoto
průměrného výdělku, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat více
osobám. Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se odečte důchod přiznaný
pozůstalým. K případnému výdělku pozůstalých se nepřihlíží.“

163

Jedná se o poměrně

nejednoznačné ustanovení, vyvolávající určitou míru pochybností o tom, jaký poměr
konkrétním oprávněným osobám připadne. Podle autora Martina Mikysky je podíl
každého z oprávněných osob stejný. 164
S tímto názorem se ovšem neztotožňuji. Považuji totiž za zcela logické, že
zemřelý zaměstnanec poskytoval každé z oprávněných osob jinou míru výživy.
Manželce, která byla výdělečně činná, tedy nemusel poskytovat takovou míru
vyživovací povinnosti, jako by musel poskytovat svým nezaopatřeným dětem.
Domnívám se tedy, že výše podílů připadajících na jednotlivé osoby bude rozdílná a její
konkrétní výše bude určena soudem po posouzení zvláštností každého konkrétního
případu.
Nárok na náhradu nákladů na výživu pozůstalých osob může trvat i delší dobu,
než jakou by trval nárok poškozeného zaměstnance na náhradu ztráty na výdělku za
předpokladu, že by na následky pracovního úrazu nezemřel. 165
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4.5.3 Jednorázové odškodnění pozůstalých
Jednorázové odškodnění pozůstalým osobám je upraveno v ustanovení § 378
zákoníku práce. Nárok na jednorázovou kompenzaci mají tyto osoby:
 Pozůstalý manžel ve výši minimálně 240.000,- Kč.
 Nezaopatřené dítě ve výši minimálně 240.000,- Kč.
 Rodiče zemřelého zaměstnance za předpokladu, že žili se zaměstnancem
v domácnosti, nejméně ve výši 240.000,- Kč. 166
Vyšší částka může být určena ve smlouvě individuálního charakteru, která byla
uzavřena se zaměstnavatelem, vnitřním předpisem, popřípadě v kolektivní smlouvě.

167

Zvýšení může mít charakter přímého nároku, který vychází z odškodňování nemoci
z povolání nebo pracovního úrazu nebo může být pojímáno jako nárok vycházející
z úrazového pojištění, které bylo hrazeno zaměstnavatelem. 168
Úprava jednorázového odškodnění osobám pozůstalých po zemřelém zaměstnanci
je určitým odrazem právní úpravy obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském
zákoníku, který určoval částky náležející jednotlivým osobám při smrti osoby. Ačkoliv
původní zákoník práce jednorázovou kompenzaci upravoval, po vzoru zákona č.
40/1964 Sb., občanského zákoníku došlo k navýšení této finanční kompenzace, a to
částky 80.000,- Kč určené pro dítě zemřelého zaměstnance na částku 240.000,- Kč a
z částky 50.000,- Kč pro manžela zemřelého rovněž na částku ve výši 240.000,- Kč. 169
Nový občanský zákoník v současné době tuto koncepci opouští a ve svém
ustanovení § 2959 pouze stanoví, že „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,
166
167
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stanoví se podle zásad slušnosti.“

170

Argumenty pro tuto změnu přináší důvodová

zpráva k novému občanskému zákoníku, podle které: „rozhodnutí jednotlivého právního
případu náleží jen soudci a zákonodárná moc, natož moc výkonná nemá v působnosti
nařizovat soudu, jak má jednotlivý případ rozhodnout. Soukromý život je nekonečně
variabilní a snaha po jeho nivelizaci v záležitostech tak navýsost individuálních jako
jsou bolest, důsledky újmy na zdraví pro další budoucnost postiženého nebo ztráta
blízkého člověka není důvodná. Není např. žádný důvod založit manželu nebo
sourozenci právo při usmrcení druhého manžela či sourozence na zaplacení částky 240
000 nebo 175 000 Kč, jak je tomu v současné právní úpravě. Za určitých okolností to
může být příliš málo, za jiných příliš mnoho. Je např. zřejmý rozdíl, trvá-li manželství
jen krátkou dobu nebo několik desetiletí, jaké byly poměry mezi manžely za trvání
manželství, bylo-li zahájeno řízení o rozvod manželství, žili-li manželé vůbec spolu a z
jakých důvodů žili odloučeně atd.“ 171
S výše uvedeným názorem se zcela ztotožňuji. Finanční kompenzace při úmrtí
fyzické osoby by měla být vyčíslována vždy s ohledem na konkrétní jednotlivý případ
zvlášť, přičemž by mělo být přihlíženo vždy k jeho zvláštnostem a dopadu smrti dané
osoby do sféry oprávněného. Je ovšem zřejmé, že vůči rozhodovací praxi soudů se
jedná o zcela zásadní krok, který bude moci do budoucna přinášet značnou míru
nejistoty jak pro osoby u soudu uplatňujících svůj nárok, tak pro samotného soudce.
Domnívám se, že ve většině případů budou soudy hledat inspiraci ve fixních částkách
stanovených podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a opravdová míra
rozhodovací volnosti soudů se projeví až v okamžiku, kdy bude existovat dostatečné
množství soudních rozhodnutí, které budou moci pro rozhodovací praxi soudů sloužit
jako vodítko.
Současnou dvojkolejnost určení jednorázové náhrady pozůstalým podle zákoníku
práce, kde je tato náhrada určena fixní sazbou s možností navýšení, a právní úpravy dle
170
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občanského zákoníku, ve které se naopak zákonodárce fixaci na konkrétní finanční
kompenzaci vyhnul, považuji za nešťastnou a nežádoucí. Ačkoliv je zřejmé, že v oblasti
pracovních úrazů a nemocí z povolání se uplatní právní úprava podle zákoníku práce
jakožto předpisu speciálního, důvody, pro které zákonodárce zvolil právní úpravu
náhrady při usmrcení fyzické osoby v novém občanském zákoníku, jsou dle mého
názoru natolik přesvědčivé, že by měly být aplikovány i v případě jednorázové náhrady
pozůstalým dle zákoníku práce.
Za nedostatek současné právní úpravy považuji skutečnost, že jednorázová
náhrada dle zákoníku práce připadá pouze osobám určených ustanovením § 378, nikoli
například druhu zemřelého zaměstnance, a to i přesto, že tento druh mohl pečovat o
společnou domácnost a mít se zemřelým značně blízké vazby. Tento nedostatek bude
muset být v praxi řešen skrz ustanovení § 2959 občanského zákoníku a druh nebo
družka zemřelého zaměstnance odškodňována jako osoba blízká.

4.5.4 Náhrada věcné škody
Náhradu věcné škody při úmrtí zaměstnance následkem pracovního úrazu či
nemoci z povolání upravuje ustanovení § 379 zákoníku práce, které se omezuje na
pouhé prohlášení, že náhrada věcné škody náleží zaměstnancovým dědicům.

172

Bližší

upřesnění náhrady věcné škody tak přísluší soudní praxi, která za věcnou škodu
považuje majetkovou újmu spočívající ve zmenšení majetku poškozeného. Jestliže
došlo k úmrtí zaměstnance následkem pracovního úrazu, rozumí se věcnou škodou
pouze škoda na věci. 173 Náhrada věcné škody podle ustanovení § 379 zákoníku práce se
tak uplatní především v situacích, ve kterých došlo při pracovním úrazu zaměstnance
končícího smrtí ke zničení či znehodnocení jeho věcí. 174
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Zaměstnavatel není odpovědný za škodu, která vznikla na dopravním prostředku
použitým zaměstnancem při plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s nimi, a to
bez jeho souhlasu. Současně taktéž neodpovídá za škodu na zařízeních, nářadích či
předmětech zaměstnance, které byly potřebné pro výkon práce a jež zaměstnanec užil
bez souhlasu zaměstnavatele. 175

4.6 Odškodňování pracovních úrazů ve srovnání se zahraniční právní
úpravou
Cílem této kapitoly je srovnání druhů náhrad poskytovaných ze strany
zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání se zahraniční právní
úpravou, a to právní úpravou sousedních států, jako je Německo a Slovensko.
Opomenuta nebude ani právní úprava v rámci Evropské unie.
V rámci Evropské unie se pracovním úrazům a nemocím z povolání věnují různé
právní předpisy. Důraz je přitom kladen převážně na předcházení vzniku pracovních
úrazů a nemocí z povolání, a to prostřednictvím zajišťování ochrany zdraví při práci
zaměstnanců. Výše uvedené je cílem velké části směrnic, které jsou v oblasti
pracovního práva přijímané. Ochrany zdraví při práci zaměstnanců má být zajišťováno
prostřednictvím zkracování práce zaměstnanců přesčas, prodlužování jejich dovolené či
usměrňování týdenní pracovní doby. 176
Mezi předpisy, které v rámci Evropské unie upravují problematiku pracovních
úrazů, nemocí z povolání a otázek s tím souvisejících, spadají následující:
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 987/2009, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004
 Nařízení Evropské parlamentu a rady č. 883/2004, o koordinaci systému
sociálního zabezpečení
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Pracovní úraz je v Německu pojímán v širší míře než v naší právní úpravě. Za
pracovní úraz jsou totiž považovány i úrazy, které se zaměstnanci přihodily cestou do
jeho zaměstnání. Mezi újmou na zdraví zaměstnance a pracovním úrazem musí být
příčinná souvislost. 177
V Německu stejně tak jako v České republice má zaměstnanec povinnost ohlásit
pracovní úraz nebo nemoc z povolání zaměstnavatelovi. Pracovní úraz musí být ohlášen
rovněž profesnímu sdružení. 178
Nemocí z povolání je stejně tak jako v české právní úpravě taková nemoc, která je
uvedena v seznamu nemocí z povolání. Za nemoc z povolání je v obecných
souvislostech považována taková nemoc, která vyvolává určité jevy, jež se v případě
ostatní populace nevyskytují v tak závažné míře. Seznam nemocí z povolání přitom
obsahuje pouze nemoci, které jsou současnou vědou zjistitelné a ověřitelné.

179

Za

nemoc z povolání může být uznána i nemoc, která není obsažena v seznamu nemocí
z povolání, což umožňuje efektivně reagovat na potřeby společnosti. 180
Zaměstnance má proti riziku pracovních úrazů a nemocí z povolání zabezpečit
zákonné úrazové pojištění. 181
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Mezi dávky, které jsou v Německu vypláceny zaměstnanci, který utrpěl škodu
vlivem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, patří níže uvedené:
 Úrazový příplatek. Jedná se o druh dávky, která je poškozenému zaměstnanci
poskytována v době, kdy je tento v pracovní neschopnosti. Cílem úrazového
příplatku je, stejně jako v naší právní úpravě náhrady za ztrátu na výdělku
v době pracovní neschopnosti, nahradit zaměstnanci ztrátu, kterou utrpěl
následkem jeho sníženého výdělku. 182
 Úrazová renta zaměstnanci přísluší v případě, kdy byla snížena jeho pracovní
schopnost následkem nemoci z povolání nebo následkem pracovního úrazu. Při
určení její výše se přihlíží k výši výdělku, kterého zaměstnanec dosahoval před
tím, než mu byla způsobena škoda pracovním úrazem či nemocí z povolání a
dále ke stupni postižení, které postižený zaměstnanec následkem nemoci
z povolání nebo pracovním úrazem utrpěl. 183
 V některých případech je možné, aby poškozenému zaměstnanci byla
poskytnuta úrazová renta jednorázovou platbou jakožto tzv. odstupné. 184
 Přechodný příspěvek je vyplácen zaměstnanci, který není schopen práce na plný
úvazek, a to kvůli jeho účasti na rehabilitacích s cílem zmírnit následky
pracovního úrazu či nemoci z povolání. 185
 Příspěvek na péči zaměstnanci náleží v případě, kdy je tento odkázán na péči
druhých osob. Zákon umožňuje, aby poškozenému zaměstnanci místo finanční
kompenzace byla poskytnuta osoba, která bude jeho péči zajišťovat.
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 Pozůstalostní důchod je dávka, která je poskytována dětem a manželovi po
zaměstnanci, který zemřel následkem pracovního úrazu nebo následkem nemoci
z povolání. Pozůstalostní důchod je vyplácen po dobu dvou let v opětujících se
dávkách.

186

Výše tohoto pozůstalostního důchodu činí 40 % z ročního příjmu

výdělečné činnosti zemřelého zaměstnance, za předpokladu, že pozůstalé osobě
je více než 47 let, je práce neschopná nebo jestliže vychovává dítě, které má
nárok na sirotčí důchod. Pokud se jedná o mladší osobu, která nevychovává
žádné dítě, má nárok na důchod, jehož výše odpovídá 30 % ročního příjmu
zemřelého zaměstnance. 187
 Pohřebné je vypláceno osobám pozůstalým po zaměstnanci, jestliže následkem
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání došlo ke smrti zaměstnance. Výše
pohřebného je poskytována ve výši od zhruba 3.800,- Euro do 4.400,- Euro. 188
Shrnu – li výše získané poznatky, je zřejmé, že odpovědnost zaměstnavatele za
pracovní úrazy a nemoci z povolání v německé právní úpravě je obdobná právní úpravě
české. Pracovní úrazy a nemoci z povolání jsou ovšem v Německu pojaty v širším
významu. Pracovním úrazem může být i takový úraz, který zaměstnanec utrpěl při své
cestě do zaměstnání, za nemoc z povolání je pak možné uznat i takovou nemoc, která
není uvedena na seznamu nemocí z povolání. Dávky, které jsou poškozenému
zaměstnanci přiznávány, jsou obdobné jako dávky přiznávané dle české právní úpravy.
V případě slovenské právní úpravy je odškodňování pracovních úrazů a nemocí
z povolání upraveno v zákoně č. 311/2001 Z.z., zákoníku práce, kde je vymezena
186

Leistungen an Hinterbliebene. In: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [online]. 2014 [cit. 2014-

07-30].

Dostupné

z: http://www.dguv.de/de/Rehabilitation-Leistungen/Leistungen-an-

Hinterbliebene/index.jsp
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Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu. In: Evropská komise [online]. 2012 [cit.

2014-07-31].

Dostupné

z:http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%2
0in%20Germany_cs.pdf
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Dostupné

z: http://www.dguv.de/de/Rehabilitation-Leistungen/Leistungen-an-

Hinterbliebene/index.jsp

73

odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou pracovním úrazem a nemocí z povolání
v obecných souvislostech, 189 přičemž jednotlivým náhradám je věnován zvláštní právní
předpis, kterým je zákon č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení. Tento zákon vymezuje
pracovní úraz ve svém ustanovení § 8 odst. 1, kde stanoví, že „Pracovný úraz podľa
tohto zákona je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od
jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným působením vonkajších vplyvov, ktoré
a) zamestnanec uvedený v § 4 utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh
alebo v priamej svislosti s plnením pracovných úloh alebo služebných úloh, pre plnenie
pracovných

úloh

aleb

služobných

úloh

a

pri

odvracaní

škody

hroziacej

zamestnávateľovi,
b) fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 utrpela pri činnostech uvedených v tomto
ustanovení alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami.“ 190
Nemoc z povolání je pak charakterizována v ustanovení § 8 odst. 2: „Choroba z
povolania podľa tohto zákona je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením,
zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1, ak vznikla za
podmienok uvedených v tejto prílohe
a) zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej
súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh,
b) fyzickej osobe uvedenej v § 17 ods. 2 pri činnostech uvedených v tomto ustanovení
alebo v priamej svislosti s týmito činnosťami.
Choroba z povolania je aj choroba, ktorá bola zistená pred jej zaradením do zoznamu
chorôb z povolania, najviac tri roky pred dňom jej zaradenia do tohoto zoznamu.“ 191
Jak je zřejmé z výše uvedeného vymezení, pracovní úraz je ve slovenské právní
úpravě pojímán shodně s českou právní úpravou. V obou právních úpravách se totiž
jedná poškození zdraví vzniklé působením vnějších sil, a to při plnění pracovních úkolů,
v přímé souvislosti s ním, pro jejich plnění či při odvrácení škody, která hrozila
zaměstnavatelovi.
189

Zákon č. 311/2001 Z.z., zákoník práce

190

Zákon č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení

191

Zákon č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení
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Co se týče nemoci z povolání, jak již bylo v této práci řečeno, současná právní
úprava definici nemoci z povolání nezná. Tuto situaci by měl změnit zákon o úrazovém
pojištění zaměstnanců. V obou právních úpravách jsou odškodňovány nemoci uvedené
v seznamu nemocí z povolání a současně taktéž nemoci, které vznikly před jejich
zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od zařazení těchto nemocí do seznamu a
za předpokladu, že od jejich zařazení neuplynulo více než tři roky. 192
Jestliže zaměstnavatel zaměstnává minimálně jednu fyzickou osobu, musí mít
sjednáno úrazové pojištění, a to od doby zaměstnávání této osoby.
Mezi druhy náhrad spadají následující:
 Úrazová renta.
 Úrazový příplatek.
 Úrazová renta osobám pozůstalým po zaměstnanci.
 Jednorázové vyrovnání.
 Jednorázové odškodnění.
 Pracovní rehabilitace.
 Rehabilitačné.
 Rekvalifikace.
 Rekvalifikačné.
 Náhrada za bolest.
 Náhrada za ztížení společenského uplatnění.
 Náhrada nákladů, které jsou spojeny s léčením.
 Náhradu nákladů spojených s pohřbem. 193
Slovenská právní úprava je značně podobná s právní úpravou zákona o úrazovém
pojištění zaměstnanců, jehož účinnost je již dlouhou dobu oddalována. Značnou
podobnost slovenské právní úpravy odškodňování zaměstnanců se zákonem o úrazovém

192

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

193

Zákon č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení

75

pojištění zaměstnanců lze spatřovat především v druzích náhrad, které poškozenému
zaměstnanci, případně pozůstalým osobám, náleží.
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5. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, která vznikla při
pracovním úrazu, je povinností, která stíhá každého zaměstnavatele majícího alespoň
jednoho zaměstnance. 194
Ke vzniku pojistného vztahu dochází přímo ze zákona, není tedy zapotřebí
uzavírat pojistnou smlouvu, jako v případě smluvního pojištění. Na základě tohoto
pojištění vzniká zaměstnavatelům právo na to, aby ze strany pojišťovny byla uhrazena
škoda vzniklá zaměstnanci při pracovním úrazu či nemoci z povolání. Jestliže dojde
k zániku zaměstnavatele a práva, která vyplývají z pracovněprávního vztahu, nepřejdou
na jiného zaměstnavatele, může poškozený zaměstnanec po pojišťovně požadovat, aby
mu tato pojišťovna nahradila škodu v tom rozsahu, v jakém by ji byl povinen nahradit
zaměstnavatel. 195
Zákonné pojištění zaměstnavatelů za pracovní úrazy upravuje vyhláška č.
125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání.

196

K zakotvení

tohoto institutu došlo na základě ustanovení § 205d zákoníku práce, které bylo do
tohoto právního předpisu začleněno zákonem č. 231/1992 Sb., kterým se mění a
doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Praktického uplatňování se tento institut dočkal roku 1993, a to na základě zákona č.
37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých
pracovněprávních předpisů.
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Mezi hlavní důvod, pro který bylo zákonné pojištění zaměstnavatelů za škody
vzniklé pracovními úrazy a nemocemi z povolání zakotveno, patří především snaha
zákonodárce ochránit zaměstnance v situacích, kdy zaměstnavatel nebude mít
dostatečné finanční prostředky nutné k tomu, aby poskytl zaměstnanci potřebnou
náhradu za jemu vzniklou škodu. 197
Na základě této vyhlášky jsou zaměstnavatelé pojištěni u České pojišťovny, a.s.,
jestliže s touto pojišťovnou měli sjednáno pojištění k 31. prosinci 1992. Stejně tak jsou
pojištěni i zaměstnavatelé, na které přejdou práva a povinnosti z pracovněprávního
vztahu, a to v případě, že vznikne právní nástupce těchto zaměstnavatelů. Ostatní
zaměstnavatelé jsou pojištěni u Kooperativy, pojišťovny, a.s.
Jestliže se zaměstnanci stane škoda vlivem pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání, má zaměstnavatel právo po pojišťovně požadovat, aby místo něho byla ze
strany pojišťovny nahrazena škoda v rozsahu, v jakém by ji měl povinnost nahradit
zaměstnavatel podle zákoníku práce. Pojišťovna je povinna nahradit i náklady, které
jsou spojené se soudním, případně mimosoudním projednáváním události, jestliže se
k tomu zavázala. V ostatních případech je této povinnosti zproštěna. Pojišťovna
současně nemusí hradit takovou škodu, kterou zaměstnavatel zaměstnanci uhradil,
ačkoliv k tomu nebyl povinen.
Co se týče lhůty k poskytnutí plnění, ta je zakotvena v ustanovení § 6 této
vyhlášky a je limitována lhůtou 15 dnů od ukončení šetření, které sledovalo za cíl zjistit
rozsah její povinnosti.
Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci
z povolání současně stanoví povinnosti zaměstnavatele:
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MIKYSKA, M., PŘENOSILOVÁ, V., PŘIB, J. et al. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z
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 Dbát o to, aby nedošlo ke škodné události. Zaměstnavatel nesmí především
porušovat povinnosti, které směřují ke zmenšení nebo odvrácení nebezpečí,
jestliže tyto povinnosti zaměstnavatele vyplývají z právních předpisů nebo na
jejich základě.
 Zaměstnavatel nesmí tolerovat porušování právních předpisů směřujících
k ochraně zdraví při práci třetími osobami.
 Zaměstnavatel musí bez zbytečného odkladu nahlásit organizační složce
pojišťovny, v jejímž obvodu má zaměstnavatel své sídlo, tyto skutečnosti:
o Skutečnost, že poškozený se domáhá svého práva na náhradu škody
soudní cestou.
o Zvýšení nebezpečí, o kterém se zaměstnavatel dozvěděl a které nastalo
po té, co vzniklo pojištění.
o Skutečnost, že se stala škodná událost.
o Vyjádřit se k náhradě vyplývající ze škodné události nebo poskytnout
pojišťovně zmocnění k tomu, aby v tomto ohledu za něho jednala.
o Oznámit, že v souvislosti se vzniklou škodnou událostí došlo k zahájení
trestního řízení, a to buď proti zaměstnanci, nebo proti třetí osobě.
 Zaměstnavatel nesmí bez souhlasu pojišťovny přistoupit k uzavření soudního
smíru.
 Zaměstnavatel musí dbát pokynů pojišťovny.
Mezi další, stěžejní povinnost zaměstnavatele patří jeho povinnost platit
pojišťovně pojistné, a to od okamžiku, kdy zaměstnává nejméně jednoho zaměstnance,
což musí zaměstnavatel bez zbytečného dokladu oznámit pojišťovně v obvodu, ve
kterém má sídlo. Pojistné se vypočte shodným způsobem jako pro určení vyměřovacího
základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. 198
Pojištění nepodléhají určité skupiny osob stanovené zákonem, jako je:
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 Český úřad bezpečnosti práce.
 Česká národní banka.
 Ministerstva.
 Úřad vlády.
 Kancelář Parlamentu. 199
Pojišťovna oproti tomu má níže uvedené povinnosti:
 Pojišťovna je povinna nahradit škodu za zaměstnavatele. Co se týče rozsahu této
její odpovědnosti, ten je stejný, jako rozsah povinnosti zaměstnavatele
vyplývající ze zákoníku práce.
 Jestliže se písemně zaváže zaměstnavatelovi k tomu, že uhradí náklady
případného mimosoudního či soudního řízení, je povinna k jejich úhradě.
 Po té, co je ukončeno šetření, do patnácti dnů poskytnout plnění. 200
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6. Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů je
právním předpisem, který by měl změnit koncepci odpovědnosti zaměstnavatele za
pracovní úraz a nemoc z povolání. 201
Zákon o úrazovém pojištění je dlouho odkládaným právním předpisem. Poprvé
jeho účinnost byla odložena na 1. ledna 2008, podruhé na 1. ledna 2010, následně došlo
k odkladu jeho účinnosti na 1. ledna 2013, přičemž opětovně odložen byl na 1. ledna
2015.

202

V současné době se potvrdily zprávy o snahách účinnost zákona o úrazovém

pojištění zaměstnanců odložit opět na pozdější období, když jeho účinnost byla znovu
odložena na 1. ledna 2017.203
Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců má představovat „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 systému
úrazového pojištění ve vyspělých zemích, posiluje právní jistoty zaměstnanců i jejich
zaměstnavatelů a vytváří předpoklady pro dlouhodobou stabilitu pojištění za finančně
přijatelných podmínek, jak z pohledu státu, tak z pohledu zaměstnavatelů.“ 204
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TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 138.
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Cílem zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců by přitom mělo být vyřešení
nevyhovující stávající právní úpravy.

205

Jedním z hlavních negativ, které je současné

právní úpravě odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovními úrazy a
nemocemi z povolání vytýkáno, je to, že podle současné právní úpravy obsažené
v zákoníku práce nejsou zaměstnavatelé dostatečně motivováni k tomu, aby dbali o
bezpečnost svých zaměstnanců. Současně stávající právní úprava neposkytuje
zaměstnancům dostatečně silný motiv k tomu, aby usilovali o svůj návrat do pracovního
procesu.

206

Přehlédnout nelze ani diskriminační prvek spočívající v tom, že pojištění

zaměstnavatelovy odpovědnosti za škodu způsobenou pracovními úrazy a nemocemi
z povolání je prováděno v současné době pouze dvěma pojišťovnami. 207
Právní úprava obsažená v zákoníku práce byla již v době svého vzniku právní
úpravou provizorního charakteru, jejímž cílem bylo vyřešení dosavadního stavu do
přijetí zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Vzhledem ke skutečnosti, že základní
práva a povinnosti vyplývající ze zákonného pojištění jsou obsaženy pouze
v podzákonném právním předpise, tedy vyhlášce č. 125/1993 Sb., o pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, ve znění pozdějších
předpisů, lze shledávat charakter této právní úpravy za v rozporu s Ústavou. 208
Právní úprava dle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců zavádí do našeho
právního řádu prvky známé v úrazovém systému pojištění ve vyspělých zemích. Zákon
o úrazovém pojištění zaměstnanců vede ke zvýšení právní jistoty zaměstnavatelů a
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zaměstnanců a současně vytváří předpoklady k udržitelnému rozvoji úrazového
pojištění. 209
Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců je složen z osmi částí:
1. První část nese název Všeobecná ustanovení a vymezuje okruh pojištěných osob,
orgány úrazového pojištění, vznik a zánik úrazového pojištění, vynětí
zaměstnanců z úrazového pojištění, definuje pracovní úraz, nemoc z povolání,
bolest, ztížení společenského uplatnění a poškozené zdraví.
2. V části druhé, Dávky, zákon pojednává o druzích dávek, kterými jsou úrazový
příplatek, úrazové vyrovnání, náhrada nákladů spojených s léčením úrazová
renta, bolestné, příspěvek za ztížení společenského uplatnění, úrazová renta
pozůstalého náhrada nákladů spojených s pohřbem, jednorázový příspěvek
pozůstalému:
a. Úrazový příplatek náleží zaměstnanci, který je následkem poškozeného
zdraví prohlášen za práce neschopného. Úrazový příplatek nahrazuje
mzdu nebo plat. Jeho výše se určuje jako rozdíl mezi denním
výpočtovým

základem

a

výší

denního

nemocenského.

Náleží

zaměstnanci od prvního dne, kdy byl poškozený zaměstnanec uznán za
práce neschopného až do ukončení této neschopnosti.
b. Úrazové

vyrovnání

je

jednorázová

kompenzace

poskytovaná

zaměstnanci, jestliže poškození jeho zdraví je vyšší než 10 % a současně
nedosahuje výše 33%. Výše této dávky se přitom určí prostřednictvím
procenta míry poškození zdraví, a to z 24 násobku měsíčního
výpočtového základu.
c. Úrazová renta přísluší zaměstnanci, jehož zdraví bylo poškozeno alespoň
o 33 %. Úrazovou rentu může zaměstnanec pobírat do dne, který
předchází dni, v němž byl zaměstnanci přiznán starobní důchod. Úrazová
renta přitom zaměstnanci přísluší nejdéle do měsíce, v němž dovršil věku
65 let. Výše úrazové renty je odvislá od míry poškozené zdraví
zaměstnance. Pokud se míra poškození zdraví pohybuje mezi 33 % až 66
209
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%, je měsíční úrazová renta určována jako procento poškození zdraví,
které určí prováděcí právní předpis, a které se zvyšuje o 34 % měsíčního
výpočtového

základu.

Jestliže

poškozené

zdraví

poškozeného

zaměstnance činí nejméně 66 %, úrazová renta odpovídá výši měsíčního
vyměřovacího základu.
d. Věcná dávka ve formě rehabilitace.
e. Výše bolestného se určuje na základě lékařského posudku. Jestliže při
léčení a odstraňování

následků poškozené zdraví poškozeného

zaměstnance dojde k další bolesti postiženého, má tento nárok na další
bolestné.
f. Příspěvek za ztížení společenského uplatnění může být zaměstnanci
přiznán na základě lékařského posudku.
g. Náhradu nákladů spojených s léčením přiznává okresní správa sociálního
zabezpečení. Tato náhrada náleží osobě, která je vynaložila, přičemž
hrazeny jsou výdaje, které nejsou kryty veřejným zdravotním pojištěním.
Za náklady spojené s léčením zákon o úrazovém pojištění považuje
úhradu zdravotnických prostředků, úhradu za léčivé přípravky, hrazenou
lázeňskou léčebně rehabilitační zdravotní péči, úhradu nákladů a úkonů
zdravotních služeb, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního
pojištění, jestliže jsou potřebné pro odstranění následků poškození
zdraví, zvýšené náklady spojené s dietním stravováním, pokud
zaměstnancův stav vyžaduje dietní stravování.
h. Náhradu nákladů spojených s pohřbem přiznává správa sociálního
zabezpečení, jestliže zaměstnanec podlehl poškození zdraví. Tato
náhrada náleží osobě, která je vynaložila. Zákon o úrazovém pojištění
přitom stanoví, že od těchto nákladů je odečítáno pohřebné. Za náklady
spojené s pohřbem se považují náklady, které účtuje pohřební ústav,
náklady na zřízení pomníku, desky či náklady vynaložené úpravu hrobu,
náklady na nájem hrobového místa, cestovní výlohy a dále 1/3
přiměřených nákladů na smuteční ošacení.
i. Zákon o úrazovém pojištění stejně tak jako zákoník práce vyčísluje újmu
náležející pozůstalým v pevně stanovených částkách, které může vláda
84

změnit, a to vzhledem ke změnám nastalým v rámci vývojové mzdy a
nákladů na živobytí. Nezaopatřené děti a manžel se odškodňují částkou
ve výši 240.000,- Kč, rodiče zemřelého zaměstnance žijící se zemřelým
zaměstnancem ve společné domácnosti částkou v úhrnné výši 240.000,Kč.
j. Úrazová renta pozůstalých osob náleží osobám, kterým byl zaměstnanec
povinen poskytovat výživu nebo kterým tuto výživu fakticky poskytoval,
přičemž měsíčné úrazová renta činí 40 % měsíčního výpočtového
základu zaměstnance. Tato renta je následně ponižována o částku, která
je poskytována na základě vdoveckého, vdovského či sirotčího důchodu.
Výše uvedené dávky jsou obdobné jako náhrady, které jsou při škodě následkem
pracovního úrazu či nemoci z povolání poskytovány podle současné právní úpravy.
Oproti stávající právní úpravě však zákonodárce do zákona o úrazovém pojištění
zaměstnanců začlenil prvky, jejichž účelem je snaha zaměstnance motivovat ke znovu
začlenění do pracovního procesu. Nově je tak zavedena například věcná dávka ve formě
rehabilitace.
úpravě.

211
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Vzhledem k principu snahy o začlenění osoby do pracovního procesu,

kterým by dle mého názoru měla být oblast pracovního práva ovlivněna, jsem toho
názoru, že věcná dávka ve formě rehabilitace je poměrně pozitivní změnou, kterou
sebou zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců přináší. Tento druh věcné dávky by měl
znamenat snahu o dřívější ukončení léčebného procesu zaměstnance a ve své podstatě
tak eliminovat výši nákladů, které by při dlouhodobější léčbě zaměstnance vznikaly.
Pro určení jednotlivých dávek je podstatné, jak velká míra zdraví zaměstnance
byla poškozena. Za poškození zdraví jsou přitom považovány následky, které jsou
v příčinné souvislosti s nemocí z povolání nebo v příčinné souvislosti s pracovním
úrazem. Tato míra je určena prostřednictvím vyjádření v procentech. 212
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V některých případech zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců snižuje výši
plnění, které má být zaměstnanci vypláceno. Jedná se především o opakující se dávky,
které, vzhledem ke své výši, neposkytují zaměstnanci dostatečnou motivaci k tomu, aby
usiloval o návrat do svého zaměstnání. V jiných případech jsou naopak dávky
poskytované dle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců pro zaměstnance
výhodnější. Jedná se především o případy, ve kterých zaměstnanec před vznikem
pracovního úrazu měl poměrně nízký výdělek u náhrady, která mu byla vyplácena,
docházelo vlivem pozdějšího nárůstu výdělku k jejímu snížení. 213
Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců ponechává zachovanou jednorázovou
výši odškodnění v případě smrti zaměstnance stanovenou pevnou částkou. O
nevýhodách tohoto pojetí bylo blíže pojednáno v předchozích kapitolách, nepovažuji
tedy za nutné se tímto blíže zaobírat.
3. Část třetí, Pojistné, byla zrušena.
4. Část čtvrtá, Organizace a provádění úrazového pojištění, se věnuje jednotlivým
orgánům úrazového pojištění, jako jsou ministerstva, Česká správa sociálního
zabezpečení a okresní správa sociálního zabezpečení.
5. Část pátá s názvem Posuzování poškození zdraví, se zabývá lékařskými
prohlídkami zaměstnance, které se musí uskutečnit do třiceti dnů od doby, kdy
bylo zahájeno řízení o úrazovou rentu nebo o úrazové vyrovnání. V této části
jsou rovněž stanoveny povinnosti příslušných lékařů a poskytovatelů
zdravotních služeb, jako je povinnost provést vyšetření zdravotního stavu
zaměstnance, zpracovat lékařské podklady v rozsahu, který je stanoven orgánem
úrazového pojištění, a to i bez souhlasu zaměstnance, přičemž tyto lékařské
podklady se týkají zejména výsledků funkčních vyšetření, vzniku poškození
zdraví, průběhu poškození zdraví. Lékař je dále povinen vydat zprávu o způsobu
odstraňování

následků

poškození

zdraví.

Lékař

navíc

musí

12, s. 12
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umožnit lékaři orgánu úrazového pojištění na jeho žádost nahlížet do
zdravotnické dokumentace bezplatně, a to i bez souhlasu zaměstnance a dále na
dobu nezbytně nutnou půjčit lékaři orgánu úrazového pojištění zdravotnickou
dokumentaci poškozeného zaměstnance. Za úhradu je pak lékař na žádost
zaměstnance povinen vypracovat lékařský posudek, na základě kterého má být
stanovena výše bolestného a příspěvku za ztížení společenského uplatnění a
zaslat kopii tohoto lékařského posudku do 3 dnů od doby, kdy tento posudek
nabyl platnosti, a to příslušné okresní správě sociálního zabezpečení určené
podle bydliště zaměstnance.
6. Část šestá, Správní delikty a regresní náhrada, je věnována přestupkům a
správním deliktům podnikajících fyzických a právnických osob a případné
regresní náhradě.
7. V části sedmé, Řízení v pojištění, je možné nalézt ustanovení pojednávající o
řízení dávkových a ustanovení, která upravují řízení v jiných věcech než
dávkových.
8. Poslední kapitola zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců nese název
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení a zakotvuje jednotlivá práva a
povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, oznamovací povinnost, povinnost
zachovávat mlčenlivost nebo sdělování údajů mezi orgány úrazového pojištění,
nemocenského pojištění a důchodového pojištění. 214
Zákon je založen na pojistném systému, který se má stát součástí sociálního
zabezpečení. Náhrada, která bude tedy poškozeným zaměstnancům vyplácena, bude
vyplácena prostřednictvím sociálních dávek. 215
Pozitivní skutečností, kterou sebou přináší zákon o úrazovém pojištění
zaměstnanců, je motivace zaměstnavatelů k tomu, aby se snažili o snížení počtu
pracovních úrazů na pracovišti. Jestliže tedy počet pracovních úrazů v rámci
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zaměstnavatele bude vyšší než trojnásobek tohoto průměru, dojde ke zvýšení
pojistného, které musí zaměstnavatel odvádět. 216
Podobně jako současná právní úprava obsažená v zákoníku práce, i dle zákona
o úrazovém pojištění zaměstnance nenese zaměstnanec důkazní břemeno o tom, že
pracovní úraz nebo nemoc z povolání byly zapříčiněny zaviněním ze strany
zaměstnavatele. Tím má být zachováno zvýhodněné postavení zaměstnance i
problematičnost možnosti skutečnost, že k pracovnímu úrazu či nemoci z povolání
došlo zaviněním zaměstnavatele, dokázat. 217
Významná úloha v zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců je svěřena Radě
úrazového pojištění složené z 15 členů. Tento orgán je tvořen zaměstnanci,
zaměstnavateli a zástupci orgánů úrazového pojištění. Členové Rady úrazového
pojištění jsou jmenováni ministrem práce a sociálních věcí, a to na návrh orgánů
úrazového pojištění a organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů. Rada úrazového
pojištění má být „významným prvkem pro zajištění transparentnosti systému
úrazového pojištění.“ 218
Nový systém úrazového pojištění, který zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
zavádí, má převzít závazky, které vznikly v systému zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a v případě nemocí z povolání. Mimo
tento systém má být postaven jen určitý okruh osob, mezi které patří vojáci z povolání a
příslušníci bezpečnostních sborů. V budoucnosti tedy nemá být uplatňováno pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání,
ale forma sociálního úrazového pojištění. 219
216
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Do kompetencí Rady úrazového pojištění patří pravomoci níže uvedené:
 Schvalování rozdělení prostředků k použití na programy prevence v
úrazovém pojištění na následující kalendářní rok, a to na návrh jejích
členů.
 Navrhování programů prevence v úrazovém pojištění na následující
kalendářní rok ministerstvu.
 Schvalování přehledu vývoje úrazového pojištění. 220
Oproti právní úpravě v zákoníku práce právní úprava dle zákona o úrazovém
pojištění zaměstnanců omezuje možnost následného regresu České správy sociálního
zabezpečení vůči zaměstnavatelovi. 221
U nového zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců lze z počátku, především
v prvních letech jeho účinnosti, očekávat vliv na státní rozpočet, který bude souviset
s převzetím nákladů a výnosů vyplývajících ze současného zákonného pojištění.

222

Domnívám se, že markantní budou v této oblasti především výdaje vynaložené
k zabezpečení a řádnému fungování nového systému. I přes zvýšené náklady, které
sebou zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců přinese, nespatřuji ovšem v této rovině
žádný hlubší problém. Většina nových systémů, které jsou v praxi zaváděny, vyžaduje
totiž zvýšené náklady, které je v počátku zapotřebí vynaložit. Zastávám stanovisko, že
tyto výdaje by neměly být argumentem k tomu, aby byla účinnost zákona o úrazovém
pojištění zaměstnanců odkládána, či dokonce aby tyto obavy vedly k neužití nové
právní úpravy. Vzhledem k principům, na kterých je totiž zákon o úrazovém pojištění
zaměstnanců vystavěn, a to sice snahou motivovat zaměstnance k návratu do
zaměstnání a naopak zaměstnavatele usilovat o co nejmenší množství pracovních úrazů
na pracovišti, je možné očekávat, že tyto výdaje budou jen krátkodobé. Považuji ovšem
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za potřebné zdůraznit, že skutečný stav věcí včetně účelnosti a efektivnosti zákona o
úrazovém pojištění zaměstnanců přinese až uplatňování tohoto nového právního
předpisu v praxi, která se ovšem vzhledem k poslednímu odložení jeho účinnosti až na
1. leden 2017 jeví poměrně nejistě.

90

7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu a pracovní úrazy a
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Nový občanský zákoník nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014 a ve své podstatě
poměrně značným způsobem ovlivnil oblast pracovního práva a s tím související
odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání.
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve značné míře odrážel totalitní režim a
jeho ideologie. Občanský zákoník měl být právním předpisem, který měl být
nápomocen při změně socialismu na komunistickou společnost s ideály rovnosti mezi
lidmi: „K celkové revizi existující zákonné úpravy se přistoupilo až v letech 1949 1950, tedy po politických změnách nastalých v důsledku státního převratu z r. 1948 a
pod přímým ideologickým vlivem totalitní moci, která tradice a vzor konvenční právní
úpravy kontinentální Evropy odmítla jako „měšťácké právo“ a jala se přebudovat zdejší
právní řád podle sovětského vzoru. Ideovým východiskem bylo usnesení ÚV KSČ z
června 1948. Při tvorbě nového právního řádu byly přijaty základní zásady sovětského
práva a ze sovětského práva byla přejata i řada institutů a konkrétních právních
ustanovení …Tyto posuny však byly jen jedním z mnoha výrazů daleko hlubší a
podstatnější změny spočívající v odmítnutí existence soukromého práva vůbec s
argumentem, že uznat za socialismu existenci soukromého práva by znamenalo uznat
také existenci soukromého zájmu jednotlivce hodného právní ochrany, i kdyby
kolidoval s obecným zájmem dělnické třídy na budování socialismu, což není možné,
protože pak by se soukromé právo stalo útočištěm zbytků kapitalismu.“ 223
Materie občanského práva byla rozdělena do nejrůznějších zákonů, příkladem
může být například zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a
procesním, zákon č. 93/1963 Sb., zákon o rodině a právě zákon č. 65/1965 Sb., zákoník
práce. Tato rozdrobenost byla umocňována i po skončení socialismu, kdy došlo ke
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vzniku zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, zákona č.
59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a spousty jiných.
Následkem byla značná nepřehlednost, která oblast soukromého práva provázela.
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, navíc obsahoval značné množství
kogentních ustanovení a přílišnou detailní úpravu, z tohoto důvodu budil spíše zdání
právnické učebnice než kodexu. 224
Již krátce po skončení socialistického režimu bylo zřejmé, že zákon č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, nebude schopný splnit požadavky, které jsou na soukromé právo
kladeny demokratickým režimem. Z tohoto důvodu byl K. Plankem a V. Knappem
připravován nový občanský zákoník, který měl zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
nahradit. Po té, co došlo k rozdělení České a Slovenské republiky, záměr nového
občanského zákoníku byl dále rozpracováván již jen na Slovensku. I zde ovšem končí
značným nezdarem.
Opětovná snaha o přijetí nového občanskoprávního předpisu se objevila až v roce
2000. Věcný záměr nového občanského zákoníku měla připravit M. Zuklínová a K.
Eliáš. 225 Po několika odkladech se nový občanskoprávní předpis dočkal účinnosti
počátkem roku 2014.
Pro oblast pracovních úrazů a nemocí z povolání je důležité nové pojetí
odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Nový občanský zákoník totiž
ruší celkem 238 právních předpisů, mezi nimiž je i vyhláška č. 440/2001 Sb., o
odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění v platném znění.
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skutečnost, která by mohla mít vliv na právní jistotu v oblasti odškodňování pracovních
úrazů a nemocí z povolání, je právně ošetřena ustanovením § 394 odst. 2 zákoníku
práce, podle kterého „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.“ 227
Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců je upravena v tomto právním
předpisu v ustanovení § 99, podle kterého měl zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
vstoupit v účinnost dnem 1. ledna 2015.

228

Vzhledem ale k neustálým průtahům a

odkladům účinnosti, se kterými se tento právní předpis potýká, bylo možné očekávat, že
kvůli nutnosti dalších úprav v tomto dlouho připravovaném právním předpise bude jeho
účinnost ještě odložena. Aktuálně se tak stalo během zpracovávání této práce, když
zákonem č. 182/2014 Sb., který ve věci odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění
zaměstnanců nabyl platnosti a účinnosti dnem 29.8.2014, došlo k odložení účinnosti
tohoto zákona na 1. leden 2017 229.
Nový občanský zákoník přinesl i významnou změnu v oblasti odškodňování
jednorázové náhrady pozůstalým. Zatímco zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
odškodňoval pozůstalé pevnou finanční kompenzací, kdy pozůstalým osobám náleželo
toto finanční odškodnění:


Manželovi či manželce částka ve výši 240 000 Kč.



Každému dítěti částka ve výši 240 000 Kč.



Každému rodiči 240 000 Kč.



Každému rodiči v případě úmrtí dosud nenarozeného počatého dítěte
finanční odškodnění ve výši 85 000 Kč.



Každému sourozenci zesnulého částka 175 000 Kč.
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Každé další blízké osobě, která žila ve společné domácnosti s usmrceným
v době, kdy nastala událost, která byla příčinou škody na zdraví, jehož
následkem byla smrt, kompenzace ve výši 240 000 Kč. 230

Podle nového občanského zákoníku je výše tohoto finančního odškodnění
ponechána na úvaze soudu, který přihlédne ke všem individuálnostem případu.

231

Jak

již bylo rozebíráno výše v této práci, ačkoliv zákoník práce tyto nové tendence zatím
nereflektuje a v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání nadále vychází z pevně
stanovené částky, vzhledem k zachování jednotné koncepce soukromého práva by bylo
vhodné de lege ferenda tyto dvě rozdílné koncepce sjednotit.
Shrnu – li výše uvedené poznatky, nový občanský zákoník přinesl významné
změny v oblasti odškodňování škody na zdraví. Vzhledem ale k tomu, že zákoník práce
je vůči občanskému zákoníku předpisem zvláštním, obsahující vlastní právní úpravu a
dále vzhledem ke skutečnosti, že zákoník práce řeší případné změny obsažené v novém
občanském zákoníku, které by mohly mít vliv na odškodňování pracovních úrazů a
nemocí z povolání, nemá podle mého názoru nový občanskoprávní předpis na oblast
pracovních úrazů a nemocí z povolání větší vliv.
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Závěr
Cílem této práce bylo podat komplexní přehled oblasti odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Hlavní
pozornost přitom byla věnována jednotlivým náhradám, které jsou při poškození zdraví
zaměstnance následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání poskytovány. Z metod
jsem v práci užíval deskriptivní metodu, metodu analýzy a metodu komparativní.
V textu jsem pracoval v rozsáhlé míře se soudními rozhodnutími, které jsem analyzoval
a hodnotil, přičemž stav textu je psán k datu 31. srpna 2014.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech
z povolání je upravena v části čtrnácté hlavě prvé zákoníku práce s názvem Přechodná
ustanovení. Začlenění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a
nemocech z povolání do přechodných ustanovení zákoníku práce bylo vedeno
myšlenkou přijetí zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, jehož účinnost byla
v posledních letech několikrát odložena, čímž byl narušen koncept pouhé přechodnosti
této právní úpravy v rámci zákoníku práce. Danou situaci se již v minulosti snažily
vyřešit připravované koncepční změny, které měly ustanovení o nemocech z povolání a
pracovních úrazech začlenit z přechodných ustanovení zákoníku práce do ustanovení
řádných tak, jak by si jistě důležitost této oblasti zasloužila. Ustanovení, která se
zaobírala

odpovědností

zaměstnavatele

a

jednotlivými

nároky

poškozených

zaměstnanců, měla být včleněna do jedenácté části zákoníku práce, a to bez věcných
změn. Výsledkem jednání o tomto návrhu nebylo ovšem zrušení zákona o úrazovém
pojištění zaměstnanců, ale jeho opětovné odložení. Do současné doby byla účinnost
zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců stanovena na 1. ledna 2015, vzhledem ale
k neustálým diskusím o nedokonalosti tohoto právního předpisu bylo nicméně možné
očekávat, že tato účinnost bude opět odložena. Toto se stalo skutečností dnem 29.8.
2014, tedy nabytím platnosti a účinnosti zákona č. 182/2014 Sb., kterým se účinnost
diskutovaného zákona odsouvá na 1. ledna 2017. I dle důvodové zprávy k tomuto
zákonu je však i tento termín velmi nejistý, když existují zásadní rozpory v názorech na
jeho další podobu, a to dokonce i v tom ohledu, zda má být úrazové pojištění ve smyslu
již schváleného zákona vůbec zavedeno.
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Pracovní úraz je zákoníkem práce vnímán jako určité poškození zdraví nebo smrt
zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli, a to náhlým, krátkodobým a
násilným působením zevních vlivů, ke kterému došlo při plnění pracovních úkolů nebo
v přímé souvislosti s ním. Za pracovní úraz je považován i takový úraz, který vznikl pro
plnění pracovních úrazů. Obdobnou definici nabízí i zákon o úrazovém pojištění
zaměstnanců. Za pracovní úraz není považován úraz, který zaměstnanec utrpěl na cestě
do svého zaměstnání či naopak na cestě ze svého zaměstnání do svého domova.
Poměrně úzké pojetí pracovního úrazu považuji za nedostatek současné právní
úpravy. Ačkoliv je zřejmé, že ne každé jednání zaměstnance musí být posuzováno jako
jednání, které je uskutečňováno v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů a
v důsledku toho poškození zdraví zaměstnance při tomto jednání vzniklé hodnotit jako
pracovní úraz, nelze v tomto ohledu opomíjet zahraniční tendence, které pracovní úraz
chápou v mnohem v širších souvislostech. Například dle německé právní úpravy je za
pracovní úraz běžně považován i takový úraz, který se stal zaměstnanci na cestě do
zaměstnání a naopak ze zaměstnání zpět. Domnívám se, že po vzoru zahraničních úprav
by bylo vhodné odškodňovat i takové úrazy, které se zaměstnanci stanou na jeho cestě
do zaměstnání a zpět, neboť v tomto případě se jedná o zcela běžné úkony nutné
k tomu, aby zaměstnanec mohl zahájit svou pracovní činnost. Přirozeně že po vzoru
zahraničních úprav by i v tomto případě měly být pracovní úrazy vzniklé v této
souvislosti limitovány, aby nedocházelo ke zneužívání institutu odškodňování
pracovních úrazů. Tímto limitem by například mohlo být kritérium běžné cesty do
zaměstnání, tedy cesty, kterou zaměstnanec běžně vykonává po své obvykle trase a
z níž se neodchýlil. Tím by mohlo být zabráněno situacím, kdy se například
zaměstnavatel vrací z dovolené z poměrně vzdáleného místa, přičemž zamýšlí se
z tohoto místa vrátit rovnou do práce a v rámci této cesty dojde ke vzniku úrazu.
Oproti pracovnímu úrazu nemoc z povolání současný zákoník práce nedefinuje.
Tuto situaci by měl změnit zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, který nemoc
z povolání chápe jako „vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních,
biologických faktorů nebo jiných škodlivých faktorů souvisejících s prací, pokud je
96

uvedena v seznamu nemocí z povolání uvedeném v příloze 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. Za nemoc z povolání se považuje 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.“ 232
Jsem toho názoru, že výslovné zakotvení zákonné definice nemoci z povolání je
změnou pozitivní. I přesto, že definice mnohdy znamenají určité riziko, že v nich bude
nedostatečně zahrnuta předmětná problematika, neboť při vytváření definic mohou
zákonodárci snadno opomenout různé situace v budoucnu vzniklé, výše uvedená
specifikace nemoci z povolání je poměrně vhodně doplněna poukazem na výčet nemocí
obsažených v příloze. Dle mého názoru tato příloha bude moci dostatečně pružně
reagovat na rozšiřující se počet nemocí z povolání, a to s ohledem na vědecký pokrok,
zákonná definice tak bude moci poměrně efektivně a výstižně odpovídat současnému
stavu.
Znovu začlenění poškozeného zaměstnance do pracovního i společenského života
mají sloužit jednotlivé druhy náhrad, které jsou zaměstnanci v souvislosti s utrpěným
úrazem či nemocí z povolání poskytovány. Mezi tyto náhrady v současné době patří
náhrada za ztrátu na výdělku, náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění,
účelně vynaložené náklady spojené s léčením, věcná škoda, v případě smrti
zaměstnance navíc náhrada přiměřených nákladů, které jsou spojeny s pohřbem,
náhrada nákladů na výživu pozůstalým a jednorázové odškodnění pozůstalých.
Mezi dávky vyplácené poškozenému zaměstnanci nebo pozůstalým osobám dle
zákona o úrazovém pojištění patří úrazový příplatek, úrazové vyrovnání, úrazová renta,
věcná dávka ve formě rehabilitace, bolestné, příspěvek za ztížení společenského
uplatnění, náhrada nákladů spojených s léčením, náhrada nákladů spojených s pohřbem,
jednorázové odškodnění pozůstalých a úrazová renta pozůstalých osob. Dávky
poskytované poškozeným zaměstnancům a pozůstalým osobám v případě pracovních
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úrazů a nemocí z povolání dle zákona o úrazovém pojištění jsou značně obdobné
dávkám, které v současnosti upravuje zákoník práce. Na rozdíl od stávající právní
úpravy ovšem byly do zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců začleněny prvky, které
sledují za účel motivovat zaměstnance ke znovu začlenění do pracovního procesu. Nově
je tak zavedena například věcná dávka ve formě rehabilitace.
Zastávám stanovisko, že oblast pracovního práva v oblasti pracovních úrazů a
nemocí z povolání by měla být úzce ovlivněna snahou o brzké začlenění poškozeného
zaměstnance zpět do pracovního procesu, věcná dávka ve formě rehabilitace je tedy
krokem vpřed. Tento druh věcné dávky by měl znamenat snahu o dřívější ukončení
léčebného procesu zaměstnance a ve své podstatě tak omezovat výši nákladů, které by
při dlouhodobější léčbě zaměstnance vznikaly.
Lze shrnout, že současná právní úprava v oblasti odškodňování pracovních úrazů
v sobě obsahuje jak určitá negativa, tak naopak i prvky pozitivního charakteru. Celá
problematika by měla být ve značné míře ovlivněna přijetím zákona o úrazovém
pojištění, který by měl přinést střízlivější pohled na problematiku pracovních úrazů a
především zajistit, aby bylo odškodňování poškozených zaměstnanců v této rovině
upraveno v řádném právním předpise a nikoliv v pouhých přechodných ustanoveních,
které neodpovídají jejich povaze a významu. Nicméně tato úvaha díky aktuálně opět
odložené účinnosti tohoto zákona zůstává dále otevřena.

98

Seznam zkratek
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákoník práce
zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
občanský zákoník

99

Zdroje
Právní předpisy, soudní rozhodnutí
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších
předpisů
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví nemoci z povolání.
Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a
uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o
nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání,
a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 182/2014 Sb., změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a souvis
zákonů
Zákon č. 311/2001 Z.z., zákoník práce
100

Zákon č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 6. 2008, sp. zn. 25 Cdo 622/2006
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2013 sp. zn. 21 Cdo 1594/2012
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. října 2011 sp. zn. 21 Cdo 1235/2011
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 1975, sp. zn. Cpj 37/74
Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 30. června 1961, sp. zn. 4 Co 172/61
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 3460/2012, ze dne
16.12.2013
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6. února 2008, sp. zn. 1598/2007
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. ledna 2003, sp. zn. 21 Cdo 454/2002
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6.6.2006, sp. zn. 21 Cdo 1824/2005.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. ledna 2012, sp. zn. 21 Cdo 4834/2010
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.2.2009, sp. zn. 21 Cdo 5060/2007
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 3460/2012, ze dne
16.12.2013
Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze 4. listopadu 1963, sp. zn. 12 Co 169/63
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. září 1971, sp. zn. 4 Cz 13/71
101

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2012, sp. zn. 21 Cdo 2141/2011
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. září 1968 sp. zn. 6 Cz 32/68
Rozhodnutí krajského soudu ze dne 24. ledna 1968, sp. zn. 4 Co 548/67
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. ledna 2002, sp. zn. 21 Cdo 71/2001
Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 11. 1978 sp. zn. 5 Cz 54/78.
Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28. února 1995, sp. zn. 6 Cdo 81/94
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. února, sp. zn. 5 Cz 3/76
Rozhodnutí Nejvyššího soud ze dne 30. listopadu 1990, sp. zn. 1 Cz 52/90
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 1981, sp. zn. 6 Cz 18/81
Rozhodnutí Nejvyššího soud ze dne 30. dubna 1953, sp. zn. Cz 68/53
Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. prosince 1962, sp. zn. 8 Co 714/62
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. července 183, sp. zn. 1 Cz 23/83
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2.7.2003, sp.zn. 21 Cdo 424/2003
Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 22.4.1976, sp. zn. 18 Co 79/76
Rozhodnutí Nejvyššího soud ze dne 6. března 1963, sp. zn. 1 Cp 42/62
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. července 2005, sp. zn. 21 Cdo 2697/2004
102

Zpráva Nejvyššího soudu v Bratislavě ze dne 19.6.1980, sp. zn. Cpj 11/80
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. října 2004, sp. zn. 25 Cdo 818/2004
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. září 2010, sp. zn. 21 Cdo 2769/2009
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října1978, sp. zn. Cpj. 240/78
Monografie, odborné články
BRHEL, P. Pracovní lékařství: Základy primární pracovnělékařské péče. 1. vydání.
Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005.
ISBN 80-7013-414-3.
GALVAS, Milan. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80210-5852-1.
HŮRKA, P a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-846-6.
HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku:
s podrobným komentářem k 1. 4. 2012. 2. vydání. Olomouc: ANAG, 2012. ISBN 97880-7263-857-4
JAKUBKO J. a kol. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související
předpisy s komentářem k 1. 1. 2011. Praha: Anag a.s.r.o, 2011. ISBN 978-80-7263-6372.
BĚLINA, M a kol. Pracovní právo. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-807400-186-4.

103

MIKYSKA, M. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Praha: Anag,
2010. ISBN 978-80-7263-569-6.
DANDOVÁ, E. Dočkáme se úrazového pojištění? Bezpečnost a hygiena práce, 2011.
roč. 60, č. 12, s. 11
DANDOVÁ, E. Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Praha:
Nakladatelství PROSPEKTUM, 2002. ISBN 8085963353
JOUZA, L., DREXLEROVÁ, J. Průvodce odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z
povolání. Praha: ERMAT, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-86140-48-3
DANDOVÁ, E. Nedbalost a lehkomyslnost při práci. Práce Mzdy Odvody, 2008. roč.
3., č. 1, s. 78
KOBLIHA, Ivan a kol. Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku,
zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona.
Praktická příručka. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-87212-97-4
VYSOKAJOVÁ, Margerita a kol. Zákoník práce: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters
Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-033-2
HOCHMAN, J. Náhrada škody podle zákoníku práce. Praha: LINDE nakladatelství,
s.r.o., 2005. ISBN 80-86131-60-2
ANDAŠČÍKOVÁ, M. a kol. Zákoník práce s komentářem. 6. aktualizované vydání.
Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2012. ISBN 978-80-7263-713-3
NOVOTNÝ, Zdeněk. In BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. Praha:
C.H.Beck, 2012. ISBN: 978-80-7273-150-3

104

DOLEŽÍLEK, J. Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody.
Praha: Nakladatelství ASPI, 2006. ISBN 978-80-7357-716-2
SOUŠKOVÁ, Milena a kol. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-189-2
TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. Beck,
2013.
NOVOTNÁ,

Hana.

K několika

problémům

na

cestě

k úrazovému

pojištění

zaměstnanců. Právní rozhledy, 2007, č. 9, s. 333 – 336.
Internetové zdroje
Nový zákon o úrazovém pojištění. In: Epravo.cz [online]. 2006 [cit. 2014-08-05].
Dostupné

z:http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-o-urazovem-pojisteni-

40629.html
Práce a právo. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2014 [cit. 2014-07-01].
Dostupné z:http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB058Odpovědnost zaměstnavatele
za škodu na odložených věcech zaměstnance. In:
FETTER,

Richard. Epravo.cz[online].

2011

[cit.

2014-07-01].

Dostupné

z: http://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-naodlozenych-vecech-zamestnance-72093.html
HOLANOVÁ, Tereza. Nové nemoci z povolání: Kancelářské profese mají smůlu.
In: Aktuálně.cz [online].

2013

[cit.

2014-07-23].

Dostupné

z: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/seznam-nemoci-z-povolani-bedernipater/r~b40258ecf6be11e3aac80025900fea04/
VESECKÝ, Zdeněk. Bolesti bederní páteře budou nemocí z povolání. Problémy s krční
páteří

ne.

In:Podnikatel.cz [online].

2014

105

[cit.

2014-07-26].

Dostupné

z: http://www.podnikatel.cz/clanky/bolesti-bederni-patere-budou-nemoci-z-povolaniproblemy-s-krcni-pateri-ne/
Vláda rozšíří seznam nemocí z povolání. Přibydou choroby vyvolané azbestem.
In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2014 [cit. 2014-08-14]. Dostupné
z: http://www.mpsv.cz/cs/18822
DANDOVÁ,

Eva.

Jak

úprava [online].

dále

v

odškodňování

2013

[cit.

pracovních

In: Právní

úrazů.

2014-07-26].

Dostupné

z: http://www.personalista.info/clanek/jak-dale-v-odskodnovani-pracovnich-urazu
LOJDOVÁ, Evelyna a Lukáš MALÝ. Novinky v oblasti náhrady škody na zdraví dle
In: Epravo.cz [online].

NOZ.

2013

[cit.

2014-07-12].

Dostupné

z: http://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-v-oblasti-nahrady-skody-na-zdravi-dlenoz-92803.html
Jak

se

odškodňují

pracovní

In: Podnikatel.cz [online].

úrazy?

Pořád

2014

[cit.

stejně.

Změna

přijde

2014-07-31].

za

rok.

Dostupné

z: http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-se-odskodnuji-pracovni-urazy-porad-stejnezmena-prijde-za-rok/
MALIŠ, Daniel. Nová metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmě na
zdraví - zatím zčásti nehotová, ale velmi užitečná. In: Epravo.cz [online]. 2013 [cit.
2014-07-12]. Dostupné z:http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-metodika-nejvyssihosoudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-zatim-zcasti-nehotova-ale-velmiuzitecna-94311.html
Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmě na zdraví -(bolest a ztížení
společenského
soud [online].

uplatnění

podle

2013

§

2958
[cit.

občanského

zákoníku).

2014-07-12].

z:http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika

106

In: Nejvyšší
Dostupné

Co jsou účelné vynaložené náklady spojené s léčením. In: Náhrada škody [online]. 2011
[cit. 2014-07-19]. Dostupné z: http://www.nahradaskody.cz/co-jsou-ucelne-vynalozenenaklady-spojene-s-lecenim/
KLÁŠTERECKÝ,

Jan.

In: Měšec.cz [online].

Zákoník

práce:

2007

[cit.

Náhrada

při

úmrtí

2014-08-05].

zaměstnance.
Dostupné

z: http://www.mesec.cz/clanky/zakonik-prace-nahrada-pri-umrtizamestnance/?do=articleText-pollInText2718-viewResult
Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku. In: Nový občanský zákoník [online].
[cit. 2014-07-21]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodovazprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
Überblick über die Unfallversicherung. In: Bundesministerium für Arbeit und
Soziales [online].

2014

[cit.

2014-07-30].

Dostupné

z: http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/GesetzlicheUnfallversicherung/Ueberblick-gesetzlicheunfallversicherung.html#doc135404bodyText4.
Úrazové pojištění zaměstnanců. In: Eures [online]. 2013 [cit. 2014-07-31]. Dostupné
z: http://www.eures-triregio.eu/unfallversicherung-274.html
Berufskrankheiten. In: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [online]. [cit. 2014-0730]. Dostupné z:http://www.dguv.de/de/Versicherung/Berufskrankheiten/index.jsp
Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu. In: Evropská komise [online].
2012

[cit.

2014-07-31]. Dostupné

z:http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20sec
urity%20rights%20in%20Germany_cs.pdf
Úrazové pojištění. In: Průvodce pro přeshraniční pracovníky z Česka [online]. [cit.
2014-07-31].

Dostupné

107

z:http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/
mta5/~edisp/l6019022dstbai449892.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI449895
Verletztengeld/Unfallversicherung. In: Versicherungsnetzt [online]. [cit. 2014-07-30].
Dostupné
z: http://www.versicherungsnetz.de/onlinelexikon/Verletztengeld_Unfallversicherung.ht
ml
Deutsche Gezetzliche Unfallversicherung [online]. [cit. 2014-07-30]. Dostupné z:
http://www.dguv.de/de/RehabilitationLeistungen/Leistungsgrunds%C3%A4tze/index.jsp
Úrazové pojištění zaměstnanců. In: Eures [online]. 2013 [cit. 2014-07-31]. Dostupné
z: http://www.eures-triregio.eu/unfallversicherung-274.html
Leistungen an Hinterbliebene. In: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [online].
2014

[cit.

2014-07-30].

Dostupné

z: http://www.dguv.de/de/Rehabilitation-

Leistungen/Leistungen-an-Hinterbliebene/index.jsp
Übergangsgeld / Unfallversicherung. In: Versicherungslexikon [online]. [cit. 2014-0730].

Dostupné

z:http://www.versicherungsnetz.de/onlinelexikon/Uebergangsgeld_Unfallversicherung.
html
Příručka pro personální a platovou agendu. In: Ministerstvo práce a sociálních
věcí [online].

2014

[cit.

2014-07-27].

Dostupné

z: http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB062
HLOUŠKOVÁ, P. Pracovní úrazy a nemoci z povolání. Zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele. Meritum Mzdy 2011. 2011 [cit. 25-7-2014]. Dostupné z
ASPI [elektronická databáze]. ASPI ID: MER031046CZ.

108

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, ve znění
pozdějších předpisů. vlada [online]. 2013 [citováno 2014 – 08 - 02]. Dostupné z:
http://eklep.vlada.cz/eklep/getAttachment;jsessionid=FEF01734DC8FA0E9C79AB0B2
FFD2DF37?id=zp_rack8smh7syt.doc
MPSV

žádá

odklad

In: Parlamentní

účinnosti

normy

listy.cz [online].

o

2014

úrazovém
[cit.

pojištění

2014-08-05].

zaměstnanců.
Dostupné

z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/MPSV-zada-odklad-ucinnosti-normyo-urazovem-pojisteni-zamestnancu-299942
Účinnost zákona o úrazovém pojištění se opět odkládá. In: Podnikatel.cz [online]. 2012
[cit. 2014-08-02]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/ucinnost-zakona-ourazovem-pojisteni-se-opet-odklada/
KLIMAN, Matěj. Zákon o úrazovém pojištění. In: Epravo.cz [online]. 2006 [cit. 201408-05].

Dostupné

z:http://www.epravo.cz/top/clanky/zakon-o-urazovem-pojisteni-

41340.html
Věcný záměr občanského zákoníku. Nový občanský zákoník Justice.cz. [Online] 2000.
[Cit.

2014-08.09.]

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/vecny_zamer_OZ_2000.pdf.
Návrh zákona. Nový občanský zákoník Justice.cz. [Online] [Cit. 2014-08.09.]
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/OZ_verze_2005.pdf.
DIVIŠ, Stanislav. Odškodňování pracovních úrazů v roce 2014. In: Bezpečnost
práce.cz [online].

[cit.

2014-08-05].

Dostupné

z: http://www.bezpecnostprace.info/item/odskodnovani-pracovnich-urazu-v-roce-2014

109

Ostatní zdroje
Komentář k ustanovení § 267 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 2. 6. 2014].
Komentář k ustanovení § 380 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 2. 6. 2014].
Komentář k ustanovení § 367 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 4. 6. 2014].
Komentář k ustanovení § 368 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 6. 6. 2014].
Komentář k ustanovení § 372 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 7. 6. 2014].
Komentář k ustanovení § 373 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 19. 7. 2014].
Komentář k ustanovení § 376 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. In: ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 8. 2014]
Komentář k ustanovení § 377 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 20. 7. 2014].
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákoníku práce ze dne 27.9.2005.
Komentář k ustanovení § 379 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 20. 7. 2014].

110

Důvodová zpráva k zákonu o úrazovém pojištění zaměstnanců. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 4. 8. 2014].

111

Resumé - Work injury and occupational disease
In my thesis I discuss the areas of occupational accidents and occupational
diseases, paying particular attention to forms of compensation that are provided to
injured employees or in the event of employee death to bereaved persons.
Work injury is an injury or employee death, if that happened regardless of their will by
the short, sudden and violent action of external influences while performing work tasks
or in direct connection with it. Occupational diseases are, however considered such
diseases that are listed in the Government Regulation no. 290/1995 Sb. establishing the
occupational disease. List of occupational diseases governs six categories of
occupational diseases as diseases caused by chemical substances, respiratory diseases,
diseases caused by physical effects and many others.
Legal regulation of work injuries compensation will be in the future affected by
the adoption of the law on employees accident insurance. While under the current
legislation are in case of accidents at work and occupational diseases the compensation
for loss of earnings, for pain and hindering of social use is provided, reasonable
expenses related to medical treatment, property damage in the event of death of the
employee and compensation of reasonable costs associated with funeral, reimbursement
for aliment and lump-sum compensation of the survivors, the new law incorporates
elements in field of compensation of injured employees that motivates employees to reintegration into the labor market.
According to this law are paid these kinds of compensation: injury surcharge,
accident compensation, accident annuity, benefits in kind in the form of rehabilitation,
pain compensation, allowance for hindering of social use, costs associated with
treatment, reimbursement of funeral expenses, lump-sum compensation for surviving a
traumatic rent for bereaved people. The employees accident insurance act, is however
law regulation whose efficacy has been delayed for a long time. Currently, its
effectiveness was established on 1 January 2014.
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Abstrakt
Cílem práce je podat ucelený pohled na problematiku pracovních úrazů a nemocí
z povolání. Dílo využívá metodu deskriptivní, metodu analýzy a metodu komparativní.
Celý text je strukturován do kapitol a podkapitol.
Hlavní důraz je v práci kladen na práci s příslušnými soudními rozhodnutími,
které jsou blíže rozebírány a analyzovány. Dílo vymezuje základní pojmy s pracovními
úrazy a nemocemi z povolání souvisejícími, jako je pracovní úraz, nemoc z povolání,
bolest či ztížení společenského uplatnění, pojednává o podmínkách odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, možnosti
zproštění se zaměstnavatele této škody a pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za
škodu. Největší pozornost je v díle věnována druhům náhrad, které jsou v souvislosti
s pracovním úrazem a nemocí z povolání poskytovány poškozeným zaměstnancům či
pozůstalým osobám. Opomíjena není ani připravovaná novela zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce a dlouho odkládaný zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců.
The aim of the thesis is to give a comprehensive view on the issue of occupational
accidents and occupational diseases. The work uses the descriptive method, the method
of analysis and the comparative method. The entire text is structured into chapters and
subchapters.
The main focus is on the work with the judicial decisions that are closer discussed
and analyzed. The work defines the basic concepts of occupational accidents and related
occupational diseases, such as an accident at work, occupational disease, pain or social
impairment, discusses the conditions of employer liability for damage at work accidents
and occupational diseases, the possibility of exemption the employer for damage and
employers liability insurance for damage. The greatest attention in the thesis is paid to
types of compensation related to accidents at work and occupational diseases provided
to injured employees or bereaved persons. Neglected is not even forthcoming
amendment to Act no. 262/2006 Coll., the labor code and long-delayed law no.
266/2006 Sb., of casualty insurance employees.
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