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Abstrakt
Cílem mé práce je analyzovat ustanovení právních předpisů týkajících se
pracovních úrazů a nemocí z povolání, upozornit na novelizace v této oblasti
pracovního práva a posoudit význam a obsah uvedených ustanovení právních předpisů
ve spojení s judikaturou a skutečnostmi vyplývajícími z praktického uplatnění těchto
ustanovení.
Celý text je strukturován do kapitol vztahujícím se k jednotlivým tématům
spjatým s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Práce nejprve představuje pojetí
odpovědnosti se specifickými rysy, které ovlivňují oblast pracovních úrazů a nemocí
z povolání. Následující kapitola pojednává o aktuálních událostech a systému
zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Čtvrtá kapitola popisuje ustanovení,
jejichž cílem je realizace prevence. Pátá kapitola se zabývá detailním vymezením
pojmu pracovního úrazu a nemoci z povolání, rozvádí charakteristické rysy,
předpoklady, postup při řešení a možnost zproštění se povinnosti. Šestá kapitola uvádí
zjištění týkající se druhů náhrad poskytovaných postiženému zaměstnanci.
Výsledkem zpracování vybraného tématu je komplexní charakteristika
stěžejních pojmů a problematiky, se snahou o podání výkladu relevantních judikátů a
zhodnocení vybraných ustanovení právních předpisů.

Abstract
The intention of my thesis is to analyse legal provisions concerning
occupational injuries and occupational diseases, comment amendments in this area of
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labour law and indicate meaning and content of above mentioned legal provisions in
connection with court decisions and practical facts.
The entire text is structured into chapters relating to particular topics connected
with occupational injuries and diseases. At first the thesis introduces concept of
liability with specifics that influence area of occupational injuries and diseases.
Subsequent chapter contemplates recent events and system of legal insurance of
employer's liability. Fourth chapter describes provisions implementing prevention of
occupational injury and disease. Fifth chapter defines conception of occupational injury
and occupational disease in detail, elaborates characteristic features, prerequisites,
process of solving and possibility of employer's exemption. Sixth chapter reflects
findings relevant to compensations provided to affected employee.
Result of processing the topic is composed of comprehensive characterization of
main terms and issues, with effort to indicate explanation of respective judgements and
consider selected legal provisions.
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1. Úvod
Ustanovení právních předpisů týkající se povinností zaměstnavatele k náhradě
škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání se
neuplatňují příliš často, mají však značný význam, protože poškození zdraví a ohrožení
života jedince lze považovat za nejzávažnější důsledek porušení povinností nebo jiné
události, při které dojde ke vzniku újmy. Důsledky pracovního úrazu či nemoci
z povolání mohou být nenapravitelné a ovlivňují nejen kvalitu života zaměstnance a
jeho okolí, zejména rodiny, ale způsobují komplikace zaměstnavateli a celé
společnosti.
Z uvedených důvodů je nutné škodlivým následkům pracovních úrazů a nemocí
z povolání v nejvyšší možné míře předcházet. Za tímto účelem působí ustanovení
právních předpisů týkající se prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jedná se
hlavně o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, o které pojednává 4. kapitola
této práce. Cílem je vytvořit bezpečné pracovní prostředí a umožnit vhodné pracovní
podmínky zaměstnanci, na kterého je nahlíženo jako na stranu pracovněprávního
poměru, které je třeba poskytnout zvláštní ochranu. Nad bezpečným způsobem výkonu
práce vykonávají dohled orgány inspekce práce.
V případě, že přesto ke vzniku úrazu či nemoci dojde, je třeba nejprve zkoumat,
zda se jedná o úraz pracovní, případně jde-li o nemoc z povolání. K tomuto musí být
splněny předpoklady vzniku odpovědnosti zaměstnavatele stanovené zákoníkem práce
a případně podrobně upravené dalšími právními předpisy. Těmito předpoklady jsou
vznik škody či nemajetkové újmy, přičemž tato škoda či nemajetková újma musí
vzniknout při nebo pro plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, a
nakonec příčinná souvislost mezi vznikem újmy a skutečností, za kterou vznikla
9

odpovědnost. Odpovědnost za škodu či nemajetkovou újmu při pracovních úrazech a
nemocech z povolání má vždy charakter odpovědnosti objektivní – odpovědnost
vznikne bez ohledu na zavinění. Existují zde ovšem hranice této odpovědnosti a
zaměstnavatel je za určitých okolností své odpovědnosti zčásti či zcela zproštěn.
Jednotlivé předpoklady vzniku povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody a
nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání – újma na straně
zaměstnance, pracovní úraz nebo nemoc z povolání a příčinná souvislost mezi nimi jsou podrobně rozebrány v 5. kapitole této práce.
Pokud je úraz uznán jako pracovní či nemoc zjištěna jako nemoc z povolání, je
třeba, aby byl poškozený zaměstnanec přiměřeně a účelně odškodněn. K tomuto slouží
celý systém náhrad poskytovaných poškozenému zaměstnanci nebo pozůstalým,
jestliže dojde k úmrtí zaměstnance. Jednotlivým druhům náhrad, předpokladům pro
jejich přiznání a jejich limitům se věnuji v 6. kapitole.
Při posuzování pracovních úrazů, nemocí z povolání a v jejich souvislosti
poskytovaných náhrad mohou vzniknout spory. Oblast pracovních úrazů a nemocí
z povolání je poměrně komplikovaná a v praxi často vznikají atypické pracovní úrazy
či nemoci z povolání a nejednoznačné situace. Vzhledem k těmto okolnostem je oblast
odpovědnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání intenzivně formována
judikaturou, jejíž význam je pro aplikaci právních norem značný. Z tohoto důvodu se
příslušnými judikáty v rámci jednotlivých kapitol poměrně hojně a detailně zabývám.
Ve své práci se z důvodu rozsahu a vzhledem k vymezení tématu nezabývám
jednotlivými druhy odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele a zcela obecnými
otázkami, soustředím se na charakteristické znaky povinnosti zaměstnavatele při
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pracovních úrazech a nemocech z povolání a podrobný systematický výklad
jednotlivých okruhů, které s daným tématem úzce souvisejí. Zvolené téma je velmi
obsáhlé a veškeré otázky, které se k tématu váží, nelze zcela detailně zodpovědět.
Oblast pracovních úrazů a nemocí z povolání nebyla po mnoho let upravena
s hlediskem, že jde o trvalé řešení právních otázek této oblasti, protože se přepokládalo
přijetí nové úpravy ve formě zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Tímto
zákonem a souvisejícími předpisy by byl změněn celý systém oblasti pracovních úrazů
a nemocí z povolání. Účinnost této nové úpravy byla opakovaně odložena, až byl
nakonec zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců zrušen. Touto záležitostí a jejím
zhodnocením se zabývám ve 3. kapitole, stejně tak jako rolí pojišťoven, celým
systémem zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a možnou budoucí
úpravou.
V nedávné době byla oblast pracovních úrazů a nemocí z povolání dotčena
dalšími změnami, a to změnami terminologickými, změnami systematiky zákoníku
práce a změnami, které pracovní úrazy a nemoci z povolání ovlivňují do větší míry. Na
tyto aktuality poukazuji v rámci jednotlivých kapitol a souvisleji právě ve výše uvedené
části, přičemž tyto změny jsou zpracovány k datu uzavření rukopisu této práce.
Vzhledem k zadání práce na konci roku 2014 byl zvolen její název
Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Před
dokončením práce došlo ke změně terminologie klíčových ustanovení zákoníku práce,
kdy hlava III. části jedenácté zákoníku práce (Náhrada majetkové a nemajetkové újmy)
již nadále pojednává o povinnostech zaměstnavatele k náhradě škody. Přesto, že pojem
odpovědnosti byl tímto krokem ze zákoníku práce určitým způsobem eliminován, mám
za to, že se nejen v právní teorii jedná o stále živý pojem, proto se mu ve své práci
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nevyhýbám. Pojmu a podstatě právní odpovědnosti je s ohledem na význam tohoto
institutu poskytnut prostor v následující kapitole, jež je úvodní částí k samotnému
tématu a má za úkol nastínit souhrnné pojetí a vnímání odpovědnosti. Rovněž nutnost
nahradit nemajetkovou újmu byla akcentována, touto skutečností se v textu též
zabývám. Přestože řada autorů rozumí souhrn majetkové i nemajetkové újmy nadále
pod pojmem škody považuji vzhledem k tomu, že škoda byla zákoníkem práce
definována jako majetková újma, za výstižnější označení souhrnu majetkové a
nemajetkové újmy pojmem újma.
Při zpracování vybraného tématu jsem se snažila o komplexní přiblížení a
podání problematiky, se zaměřením na výklad stěžejních pojmů a rovněž dílčích
záležitostí podstatného dosahu. Na význam a obsah ustanovení souvisejících
s pracovními úrazy a nemocemi z povolání je třeba nazírat též z praktického hlediska,
je vhodné věnovat pozornost i zdrojům statistických údajů. V rámci jednotlivých
tematických okruhů rovněž usiluji o zhodnocení jednotlivých ustanovení právních
předpisů a související judikatury a celkové koncepce oblasti pracovních úrazů a nemocí
z povolání.
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2. Pojem a podstata právní odpovědnosti se zaměřením na specifické
rysy povinností k náhradě škody a nemajetkové újmy při pracovních
úrazech a nemocech z povolání

2.1 Pojem právní odpovědnosti
Právní odpovědnost je institutem, který se objevuje napříč celým právním
řádem. Přesto tento pojem přirozeně není zákonným ani jiným praktickým způsobem
vymezen a rovněž není jednoduché podat jeho přesnou, všeobecně přijímanou definici
a vylíčit jednotlivé znaky.
„Nejobecnějším znakem odpovědnosti, který ovšem nestačí k jejímu
definování, je to, že spočívá v povinnosti snést zákonem stanovenou újmu v případě, že
nastane zákonem stanovená skutečnost.”1
Právní odpovědnost je pouze jedním z druhů odpovědností, které mohou nastat.
Na základě jednoho porušení povinnosti může rovněž nastat právní odpovědnost
upravená z hlediska několika právních odvětví, například občanského práva a trestního
práva. V tomto smyslu se jednotlivá právní odvětví prolínají.
Jednání odpovědného subjektu je hodnoceno z hlediska různých kategorií.
Nejčastější bude patrně hodnocení jednání subjektu z hlediska morálních norem obecně
přijímaných společností. Vnímání jednání odpovědného subjektu z hlediska různých
systémů norem se může dostat i do rozporů. Například z hlediska právních norem může
být jednání subjektu v pořádku, přesto může být v rozporu s morálními normami, a
naopak, a to mimo jiné již proto, že představa správného jednání nemusí být v rámci
1

Knapp, V. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 1995, str. 200. ISBN 80-7179-028-1.
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celé společnosti jednotná.
Pojetí vztahu právních norem a norem morálních je obecně nejednoznačné a
k jejich vzájemnému vztahu existuje množství přístupů. Oba systémy norem jsou navíc
přímo závislé na lokalitě, ve které se uplatňují, a v průběhu času se vyvíjejí a mění
v souvislosti se společenským, ekonomickým a politickým vývojem.
„Zrovna tak i to, co je pro jednoho příkladem odpovědného jednání, druhý
může považovat za jasný příklad nezodpovědného jednání. Kde jeden spatřuje
nezbytné rozhodnutí a správný postup, druhý vidí jen přílišná rizika a destruktivní
důsledky. Jako každá jiná morální hodnota i odpovědnost je a) ambivalentní, b)
polemická, c) všudypřítomná. Ambivalentnost znamená, že musíme přiznat, že i dobré,
tj. odpovědné jednání může mít špatné účinky, a naopak riskantní nezodpovědné
jednání může mít účinky dobré.“2
Podle mého vnímání se pojem odpovědnosti v běžném porozumění vztahuje
k budoucnosti, aktuálnímu jednání i minulosti. Odpovědnost ovlivňuje jednání jedince
tím směrem, aby vyhověl své představě o tom, co být má a naopak nemá, a zároveň
nárokům okolí a očekávání celé společnosti. Vztahuje se k vnitřnímu prožívání,
hodnocení a rozhodování, které je ovšem formováno vnějšími podněty.
V právní teorii vyvstává otázka, zda odpovědnost působí i preventivně a
v případě vzniku stanovené skutečnosti (zejména porušení povinnosti) nastává její
aktivní fáze, nebo zda se pojem odpovědnosti vykládá pouze jako odpovědnost
2

Gerloch, A., Šturma, P. Odpovědnost v demokratickém právním státě. 1. vydání. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, str. 33. ISBN 978-80-87146-81-1. Autor
kapitoly Lid versus Ústava: Systémová kritika pojmu ústavní odpovědnosti: Přibáň, J.
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(sankce) následující po porušení povinnosti, přičemž tato koncepce se více shoduje s
většinovou představou.
Odpovědnost obecně je nejčastěji chápána jako povinnost nést následky svého
předchozího jednání či jiné skutečnosti. Právní odpovědnost je proto povinnost nést
následky stanovené právním řádem, a to nejčastěji konkrétní sankci za porušení
primární právní povinnosti. Jedná se tak o sekundární povinnost subjektu, který porušil
svou primární povinnost. U odpovědnosti za škodu či nemajetkovou újmu se uplatňuje
případ, kdy porušení primární právní povinnosti na její další trvání nemá žádný vliv,
navíc však následkem odpovědnosti vzniká další povinnost.
„V právu soudobé demokratické společnosti je vytvářena určitá rovnováha
subjektivních práv a povinností. …V právu demokratické společnosti, v právním státu,
každé oprávnění a povinnost má určitý smysl, poněvadž harmonizuje chod
společenských procesů, harmonizuje život společnosti a zajišťuje individuu nezbytnou
míru právní bezpečnosti. Porušení povinnosti s sebou nese újmu společensky
významným a chráněným hodnotám a zájmům. Splnění právních povinností je proto
v případě nutnosti vynucováno specifickými právními prostředky a zásahem státních
orgánů.“3
Možnost vynucení splnění právní povinnosti ze strany státních orgánů je
typickým znakem právní odpovědnosti, kterým se právní odpovědnost liší od jiných
druhů odpovědnosti.
V nedávné době byl termín „odpovědnosti za škodu“ v zákoníku práce změněn
3

Boguszak, J., Čapek, J. Gerloch, A. Teorie práva, Praha: EUROLEX Bohemia, 2001, str.
161. ISBN 80-86432-13-0. Autor kapitoly X. Právní odpovědnost: Čapek, J.
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na

„povinnost k náhradě škody“. Tato změna navazuje na terminologické změny

občanského zákoníku platného od 1.1.2014. Koncepce odpovědnosti nebyla zcela
jednotně vymezena ani v předchozím občanském zákoníku – zákoně č. 40/1964 Sb.
Platná právní úprava občanského práva se rovněž jednoznačně výslovně nepřiklání k
některé z koncepcí právní odpovědnosti, čímž přes uvědomění si obtížnosti problému
vypořádat se s formulací ustanovení souvisejících s otázkami odpovědnosti vyvstává
dojem nejistoty zákonodárce se ke zcela jednotné koncepci přiklonit. O podrobnostech
a důvodech této změny pojednává následující kapitola věnovaná novelizaci zákoníku
práce.

2.2 Funkce právní odpovědnosti
„Právní odpovědnost plní řadu důležitých funkcí: preventivní (generální a
individuální prevence), reparační a represivní. Jejím smyslem je garantovat
uskutečňování práva, předcházet a trestat jeho porušování.“ 4
Porušením právních povinností mohou vznikat nejen škody na majetku, ale i
újmy na zdraví nebo dokonce životě. Vzhledem k tomu, že ztráta lidského života je
nenapravitelná, stejně jako často újma na zdraví a kvalitě života, je pro jedince, jeho
nejbližší okolí, i celou společnost zásadní snahou újmám na zdraví předcházet.
Prvotní funkcí odpovědnosti je proto především prevence porušování právních
povinností – již samotné vědomí dotčeného subjektu o jeho možné odpovědnosti a o
možnosti uplatnění sankce znatelně působí na jeho jednání tím způsobem, že dbá na
4

Maršálek, P. Právo a společnost. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2008, str. 177. ISBN 978-80903786-8-1.
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dodržování povinností a předchází jejich porušování. Mám za to, že roli jistě nehraje
pouze obava ze sankce, ale pochopitelně často i přirozený záměr subjektu chovat se
v souladu s právem stanovenými povinnostmi. Ideálním následkem je, že právní
povinnosti jsou dodržovány a k porušení povinností subjektu vůbec nedojde.
Z tohoto důvodu je v pracovním právu předcházení újmám podrobně upraveno
formou stanovení konkrétních povinností, a to zaměstnanci i zaměstnavateli. V oblasti
prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání se kromě obecných ustanovení o
prevenci5 uplatňují zejména ustanovení předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, o nichž podrobně pojednává 4. kapitola. Preventivní funkce (někdy též
označována jako preventivně výchovná) uplatňuje své účinky i ve formě výchovného
působení na subjekty pracovněprávních vztahů například při náhradě škody
zaměstnancem – povinnost nahradit škodu má výchovný vliv na odpovědný subjekt, ale
poukazuje na nutnost dodržování povinnosti i působením na ostatní zaměstnance.
Pokud už porušení právní povinnosti nastane, uplatňuje se tzv. reparační funkce
odpovědnosti, která směřuje k odstranění újmy, která byla způsobena. Způsob odčinění
újmy je dán zákonem, výjimečně je dána možnost zvolit mezi více způsoby.6 Rozsah
kompenzace je v pracovním právu určován samotným charakterem pracovněprávních
vztahů a zvláště jejich specifickým rysem, kterým je důraz na ochranu zaměstnance
z důvodu jeho slabšího postavení.
„Z geneze pracovního práva vyplývá, že funkcí pracovního práva je především
upevnění nezbytného souladu v pracovněprávních vztazích, to znamená vytváření
funkčního celku v podmínkách faktické nerovnosti a rozdílných (často protichůdných)
5

§ 248 a § 249 zákoníku práce
Např. podle § 257 odst. 1 zákoníku práce má zaměstnanec povinnost nahradit zaměstnavateli
skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.
6
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zájmů účastníků těchto vztahů. Pracovní právo chrání především zájmy zaměstnanců,
jako strany z ekonomického hlediska slabší. Z původního pojetí sociální ochrany
zaměstnanců před nepříznivými vlivy práce a pracovního prostředí se časem vyvinulo
širší pojetí sociální ochrany zaměstnance zahrnující nejen ochranu života a zdraví
zaměstnance, ale i jeho dalších zájmů (zachování určitého standardu apod.).“ 7
Na základě této ochranné funkce pracovního práva je výše náhrady škody
způsobené zaměstnancem ve značné míře limitována, a to z toho důvodu, aby
nedocházelo k ohrožujícím dopadům na ekonomickou situaci zaměstnance a jeho
rodiny. Nelze rovněž odhlédnout od skutečnosti, že zaměstnancem způsobená škoda
může dosáhnout takové výše, že by zaměstnanec absolutně nebyl schopen povinnost
k náhradě škody unést. Výše požadované náhrady škody je navíc individualizována
průměrným měsíčním výdělkem zaměstnance.8 Dále se rozlišuje, zda byla
zaměstnancem škoda způsobena z nedbalosti či úmyslně a přihlíží se k dalším
okolnostem.
Oproti tomu zaměstnavatel je ve většině případů povinen zaměstnanci uhradit
skutečnou výši škody, navíc bez ohledu na zavinění, což by bylo možné vnímat jako
značnou nerovnováhu v postavení obou subjektů, zvláště s vědomím skutečnosti, že se
vždy nejedná o zaměstnavatele s podnikáním velkého rozsahu, a zatímco zaměstnanci
za práci vždy přísluší výdělek, podnikání zaměstnavatele nemusí být vždy ziskové.

7

Galvas, M. Gregorová, Z. Hrabcová, D. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010,
str. 24. ISBN 978-80-7380-243-1. Autor kapitoly 4. Funkce pracovního práva: Galvas, M.
8
Například § 257 odst. 2 zákoníku práce stanoví, že výše požadované náhrady škody
způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se
čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým
způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobená úmyslně, v opilosti nebo po
zneužití jiných návykových látek.
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V této souvislosti je nutné se zaobírat samými kořeny vzniku pracovního práva.
Vznik a raný vývoj pracovního práva byl zapříčiněn nezbytným požadavkem chránit
zaměstnance jako slabší stranu pracovního vztahu, který vytváří vztah nadřízenosti
zaměstnavatele, jenž je oprávněn stanovit pracovní podmínky, a podřízenosti
zaměstnance, který je motivován ziskem odměny za svou práci. V současnosti je
ochranná funkce pracovního práva stále stěžejní a živou zásadou pracovněprávní
úpravy.
Rozdíly ve způsobu náhrady škody a limitace jejího rozsahu v případě
odpovědnosti zaměstnance jsou z tohoto důvodu dány již samotnou podstatou
pracovního práva. Naopak u odpovědnosti zaměstnavatele je nejvýraznější nepochybně
reparační funkce náhrady se záměrem kompenzovat újmu zaměstnance v co nejvyšší
možné či plné míře, preventivně výchovná funkce se neuplatňuje jako příliš významná.
Na funkce právní odpovědnosti u zaměstnance a zaměstnavatele a míru jejich
uplatnění existují různé názory. Domnívám se, že reparační funkce je skutečně
rozsahem a způsobem náhrady škody či nemajetkové újmy při odpovědnosti
zaměstnavatele naplňována téměř v plné míře, což nelze říci o náhradě škody
zaměstnancem, jejíž rozsah je většinou limitován. Poměr preventivně výchovné funkce
a reparační funkce bych u odpovědnosti zaměstnavatele formulovala tak, že reparační
funkce je obzvlášť zdůrazněna.
Satisfakční funkce spočívá v zadostiučinění pro poškozený subjekt. Výrazem
satisfakce je v pracovněprávní oblasti náhrada za bolest a ztížení společenského
uplatnění. Náhrada za bolest představuje náhradu škody za nemateriální újmu utrpěnou
zaměstnancem, náhrada za ztížení společenského uplatnění má za cíl odškodnit
důsledky poškození zdraví, které způsobují zaměstnanci omezení v pracovní i osobní
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sféře života. Je vždy otázkou, zda bude v individuálním případě peněžitá částka
uhrazená jako náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění alespoň přiměřená,
protože vážná újma na zdraví je trvalým a silně nepříznivým zásahem do života
jednotlivce, který lze jen stěží vyvážit finanční kompenzací.
Represivní funkce právní odpovědnosti spočívá v tom, že ukládá odpovědnému
subjektu snášet negativní důsledky jeho odpovědnosti, náhrada škody představuje
postih za porušení povinností. V tomto smyslu se v pracovním právu represivní funkce
uplatňuje hlavně u náhrady škody zaměstnancem, a to především tam, kde je výše
náhrady škody limitována, čímž je potlačena reparační funkce náhrady škody spíše ve
prospěch určité represe. Represivní stránka právní odpovědnosti není podle mého
názoru v pracovním právu příliš výrazná, zejména u náhrady škody zaměstnavatelem,
nebo pokud pracovněprávní odpovědnost srovnáváme s odpovědností v jiných právních
odvětvích, například právu trestním.
Jednotlivé funkce odpovědnosti jsou v pracovním právu provázány a nelze je od
sebe zcela oddělit. Běžně dochází k jejich prolínání, a tím je podporována funkce
odpovědnosti jako komplexního institutu.

2.3 Specifické rysy povinností zaměstnavatele k náhradě škody a nemajetkové
újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Odpovědnostní vztahy v rámci pracovního práva nesou svá jednotlivá specifika
určená principy uplatňujícími se v tomto právním odvětví. Tato specifika jsou daná
zejména ochrannou funkcí pracovního práva.
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„Pracovněprávní odpovědnost je zvláštní kvalifikovaný druh pracovněprávní
povinnosti, jejíž vznik jako sekundární povinnosti předpokládá porušení primární
právní povinnosti.“9
Aby ke vzniku pracovněprávní odpovědnosti mohlo dojít, je nejprve zapotřebí
existence pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Naopak
tento vztah pracovněprávní odpovědnosti může trvání původního pracovněprávního
vztahu překročit, vyznačuje se proto určitou samostatností. Nebude zcela výjimečné,
pokud bude přistoupeno k řešení následků vzniku pracovního úrazu či nemoci
z povolání, i když základní pracovněprávní vztah již netrvá.
Nedodržení povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu nepůsobí vždy
jen pracovněprávní odpovědnost, může dojít rovněž i ke vzniku jiného typu
odpovědnosti, například občanskoprávní či trestněprávní. Opětovně porušení norem
občanského či trestního práva může způsobit vznik odpovědnosti pracovněprávní. Je
evidentní, že dochází k určitému prolínání právních odvětví a porušení norem jednoho
odvětví práva může způsobit přesah do zcela odlišné oblasti.
Právní úprava odpovědnosti v pracovním právu rozlišuje odpovědnost na
subjektivní – za zavinění, a objektivní – bez ohledu na zavinění. Zatímco odpovědnost
zaměstnavatele je vždy objektivní – kromě obecné odpovědnosti není potřeba ani
porušení právních povinností10, jedná se o odpovědnost za výsledek, u odpovědnosti
zaměstnance se zavinění v každém případě vyžaduje. Samotný pojem zavinění není
právním řádem definován.
9

Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 303. ISBN 978-807400-283-0. Autor části II., hlavy XXI.: Bělina, M.
10
Podle § 265 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu,
která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením
právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.
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U zavinění se rozlišuje úmysl přímý – odpovědný subjekt věděl, že následek
způsobit může a způsobit jej chtěl, a nepřímý – věděl, že následek způsobit může a byl
s tím srozuměn, a nedbalost vědomá – subjekt věděl, že může následek způsobit, ale
spoléhal bez přiměřených důvodů, že nenastane, a nedbalost nevědomá – nevěděl, že
může následek způsobit, i když o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním
poměrům vědět měl a mohl.
„Obecně platí, že zatímco protiprávnost je objektivně existující rozpor mezi
určitým jednáním zaměstnance a stanovenou právní povinností, zavinění je kategorií
subjektivní: lze je charakterizovat jako psychický vztah jednajícího ke svému jednání,
které je protiprávní, a ke škodě jako následku takového jednání. … Na zavinění lze
usuzovat pouze nepřímo na základě skutkových okolností vnějšího světa. Zavinění a
jeho forma zpravidla vyplynou z konkrétních okolností daného případu…“11
Jak již bylo uvedeno, u odpovědnosti zaměstnance se zavinění zásadně
vyžaduje, byť existují případy, za kterých je zavinění presumováno a nemusí se
dokazovat.12 Naopak pokud v tomto případě zaměstnanec prokáže, že k jeho zavinění
nedošlo, povinnosti k náhradě škody se zcela či částečně zprostí. U jednotlivých typů
povinnosti zaměstnance k náhradě škody je různě stanovená minimální míra zavinění a
rovněž rozsah náhrady škody je podle míry zavinění diferencován.
„U odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci nelze
hovořit o škůdci, protože odpovědný subjekt nemusí být totožný s tím subjektem, který
11

Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 652-653.
ISBN 978-80-7400-317-2. Autor kapitoly: Novotný, Z.
12
Jedná se o náhradu škody za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen
vyúčtovat, podle § 252 a násl. zákoníku práce, a náhradu škody při ztrátě svěřených věcí podle
§ 255 a násl. zákoníku práce.
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škodu způsobil.“13
Tato skutečnost je dána samotným charakterem právní úpravy povinností
zaměstnavatele k náhradě újmy. Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu nebo
nemajetkovou újmu v každém případě, i když jím k porušení jakékoli právní povinnosti
nedojde

- povinnost může být například

porušena

jiným subjektem než

zaměstnavatelem nebo stačí, že dojde k události, z níž povinnost k náhradě škody či
nemajetkové újmy vyplývá.
Charakteristickým rysem u náhrady škody a nemajetkové újmy při pracovních
úrazech a nemocech z povolání zaměstnavatelem proto je, že se zavinění
zaměstnavatele vůbec nezjišťuje, je odpovědný i za újmu, kterou nezpůsobil porušením
svých povinností, odpovídá i za újmu způsobenou ostatními zaměstnanci nebo
způsobenou následkem událostí. Na základě § 269 odst. 4 ZPr je výslovně stanoveno,
že zaměstnavatel je povinen nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, i když dodržel
povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, pokud se povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela
nebo zčásti nezprostí.
Do způsobu této úpravy se promítá nejvýznamější základní zásada
pracovněprávních vztahů, kterou je zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance,
přičemž tato zásada se prolíná celou oblastí pracovního práva.14 Rovněž z definice
závislé práce vymezující podstatu pracovněprávního vztahu plyne, že práce je
zaměstnancem vykonávána na odpovědnost zaměstnavatele.15
13

Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 397. ISBN 978-807400-186-4. ISBN 978-80-7400-186-4. Autor části 2., hlavy XXI. Bělina, M.
14
Tato zásada je výslovně vyjádřena v § 1a odst. 1 písm. a) ZPr.
15
Definice závislé práce je podána v § 2 odst. 2 ZPr.
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Dalším znakem úpravy náhrady škody a nemajetkové újmy při pracovních
úrazech a nemocech z povolání je, že tato úprava je zcela kogentní, stejně jako celá
oblast náhrady škody v pracovněprávních vztazích. Nemožnost odchýlit se od
ustanovení zákoníku práce plyne podle nálezu Ústavního soudu16 již ze samotné
povahy těchto ustanovení.

16

Nález Ústavního soudu ze dne 12.3.2008, sp.zn. Pl.ÚS 83/06.
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3. Novela zákoníku práce v oblasti odškodňování pracovních úrazů a
nemocí z povolání a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

3.1 Novela zákoníku práce v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí
z povolání
Dne 1. října 2015 nabyl účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č.
266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další
zákony.
Tímto zákonem č. 205/2015 Sb. byl zrušen zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém
pojištění zaměstnanců, jehož účinnost byla od nabytí jeho platnosti již čtyřikrát
odkládána zejména z důvodu politických a odborných neshod týkajících se zcela
nového modelu úrazového pojištění, rozporům v názorech na podobu úrazového
pojištění i nejistoty, zda má být úrazové pojištění v podobě schválené zákonem o
úrazovém pojištění vůbec zavedeno. Dále bylo evidentní, že v souvislosti s praktickým
uplatněním tohoto nového systému nastanou mnohé potíže – na zavedení nového
systému úrazového pojištění nebyly vyčleněny finanční prostředky, zejména na vysoké
vstupní náklady, a zákon o úrazovém pojištění by v původním znění bez podstatných
změn nebylo podle důvodové zprávy k návrhu zákona č. 205/2015 Sb. možné
uskutečnit. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců měl představovat naprostou
změnu v koncepci odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z
povolání. Současný systém, kdy jsou zaměstnavatelé pojištěni u jedné z komerčních
25

pojišťoven – z nichž první je Česká pojišťovna, a.s. a druhá Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group, a částky pokrývající jednotlivé druhy náhrad jsou
vyplácené z tohoto pojištění, měl být zrušen a nahrazen novým systémem, ve kterém
úrazové pojištění měla zajišťovat Česká správa sociálního zabezpečení jako formu
sociálního pojištění zaměstnanců a pojistné by bylo vybíráno formou odvodů ze mzdy
zaměstnanců.
Podle důvodové zprávy k návrhu zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců měl
zákon “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 úrazového pojištění za finančně přijatelných podmínek, jak z
pohledu státu, tak z pohledu zaměstnavatelů.” Cílem bylo zrušit objektivní
odpovědnost zaměstnavatelů, vytvořit průběžně financovaný veřejnoprávní systém
úrazového pojištění, který bude výrazně motivovat zaměstnavatele i zaměstnance k
vytváření podmínek pro bezpečnou práci, a v neposlední řadě i odstranit monopolní
postavení dvou komerčních pojišťoven.
Neopodstatněné zvýhodnění těchto dvou pojišťoven oproti ostatním je
dlouhodobě kritizováno různými subjekty – též Ministerstvem práce a sociálních
věcí17, Ministerstvem financí18, zejména pro nesoulad s pravidly hospodářské soutěže –
takto výsadní postavení úzce omezeného počtu subjektů na pojišťovacím trhu, které v
tomto případě znamená přímé rozdělení trhu, není ve shodě se zákazem diskriminace
17

Předkládací zpráva z roku 2015, dostupná zde (dne 8.2.2016):
http://www.komora.cz/download.aspx?dontparse=true&FileID=18898
18
Zpráva z 9.6.2014, dostupná zde (dne 21.2.2016):
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Dane_Material_2014-06-09_RHSD-Zabezpeceni-pripracovnim-urazu-a-nemoci-z-povolani.pdf
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při výkonu hospodářské činnosti. Kritický názor Ministerstva financí na hospodaření s
prostředky zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání je vyjádřen i v jeho stanovisku ke kontrolnímu závěru
Nejvyššího kontrolního úřadu č. 00/17 zaměřeného na tuto oblast.
,,Tento kritický názor je založen zejména na námitce popření principu rovných
podmínek účasti v hospodářské soutěži, jelikož zákonné pojištění mohou vykonávat jen
dvě soukromé pojišťovny určené zákonem, aniž by zákon stanovil bližší podmínky
jejich výběru. ... Ministr financí považuje zákonné pojištění v podmínkách tržní
ekonomiky za anachronismus a poukazuje na pozitivní zkušenosti s aplikací povinného
pojištění, např. u advokátů a patentových zástupců.”19
V této souvislosti je nutné zmínit i obsah samotného kontrolního závěru č.
00/17: Prostředky zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, který byl vydán Nejvyšším kontrolním
úřadem po provedení kontrolní akce v roce 2000.20 Tento kontrolní závěr uvádí
podrobné skutečnosti týkající se zákonného pojištění a hospodaření pojišťoven a mimo
jiné konstatoval, že přebytky prostředků pojišťovny ukládaly na termínovaných
vkladech, kde jsou úročeny až do doby odvodu do státního rozpočtu. Přesto
Ministerstvem financí nebylo zjišťováno, zda součástí přebytku vykazovaného
pojišťovnami jsou tyto úroky a zda byly odvedeny do státního rozpočtu – průběžně tyto
výnosy z přebytku pojistného odváděny nebyly. Nejvyšší kontrolní úřad dále kritizoval
například požadavky pojišťoven Ministerstvu financí na posouzení žádostí o snížení či
19

Souhrn vyjádření Ministerstva financí byl prezentován v Nálezu Ústavního soudu, Pl.ÚS
7/03 ze dne 18.8.2004, 512/2004 Sb., N 113/34 SbNU 165, dostupném zde (dne 19.2.2016):
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-03
20
Zpráva z 9.6.2014, dostupná zde (dne 24.2.2016):
http://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=00/17&sestava=0 nebo ve formátu pdf:
http://www.nku.cz/kon-zavery/K00017.pdf
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o upuštění od vymáhání pohledávek vyměřených pojišťovnami21 z důvodů neplacení
nebo pozdních úhrad pojistného, pozdní odvod přebytku, velmi časté využívání
možnosti upustit od vymáhání pohledávky vzniklé zvýšením dlužné částky, nebylo-li
pojistné zaplaceno řádně a včas, oběma pojišťovnami. Nejvyšší kontrolní úřad vytýkal i
některé systémové nedostatky a nedostatečnou kontrolu plateb a pojišťoven.
Vzhledem k problému organizace pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při
pracovním úrazu či nemoci z povolání dvěma pojišťovnami vláda usnesením č. 1068 ze
dne 21. prosince 2015 rozhodla, že prováděním pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů
při pracovních úrazech a nemocech z povolání má být do budoucna pověřena Česká
správa sociálního zabezpečení. Tímto novým organizačním systémem se zabývá
závěrečná kapitola.
Součástí uvedeného návrhu zákona o úrazovém pojištění bylo zavedení
ekonomických nástrojů do pojištění, které měly na zaměstnavatele působit ve smyslu
prevence k vytváření bezpečného pracovního prostředí za účelem snižování počtu
pracovních úrazů a nemocí z povolání, a to zejména formou přirážky či naopak slevy
na pojistném, úprava systému náhrad a dávek tak, aby se omezilo zneužívání dávek
systému pojištění a zaměstnanec byl motivován k návratu do práce - k tomu měla
sloužit i nepeněžitá dávka ve formě rehabilitace. Opatření ve smyslu ekonomické
motivace pro zaměstnavatele hodnotím velmi pozitivně a soudím, že tyto motivační
nástroje by bylo reálné zavést i do současného systému zákonného pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele, stejně tak jako dávku ve formě rehabilitace pro
zaměstnance.

21

Jedná se o požadavek podle § 15 vyhlášky 125/1993 Sb.: převyšuje-li pohledávka částku
250.000 Kč, může být upuštěno od vymáhání pouze se souhlasem orgánu státního dozoru.
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Na výše popsané skutečnosti týkající se kritiky současného systému zákonného
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele pohlížím tak, že s těmito argumenty nelze než
souhlasit. Je ovšem nezbytné uvést, že současný systém zákonného pojištění
odpovědnosti zaměstnavatelů je dlouhodobě provozován s ročními finančními přebytky
a představuje tím příjem státního rozpočtu.22 Z obecného hlediska zastávám postoj, že
se až na uvedené vážné výhrady jedná o relativně fungující systém. V případě
přenesení celého systému úrazového pojištění na stát by se v začátcích s vysokou
pravděpodobností projevilo určité množství nedostatků, mimo jiné vysoká finanční
náročnost – zátěž pro státní rozpočet, a to zejména v případě jednorázového výdaje na
zavedení nového systému. Dále by bylo třeba vyřešit předpoklady pro převzetí celé
materie administrativních činností Českou správou sociálního zabezpečení, možnou
nedostatečnou efektivitu nového administrativního systému a další nedostatky
související s ne zcela spolehlivou funkčností při zavádění nových systémů po
přechodné období.
Jak již bylo uvedeno, zákonem č. 205/2015 Sb. byl zákon o úrazovém pojištění
zrušen a ve vztahu k povinnostem zaměstnavatele k náhradě škody při pracovních
úrazech a nemocech z povolání byly provedeny další, zejména legislativně technické
změny zákoníku práce.
Oblast náhrady škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z

22

Za rok 2013 vznikl z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, který do
státního rozpočtu roku 2014 odvedly obě pojišťovny přebytek v částce 2,3 mld. Kč. Informace
je dostupná ze zprávy Ministerstva financí z 1.7.2014: Plnění státního rozpočtu ČR za leden až
červen 2014, zde (dne 2.3.2016): http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/plnenistatniho-rozpoctu-cr-leden-cerven-18304
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povolání byla přesunuta zpět do jedenácté části zákoníku práce z jeho přechodných
ustanovení, kde tato oblast pracovněprávních vztahů dlouhodobě setrvávala z důvodu
opakovaného odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění. Tuto změnu nelze
hodnotit jinak než pozitivním způsobem, protože úprava odškodňování pracovních
úrazů a nemocí z povolání v přechodných ustanoveních zákoníku práce byla podle
mého názoru zcela neodpovídající významu těchto ustanovení.
Kromě úpravy systematického uspořádání ustanovení části jedenácté zákoníku
práce došlo v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání k několika
změnám v terminologii, tyto změny souvisí s novým použitím pojmů v občanském
zákoníku účinném od 1.1.2014. V souladu s nově zavedenými pojmy občanského
zákoníku byl změněn název celé části jedenácté zákoníku práce na “Náhradu
majetkové a nemajetkové újmy” z původního názvu “Náhrada škody”. V oblasti
občanského práva jsou tyto pojmy rozlišeny, majetkovou újmou se rozumí škoda újma na jmění, a nemajetkovou újmou je myšlena jiná újma, která nepředstavuje
přímou ztrátu majetkových hodnot - typicky zejména zásah do zdravotního stavu,
psychické strádání, což se následně odráží i v úpravě zákoníku práce. Nutnost
přizpůsobení je přímo dána nálezem Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., jež se mimo jiné
zabýval vztahem občanského a pracovního práva, a vyjádřil přiklonění se k principu
subsidiarity občanského zákoníku namísto principu delegace, když byl § 4 zákoníku
práce ustanovující tento princip zrušen.
„Obecnému občanskému právu je jeho obecnost imanentní vlastností, která se
projevuje právě v subsidiární působnosti vůči speciálním právním odvětvím. Ústavní
soud tedy nálezem rušícím ustanovení § 4 zákoníku práce (princip delegace) nezaložil
podpůrnou působnost občanského práva, ale uvolnil cestu jeho uplatnění.“23
23

Štefko, M. Pracovní právo v kontextu občanského práva. Praha: Auditorium, 2012, str. 113-
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V rámci přizpůsobení pojmosloví občanskému zákoníku byl v zákoníku práce
pojem „odpovědnosti za škodu“ nahrazen „povinností k náhradě škody“. Důvodová
zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku, deklaruje opuštění pojetí
odpovědnosti jako hrozby sankcí. Pojem odpovědnosti je v občanském zákoníku
používán velmi omezeně s tím, že termín „povinnost“ je ve většině případů výstižnější,
zákoník proto pojednává o povinnosti k náhradě újmy. Cílem bylo i odstranit
nedůslednost formulací používajících pojem „odpovědnost“ v různých významech.
Tato změna nebyla odbornou veřejností plně přijata24 a koncepční řešení odpovědnosti
bylo značně kritizováno, mimo jiné i pro skutečnost, že nové pojetí odpovědnosti je
v občanském zákoníku nejasné a nejednotné.25
K pojmu odpovědnosti a jeho určité eliminaci a nahrazením jinými výrazy
uvádím výhradně z hlediska výstižnosti nově použité terminologie následující
připomínku. Nahrazení původního spojení „zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za
škodu“26 novým „zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo
nemajetkovou újmu“ v § 269 odst. 1 ZPr, může být u výrazu „je povinen nahradit“
114. ISBN 978-80-87284-24-7.
24
Jedná se například o článek prof. JUDr. Irena Pelikánové, CSc.: „Je politováníhodné, jestliže
návrh občanského zákoníku odmítá samotný pojem odpovědnosti v souvislosti s úpravou
odpovědnostních závazků. Rozdílnost doktrinálních názorů na pojem odpovědnosti v civilním
právu ani přesahy přes striktní definici odpovědnosti nejsou dostatečným důvodem pro
přerušení vazby mezi odpovědností a povinností k náhradě škody. …Přestože v mnoha směrech
čerpá předložená osnova ze současného práva, volí terminologickou a formulační
diskontinuitu, jež bude znamenat pro novou rozhodovací praxi mimořádnou zátěž.”
Pelikánová, I., Odpovědnost za škodu – trendy a otázky, malý náhled do osnovy nového
občanského zákoníku. Bulletin advokacie, 3/2011, Praha: Česká advokátní komora, str. 15, 23.
ISSN: 1210-6348.
25
Tento názor se objevuje například v následujícím článku: Pražák, P. Má institut právní
odpovědnosti v návrhu nového občanského zákoníku jasnou koncepci? Právní rozhledy,
3/2012, s. 101-105. Praha: C. H. Beck. ISSN: 1210-6410.
26
V původním znění § 366 odst. 1 zákoníku práce před novelou provedenou zákonem č.
205/2015 Sb., účinnou od 1.10.2015 .
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považováno za výstižnější i z hlediska přesnějšího vyjádření charakteru odpovědnosti
zaměstnavatele jako odpovědnosti za výsledek bez nutnosti porušení právní povinnosti,
přestože mám za to, že tato změna nepostrádá určitou nadbytečnost, jelikož z hlediska
právní teorie i praxe je termín objektivní odpovědnosti vnímán přirozeně, stejně jako
vyplývající vyjádření. Vyjádření „je povinen nahradit“ rovněž akcentuje povinnost
zaměstnavatele škodu či nemajetkovou újmu zaměstnanci kompenzovat a plnění mu
v každém případě pracovního úrazu či nemoci z povolání poskytnout.
V systematice názvů obsažených v celé části jedenácté zákoníku práce –
v názvech jejích jednotlivých hlav, dílů a oddílů si nelze nepovšimnout drobné
nekonzistence. Část jedenáctá je nazvána „Náhrada majetkové a nemajetkové újmy“,
přičemž § 249 odst. 1 ZPr definuje škodu jako majetkovou újmu, od které odděluje
újmu nemajetkovou. Hlava III. Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody samozřejmě
obsahuje ustanovení nejen o náhradě škody, ale i o náhradě nemajetkové újmy
zaměstnanci zaměstnavatelem v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání. Název
hlavy III. však tuto náhradu nemajetkové újmy nezahrnuje. Z hlediska hierarchie
členění právního předpisu zde proto nejsou dány přesné logické náležitosti označení.
Rovněž soulad mezi novým pojmoslovím zákoníku práce a podzákonnými předpisy
nebyl dosažen. Příkladem může být právě vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví
podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojem škoda je jako obecný termín nadále
používán řadou autorů pro oba typy újmy. Mám za to, že tento pojem by v obecném
vyjádření bylo možné nahradit termínem újma.
Změna terminologie se týká i dalších pojmů – například „předcházení škodám“
bylo nahrazeno pojmem „prevence“, „preventivní prohlídka“ byla změněna na
„pracovnělékařská prohlídka“, tyto změny nemají věcný dopad na význam
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předmětných ustanovení, sjednocení terminologie občanského zákoníku a zákoníku
práce bylo pouze nutným krokem.
Na základě novely byly rovněž provedeny úpravy v náhradách poskytovaných
při pracovním úrazu či nemoci z povolání a došlo k jejich valorizaci. Podle § 271u
odst. 2 zákoníku práce, který zmocňuje vládu k vydávání nařízení o úpravě podmínek,
výše a způsobu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a
náhrady na výživu pozůstalých na základě změn ve vývoji mzdové úrovně a životních
nákladů, nařízení o úpravě vydáno být v podstatě musí, na rozdíl od dřívějšího
zakotvení pouhé možnosti. Tato skutečnost je vyjádřena změnou formulace z „vláda
může upravit“ na „vláda upraví“.
Tímto způsobem bylo vydáno nařízení vlády č. 351/2015 Sb., o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle
pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Povinná valorizace
prostřednictvím nařízení vlády je obdobně stanovena i u jednorázového odškodnění
pozůstalých v případě úmrtí zaměstnance. Podle důvodové zprávy k novele zákoníku
práce jsou tato zmocnění k provádění valorizací pozitivním krokem, který má za cíl
posílit právní jistotu poškozených zaměstnanců. Další podrobnosti týkající se
novelizace jednotlivých druhů náhrad budou uvedeny v 6. kapitole o druzích náhrad.

3.2 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo
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nemoci z povolání bylo zakotveno zákonem č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, s účinností
od 1.1.1993. Před přijetím této úpravy prováděli odškodňování sami zaměstnavatelé.
Povinné zákonné pojištění však vytváří podstatně spolehlivější oporu a konstrukci
odškodnění za každých okolností a zvyšuje tím právní jistotu zaměstnanců, kteří by
jinak mohli být dotčeni zejména nestabilitou či nepříznivou finanční situací
zaměstnavatele.
Odpovědnost zaměstnavatele v případě pracovního úrazu či uznané nemoci z
povolání je proto v současné době kryta zákonným pojištěním, upraveným stále v §
205d již zrušeného dřívějšího zákoníku práce - zákona č. 65/1965 Sb., na který
odkazuje § 365 odst. 1 zákoníku práce. Oblast je dále podrobně upravena vyhláškou č.
125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
V ustanovení § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, je upraveno
několik základních zásad týkajících se systému zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele. Toto pojištění vzniká přímo ze zákona bez projevu vůle, nikoliv na
základě uzavřené smlouvy, za podmínky pracovněprávního vztahu s alespoň jedním
zaměstnancem a trvá po celou dobu tohoto pracovněprávního vztahu. Pro samotnou
existenci pojištění není směrodatné ani neuhrazení pojistného. Pro zaměstnavatele je
tedy toto pojištění povinné přímo ze zákona ode dne vzniku pracovněprávního vztahu s
prvním zaměstnancem a tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen nahlásit pojišťovně.
Zaměstnavatelé, kteří měli sjednáno pojištění u České pojišťovny, a.s., k 31. prosinci
1992, jsou u ní nadále pojištěni, stejně tak jako zaměstnavatelé, na které přejdou práva
a povinnosti z těchto pracovněprávních vztahů jako na právní nástupce těchto
zaměstnavatelů. Ostatní zaměstnavatele pojišťuje Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna
Insurance Group. Zákonné pojištění se nevztahuje na některé zaměstnavatele 34

organizační složky státu27, kterými jsou například ministerstva a jiné správní úřady,
soudy, státní zastupitelství a podobně.
V § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, je dále upraveno provozování
zákonného pojištění a práva a povinnosti pojišťoven vzhledem k Ministerstvu financí.
Vznikne-li pojišťovně provozováním pojištění ztráta, má právo na její úhradu ze
státního rozpočtu, přebytek pak pojišťovna recipročně do státního rozpočtu odvede.
Pojistné si vypočítává zaměstnavatel samostatně ze základu, který je shodný se
základem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Základem pro výpočet pojistného je podle §
12 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb., a § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. souhrn
vyměřovacích základů pojistného - souhrn hrubých mezd, všech zaměstnanců, a to za
uplynulé kalendářní čtvrtletí. Základ se vynásobí sazbou uvedenou v příloze vyhlášky
č. 125/1993 Sb., pro příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti
tvořící předmět podnikání zaměstnavatele. Dále jsou stanoveny lhůty splatnosti
pojistného za každé čtvrtletí, není-li pojistné zaměstnavatelem hrazeno řádně a včas,
zvyšuje se pojistné o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc.
Přestože vyhláška č. 125/1993 Sb. ve svém § 2 odst. 1 uvádí, že zaměstnavatel
má právo, aby za něj pojišťovna nahradila újmu, která vznikla zaměstnanci při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel
odpovídá podle zákoníku práce, je podle zákoníku práce škodu či nemajetkovou újmu
27

Organizační složky státu jsou vyjmenovány v § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a dále se
jedná o jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon, rovněž
existují subjekty s obdobným postavením.
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povinen nahradit sám zaměstnavatel. Již ze samotného ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky
č. 125/1993 Sb. není podle mého mínění naprosto jednoznačně zřejmé, zda má být
náhrada poukázána pojišťovnou přímo zaměstnanci, nebo zda mu má náhradu
poskytnout zaměstnavatel a následně odpovídající částku vyžadovat po pojišťovně.
Výklad, že převažující je prvotní odškodnění pojišťovnou přímo zaměstnanci neboli
právo zaměstnavatele na toto přímé odškodnění by bylo možné dovodit i z § 5 odst. 2
této vyhlášky, který určuje právo zaměstnavatele na vydání plnění od pojišťovny,
pokud nahradil zaměstnanci škodu nebo její část přímo. Přesto zákon, tj. aktuální znění
§ 269 zákoníku práce tuto nejednoznačnost vyrovnává jasným zdůrazněním povinnosti
újmu nahradit zaměstnavatelem. V neposlední řadě je třeba přihlédnout k základním
zásadám pracovněprávních vztahů vyjádřeným v § 1a odst. 1 ZPr, zejména k zásadě
zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance. V souladu s touto zásadou je dané
ustanovení třeba vykládat, a lze proto dovodit, že pochybnosti o povinnosti
zaměstnavatele

k náhradě újmy

zaměstnance

by

neodpovídaly

smyslu

této

nejvýznamnější zásady pracovněprávních vztahů.
Dále jsou uvedené skutečnosti patrné v kontextu, že systém zákonného
pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zakládá vztah mezi
zaměstnavatelem

a pojišťovnou.

Naopak povinnosti zaměstnavatele nahradit

zaměstnanci škodu či nemajetkovou újmu podle § 269 zákoníku práce koresponduje
právo zaměstnance na vydání tohoto plnění, které od zaměstnavatele může vyžadovat
žalobou uplatněnou v soudním řízení. Rovněž bez ohledu na skutečnost, jak často
dochází k uhrazení náhrad přímo pojišťovnou zaměstnanci nebo naopak uhrazení
zaměstnavatelem

a refundaci zaměstnavateli pojišťovnou, musí zaměstnanec

uplatňovat své nároky vůči zaměstnavateli, ke kterému jej pojí právní vztah, a který o
existenci a výši nároku rozhoduje.28
28

V tomto smyslu se vyjádřila i judikatura - například rozsudek Nejvyššího soudu, sp.zn. 21
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Zákonné pojištění se vztahuje nejen na pracovní úrazy a nemoci z povolání
zaměstnanců v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, ale i těch, kteří
vykonávají činnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Pojišťovna nehradí škodu,
kterou zaměstnavatel zaměstnanci uhradí nad rámec svých právními předpisy
stanovených povinností. Pojistné plnění má pojišťovna poukázat do 15 dní od ukončení
šetření za účelem zjištění rozsahu její povinnosti. Pokud zaměstnavatel hradil
poškozenému přímo, má mu pojišťovna poskytnout plnění, které by jinak vydala
poškozenému.
Podle znění § 3 vyhlášky pojišťovna hradí i náklady spojené se soudním či
mimosoudním projednáváním škodné události, jestliže se k tomuto písemně zavázala.
K tomuto je však potřeba dodat právní názor vyjádřený v nálezu Ústavního soudu ze
dne 26.8.2010, sp.zn. III. ÚS 101/05. Tento nález uvedl, že „Dodatečné omezení
zákonného pojištění podzákonným právním předpisem není bez zákonného zmocnění
možné. … Ze zákona vyplývá, že je pojištěna celá částka odpovídající škodě, včetně
příslušenství pohledávky vzniklé zaměstnanci z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání, a to včetně částek vzniklých v důsledku toho, že zaměstnavatel nebo
pojišťovna za zaměstnavatele včas neuhradili celou částku odpovídající dlužné částce
bez soudního řízení. … Ze zákona žádná možnost ministerstva zákonné pojištění
omezit ve srovnání se zákonným rozsahem nevyplývá.”
Pokud je navíc pojišťovna v soudním řízení o odškodnění vedlejším účastníkem
Cdo 4593/2008, ze dne 23.03.2010, který uvedl, že: „V případě, že příslušná pojišťovna hradí
škodu za zaměstnavatele a že tedy zaměstnanec nemá vůči pojišťovně přímý nárok, výše
uvedené ve svých důsledcích znamená, že úkony (opomenutí) učiněné pojišťovnou jsou ve
vztahu k zaměstnanci přičítány zaměstnavateli.“
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na straně zaměstnavatele, má v případě prohry výslovně povinnost hradit náklady
řízení, což však vyplývá přímo z § 93 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu. Procesní postavení pojišťovny ve smyslu vedlejšího účastenství
pojišťovně zakládá řadu oprávnění – zejména vyjadřovat se k jednotlivým
skutečnostem, včetně návrhů důkazů. Pojišťovna samozřejmě musí dbát mezí
vytyčených pro postavení vedlejšího účastníka a nemůže ve sporu činit dispoziční
úkony.
Pojišťovna má podle § 10 vyhlášky č. 125/1993 Sb. v přesně stanovených
případech právo regresu vůči zaměstnavateli. Pojišťovna může vyžadovat náhradu do
výše poskytnutého plnění, zejména došlo-li k úmyslnému způsobení

škody

zaměstnavatelem či jeho zaměstnancem, případně pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky, došlo-li jimi k zvláště závažnému porušení předpisů o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci, které bylo se vznikem škody v příčinné souvislosti, došlo-li ke
škodě v přímé souvislosti s výkonem činnosti provozované neoprávněně.
„Je nutné vysvětlit, že tento sankční nárok pojišťovny vůči pojištěnému
zaměstnavateli může být uplatněn tou formou, že pojišťovna odmítne plně refundovat
pojištěnému zaměstnavateli to, co on již plnil na odškodnění pracovního úrazu
poškozenému zaměstnanci, tedy jakýmsi zápočtem vzájemných pohledávek…Jestliže
je však plnění na odškodnění pracovního úrazu poskytováno přímo pojišťovnou
poškozenému zaměstnanci jako pojistné plnění, nemůže si pojišťovna “srážet” svůj
sankční nárok vůči zaměstnavateli za porušení bezpečnostních předpisů. Do
vzájemného, případně sporného vztahu mezi zaměstnavatelem a pojišťovnou totiž
nelze brát postiženého zaměstnance jako “rukojmí”…”29
29

Mikyska, M. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 3. vydání. Praha: ANAG,
2005, str. 39-40. ISBN: 80-7263-273-6.
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Předmětnou vyhláškou je dále stanovena nutná součinnost zaměstnavatele ve
vztahu k pojišťovně. Zaměstnavatel má podle § 8 vyhlášky dbát, aby škodná událost
nenastala – neporušovat své povinnosti ani netrpět porušování třetími osobami,
případně škodu minimalizovat, neprodleně informovat příslušnou pobočku o zvýšení
nebezpečí, a v případě, že škodná událost nastane, s pojišťovnou spolupracovat na
řešení souvisejících záležitostí, včetně soudního řízení, a stanovení výše náhrady
škody.
Při porušení těchto povinností a ztížení zjištění právního důvodu plnění,
rozsahu či výše škody, je zaměstnavatel podle § 9 vyhlášky postihován – pojišťovna je
oprávněna požadovat přiměřenou náhradu, a to až do poloviny vyplacených částek.
Pojišťovna dokonce není povinna pojistné plnění vůbec hradit, pokud zaměstnavatel
bez jejího souhlasu nevznese námitku promlčení, zaváže se hradit promlčenou
pohledávku nebo uzavře soudní smír.
S ohledem na finanční náročnost zdravotní péče poskytované zdravotnickými
zařízeními, kterou hradí zdravotní pojišťovny, je nutné rovněž zmínit regresní nárok
zdravotní pojišťovny, u které je pojištěnec ze své volby pojištěn, vůči třetí osobě, která
se dopustila proti pojištěnci zaviněného protiprávního jednání. Podle § 55 odst. 1
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, v platném znění, má pojišťovna právo na náhradu
nákladů od této třetí osoby na hrazené služby zdravotního pojištění, které vynaložila v
důsledku tohoto jednání.
Klíčové je zjištění rozsahu, v jakém se na vzniku škody podílelo protiprávní
jednání třetí osoby. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 23 Cdo 1389/2010, ze
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dne 22. 5. 2012 „třetí osoba odpovídá pojišťovně pouze v tom rozsahu, v jakém její
zaviněné protiprávní jednání je v příčinné souvislosti s náklady vynaloženými na
ošetření a léčení pojištěnce, jakožto následků jejího jednání. V rozsahu, v němž se na
vzniku těchto nákladů podílely jiné okolnosti, popř. v jakém byl způsoben
spoluzaviněním pojištěnce, třetí osoba za škodu neodpovídá, neboť zde není dána
příčinná souvislost mezi vznikem škody a zaviněným jednáním třetí osoby.”
Vzhledem k oznamovací povinnosti lékařů, orgánů Policie České republiky,
soudů a dalších institucí je pojišťovna o skutečnosti, že úraz byl způsoben jednáním
jiné třetí osoby, téměř vždy informována. Regresní nárok na úhradu svých nákladů má
příslušná zdravotní pojišťovna i vůči zaměstnavateli, pokud byl úraz pojištěnce
způsoben následkem zanedbání povinností zaměstnavatele vztahujících se k oblasti
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to podle rozsahu, jakým se jeho
zavinění podílelo na vzniku nákladů na zdravotní péči vynaložených v důsledku úrazu.
V záležitosti charakteru tohoto nároku bylo třeba vyřešit několik sporných
přístupů a povahu nároku jednoznačně objasnit, přičemž výsledek má značný vliv na
aplikaci souvisejících ustanovení a vyřešení otázek vztahujících se k uplatnění nároku v
praxi, například promlčení i pasivní legitimace. Nejvyšší soud se ve svém rozsudku
sp.zn. 25 Cdo 670/2005, ze dne 18. května 2006, výslovně vyjádřil, že „i když nejde o
nárok na náhradu škody podle občanského zákoníku30, zcela správně soudy řešily
otázku pasivní legitimace v tomto sporu za použití příslušných ustanovení občanského
zákoníku, a za správný je třeba považovat jejich názor, že „třetí osobou“, vůči níž má
pojišťovna právo na náhradu nákladů vynaložených na léčebnou péči o jejího
30

Judikatura Nejvyššího soudu je ustálená v pohledu na nárok zdravotní pojišťovny na náhradu
nákladů zaplacených zdravotnickému zařízení za léčení jejího pojištěnce v tom, že se nejedná o
nárok na náhradu škody podle občanského zákoníku (tento názor byl vyjádřen již v rozhodnutí
Nejvyššího soudu publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 30/2002, a
v rozsudcích sp. zn. 25 Cdo 232/98 a 25 Cdo 1211/98).
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pojištěnce, může být i právnická či fyzická osoba, jestliže škodu způsobil její
zaměstnanec či ten, kdo byl při její činnosti použit, a to za předpokladu, že škoda jím
byla způsobena při činnosti, která spadá do rámce působnosti této osoby.”
K povaze tohoto nároku pojišťovny uvádí podstatné vyjádření i rozsudek
Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 279/2001, ze dne 14. listopadu 2002, který posoudil
právo zdravotní pojišťovny na náhradu škody jako samostatný nárok zdravotní
pojišťovny vůči třetím osobám na náhradu jí vynaložených nákladů zdravotní péče na
léčení svého pojištěnce. Toto právo je ve vztahu k občanskému zákoníku založeno
speciálním právním předpisem. Z vyjádření Nejvyššího soudu vyplývá, že i když tedy
nejde o nárok podle občanského zákoníku, pro posouzení otázek, které nejsou
speciálním právním předpisem upraveny, se ustanovení občanského zákoníku použije.
V předmětném řízení před Nejvyšším soudem byla posuzována otázka promlčení.
Zcela jasně pak formuloval povahu nároku aktuální rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn
25 Cdo 1783/2015, ze dne 16.6.2015: „I když tento speciální nárok nese určité znaky
nároku na náhradu škody a lze na něj subsidiárně uplatnit příslušná ustanovení
občanského

zákoníku,

svou

povahou

má

charakter

nároku

regresního.“

Na regresní nárok zdravotní pojišťovny podle § 55 odst. 1 zákona č. 48/1997
Sb., vůči třetí osobě se zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele nevztahuje,
proto pojišťovna poskytující zaměstnavateli zákonné pojištění jeho odpovědnosti tuto
jeho případnou platbu hradit nebude. Pokud zdravotní pojišťovna tento regres uplatní,
bude částka úhrady stanovena v souladu s mírou zaviněného protiprávního jednání a
příčinnou souvislostí se vzniklými náklady, jak již bylo objasněno výše.
V kontextu zdravotního pojištění je na místě zmínit sankci zdravotní pojišťovny
udělenou zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému
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výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin, s výjimkou
pracovních úrazů a nemocí z povolání s příčinou nezjištěnou, nebo pokud k nim došlo
ohrožením zvířaty, přírodními živly či v důsledku protiprávního jednání třetích osob.
Navýšení nákladů pojišťovny na úhradu nákladů zdravotní péče může být na základě §
45 odst. 1 a 2 zákona č. 48/1997 Sb. kompenzováno přirážkou k pojistnému, a to až do
výše 5 % z podílu na tomto zaměstnavatelem hrazeném pojistném všech zaměstnanců.
Možnost této přirážky považuji ze velmi vhodný způsob motivace zaměstnavatele
k provádění prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání.
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4. Prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání

4.1 Pojem prevence
„Prevencí rozumíme souhrn činností, práv a povinností, které jsou zaměřeny na
předcházení ohrožení nebo porušení právem chráněných zájmů. V převážné míře
spočívá prevence v požadavku, aby jednotlivé činnosti byly vykonávány tak, aby se
nestaly pramenem ohrožení nebo porušení těchto zájmů. … Prevence však není jen
způsob výkonu ohrožujících činností, ale i samotná preventivní činnost, která předchází
ohrožení a porušení, jehož zdrojem je jiná lidská činnost.“31
Jak již bylo řečeno, pracovní úrazy a nemoci z povolání mají řadu nepříznivých
následků pro zaměstnance i zaměstnavatele. Pro zaměstnance znamená poškození
zdraví nebo dokonce ohrožení jeho života dočasné či trvalé omezení jeho pracovního i
osobního a rodinného života, někdy i nutnost rekvalifikace a změnu pracovního
poměru. Zaměstnavateli přináší pracovní úraz či nemoc z povolání zvýšené náklady,
nutnost řešení dočasného či trvalého vyřazení zaměstnance z pracovního procesu,
omezení efektivity práce.
Podrobná úprava prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání je výrazem
ochranné funkce pracovního práva. Řada ustanovení zákoníku práce a dalších právních
předpisů hraje svou nezastupitelnou roli při utváření bezpečného pracovního prostředí,
vytvoření předpokladů pro vhodný způsob výkonu činností a zajištění kompletní
ochrany zaměstnanců z hlediska bezpečnosti jejich zdraví.

31

Galvas, M. Gregorová, Z. Hrabcová, D. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010,
str. 208. ISBN 978-80-7380-243-1. Autor kapitoly 18. Prevence a odpovědnost: Gregorová, Z.
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4.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Úprava prevence náhrady majetkové a nemajetkové újmy a úprava povinností
zaměstnavatele k náhradě újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání souvisí
s povinnostmi zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
„Teorie práva vymezuje pojem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako
soubor právních povinností, subjektivních práv a právních vztahů, jejichž
prostřednictvím působí všechny zúčastněné subjekty k vytváření podmínek ochrany
zdraví zaměstnanců a k odstraňování škodlivých vlivů pro jejich zdraví při účasti na
práci. V praxi se tak jedná o celý komplex právních norem zahrnujících jak oblast
práva pracovního, tak navazující právní předpisy z oblasti hygieny práce, z oblasti
technického dozoru nad bezpečností strojů, přístrojů, nářadí apod.“32
Již Listina základních práv a svobod33 ve svém článku 28 stanoví, že
zaměstnanci mají právo na uspokojivé pracovní podmínky, přičemž podrobnosti
stanoví zákon. Právo na uspokojivé pracovní podmínky je zakotveno i v článku 23
odstavci 1 Všeobecné deklarace lidských práv. Článek 29 Listiny dále stanoví, že ženy,
mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci
a na zvláštní pracovní podmínky. Zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a
odpovídající zdravotní podmínky jsou podle článku 32 odstavce 2 Listiny zaručeny
těhotným ženám.

32

Dandová, E. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Praha: ASPI, 2004, str. 5.
ISBN 80-7357-029-7.
33
Dále jen Listina.
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Na mezinárodní úrovni je úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řešena
úmluvami Mezinárodní organizace práce, zejména Úmluvou o bezpečnosti a zdraví
pracovníků a o pracovním prostředí.34 Další úmluvy Mezinárodní organizace práce se
zabývají pracovním prostředím, bezpečností a ochranou zdraví v jednotlivých
pracovních odvětvích, hygienou, lékařskými prohlídkami. Mezinárodní pakt o
hospodářských, sociálních a kulturních právech35 rovněž zakotvil právo na spravedlivé
a uspokojivé pracovní podmínky, které zajišťují zejména bezpečné a zdravotně
nezávadné pracovní podmínky.
Rovněž na úrovni Evropské unie bezpečnost a ochranu zdraví při práci
zohledňuje řada aktů. Právní úprava České republiky byla harmonizována s právem
Evropské unie zákonem č. 155/2000 Sb., kterým byla do zákoníku práce
implementována rámcová směrnice Rady ES 89/391/EEC týkající se zavádění opatření
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, a další navazující a
dílčí směrnice zabývající se konkrétními riziky a možným ohrožením zdraví a života
zaměstnanců.
Z důvodu kladeného důrazu na prevenci rizik je zákoníkem práce a dalšími
předpisy36 vytvořena celá soustava opatření, která mají předcházet negativním jevům
souvisejícím s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Jedná se o systém povinností
a práv zaměstnavatele a zaměstnance a zásad pro provádění práce ve smyslu vytvoření
bezpečného pracoviště a způsobu práce. Dále jsou stanovena pravidla pro účast
odborových organizací a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
34

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o
pracovním prostředí z roku 1981 byla vyhlášena pod č. 20/1989 Sb.
35
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech byl přijat Organizací
spojených národů v roce 1966 a vyhlášen pod č. 120/1976.
36
Především zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, dále zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a další.
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pravidla pro výkon kontroly nad bezpečností při práci různými subjekty státu – orgány
inspekce práce37 a orgány státního odborného dozoru.
V zákoníku práce je bezpečnost a ochrana zdraví při práci upravena v části páté,
§ 101 – 108. V § 101 a 102 ZPr jsou uloženy obecné povinnosti zaměstnavatele pro
předcházení ohrožení života a zdraví při práci. Pro praxi má zásadní význam princip, že
náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nesmějí být
přenášeny ani nepřímo na zaměstnance. Rovněž není dovolené přenášet na
zaměstnance celkovou odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví – k
tomuto se vyjádřil i Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp.zn. 21 Cdo 3330/2006, ze dne
6.11.2007, když v rozsudku uvedl, že: „situace, kdy zaměstnanec nebyl řádně
proškolen z dotčené rizikové práce a neobdržel potřebné ochranné pracovní pomůcky,
zcela nepřípustným způsobem přenáší odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví zaměstnanců při práci ze zaměstnavatele na zaměstnance.”
Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní
prostředí a pracovní podmínky, a to již při plánování pracovních činností.
Zaměstnavatel je povinen provádět opatření k odstranění rizik a vzhledem k tomu, že
některá rizika nelze zcela odstranit, je zaměstnavatel tato rizika povinen alespoň
minimalizovat. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při
práci se rovněž vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele
zdržují na pracovišti.
Za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví odpovídají vedoucí
zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Zaměstnavatel je povinen
přijmout opatření i pro případ mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry,
37

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce
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povodně a jiná nebezpečí, dále soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy
pracovního prostředí, zjišťovat jejich příčiny a přijímat opatření k jejich odstranění. Je
povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a vybavení pracovišť. Jedná se tedy
o soustavnou činnost, jejímž cílem je odstranění či alespoň minimalizace rizika.
V § 103 a 104 zákoníku práce jsou stanoveny další povinnosti zaměstnavatele
týkající se způsobu vykonávání prací, školení, osobních ochranných prostředků.
Zaměstnavatel je zejména povinen respektovat prokázanou zdravotní způsobilost
zaměstnance, zabezpečit preventivní lékařské prohlídky, vyšetření a očkování. Rovněž
nesmí používat takového způsobu odměňování, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni
zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví, a kdy zvyšování pracovních výsledků vede k
ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní
ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen
poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Těmi jsou zejména
pracovní oděv, obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky. Ochranné pracovní
prostředky musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí
bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené nařízením vlády.38
Další požadavky na pracoviště jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se především
o povinnosti zaměstnavatele týkající se prostorového a konstrukčního uspořádání a
vybavení pracoviště, dodržení hygienických požadavků, požadavků na výrobní a
pracovní prostředky, technická a dopravní zařízení, požadavků na organizaci práce a

38

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné
prostředky.
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stanovení pracovních postupů, umístění bezpečnostního značení a signalizace. Zcela
zakázány jsou práce s některými látkami. Při výskytu rizikových faktorů je
zaměstnavatel povinen pravidelně měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a
zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně
dosažitelnou míru. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk,
vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry,
bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé
mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Podrobnosti
jednotlivých ustanovení stanoví prováděcí právní předpisy.
V § 105 ZPr jsou uvedeny povinnosti zaměstnavatele, pokud už k pracovnímu
úrazu došlo či vznikla nemoc z povolání. Podrobnosti jsou uvedeny v následující
kapitole věnující se i postupu při pracovním úrazu či nemoci z povolání.
Práva a povinnosti zaměstnance jsou stanoveny § 106 zákoníku práce.
Zaměstnanec má zejména právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na
informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich
působením. Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní
bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se
bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Zaměstnanec má
oznamovací povinnost týkající se bezpečnost a zdraví ohrožujících závad a nedostatků
na pracovišti.
Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a
požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je
nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Za tímto účelem
je zaměstnanec povinen se účastnit školení, podrobit se lékařským úkonům 48

preventivním prohlídkám, vyšetřením, očkováním, dodržovat stanovené pracovní
postupy, právní a jiné předpisy.
Jedná se o důležité povinnosti zaměstnance, jejichž zanedbání může mít vliv i
na samotné trvání pracovního poměru. Například nepodrobení se požadované lékařské
prohlídce je porušení povinností zaměstnance, které může mít za následek výpověď
danou zaměstnavatelem podle § 52 písm. f) zákoníku práce, a lze si představit i situaci,
kdy může z důvodu porušení povinností zvlášť hrubým způsobem dojít k okamžitému
zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem podle § 55) odst. 1 písm. b) zákoníku
práce.
V § 108 zákoníku práce je dále řešena účast zaměstnanců na řešení oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, práva odborových organizací a zástupců pro
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vůči zaměstnavateli.
Ochrana zdraví zaměstnance je však řešena nejen v části V. a XI. zákoníku
práce, ale předcházení nežádoucím jevům souvisejícím s pracovními úrazy a nemocemi
z povolání je řešeno napříč celým zákoníkem práce. Uspokojivé a bezpečné pracovní
podmínky pro výkon práce jsou vůbec základní zásadou uplatňující se v
pracovněprávních vztazích.39
Dále lze jmenovat například § 224 odst. 1 zákoníku práce, podle něhož je
zaměstnavatel povinen vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují
bezpečný výkon práce, a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro
zaměstnance závodní preventivní péči. Zvláštní pracovní podmínky některých skupin
zaměstnanců jsou stanoveny částí IX. zákoníku práce, a to například pro mladistvé
39

§ 1a zákoníku práce
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zaměstnance či těhotné zaměstnankyně.
Veškerá ustanovení zákoníku práce a dalších předpisů stanovujících konkrétní
podmínky pro vytváření a udržování bezpečného pracovního prostředí mají své
důsledky pro praxi – v případě vzniku újmy na zdraví zaměstnance je posuzováno, zda
a jakým způsobem byly dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

4.3 Prevence podle § 248 a § 249 zákoníku práce
Povinnost zaměstnavatele zajišťovat zaměstnancům takové pracovní podmínky,
aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku, a povinnost
činit opatření po zjištění závad je znovu výslovně stanovena v § 248 ZPr, který se
zabývá předcházení škodám.
Osobnosti zaměstnance se dotýká oprávnění zaměstnavatele provádět kontrolu
věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět
prohlídky zaměstnanců. Tyto kontroly a prohlídky mohou být prováděny pouze v
nezbytném rozsahu z důvodu ochrany majetku.
„V praxi nejsou pochybnosti o tom, že zaměstnavatel může toto právo
vykonávat nejen prostřednictvím svých zaměstnanců, nýbrž i prostřednictvím
bezpečnostní agentury, která provádí kontrolu na základě smluvního vztahu se
zaměstnavatelem. Způsob realizace kontroly musí respektovat právo zaměstnance na
ochranu jeho osobnosti v celém rozsahu právní úpravy obsažené v § 1140 občanského
40

Jedná se úpravu ochrany osobnosti podle § 11 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
která již byla nahrazena úpravou obsaženou v § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
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zákoníku.“41
V § 249 ZPr jsou uvedeny povinnosti zaměstnance v oblasti obecné prevence
škod. Zaměstnanec je povinen přizpůsobit své chování tak, aby nedošlo k majetkové
újmě (škodě), nemajetkové újmě a bezdůvodnému obohacení. Podle dřívějšího znění si
měl zaměstnanec počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod, a to na zdraví, majetku,
a vzniku bezdůvodného obohacení. Ke změně formulace došlo v souvislosti
s přizpůsobením terminologie občanského zákoníku, o které již bylo pojednáno výše.
Podstata způsobu práce tak, jak má být zaměstnancem vedena, zůstává nezměněna.
Hrozí-li škoda, je zaměstnanec povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího
zaměstnance. Pokud je k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba
zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit. Nemusí tak ovšem učinit, brání-li mu v tom
důležitá okolnost, nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní
zaměstnance, popřípadě osoby blízké.
„Je nerozhodné, zda škoda hrozí zaměstnavateli, spoluzaměstnancům nebo jiné
fyzické či právnické osobě, ani to, který subjekt by nesl za škodu právní odpovědnost.
Povinnost upozornit na hrozící škodu rovněž platí bez ohledu na to, zda hrozí škoda na
zdraví nebo škoda na majetku, popřípadě v jakém rozsahu – menším či větším – škoda
hrozí. Zvláštní prevenční povinnost zaměstnance zakročit pak nastupuje v případě, kdy
nelze vyčkávat a je třeba jednat urychleně, protože škoda hrozí natolik bezprostředně,
že ji už z časových důvodů nelze účinně odvrátit prostřednictvím oznámení
nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, a k odvrácení škody je proto třeba zakročit bez
41

Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012,
str. 916-917. ISBN 978-80-7179-251-2. Autor části jedenácté. Náhrada škody. Hlava první.
Předcházení škodám: Novotný, Z.
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prodlení. … Povinnost zakročit nemá zaměstnanec jednak tehdy, jestliže mu v tom
brání důležitá okolnost, kupříkladu jestliže mu chybí odborné znalosti a dovednosti k
obsluze stroje, zařízení či dopravního prostředku, který je třeba k odvrácení hrozící
škody ovládnout, anebo tehdy, jestliže je v konkrétním případě zaměstnanec fyzicky
neschopen zakročit. 42

4.4 Kontrola dodržování povinností
Z výše uvedených důvodů je samozřejmě důležité předcházení pracovním
úrazům a nemocím z povolání prostřednictvím soustavné péče o formování bezpečného
pracovního prostředí a vhodné organizace pracovních postupů. Správními úřady
vykonávajícími dohled nad dodržováním povinností na úseku bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, zajištěním bezpečnosti práce a souvisejících práv v pracovněprávních
vztazích jsou zejména Státní úřad inspekce práce, řízený Ministerstvem práce a
sociálních věcí, a jemu podřízené oblastní inspektoráty práce. Dohled vykonávají dále
například krajské hygienické stanice, odborové organizace a specializované orgány.
Postavení, působnost, oprávnění a povinnosti Státního úřadu inspekce práce,
oblastních inspektorátů práce a příslušných osob, a oproti tomu práva a povinnosti
kontrolovaných osob, postup při kontrole, přestupky a správní delikty a za ně ukládané
sankce, stanoví zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Některé okruhy upravené
tímto zákonem budou jmenovány dále v části zabývající se podrobnější úpravou
pracovních úrazů a nemocí z povolání.

42

Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012,
str. 918. ISBN 978-80-7179-251-2. Autor části jedenácté. Náhrada škody. Hlava první.
Předcházení škodám: Novotný, Z.
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Bezpečností práce a ochranou zdraví při práci a souvisejícími oblastmi se
pochopitelně zaobírá celá řada právních předpisů. Z nich je možné ještě jmenovat
zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jež
vykonávají organizace státního odborného dozoru výhradně k tomuto účelu zřízené.
Jednotlivými oblastmi činností se pak zabývá značné množství vyhlášek.
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5. Předpoklady vzniku povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody a
nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání a
postup při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání

5.1 Škoda nebo nemajetková újma
Vznik škody nebo nemajetkové újmy je elementárním předpokladem pro vznik
povinnosti zaměstnavatele k jejich náhradě. Přestože jsou pojmy škoda, majetková a
nemajetková újma právními předpisy často používány, definovány nejsou. § 249 odst. 1
ZPr pouze odkazuje na pojem škody, kterou je myšlena majetková újma. „Jak již bylo
výše uvedeno, terminologie zákoníku práce byla aktualizována v souladu s novým
občanským zákoníkem. Nový občanský zákoník kromě pojmu škody, který je používán
zejména v kontextu majetkové újmy, používá i pojem nemajetkové újmy.43
Z tohoto důvodu je podle znění § 269 ZPr zaměstnavatel povinen nahradit
výslovně nejen škodu, ale i nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání.
„Škodou se rozumí újma, která nastala (projevuje se) v majetkové sféře
poškozeného (tj. majetková újma) a je objektivně vyjádřitelná v penězích.“44
43

Podle důvodové zprávy k zákonu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku: „… navrhuje se
rozejít se zcela s pojetím institutu náhrady škody v duchu primitivního materialismu, podle
něhož se poškozenému hradí výlučně škoda majetková… Osnova sice vychází nadále z
koncepce, že se zásadně hradí majetková újma (škoda), zatímco nemajetková újma jen v
případech zvlášť dále stanovených, ale případy, kdy poškozenému vznikne právo na náhradu resp. odčinění - nemajetkové újmy, jsou pojaty dosti široce.“
44
Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012,
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Z této definice vyplývá, že škodou se rozumí újma, kterou lze finančně vyčíslit
v rámci majetku poškozeného, jde o objektivně změřitelné snížení hodnoty jeho
majetku. Teprve možnost vyjádření následků v penězích znamená vznik škody na
straně zaměstnance, škodou není již samotný negativní dopad na zdraví poškozeného
zaměstnance. Tato skutečnost byla řešena i judikaturou.45
Jednotlivým složkám celkové újmy, která u poškozeného zaměstnance nastala,
následně odpovídají druhy náhrad, které zaměstnanci v případě pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání přísluší. V případě uplatnění těchto náhrad se jedná o projev
reparační funkce odpovědnosti.
Kromě škody je zaměstnavatel povinen nahradit i nemajetkovou újmu.
Nemajetkovou újmou se rozumí poškození v oblasti osobnostních práv ve formě bolesti
a ztížení společenského uplatnění. Náhrada těchto forem újmy je projevem satisfakce
vůči poškozenému.
Vznik škody nebo nemajetkové újmy nesplývá s okamžikem škodní události.
Škodní událostí se obecně rozumí protiprávní úkon, který nastane na základě konání či
opomenutí, nebo jiná událost, která má za následek způsobení škody. Zatímco ke
str. 1314. ISBN 978-80-7179-251-2. Autor části jedenácté. Náhrada škody. Hlava třetí.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu: Novotný, Z.
45
R 35/2000: „Ke vzniku škody u odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání nedochází již tím, že se zhorší zdravotní stav
poškozeného zaměstnance (sníží se jeho pracovní způsobilost), ale teprve tehdy, jestliže
důsledky zhoršení zdravotního stavu, které se projevily u poškozeného, lze vyjádřit v penězích.
Pro naplnění předpokladu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu podle ustanovení zákoníku
práce nemá proto význam skutečnost, jakým způsobem nemoc z povolání ovlivnila celkový
zdravotní stav poškozeného zaměstnance. Rozhodné je, zda následky nemoci z povolání byly
příčinou vzniku škody.
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škodní události, typicky pracovnímu úrazu, dojde v určitý okamžik, škoda či
nemajetková újma vzniká následně v okamžik jiný, který bude i odlišný u jednotlivých
složek náhrady, a z tohoto důvodu nebudou ani nároky na jednotlivé druhy náhrad
spadat v jediný moment. U nemajetkové újmy u náhrady za bolest a ztížení
společenského uplatnění je třeba vyčkat ustálení stavu a náhrada tak může být hrazena
až ve značném odstupu od předmětné události.
„Důsledně rozlišovat okamžik vzniku škodní události a okamžik vzniku škody
má však velký praktický význam pro běh lhůt, během kterých musí být nárok na
náhradu škody uplatněn a zajištěn, stejně tak i pro dokazování jednoho ze základních
odpovědnostních předpokladů, kterým je příčinná souvislost mezi škodní událostí a
nastalou škodou. Okamžikem vzniku škody, jehož správné zjištění má klíčový význam
i pro běh promlčecích lhůt, se rozumí okamžik, kdy skutečně došlo ke zmenšení
majetku zaměstnance nebo jiného poškozeného, a nikoliv okamžik, kdy se poškozený o
hrozící nebo dokonané škodě dozví, či dokonce okamžik, kdy mu je rozhodnutím
soudu přiznáno právo vymáhat na škůdci škodu formou zaplacení.“46
Vzhledem k tomu, že samotný zákoník práce promlčecí lhůty nestanoví, použijí
se jako subsidiárně platné normy občanského práva. Oblasti pracovních úrazů a nemocí
z povolání se netýkají prekluzivní lhůty, jejichž použití je zákoníkem práce taxativně
vymezeno. Následkem neuplatnění práva do skončení promlčecí lhůty nedojde
k zániku práva, nicméně po uplynutí promlčecí lhůty lze vznést námitku promlčení47 a

46

Dandová, E. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 1. vydání. Praha: ASPI,
2004, str. 8. ISBN: 80-7357-029-7.
47
Legitimitu institutu námitky promlčení potvrdila různá soudní rozhodnutí, například:
„Dobrým mravům zásadně neodporuje, namítá-li někdo promlčení práva uplatňovaného vůči
němu, neboť institut promlčení přispívající k jistotě v právních vztazích je institutem zákonným
a tedy použitelným ve vztahu k jakémukoli právu, které se podle zákona promlčuje. Uplatnění
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nemusí tak dojít je splnění nároku, protože nemůže dojít k přiznání nároku soudním
rozhodnutím. Promlčecí lhůta trvá podle občanského zákoníku tři roky. Zaměstnanec
má uplatnit nárok do tří let od okamžiku vědomosti o škodě a o tom, kdo je povinný
k její náhradě. Tato lhůta běží ode dne, kdy právo mohlo být poprvé uplatněno.
Škoda může rovněž vzniknout jednorázově, jako například věcná škoda, nebo
může vznikat a narůstat postupně plynutím času, například u ztráty na výdělku, nákladů
spojených s léčením apod. Nárok na náhradu škody nelze přiznat do budoucnosti, a to
ani u opakovaných výdajů, které lze do budoucna předpokládat, zejména u nákladů
spojených s léčením. Škoda vzniká až teprve vynaložením těchto nákladů.
Zákoník práce ve svém § 271f výslovně stanoví, že škodou není případná ztráta
na důchodu, tj. situace, kdy by poškozený pobíral dávky důchodového zabezpečení
v nižší částce, než jaká by mu náležela. Toto ustanovení reflektuje skutečnost, že
zatímco do roku 1988 byla rovněž odškodňována náhrada za ztrátu na důchodu,
protože důchod byl vzhledem k nezapočítávání náhrady za ztrátu na výdělku vyměřen
v nižší částce, v současné době je náhrada za ztrátu výdělku po skončení pracovní
neschopnosti zahrnována do průměrného výdělku, který je pro vypočtení výše důchodu
rozhodný. Právní předpisy o sociálním zabezpečení tak vyrovnávají možné
znevýhodnění, které by se projevilo při posuzování příjmů zaměstnance a přiznání
důchodu.

promlčecí námitky by se příčilo dobrým mravům jen v těch výjimečných případech, kdy by
bylo výrazem zneužití tohoto práva na úkor účastníka, který marné uplynutí promlčecí doby
nezavinil, a vůči němuž by za takové situace zánik nároku na plnění v důsledku uplynutí
promlčecí doby byl nepřiměřeně tvrdým postihem ve srovnání s rozsahem a charakterem jím
uplatňovaného práva a s důvody, pro které své právo včas neuplatnil. Tyto okolnosti by přitom
musely být naplněny v natolik výjimečné intenzitě, aby byl odůvodněn tak významný zásah do
principu právní jistoty, jakým je odepření práva uplatnit námitku promlčení.
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Vznik škody nebo nemajetkové újmy musí být v každém případě prokázán,
stejně tak jako přesná výše požadovaného nároku. Tyto skutečnosti prokazuje
poškozený zaměstnanec.

5.2 Příčinná souvislost
Dalším předpokladem, na základě kterého bude zaměstnavatel povinen nahradit
zaměstnanci škodu či nemajetkovou újmu je příčinná souvislost, tzv. kauzální nexus,
mezi vznikem újmy a pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Příčinná souvislost
jako nutný předpoklad je dána, pouze jestliže škoda či nemajetková újma vznikla v
důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání. Dostačující není pouhé připuštění
možnosti této příčinné souvislosti, přestože pravděpodobnost je vysoká. Příčinná
souvislost existuje pouze v případě, že je mezi pracovním úrazem či nemocí z povolání
a zaměstnanci vzniklou újmou zcela najisto zjištěna.

5.3 Pracovní úraz
5.3.1 Pojem a znaky pracovního úrazu
Pojem pracovního úrazu je zákoníkem práce jasně definován. Podle § 271k
odst. 1 ZPr se pracovním úrazem pro účely zákoníku práce myslí 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. Konstrukce pracovního úrazu byla původně vymezena vyhláškou
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z roku 197548, avšak pouze pro účely registrace pracovních úrazů, definici pojmu
pracovního úrazu v této vyhlášce nebylo možné přímo aplikovat na vyhodnocení
odpovědnosti v oblasti pracovních úrazů. Pojem pracovního úrazu byl dovozován
prostřednictvím judikatury, aby byl následně přijat mezi ustanovení zákoníku práce,
což lze u pojmu tak zásadní důležitosti pro oblast pracovněprávních vztahů jedině
ocenit.
Podle výše uvedené definice je tedy potřeba úrazový děj, kterým je událost,
která má negativní vliv na zdraví zaměstnance, dále krátkodobé, náhlé a násilné
působení vnějších vlivů této události na zdraví zaměstnance a poškození zdraví
zaměstnance, které je následkem této události, přičemž k události musí dojít při či pro
plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním.
„Zevní působení, označované také jako úrazový děj, je zpravidla takovou
událostí, která vyvolá u postiženého subjektivní potíže, které mu nedovolují pokračovat
v obvyklé práci nebo jen s určitými potížemi anebo jej dokonce z práce vyřazují. O
úrazový děj může jít i v případech náhlého poškození zdraví, které nastalo při náhlém
vypětí sil, velké námaze, nezvyklém úsilí, kdy pracovní výkon přesahuje hranice
obvyklé těžké práce, ale za nepříznivých okolností, anebo se sice pohybuje v hranicích
obvyklé namáhavé práce, pro kterou však organismus pracovníka není přizpůsoben
nebo na kterou svými schopnostmi nestačí.“49
Právě působení zevních vlivů je důležité kritérium, které odlišuje, zda se
skutečně udál pracovní úraz nebo pouze došlo k závažnému zhoršení fyziologického
stavu zaměstnance. Například v případě epileptického záchvatu nebo infarktu

48
49

Vyhláška č. 110/1975.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp.zn. 4 Cz 86/61, ze dne 28.4.1962, R 1/1963.
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myokardu bude zásadní okolností, zda probíhalo plnění náročného pracovního úkolu
nebo byly podmínky plnění pracovního úkolu jinak ztíženy, např. pracovním
prostředím s vysokými teplotami nebo nadměrně stresující situací.
Nezávislost na vůli poškozeného zaměstnance a neočekávanost tvoří tzv.
objektivnost úrazového děje. Pro úrazový děj je typické, že se nedá očekávat, a to co do
svého časového určení, samotného obsahu konkrétního úrazového děje a do následků,
které úrazový děj způsobí. Míra neočekávanosti bude samozřejmě u jednotlivých
pracovních úrazů různá.
„Působení zevních vlivů nemusí spočívat jen v působení zevních sil (pád
břemene, napadení cizí osobou), může se jednat i o působení vlastní tělesné síly
(uklouznutí, zakopnutí, přetržení svalu po vynaložení tělesné námahy).“50
Krátkodobé působení zevních vlivů je kategorií, jejíž hranice nemusí být vždy
zcela ostře vymezená – nejedná se totiž vždy o krátkodobé působení v řádu vteřin.
Pracovním úrazem však nebude poškození zdraví, pokud zaměstnanec dlouhodobě
vykonává práci v prostředí, které je zdraví škodlivé. Naopak by se o pracovní úraz
jednalo v případě nadýchání škodlivin při práci záchranáře v kouřem zamořeném
prostoru. Oproti tomu poškození zdraví zaměstnance způsobené dlouhodobým,
opakovaným pobytem ve škodlivém pracovním prostředí by již nabylo charakter
nemoci.
Poškození zdraví je vnímáno nejen po stránce fyzické, ale může být i
psychického rázu, byť se bude jednat o daleko menší počet případů. Bude se jednat
50

Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012,
str. 1314. ISBN 978-80-7179-251-2. Autor části jedenácté. Náhrada škody. Hlava třetí.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu: Novotný, Z.
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zejména o případy, kdy dojde k pracovnímu úrazu v důsledku velmi intenzivního až
nadměrného psychického vypětí. Působením tohoto nadměrného psychického vypětí
může u zaměstnance dojít například k některé cévní příhodě (infarkt myokardu, cévní
mozková příhoda). Základní podmínkou ale zůstává, že k této události musí dojít při
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz nebude
proto hodnocen případ, kdy zaměstnanec utrpí některou z cévních příhod v důsledku
psychického vypětí například po doručení výpovědi ze strany zaměstnavatele. I když se
jedná o poškození zdraví na pracovišti a v pracovní době, není zde dána přímá
souvislost s plněním pracovních úkolů.
V praxi nastal případ, kdy se žalobkyně domáhala odškodnění pracovního
úrazu, který měl nastat na jejím pracovišti, kde jí bylo sděleno, že odborový orgán dal
souhlas s rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, neboť byla
podezřelá z krádeží čisticích prostředků. Tato zpráva jí rozčílila tak, že se jí udělalo
nevolno a byla převezena na vyšetření. V nemocnici zjistili, že utrpěla šok a ochrnutí
pravé strany těla. Soud dospěl k závěru, že v tomto případ chybí základní znak
pracovního úrazu. Sdělení, byť pro žalobkyni nepříznivé, nemůže představovat úrazový
děj. Na tom nemůže měnit nic ani skutečnost, že se tak stalo na pracovišti žalobkyně, a
během pracovní doby.51
V jiném případě se žalobce domáhal odškodnění pracovního úrazu, neboť se při
provádění výkopových prací snažil vytáhnout kus betonu z jámy a v důsledku náhlého
vypětí sil utrpěl infarkt myokardu. Soud dospěl k závěru, že k posouzení důvodnosti
nároku na odškodnění je třeba zjistit, jaké práce vykonával žalobce před úrazem, zda a
jak dlouho konal práce kopáče a pak vyžádat lékařský znalecký posudek o tom, zda
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR, 5 Cz 19/75.
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organismus žalobce byl práci kopáče přizpůsoben či nikoliv.52
Zevní vlivy musí působit nejen krátkodobým a náhlým, ale i násilným
způsobem. Nejčastějšími vlivy, které se uplatňují při vzniku pracovních úrazů, jsou
vlivy mechanické, jako například náraz či pád předmětu, případně pád samotného
zaměstnance, dále se jedná o působení chemických látek, zejména jedovatých, a
působení vlivů jiných, například tepelného zdroje. Pracovním úrazem může být i úpal
(zhroucení tělesné termoregulace), úžeh (nadměrné, náhlé a prudké opálení kůže
slunečními paprsky), omrznutí či otrava.

5.3.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním
Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s plněním pracovních úkolů je
další oblastí, ve které se judikatura široce uplatňuje. Přestože § 273 ZPr stanoví, jaká
činnost se považuje za plnění pracovních úkolů, mohou v individuálních případech
vznikat pochybnosti. Kromě běžného výkonu pracovních povinností je plněním
pracovních úkolů zejména i jiná činnost konaná na příkaz zaměstnavatele, tedy činnost
mimo pracovní náplň zaměstnance, činnost, která je předmětem pracovní cesty, nebo za
dalších podmínek i činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy
zaměstnance. Z definice stanovené zákoníkem práce vyplývá, že při provádění činnosti
pro zaměstnavatele se až na výjimečné případy vždy bude jednat o plnění pracovních
úkolů, a proto i případný úraz bude hodnocen jako pracovní, pokud ovšem nedojde
k tzv. excesu zaměstnance – vybočení z plnění pracovních úkolů.53 O exces se jedná
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR, 6 Cz 33/88.
Jednoznačným excesem byl uznán následující případ: „O pracovní úraz nejde tehdy, jestliže
k poškození na zdraví pracovníka došlo v době, kdy pracovník vybočil z plnění pracovních
úkolů nebo z činnosti, která je v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Tak tomu bylo
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hlavně v případech, kdy se zaměstnanec věnuje mimopracovním aktivitám nebo
pracuje, ale nikoli pro zaměstnavatele.
Při výkladu pojmu činnosti, která je předmětem pracovní cesty může vznikat
mnoho rozporů, zejména ohledně činností vykonávaných během pracovní cesty,
jednotlivých úseků pracovní cesty a dopravy zaměstnance.
Na základě ustanovení § 274a odst. 2 zákoníku práce je stanoveno, že cesta
z bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je
cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se
posuzuje jako nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení – posuzuje se
tedy jako úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů.
K jednotlivým úsekům pracovní cesty a pracovní náplni existuje množství
judikatury, která výklad ustanovení zákoníku práce upřesňuje. Rozsudkem sp.zn. 21
Cdo 4834/2010, ze dne 5.1.2012, řešil Nejvyšší soud mimo jiné právní otázku, zda
poškození zdraví, které v průběhu zahraniční pracovní cesty zaměstnanec utrpí cestou z
budovy, v níž má vykonat činnost, která je předmětem pracovní cesty, do hotelu, v
němž je ubytován, lze považovat za poškození zdraví v přímé souvislosti s plněním
pracovních úkolů, a zda se tedy jedná o pracovní úraz.
Nejvyšší soud v tomto rozsudku uvedl, že „je-li zaměstnanec vyslán na pracovní
cestu, nelze považovat veškerou činnost zaměstnance po dobu pracovní cesty za plnění
pracovních úkolů nebo za úkony, jež souvisí s plněním pracovních úkolů.”

například tehdy, když dva pracovníci na pracovišti házeli po sobě uzávěry od limonádových
lahví, přičemž tento uzávěr způsobil jednomu z nich úraz na oku.“ S IV, str. 410.
63

Dále Nejvyšší soud rozčlenil úseky pracovní cesty a vyjádřil se k případnému
pracovnímu úrazu: „Cesta z bydliště zaměstnance k dopravnímu prostředku, jímž se
pracovní cesta koná (automobil, autobus, vlak, letadlo), je považována za cestu do
zaměstnání, která končí nástupem do dopravního prostředku, popř. vstupem do
nádražní nebo letištní budovy. Samotná cesta určeným dopravním prostředkem z obce
bydliště zaměstnance do místa, které je cílem pracovní cesty, a zpět je považována za
úkon nutný před počátkem práce nebo po jejím skončení, a tedy úkon v přímé
souvislosti s plněním pracovních úkolů. Jestliže se zaměstnanec v místě, kde bude
vykonávat činnost, která je předmětem pracovní cesty, nejdříve ubytuje, končí tento
nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení vstupem do místa ubytování.
Následná cesta k vlastnímu pracovišti, která končí vstupem do budovy určené k plnění
pracovních úkolů, a cesta zpět do místa ubytování je pak – bez ohledu na to, zda jde o
tuzemskou nebo zahraniční pracovní cestu – v praxi považována za cestu do
zaměstnání a zpět. Z uvedeného vyplývá, že, ubytuje-li se zaměstnanec v obci, která je
předmětem pracovní cesty, a z místa ubytování jde na pracoviště do budovy určené k
plnění pracovních úkolů, pak poškození zdraví, které zaměstnanec utrpí cestou z místa
ubytování na toto pracoviště nebo cestou zpět, nelze považovat za pracovní úraz.”
Předmětem pracovní cesty je výkon práce mimo místo výkonu práce sjednaného
pracovní smlouvou. Vedle samotného plnění pracovních úkolů může pracovní cesta
zahrnovat i jinou činnost, kterou zaměstnanec vykonává na příkaz zaměstnavatele,
nebo pro zaměstnavatele na základě vlastní iniciativy, pokud k ní nepotřebuje zvláštní
oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele.
Rovněž přímá souvislost s plněním pracovních úkolů je podrobněji definována
§ 274 zákoníku práce. V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony
potřebné k výkonu práce, obvyklé během práce nebo nutné před počátkem a po
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skončení práce. Takovými typickými úkony jsou převlečení do pracovního oděvu,
příprava osobních ochranných pracovních prostředků, příprava pracovního náčiní,
používání sociálního zařízení včetně související cesty, hygienické úkony před
zahájením a po skončení práce. Dále se jedná o úkony obvyklé v době přestávky na
jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele, samotné stravování je však výslovně
vyjmuto, stejně tak jako cesta do zaměstnání a zpět. Je-li tedy přestávka v práci na jídlo
a oddech trávena mimo objekt zaměstnavatele, nelze s ní spjatý úraz posoudit jako
pracovní.
O přímou souvislost s plněním pracovních úkolů půjde dokonce i v případě, kdy
nastane reakce organismu zaměstnance na povinné očkování, a případné poškození
zdraví bude uznáno jako pracovní úraz, pokud bude dána příčinná souvislost mezi
aplikací očkovací látky a následným poškozením zdraví.
„Při řešení otázky, zda úraz, který utrpěl zaměstnanec, je v přímé souvislosti
s plněním pracovních úkolů, soud posuzuje tuto souvislost z hlediska místního,
časového a věcného, tedy zda taková souvislost je dána vzhledem ke vztahu činnosti,
při níž došlo k úrazu, k plnění povinností, které pro zaměstnance vyplývají
z pracovního poměru.“54
Zajímavý právní pohled na plnění pracovních úkolů, přímou souvislost s
plněním pracovních úkolů, činnost vykonanou zaměstnancem bez vnějšího podnětu
jiných osob a s ní související kritérium vhodnosti přinesl rozsudek Nejvyššího soudu
sp.zn. 21 Cdo 1148/2002, ze dne 24.2.2003, ve kterém byl posuzován úraz
zaměstnance, který z vlastní iniciativy odvážel svého spolupracovníka do místa jeho
bydliště služebním vozidlem a na zpáteční cestě do sídla zaměstnavatele došlo k
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Rozsudek Nejvyššího soudu, sp.zn. 21 Cdo 2507/2000, ze dne 20.11.2001.
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nehodě.
V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud akcentoval kritérium vhodnosti, když uvedl,
že z okolností situace může vyplynout vhodnost určitého úkonu (odvézt
spolupracovníka), a tento úkon by za splnění podmínky vhodnosti (např. nutnost
pracovat i po skončení pracovní doby, obtížnost spojení veřejnou dopravou, zdravotní
stav, dostatečný odpočinek před dalším nástupem do práce) bylo možno posoudit jako
úkon během práce obvyklý.
Nejvyšší soud dále uvedl, že „okolnost, zda k takovému úkonu zaměstnanec
měl či neměl výslovné oprávnění zaměstnavatele, nebo že odvážený zaměstnanec již
neplnil pracovní úkoly, rozhodující význam nemá, pro vznik odpovědnosti musí k újmě
na zdraví dojít při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, významný
není motiv či pohnutka zaměstnance, tj. vzdálenější předpoklady a představy, z nichž
jednající vychází.”
V přímé souvislosti s plněním pracovních úkonů jsou i vyšetření na příkaz
zaměstnavatele nebo v souvislosti s noční prací a ošetření při první pomoci, včetně
cesty tam i zpět, a rovněž vyšetření a ošetření v objektu zaměstnavatele. Jde dále i o
školení zaměstnanců, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti.
„Za součást školení pro uvedené účely lze považovat vedle účasti na
přednáškách, seminářích, zkouškách a praktických cvičeních též přestávky mezi
jednotlivými vyučovacími hodinami, trávené obvyklým způsobem, jakož i činnost
organizovanou pořadatelem školení ve volném čase.“55
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Jouza L. Zákoník práce s komentářem. 5. vydání. Praha: Bova Polygon, 2004, str. 566.
ISBN: 80-7273-101-7.
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V souvislosti s rozvojem programů zaměřených na budování a zlepšování
efektivity pracovních týmů v posledních letech je nutné uvést, že i činnost, která je
předmětem pracovního „team-buildingu“ je za splnění určitých podmínek posuzována
jako plnění pracovních úkolů, přestože se nejedná o výkon pracovních povinností
vyplývajících z pracovního poměru a z právních vztahů založených dohodami o
pracích konaných mimo pracovní poměr.
Základními pravidly pro uznání úrazu jako pracovního je, že zaměstnanec
v době vzniku úrazu vykonával aktivity na příkaz či pokyn zaměstnavatele, v souladu
s programem pracovního kurzu organizovaného zaměstnavatelem a pracovní akcí musí
být sledován konkrétní cíl zaměstnavatele – prohloubení kooperace a komunikace mezi
zaměstnanci, zvýšení motivace a důvěry v kolektivu, celkové zlepšení výkonnosti
pracovního týmu a vztahů mezi členy apod. V daném případě se nejedná se o placenou
dovolenou zaměstnanců jako zaměstnanecký benefit poskytovaný zaměstnavatelem.
Velmi aktuální je rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2012, sp. zn. 21
Cdo 2259/2011, ve kterém Nejvyšší soud posuzoval pracovní úraz zaměstnance při
účasti na sportovních dnech organizovaných zaměstnavatelem. Nejvyšší soud se
zabýval právní otázkou, zda činnost, při které zaměstnanec utrpěl poškození zdraví turnaj v nohejbalu, lze považovat za plnění jeho pracovních úkolů.
Nejvyšší soud uvedl, že „za plnění pracovních úkolů je vždy považována vedle
výkonu pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru - též (jakákoliv) jiná
činnost konaná přímo na příkaz zaměstnavatele bez ohledu na to, zda tato činnost spadá
do rámce druhu a místa výkonu sjednané práce či nikoli. Uvedené je odůvodněno tím,
že zaměstnavatel je sice oprávněn od zaměstnance vyžadovat jen takové pracovní
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úkony, které spadají do rámce druhu a místa výkonu sjednané práce, nemůže tedy
platně vydávat příkazy (pokyny), které by byly v rozporu s obsahem pracovní smlouvy.
Vydá-li však zaměstnavatel přesto příkaz (pokyn), který je v rozporu s obsahem
pracovní smlouvy, není zaměstnanec povinen takový příkaz uposlechnout, podrobí-li se
však takovému příkazu a při výkonu nařízené činnosti utrpí úraz, jeho postavení není
(nemělo by být) méně příznivé, než vykonával-li by činnost spadající do rámce druhu a
místa výkonu práce podle pracovní smlouvy“.
V dalším rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. 21 Cdo
5060/2007, se jednalo o skutkový stav, kdy zaměstnanec utrpěl následkem pádu při
sjíždění svahu na lyžích úraz, přičemž se účastnil oficiálního a povinného zimního
výjezdního zasedání organizovaného zaměstnavatelem, s účelem vytvoření a stmelení
manažerského týmu, ve kterém bylo lyžování zaneseno do denního programu.
Nejvyšší soud v tomto rozsudku uvedl, že „tzv. team-building bývá chápán jako
intenzivní a záměrné (cílené) budování a rozvíjení pracovního potenciálu pracovních
týmů, zejména bývá kladen důraz na prohloubení motivace a vzájemné důvěry, na
zlepšení výkonnosti a komunikace mezi členy pracovního kolektivu, na zlepšení
týmové kreativity apod. 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,
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neboť za situace, kdy by bylo prokázáno, že smyslem a účelem plánovaných aktivit v
projednávaném případě bylo prohloubení vzájemných interpersonálních vazeb
zaměstnanců, jejich schopnosti vzájemné kooperace a schopnosti 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, a tedy o činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních
úkolů.”
Tato dvě konkrétní rozhodnutí Nejvyššího soudu deklarují, že i sportovní
aktivity, případně jiná obdobná činnost, která tvoří obsahovou náplň tzv. teambuildingu, mohou být při splnění výše uvedených podmínek považovány za plnění
pracovních úkolů, případně za činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů
– školení zaměstnanců. Je evidentní, že tato rozhodnutí mají pozitivní vliv na možnou
obavu zaměstnanců z posouzení nároků na odškodnění při poškození zdraví následkem
úrazu při účasti na těchto aktivitách organizovaných zaměstnavatelem.
Jako pracovní úraz se podle § 271k odst. 2 ZPr posuzuje též úraz, který
zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů, čímž je souvislost pracovního úrazu
s plněním pracovních úkolů rozšířena. V tomto případě jde o zvláštní druh pracovního
úrazu utrpěného nikoli během plnění pracovních úkolů, a dokonce ani v souvislosti
s jejich plněním. Často se bude jednat o útok na zaměstnance, jehož důvodem je
jednání zaměstnance v průběhu pracovní doby ve vztahu k třetím osobám – například
nevydání určitého povolení nebo uložení pokuty v rámci úředního postupu.
„V těchto případech jde o to, že určité rozhodování nebo jednání zaměstnance
při plnění jeho pracovních úkolů může vést k jeho fyzickému napadení jinou osobou,
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které se toto rozhodování nebo jednání týká. K úrazu většinou dochází v době, kdy již
zaměstnanec pracovní úkoly neplní, ale dochází k němu právě proto, že zaměstnanec
tyto úkoly dříve plnil nebo bude plnit. Příčinou úrazu musí tedy být postup postiženého
při plnění pracovních úkolů.“56
Poněkud problematické bývá posouzení úrazu během cesty do zaměstnání a
zpět, a to z hlediska hranic ukončení cesty do zaměstnání a vstupu do objektu
zaměstnavatele, případně jiného určeného místa, a opět obráceně při cestě ze
zaměstnání zpět. Ve své podstatě se jedná o vymezení pracovního úrazu z místního
hlediska. Zákoník práce v § 271k odst. 3 stanoví, že pracovním úrazem není úraz, který
se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. Cesta do zaměstnání a zpět je
definována § 274a zákoníku práce jako cesta z místa bydliště (ubytování) zaměstnance
do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění
pracovních úkolů a zpět, u některých zaměstnanců se jedná i o určené shromaždiště.
V jednotlivých případech bude nutné zvážit, kde přesně začíná objekt
zaměstnavatele, a tím vytyčit meze jeho odpovědnosti za ochranu zdraví zaměstnanců.
Některá pravidla pro posuzování hranic cesty do zaměstnání a zpět byla rovněž
vymezena soudní praxí.
Jedním ze závěrů je, že „v případě, je-li zaměstnanci určen vchod do areálu,
končí cesta do zaměstnání u tohoto vchodu, a to bez ohledu na to, kde se vyznačuje
příchod. Není-li vchod do areálu takto určen, je pracovištěm budova, ve které má
zaměstnanec plnit své pracovní úkoly, popřípadě je umístěn zaměstnavatel, u něhož je
zaměstnanec v pracovním poměru, a že cesta areálem je v tomto případě ještě cestou do
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Jouza, L. Deset otazníků kolem náhrady škody. In: Zdravotnictví a právo, 9/2008, Praha:
LexisNexis CZ, 2008, str. 15. ISSN: 1211-6432.
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zaměstnání.“57
Rozsudkem Nejvyššího soudu bylo judikováno, že je rozhodující, zda jde o
prostory (budovy, prostranství) ve sféře dispozice zaměstnavatele, kde je zaměstnanec
povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci: „Východiskem úvah může být okolnost, že odpovědnost zaměstnavatele za
škodu vzniklou pracovním úrazem má své místo jen v případech, kdy zaměstnavatel
může mít možnost vlastními opatřeními ovlivnit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a kdy je zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele
usměrňujícím jeho jednání.”58
Závažnou otázkou je vrozená indispozice zaměstnance. Tato vrozená
indispozice spolupůsobí při vzniku pracovního úrazu a může být jednou z jeho příčin.
Otázka, zda se jedná skutečně o pracovní úraz, když zde již předem existovaly faktory
na straně zaměstnance, které poškození zdraví spoluzapříčinily, je však judikaturou po
dlouhou řadu let řešena poměrně konstantně, a to tak, že existence predispozice nemá
vliv na odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz ani rozsah odpovědnosti při
odškodnění pracovního úrazu.
Podle ustálené judikatury k existenci příčinné souvislosti mezi pracovním
úrazem a škodou postačuje, že pracovní úraz byl jednou z příčin škody, avšak příčinou
důležitou, podstatnou a značnou. Pracovní úraz přitom nemusí být jedinou příčinou
vzniku škody.59
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR, sp. zn. 6 Cz 28/87.
Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 21 Cdo 1824/2005, ze dne 6.6.2006.
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Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 30.6.1961, sp. zn. 4 Co 172/61 (Sbírka soudních
rozhodnutí a stanovisek 27/1962).
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„Bylo by v rozporu se smyslem zákona chránit pracovníka před škodami
z pracovních úrazů, kdyby byla z této ochrany vyloučena poškození na zdraví,
vykazující všechny znaky pracovního úrazu, jen z toho důvodu, že u poškozeného
existovala určitá predispozice, která spolupůsobila při vzniku poškození na zdraví,
způsobeného úrazovým dějem. Existence určitého chorobného stavu, byť i latentního,
nemůže vyloučit závěr, že mezi úrazovým dějem a jím vyvolaným následným
chorobným stavem je přímá příčinná souvislost, a že tedy vyvolání tohoto chorobného
stavu bylo způsobeno výkonem práce jako jednou z hlavních příčin (např. výhřez
meziobratlové ploténky, na které již několik let byly degenerativní změny
tuberkulózního původu, a tím i predispozice k výhřezu ploténky. Nemůže ovšem stačit
pouhé připuštění možnosti zhoršení zdravotního stavu v důsledku úrazového děje,
nýbrž musí být tato příčinná souvislost najisto postavena.“60
Takový případ byl konkrétně řešen Nejvyšším soudem rozsudkem 21 Cdo
1508/2007, ze dne 6.2.2008. Poškozený zaměstnanec se domáhal náhrady za ztráty na
výdělku po dobu i po skončení pracovní neschopnosti, bolestného a náhrady za ztížení
společenského uplatnění, z důvodu poškození zdraví, kdy při práci jako řidič-značkař
pocítil při zvednutí dílu prudkou bolest a podrobil se lékařskému vyšetření, jímž byl
zjištěn nepříznivý zdravotní stav zaměstnance - blokáda krční a bederní páteře s iritací
míšního kořene, který se stal plně invalidním. Zaměstnanec neporušil žádné
bezpečnostní předpisy a počínal si obvyklým způsobem.
Soud prvního stupně dospěl k závěru, že škoda, za kterou zaměstnavatel
objektivně odpovídá, je důvodná do výše 30% požadovaných nároků poškozeného
zaměstnance, protože chorobným stavem zaměstnance byly jednak následky jeho
nepracovního úrazu, jednak degenerativní změny na páteři a dále pracovní výkon
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR, sp.zn. Cpj 37/74 (Rc 11/1976).
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poškozeného zaměstnance. Odvolacím soudem byl rozsudek soudu prvního stupně
zrušen, protože uznal závěr o procentuálním rozsahu důvodnosti žaloby jako zcela
nepřezkoumatelný, vzhledem k zásadním rozporům mezi znaleckými posudky
v posouzení otázky podílu pracovního úrazu na zdravotním stavu zaměstnance.
Následně soud prvního stupně po doplnění řízení o revizní znalecký posudek dospěl
k závěru, že zaměstnavatel za pracovní úraz zodpovídá do výše 60%, protože zdravotní
stav způsobený pracovním úrazem byl převažujícím důvodem omezené pracovní
schopnosti zaměstnance. K odvolání obou účastníků následně odvolací soud dospěl
k poněkud odlišným výpočtům.
Proti tomuto rozsudku podal poškozený zaměstnanec dovolání, přičemž
namítal, že jeho pracovní schopnost byla před pracovním úrazem snížena o 10%,
ovšem i s tímto snížením byl nadále schopen pracovat na 100%, po pracovním úrazu se
stal náhle plně invalidním. Nejvyšší soud konstatoval, že pokud se u zaměstnance
vyskytne více zdravotních problémů, je právně bezvýznamné aritmetické zjištění
podílu, jakým se následky pracovního úrazu podílejí na nepříznivém zdravotním stavu
poškozeného, rozhodující je, zda pracovní úraz byl příčinou škody. Skutečnost, že na
nepříznivém zdravotním stavu zaměstnance se okrajově podílela také určitá
predispozice, nemá na rozsah odpovědnosti zaměstnavatele ani na rozsah jeho
povinnosti hradit zaměstnanci vzniklou škodu žádný vliv. Předmětem odškodnění není
zdravotní stav jako takový (jeho část, která byla zhoršena pracovním úrazem), nýbrž
ztráta na výdělku, která od určitého okamžiku vznikla (byla dovršena) následkem
pracovního úrazu. Nejvyšší soud dále uvedl, že není správná úvaha, že plného
odškodnění se může dostat jen zcela zdravému zaměstnanci, zatímco zaměstnancům
s méně příznivým zdravotním stavem (důsledkem osobních dispozic nebo věku) by
příslušelo jen poměrné uspokojení nároku.
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Myslím, že tato rozhodovací praxe je významným, v některých případech snad
až velkorysým, vyjádřením ochranné funkce pracovního práva. Na zaměstnavatele jsou
v tomto směru zákoníkem práce kladeny požadavky, k nimž patří povinnost
zaměstnavatele zajistit vstupní lékařskou prohlídku před uzavřením pracovního
poměru, a rovněž zvažovat a v případě pochybností přezkoumat lékařskou prohlídkou
zdravotní způsobilost zaměstnance.61 Podle § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je
zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost
by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
Příčinná souvislost musí být posuzována jednotlivě u všech dílčích nároků
náhrady škody. Zatímco u některých nároků, například u ztráty na výdělku po dobu
pracovní neschopnosti a účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, může být
dána příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a poškozením zdraví, u věcné škody
tato příčinná souvislost založena být nemusí.
Vzhledem ke stoupající oblibě práce z domu vzniká zajímavá otázka, jakým
způsobem jsou posuzovány úrazy, ke kterým při práci z domu může dojít. Přestože při
práci z domu zaměstnavatel může pracovní podmínky zaměstnance ovlivňovat velmi
těžko, uplatňují se předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci stejnou měrou.
Jako u jiných pracovních úrazů bude zejména hodnocena přímá souvislost s plněním
pracovních úkolů, a to z místního, časového i věcného hlediska. Za účelem předcházení
úrazům při práci v domácím prostředí je zaměstnavatel povinen zaměstnance
informovat, proškolit, vydat pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
apod. Zaměstnanec si v případě práce z domu upravuje rozvržení pracovní doby sám,
v naprosté většině případů se jedná o práci za pomoci počítače, případně telefonu. Pro
61

Podle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a §
12 odst. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích
posudkové péče.
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účely odpovědnosti za pracovní úraz je velmi praktické evidovat pracovní dobu
zaměstnance tak, aby bylo jasné, kdy zaměstnanec pracuje a kdy se jedná o přestávku
v práci, dále by měl zaměstnanec vykonávat práci na místě k tomu určeném.
Z výše uvedených zákonných definic a soudní judikatury vyplývá, že pracovní
úraz je v souladu s ochrannou funkcí pracovního práva pojímán v poměrně širokém
významu.
Objektivní odpovědnost zaměstnavatele znamená, že pro vznik odpovědnosti
zaměstnavatele není rozhodné, zda a do jaké míry zaměstnavatel pracovní úraz zavinil.
Zaměstnavatel za úraz odpovídá, i pokud veškeré povinnosti dodržel a k úrazu došlo
shodou okolností nebo dokonce neopatrností zaměstnance, postačí splnění zákonných
podmínek.
Pojem pracovního úrazu má však svá omezení a hranice, zaměstnavatel se může
ve výslovně vymezených případech své odpovědnosti zprostit, přičemž jednotlivé
případy je často nutné posuzovat velmi individuálně na základě podrobného vyjádření
lékaře příslušné odborné specializace. Vyjádření lékaře se však vždy bude týkat pouze
otázek posouzení zdravotního stavu úrazem postiženého zaměstnance před samotným
úrazem, dále posouzení vlivu úrazového děje na zdravotní stav zaměstnance a
zhodnocení míry poškození zdraví zaměstnance po úrazu, nicméně definitivní
zodpovězení otázky, zda se jedná či nejedná o pracovní úraz, je ryze právní záležitostí.
Dále je nutné připomenout skutečnost, že pokud by došlo k úrazu zaměstnance,
a tento úraz by na základě okolností, za kterých k úrazu došlo, nebyl uznán jako úraz
pracovní,

zůstává

zaměstnanci

jako

poškozenému

stále

možnost

vymáhat

občanskoprávní cestou náhradu újmy po tom, kdo škodu způsobil.
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V případě, že je založena odpovědnost zaměstnavatele, ale zaměstnanci
vzniklou újmu nelze vyhodnotit jako způsobenou pracovním úrazem (nebo případně i
nemocí z povolání), protože není splněn některý z nutných předpokladů, má
zaměstnanec možnost domáhat se odškodnění podle ustanovení zákoníku práce o
obecné povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu.
Na základě výše uvedených informací a případů řešených judikaturou lze
shrnout, že pojem pracovního úrazu je poměrně ustálený, rovněž judikatura vykládá
tento pojem konstantně již po několik desetiletí s tím, že reaguje na aktuální jevy, které
se v průběhu času v oblasti pracovního práva vyskytují. Je zjevné, že pod pojem
pracovního úrazu bývají podřazovány i judikaturou nově posuzované případy, které by
bylo možné označit za hraniční.

5.3.3 Počet a příčiny pracovních úrazů
Za rok 2014 bylo na základě statistických dat Českého statistického úřadu
zaznamenáno 45058 pracovních úrazů se vznikem pracovní neschopnosti. Z tohoto
počtu si 1412 pracovních úrazů vyžádalo hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dnů. Ve
srovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností
o 950 případů, což představuje zvýšení o 0,47%, přičemž průměrná délka trvání
pracovní neschopnosti pro pracovní úraz se ovšem snížila o 1,42 dne, což znamená
snížení o 2,55%. Za rok 2014 bylo evidováno 117 smrtelných pracovních úrazů, což
oproti roku 2013 představuje nárůst o 4 smrtelné pracovní úrazy.62
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Údaje byly převzaty ze statistických dat Českého statistického úřadu. Tato data byla
zpracována Státním úřadem inspekce práce v roční zprávě Pracovní úrazovost v České
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Smrtelným pracovním úrazem je nejen úraz, kterým byla způsobena smrt
bezprostředně po úrazu, ale podle § 3 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. se pro statistické
účely smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky
úrazem postižený zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku.
Nejčastějším zdrojem vzniku pracovních úrazů jsou materiály, předměty,
výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky, prach. Následují budovy, konstrukce a
povrchy a třetím nejčastějším zdrojem pracovních úrazů bývá poranění ručním
nářadím. Odvětvím s nejvyšším počtem pracovních úrazů je zpracovatelský průmysl s
převahou řemeslníků, obsluhy strojů, montérů. U smrtelných pracovních úrazů
registrovaných Státním úřadem inspekce práce se nejčastějším zdrojem pracovních
úrazů stala pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky. Příčiny pracovních úrazů
byly podle dat Státního úřadu inspekce práce a Českého báňského úřadu rozděleny do
15 kategorií. Nejvyšší počet pracovních úrazů byl podle těchto dat způsoben
v důsledku špatně nebo nedostatečně odhadnutého rizika – a to celých 86,19%.
Následující příčiny, jako například nedostatky osobních předpokladů nebo používání
nebezpečných postupů nebo způsobů práce, byly zastoupeny v daleko menší míře.63
Je nutné provádět průběžně vyhodnocování těchto statistických dat státními
orgány a na základě výsledků přijímat opatření k provádění prevence, například
kontroly zaměstnavatelů. Každý konkrétní zaměstnavatel by měl zvážit rizika svého
pracoviště a jednotlivých zde vykonávaných druhů práce a jejich postupů a přijímat
republice v roce 2014, str. 7, dostupné zde (dne 17.3.2016): http://www.suip.cz/_files/suip63ed3f776131b248e013fd35166c7f8a/pracovni_urazovost_2014.pdf.
63
Údaje byly čerpány z roční zprávy Státního úřadu inspekce práce Pracovní úrazovost v České
republice v roce 2014, str. 23, 28 a 33, dostupné zde
(dne 17.3.2016):
http://www.suip.cz/_files/suip63ed3f776131b248e013fd35166c7f8a/pracovni_urazovost_2014.pdf
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příslušná preventivní opatření.
Zatímco zaznamenané příčiny pracovních úrazů neukazují na obecnou
nedostatečnost v materiálním zajištění bezpečného výkonu práce (příčiny pracovních
úrazů v kategoriích vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu, nepříznivý stav nebo
vadné uspořádání pracoviště, chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění,
chybějící, nedostatečné nebo nevhodné osobní ochranné pracovní prostředky, jsou
v naprosté menšině), existují patrně rezervy v provádění školení zaměstnanců, jejich
informování, organizaci práce a přijímání dalších opatření za účelem odstraňování a
omezování rizik výkonu práce, pochopitelně s vědomím, že nejčastější příčinu
pracovních úrazů – špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko - nelze ze zřejmých
důvodů zcela odstranit.

5.3.4 Postup při vzniku, evidenci a řešení pracovního úrazu
Základní postup při řešení pracovního úrazu vyplývá z povinností stanovených
zaměstnanci a zaměstnavateli zákoníkem práce. Zaměstnanec má podle § 106 odst. 4
písm. h) ZPr především bezodkladně oznámit úraz svůj či jiné osoby nadřízenému
zaměstnanci, pokud to pochopitelně jeho zdravotní stav umožňuje, a spolupracovat při
vyšetřování příčin úrazu. Povinnosti zaměstnavatele, jimiž je dána nutnost jeho
aktivního postupu při pracovních úrazech, jsou upraveny v § 105 ZPr. Zaměstnavatel je
povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti postiženého
zaměstnance, svědků, odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Zaměstnavatel má rovněž povinnost ohlásit bez prodlení úraz
subjektům uvedeným v § 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
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Závěr, zda má být úraz posouzen jako pracovní, by měl být ideálně výsledkem
důsledně a přesně provedené rekonstrukce pracovního úrazu, která je velmi nápomocná
odhalení příčin a poměrů v okamžiku vzniku úrazu – zjištění učiněná na místě a v co
nejkratším čase po úrazové události budou bezpochyby nejspolehlivějším zdrojem
informací. I z tohoto důvodu je stanovena povinnost zaměstnavatele bez vážných
důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění jeho příčin a okolností. Je
zřejmé, že často nebude možné ponechat nezměněný stav pracoviště, proto by měla být
rekonstrukce úrazu provedena co nejdříve.
V průběhu vyšetřování okolností úrazu musí být zjištěna konkrétní situace na
pracovišti před a při vzniku úrazu – přesné místo, okolnosti úrazu, vybavení
zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky, údaje o úrovni znalostí
zaměstnance týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále veškeré údaje
vyžadované pro zápis záznamu o úrazu. Musí být proveden výslech postiženého
zaměstnance, a to nejen o úrazu, ale i o absolvování školení, porozumění pracovním a
bezpečnostním pokynům. Pro řádné vyšetření pracovního úrazu by měl zaměstnavatel
disponovat dokumenty o zdravotním stavu zaměstnance, doklady o jeho kvalifikaci,
účasti na školení a seznámení s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, případně další dokumentaci související s úrazem – například o stavu strojů,
technických zařízení, předmětů, či jiného zdroje úrazu, jejich opravách, revizích a
kontrolách.
Údaje o úrazu – v tomto případě popis úrazového děje, popis místa, času, druhu
zranění, zdroje úrazu, příčin, okolností, za nichž k úrazu došlo, vyjádření úrazem
postiženého zaměstnance a svědků se vyplňují do záznamu o úrazu, který je klíčovým
dokumentem pro zaznamenání rozhodných skutečností. Vzor záznamu o úrazu je
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uveden v příloze k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Záznam o úrazu dále kromě výše
popsaných údajů a informací o stranách pracovněprávního vztahu obsahuje údaj o
trvání pracovní neschopnosti, záznam o kontrole přítomnosti alkoholu či jiných
návykových látek, počet hodin odpracovaných před úrazem, zda a jaké předpisy byly
porušeny, vyjádření úrazem postiženého zaměstnance, a z důvodu plnění prevence i
opatření, která byla přijata k zabránění opakování úrazu.
Záznam o úrazu se vyhotovuje, pokud jím byla způsobena pracovní
neschopnost zaměstnance delší než 3 dny nebo došlo k úmrtí zaměstnance. Záznam o
úrazu by měl zaměstnavatel vyplňovat ihned, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Tiskopisy jsou zveřejněny na internetových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí, je umožněno je zasílat i elektronickou cestou.
Pracovní úraz zaměstnavatel ohlašuje a záznam o úrazu zasílá subjektům stanoveným v
§ 6 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je zaměstnavatel
povinen předat zaměstnanci – pokud má zaměstnanec za to, že jeho obsah neodpovídá
skutečnosti, nebo má jiné výhrady, může se obrátit na odborovou organizaci, zástupce
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě na soud.
Pokud byl zaměstnavatelem záznam o úrazu již odeslán a následně vyjdou
najevo stanovené skutečnosti, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví
zaměstnavatel záznam o úrazu - hlášení změn. V případech všech ostatních úrazů,
jejichž následkem nevznikla pracovní neschopnost delší než 3 dny, je zaměstnavatel
povinen vést evidenci o úrazech v knize úrazů. Je zapotřebí evidovat i úrazy, které se
zpočátku jeví jako nezávažné, a to i když vůbec nevznikla pracovní neschopnost –
důsledky úrazu se mohou plně projevit až v delším časovém úseku a zaevidované údaje
mohou být podkladem pro záznam o úrazu sepsaný dodatečně.
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V případě, že došlo k úrazu u jiného zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen
jej bez odkladu uvědomit a umožnit mu účastnit se na objasňování příčin a okolností
úrazu a rovněž ho seznámit s výsledky této činnosti. Za tímto účelem mu předá veškeré
informace, včetně kopie nebo výpisu údajů z knihy úrazů.
Přestože má zaměstnanec povinnost úraz bezodkladně oznámit, nárok na
odškodnění vyplývající z uznání úrazu jako pracovního pozdějším nahlášením
nezaniká. Rovněž neexistence záznamu o úrazu neznamená zánik nároku. Nejvyšší
soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 6 Cz 5/65, ze dne 9.2.1965, rozhodl: „Nárok na
odškodnění pracovního úrazu není závislý na tom, zda pracovník úraz ohlásí či nikoliv,
ani na tom, zda je nebo není sepsán záznam o úrazu. I výpověď svědka, který nebyl
bezprostředním svědkem úrazu, může přispět ke zjištění skutečného stavu věci.“
Celkový proces odškodnění úrazu je relativně složitý postup, jehož hlavním
cílem je určení výše odškodnění pro úrazem postiženého zaměstnance. Složitost
postupu se bude odvíjet od skutečnosti, zda bude panovat shoda zaměstnance a
zaměstnavatele a zda bude odškodnění stanoveno v plné výši či nikoliv. V okamžiku,
kdy bude připadat v úvahu úplné zproštění se povinnosti zaměstnavatele k náhradě
škody či nemajetkové újmy nebo by odškodnění mělo být z důvodu částečného
zproštění se povinnosti sníženo, dojde pravděpodobně ke sporům a průtahům.
Zaměstnavatel by měl v tomto procesu postupovat iniciativně, pokud však
nepřistoupí k jednotlivým krokům v přiměřeném čase, může zaměstnanec vznášet své
požadavky a sám žádat náhradu. V krajním případě – zejména pokud zaměstnavatel
nárok zaměstnance zcela odmítá nebo nelze dosáhnout shody na výši odškodnění se
musí zaměstnanec obrátit na soud, případně i odborovou organizaci. Ta má podle § 322
odst. 1 písm. c) a d) ZPr kromě možné účasti na zjišťování příčin a objasňování
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pracovních úrazů a nemocí z povolání i právo prověřovat, zda zaměstnavatel řádně
vyšetřuje pracovní úrazy.
Nad neplněním výše uvedených povinností zaměstnavatelem vykonávají
kontrolu orgány inspekce práce, které uplatňují svá oprávnění podle zákona č.
251/2005 Sb., o inspekci práce. Statní úřad inspekce práce, který je nadřízený
jednotlivým inspektorátům, rovněž vede a zajišťuje provoz informačního systému o
pracovních úrazech a informačního systému zaměřeného na rizika při výkonu práce a
na opatření k jejich odstraňování zjištěných kontrolou.
V souvislosti s pracovními úrazy mohou vznikat přestupky zaměstnavatelů –
fyzických osob, tím, že nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, nevyhotoví
záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném rozsahu, nepředá
vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného
pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům, nevede evidenci o pracovních úrazech
ve stanoveném rozsahu, neohlásí pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným
orgánům a institucím nebo nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů. Za
přestupek nevyšetření příčin a okolností pracovního úrazu lze ukládat pokutu až do
výše 1.000.000,- Kč, za nepřijetí opatření proti opakování pracovních úrazů dokonce až
do 2.000.000,- Kč, za zbylé přestupky do výše 400.000,-Kč.64 Zaměstnavatel –
právnická osoba se může dopustit správních deliktů na úseku bezpečnosti práce
formulovaných stejným způsobem jako přestupky zaměstnavatelů – fyzických osob, a
lze mu uložit pokuty ve stejné výši,65 přičemž podle § 36 se při určení výše pokuty
právnické osobě přihlédne k jejím poměrům, k závažnosti správního deliktu, zejména
64

Podle § 17 odst. 1 písm. j), k), l), m), n), o) a odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce.
65
Podle § 30 odst. 1 písm. j), k), l), m), n), o) a odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 251/2005
Sb., o inspekci práce.
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ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
Kromě těchto finančních sankcí při nedodržení uložených povinností vznikají
zaměstnavateli další ztráty často i ve spojení s vyšetřováním pracovního úrazu, kdy
může dojít k nutnosti zastavit provoz, výrobu a ponechat pracoviště v nezměněném
stavu. Následkem vážnějšího pracovního úrazu je pochopitelně i chybějící zaměstnanec
či zaměstnanci. Nezanedbatelným faktorem je i psychosociální působení. Přestože je
pro zaměstnavatele, zvláště, jejichž podnikání je menšího rozsahu, velmi náročné
dostát veškerým bezpečnostním požadavkům, je dodržování stanovených povinností
nejvhodnějším způsobem předcházení pracovním úrazům.
Za účelem prevence opakujících se úrazů zákoník práce určuje zaměstnavateli
obecnou povinnost přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. Zaměstnavatel
je k přijetí těchto opatření motivován nejen pokutami orgánů inspekce práce, kdy právě
za tento přestupek nebo správní delikt lze uložit nejvyšší pokutu na úseku bezpečnosti
práce, ale v případě opakovaného výskytu pracovních úrazů i zvýšením nákladů na
pojistné, čímž je kompenzováno navýšení výdajů vynakládaných na zdravotní péči.
Podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, může příslušná zdravotní pojišťovna
vyměřit přirážku k pojistnému v případě opakovaného výskytu pracovních úrazů nebo
nemocí z povolání ze stejných příčin66 za uplynulý kalendářní rok až do výše 5 % z
podílu na jím hrazeném pojistném všech zaměstnanců.
V případě vážného porušení povinností na straně zaměstnavatele existují rovněž
sankční nároky úrazové pojišťovny podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví
66

S výjimkou pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, jejichž příčina je nezjištěna nebo k
nimž došlo ohrožením zvířaty nebo přírodními živly anebo v důsledku protiprávního jednání
třetích osob.
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podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Podle § 10 odst. 1 této vyhlášky má
pojišťovna vůči zaměstnavateli právo na náhradu až do výše poskytnutého plnění,
pokud zaměstnavatel nebo zaměstnanec zaměstnavatele způsobil škodu úmyslně, pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, pokud nastalo ze strany zaměstnavatele
nebo jeho zaměstnance zvláště závažné porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a pokud toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody,
nebo došlo-li ke škodě v přímé souvislosti s výkonem činnosti provozované
neoprávněně. Podle § 10 odst. 2 vyhlášky má stejné právo pojišťovna proti
zaměstnavateli, byla-li škoda způsobena zaviněným porušením pracovních povinností v
pracovněprávních vztazích, avšak jen do výše, kterou může zaměstnavatel požadovat
na odpovědném zaměstnanci podle pracovněprávních předpisů. Další právo pojišťovny
na náhradu je stanoveno § 9 odst. 1 - poruší-li zaměstnavatel povinnosti uvedené v § 8
písm. a), b) a c)67 a tím ztíží zjištění právního důvodu plnění, rozsahu nebo výše škody,
má pojišťovna vůči němu právo na přiměřenou náhradu, zejména nákladů vyvolaných
tímto porušením, nejvýše však do poloviny částek, které z důvodu pojistné události
vyplatila.

Mám za to, že se jedná o relativně účinný systém, který právě propojením
stanovených povinností a konkrétních sankcí daných souhrnem právních předpisů
působí na zaměstnavatele motivačně, zejména pokud dotčené subjekty budou vyvíjet
dostatečnou snahu postihnout porušování povinností a v případě prokázání udělit
adekvátní sankci.

67

Jedná se obecně zejména o povinnost předcházet škodným událostem, informační povinnosti
vůči pojišťovně a v řízení o náhradě škody jednat v souladu s pokyny pojišťovny.
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5.4 Nemoc z povolání
5.4.1 Pojem a druhy nemocí z povolání
Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu.
Tímto ustanovením § 271k odst. 4 zákoníku práce odkazuje na nařízení vlády č.
290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
Toto nařízení vlády ve svém § 1 odst. 1 vymezuje nemoci z povolání jako
nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo
jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z
povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým
působením chemických látek. Dále § 1 odst. 2 nařízení vlády uvádí, že seznam nemocí
z povolání tvoří přílohu tohoto nařízení.
Vývoj nových technologií, rozvoj různých pracovních odvětví a lékařských
poznatků se promítá do seznamu nemocí z povolání, který je průběžně doplňován.
Zákoník práce reflektuje nutnost určité pružnosti při posuzování nemocí z povolání, a
proto v § 269 odst. 3 stanoví, že jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc z
povolání 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.
Zákoník práce formulaci pojmu nemoci z povolání neobsahuje, přestože uvádí
podmínky, za kterých se nemoc z povolání odškodňuje. Pokud lze pojem nemoci
z povolání alespoň výše uvedeným způsobem definovat v nařízení vlády, není podle
mého názoru důvod, aby definice nebyla obsažena v zákoníku práce jako u pracovního
úrazu.
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Zaměstnavatel je podle § 269 odst. 2 zákoníku práce povinen nahradit
zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí z povolání, jestliže
zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek,
za nichž nemoc z povolání, kterou byl postižen, vzniká. Toto ustanovení nabývá
důležitosti ve sporných případech, kdy existuje více zaměstnavatelů, u kterých
zaměstnanec pracoval. Odpovědným zaměstnavatelem tedy není nutně zaměstnavatel,
u kterého se nemoc zaměstnance projevila, ale zaměstnavatel, u něhož byly dány
podmínky, za nichž konkrétní nemoc z povolání vzniká, a to bez ohledu na délku trvání
pracovního poměru zaměstnance, přičemž existuje-li těchto zaměstnavatelů více, je
odpovědným ten, u kterého zaměstnanec pracoval naposledy před zjištěním nemoci z
povolání. Tyto skutečnosti jistě budou ve sporných případech předmětem dokazování.
Délka trvání pracovního poměru má však vliv na regresní úhradu ostatních
zaměstnavatelů podle § 271n odst. 1 zákoníku práce, podle kterého má zaměstnavatel,
který škodu nebo nemajetkovou újmu nahradil, právo na náhradu vůči všem
zaměstnavatelům, u nichž postižený zaměstnanec za podmínek, za nichž nemoc
z povolání vznikla, pracoval, a to v rozsahu odpovídajícím době, po kterou u nich
pracoval. Tento regresní nárok zaměstnavatele byl plně převzat do novelizovaného
textu zákoníku práce, zatímco regresní nárok zaměstnavatele na náhradu škody vůči
tomu, kdo poškozenému odpovídá podle občanského zákoníku, začleněn nebyl, a to
z důvodu, že věcně nepatří do pracovněprávní úpravy, protože neupravuje vztah mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem.68
U formulace podmínek uvedených v zákoníku práce, za kterých je
68

Odůvodnění uvádí důvodová zpráva k návrhu zákona č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o
úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony.
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zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu, je nutné zdůraznit slovní spojení
„za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání“. Toto vymezení totiž znamená, že
není nutné dokazovat příčinnou souvislost mezi vznikem nemoci z povolání a
faktickými pracovními podmínkami zaměstnance, kterého nemoc postihla, tj. jestli
zaměstnanec skutečně onemocněl následkem výkonu práce za určitých pracovních
podmínek konkrétního pracoviště.
Tento závěr potvrdil i rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2308/2002 ze
dne 23. 5. 2003, kterým byl posuzován vznik onemocnění – virové hepatitidy typu B u
posudkové lékařky, přičemž součástí výkonu jejího zaměstnání byl kontakt s infekčně
nemocnými osobami a infekčním materiálem. Nejvyšší soud uvedl, že „Ke vzniku
odpovědnosti za škodu při nemocech z povolání je třeba již jen zjištění, že zaměstnanci
vznikla škoda a že je zde příčinná souvislost mezi uvedenou nemocí z povolání a
vzniklou škodou (nikoli příčinná souvislost mezi vznikem onemocnění a prací
žalobkyně jako posudkové lékařky – takovou příčinnou souvislost zákon nevyžaduje).
Pro vznik odpovědnosti za škodu vzniklou nemocí z povolání není důležité ani
zjišťování, kde a za jakých okolností s vysokou pravděpodobností žalobkyně uvedenou
nemocí skutečně onemocněla.”
V dalším rozhodnutí se Nejvyšší soud zabýval právní otázkou, zda může být
nemocí z povolání onemocnění zaměstnance vzniklé při práci s látkou s alergizujícím
účinkem, která se vyskytuje jak v pracovním, tak i v jiném prostředí zaměstnance.
Pracovní náplní zaměstnance bylo předvádění vysavačů, včetně ukázky luxování
prachu. Nejvyšší soud v tomto rozsudku sp. zn. 21 Cdo 3789/2012 ze dne 26.9.2013,
výslovně uvedl, že „Onemocnění zaměstnance astmatem bronchiale vzniklé při práci s
látkou s alergizujícím účinkem je nemocí z povolání bez ohledu na skutečnost, že se
tato látka vyskytovala i v jiném než pracovním prostředí zaměstnance (např. v jeho
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domácím prostředí).”
Z výše uvedeného vyplývá, že pro uznání onemocnění jako nemoci z povolání
je zejména nutné, aby onemocnění bylo kvalifikováno jako nemoc ze seznamu nemocí
z povolání uvedeného v příloze nařízení vlády č. 290/1995 Sb. a byly splněny
podmínky, za nichž tato nemoc vzniká.
V uvedeném seznamu nemocí z povolání byly nemoci rozčleněny do 6 kapitol,
v nichž jsou nemoci z povolání kategorizovány podle faktorů, na základě kterých
vznikají, přičemž jsou uvedeny i další podrobnosti vzniku jednotlivých příslušných
nemocí.
V první kapitole se jedná o nemoci způsobené chemickými látkami,
podmínkou je prokázání expozice, která je podle současných lékařských poznatků
příčinou nemoci. Jde o nemoci, které způsobují jednotlivé chemickými prvky,
chemické látky, jejich sloučeniny a směsi, příkladem jsou nemoci z chromu a jeho
sloučenin, niklu a jeho sloučenin, nemoci z organických kyselin. Za rok 2014 bylo
hlášeno 9 případů nemocí z povolání této kapitoly.69
Kapitola II. zahrnuje nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory,
například nemoci způsobené ionizujícím nebo elektromagnetickým zářením, zákal
čočky způsobený tepelným zářením, percepční kochleární vada sluchu způsobená
hlukem, některé nemoci nervů, kostí a kloubů apod. Fyzikální faktory se podílejí na
vzniku nemocí z povolání největším podílem – v roce 2014 bylo zaznamenáno 520
69
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případů.70
Kapitola III. obsahuje nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic,
pohrudnice a pobřišnice. Jedná se zejména o nemoci způsobené vdechováním různých
druhů prachu a jiných látek a druhý nejčastější typ nemocí z povolání - v roce 2014
došlo k 273 onemocněním.70
Kapitola IV. se týká nemocí kožních – jedná se o nemoci kůže způsobené
fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory. Nemoc vzniká při práci, u níž se
uvedené faktory vyskytují a jsou podle současných lékařských poznatků příčinou
nemoci. Za rok 2014 se uvádí počet 179 případů.70
Do kapitoly V. patří nemoci z povolání přenosné a parazitární. Podmínkou
vzniku je pouze práce, u níž je prokázáno riziko nákazy nebo práce v epidemiologicky
obtížných oblastech s rizikem nákazy. Za rok 2014 bylo zaznamenáno 230 případů
onemocnění.70
Kapitola VI. se týká nemocí z povolání způsobených ostatními faktory a
činiteli. V této skupině jsou nemoci, které vznikají při práci spojené s vysokou
profesionálně podmíněnou hlasovou námahou.
Seznam nemocí z povolání je průběžně aktualizován, a to zejména na základě
nových lékařských a vědeckých poznatků, zejména o předpokladech vzniku různých
onemocnění, a v souvislosti s vývojem různých profesí, nových technologií, materiálů a
70
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látek, které mohou mít vliv na zdravotní stav zaměstnanců. Z tohoto důvodu dochází k
tomu, že bývají některé nemoci ze seznamu odstraněny, zatímco o další nemoci se
seznam rozšiřuje. Některé údaje v seznamu nemocí bývají průběžně upravovány a
upřesněny, včetně podmínek vzniku nemoci z povolání.
Podmínky vzniku nemoci z povolání není vždy snadné jednoznačně definovat.
Je nutné mít na zřeteli vždy i hledisko možného zneužití, opačným aspektem je
stanovení jasných kritérií, za nichž má být uznaná nemoc z povolání odškodněna. Nové
poznatky a podklady pro přesné určení nemocí z povolání vycházejí proto z oboru
pracovního lékařství.
Seznam nemocí z povolání je poměrně omezený vzhledem k onemocněním,
která vznikají u kancelářských profesí. Přestože se u některých zaměstnanců, zejména
manažerů, ale například i zdravotnických pracovníků, objevují ve zvýšené míře
psychické obtíže a poruchy psychického stavu, onemocnění jako deprese, poruchy
vyvolané stresem, syndrom vyhoření seznam nemocí z povolání neobsahuje. Jedním z
důvodů je kromě problematiky definice a obtíží s diagnostikou, zejména se zjištěním
faktorů, které k nemoci vedly (zda je dána souvislost s pracovními podmínkami), i
obava ze zneužívání.
Ve velké míře se u kancelářských profesí objevují rovněž zdravotní obtíže
spojené se sedavým způsobem výkonu práce. Onemocnění spojená s krční páteří, která
nastávají následkem výkonu práce u počítače, nevhodnou pozicí a nerovnoměrným
zatížením svalů, se však v nejbližší době (nový seznam nemocí z povolání má platit od
roku 2017) na seznam nemocí z povolání nedostanou. Podle lékařů, kteří se na
sestavování seznamu nemocí z povolání podílejí, jsou problémy spojené s krční páteří
způsobeny ve většině případů nesprávnou pozicí zaměstnance u počítače, nevhodným
90

uspořádáním jeho pracoviště, případně nedostatky v režimu práce, tedy činiteli, které
lze ovlivnit.
Naopak mají být do nového seznamu nemocí z povolání platného od roku 2017
doplněny nemoci bederní páteře. Ty jsou nejčastěji způsobeny manipulací s břemeny
vyšší váhy, případně nepřirozeným zatížením páteře.
U prací vykonávaných především u počítače se také objevují nemoci z
přetěžování končetin, zejména pravé ruky. Jde o chronické přetěžování svalů a šlach v
souvislosti s prací s myší a celkově nevhodném uspořádání práce s počítačem z
ergonomického hlediska. Tímto vzniká například syndrom karpálního tunelu, jehož
výskyt je stále velmi vysoký. Jde o onemocnění z dlouhodobého nadměrného
jednostranného zatížení, jež jsou řazena mezi nemoci způsobené fyzikálními faktory.
Toto onemocnění vzniká následkem přetěžování, vibrací nebo vysokým počtem
opakujících se stereotypních pohybů, proto postihuje nejen dělnické, ale i kancelářské
profese. Toto onemocnění však často nebývá evidováno.71
I u nemoci z povolání je stejně jako u pracovních úrazů vzhledem k predispozici
zaměstnance k onemocnění odpovědnost zaměstnavatele pojímána široce, což je patrné
z níže uvedeného soudního rozhodnutí.
„Byla-li zjištěna u pracovníka nemoc z povolání a pracoval-li pracovník před
jejím zjištěním u organizace za podmínek, z nichž tato nemoc vzniká, odpovídá
organizace za škodu z nemoci z povolání bez ohledu na to, že snad pracovník byl
71
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zvýšenou měrou disponován pro onemocnění touto nemocí. Některé nemoci uvedené
v příloze nevznikají pouze v pracovním procesu, nýbrž i za jiných okolností z jiného
důvodu, v takovém případě je nutno umožnit organizaci, aby případně podala důkaz o
tom, že nemoc vznikla výhradně z příčin, které nebyly v souvislosti s prací u
organizace.“72
Nezanedbatelným pojmem je v oblasti nemocí z povolání rovněž ohrožení
nemocí z povolání, kterým se podle § 347 odst. 1 zákoníku práce rozumí takové změny
zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za
nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození
zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za
stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. S tímto stavem, který musí
být uznán lékařským posudkem, jsou spjaty zejména povinnosti zaměstnavatele. Jedná
se hlavně o povinnost převést zaměstnance na jinou práci, přičemž při tomto převedení
přísluší zaměstnanci doplatek, pokud za práci přísluší nižší plat. Ohrožení nemocí z
povolání může vést i k výpovědi dané zaměstnavatelem podle § 52 písm. d) ZPr, pokud
stejně tak jako po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, zaměstnanec nesmí dále
konat dosavadní práci. V tomto případě zaměstnanci náleží odstupné ve výši nejméně
dvanáctinásobku průměrného výdělku.
„Institut ohrožení nemocí z povolání vyvolává zásadní lékařské i právní
pochybnosti pro praxi, a proto zatím není příliš uplatňován. Z lékařského hlediska jde
především o to, od jakého stupně změny zdravotního stavu lze již ohlásit nemoc
z povolání. Z právního hlediska lze poukázat na to, že je nekoncepční konstruovat
nárok na mzdovou či platovou složku charakteru „doplatku“ za něco jiného než za
výkon práce a navíc ji koncipovat jako časově neomezenou. Nároky zaměstnanců na
72
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doplatek do průměrného výdělku z titulu převedení na jinou práci pro ohrožení nemocí
z povolání nejsou kryty zákonným pojištěním zaměstnavatelů, jdou proto plně k tíži
zaměstnavatelů. Uvedený aspekt zvyšuje „nechuť“ zaměstnavatelů aplikovat tento,
jinak jistě potřebný a prospěšný, institut ochrany zdraví zaměstnanců.“73
5.4.2 Počet a příčiny nemocí z povolání
Početní stav nemocí z povolání z různých hledisek je dlouhodobě sledován na
základě informací Národního registru nemocí z povolání. Statistika nemocí z povolání
a sledování různých faktorů, které k onemocněním v souvislosti s pracovními
podmínkami vedou, představuje přehled vývoje následků pracovních podmínek na
zdraví pracovníků.
V roce 2014 bylo v České republice diagnostikováno 1214 nemocí z povolání a
36 ohrožení nemocí z povolání, a to celkem u 1065 osob, z toho 598 mužů a 467 žen. Z
celkových počtů vyplývá, že u některých osob došlo ke kombinaci více nemocí z
povolání. V porovnání s rokem 2013 došlo ke zvýšení počtu nemocí z povolání a
ohrožení nemocí z povolání o 208 případů, což činí nárůst zhruba o 20%, nicméně
nelze říct, že by počet nemocí z povolání vzrůstal, protože za posledních 10 let počet
nemocí z povolání průběžně kolísal.74 Zpráva Státního zdravotního ústavu Nemoci z
povolání v České republice za rok 2014 nicméně uvádí, že „přes uvedené skutečnosti
nadále platí, že počty hlášených profesionálních onemocnění byly i v roce 2014 s
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vysokou pravděpodobností podhodnoceny a neodpovídají zcela realitě.”75
Podle krajů bylo stejně tak jako v jiných letech nejvíce nemocí z povolání
nahlášeno v Moravskoslezském kraji, přičemž nejvyšší počet onemocnění byl způsoben
fyzikálními faktory, jde tedy o nemoci z povolání kapitoly II. seznamu nemocí z
povolání.
Fyzikální faktory (kapitola II) způsobily v roce 2014 celkem 42,8 % ze všech
hlášených nemocí z povolání. Jednalo se zejména o pneumokoniózu způsobenou
prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, dále o nemoci z
přetěžování končetin a o nemoci z vibrací. Podle odvětví ekonomické činnosti byla
onemocnění hlášena nejvíce v odvětví „těžba a dobývání” (jednalo se nejvyšším
podílem o nemoci způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu
křemičitého), dále „zdravotní a sociální péče” (převažovala přenosná a parazitární
onemocnění) a s menším počtem případů následovalo odvětví „výroba motorových
vozidel, přívěsů a návěsů” (s převahou onemocnění způsobených přetěžováním
končetin).76
Nejvíce nemocí z povolání vzniklo v roce 2014 v podnicích s 500 a více
zaměstnanci. Z hlediska pohlaví převažují muži s 55 % případů nemocí z povolání.77
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V současnosti je nejčastější diagnózou hlášených nemocí z povolání, se kterou
se lékaři setkávají, výše popsaný syndrom karpálního tunelu.78 Obecně se jedná o
nemoc pracovníků vykonávajících práci, pro kterou je charakteristická nadměrná,
dlouhodobá a jednostranná lokální svalová zátěž drobných svalů ruky a předloktí, ať už
ve smyslu používání větší svalové síly s nižší četností pohybů, nebo menší svalové síly
s vysokou četností pohybů, další pracovní příčinou je vliv vibrací s přenosem na ruce.79
Z prevenčního hlediska je vhodné brát v úvahu rovněž kategorii ohrožení
nemocí z povolání, kterou se rozumí stav, ve kterém by nemoc z povolání vznikla při
pokračujícím výkonu práce za shodných pracovních podmínek. Nejčastěji bylo
diagnostikováno ohrožení nemocí z povolání poškozením periferních nervů z
dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže končetin.80
K výše uvedeným údajům lze uvést, že stejně tak jako se bude vyvíjet
kategorizace nemocí z povolání – určení jednotlivých nemocí z povolání a kritérií pro
jejich uznávání, bude se měnit i celková struktura případů podle rozvoje pracovních
odvětví a jejich pracovních podmínek.
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5.4.3 Postup při vzniku, evidenci a uznávání nemocí z povolání
Postup při uznávání nemocí z povolání upravuje 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), vydaná k provedení § 65 zákona č.
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
Tato vyhláška upravuje postup posuzování a uznávání nemocí z povolání tzv.
poskytovateli v oboru pracovního lékařství - lékařskými pracovišti, kterým bylo na
dobu 10 let vydáno povolení ministerstva zdravotnictví podle § 66 zákona č. 373/2011
Sb., a kde působí lékaři s požadovanou praxí a se specializovanou způsobilostí v oboru
pracovního lékařství. Tito tzv. poskytovatelé v oboru pracovního lékařství jsou
oprávněni posuzovat a uznávat nemoci z povolání, za účelem jejího zjištění i provádět
vyšetření a sledovat vývoj zdravotního stavu osoby s uznanou nemocí z povolání.
Za účelem zjištění podrobných informací o zdravotním stavu zaměstnance jsou
na základě § 62 zákona č. 373/2011 Sb., zaměstnanci provedena odborná vyšetření.
Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství nahlíží i do
zdravotnické dokumentace předané v rozsahu potřebném k posouzení nemoci
praktickým lékařem – pro závěr o případné nemoci z povolání je nutné zjistit i
zdravotní stav zaměstnance před vznikem onemocnění, případně zjistit výsledky
přechozích provedených vyšetření a stanovisko praktického lékaře, a dále jsou
prověřovány podmínky samotného pracoviště zaměstnance ve smyslu existence
nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnanců a možnosti způsobit nemoc z povolání.
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pracovnělékařských služeb vstup na pracoviště posuzovaného zaměstnance tak, aby
bylo možné posoudit skutečnosti mající vliv na zdraví zaměstnanců, a s tímto záměrem
případně provést testy, odebrat vzorky apod. Posouzení podmínek pracoviště je zásadní
složkou procesu uznání nemoci z povolání – pokud by nebyl shledán vliv pracovního
prostředí na vznik nemoci z povolání, nelze připustit, že zaměstnanec trpí nemocí z
povolání.
Obsahem následně vypracovaného lékařského posudku je především závěr, zda
je či není onemocnění zaměstnance uznáno jako nemoc z povolání, přičemž v případně
kladného posouzení musí být přesně stanovena konkrétní nemoc ze seznamu nemocí z
povolání. Datem zjištění nemoci je den vyšetření, při kterém bylo prokázáno
onemocnění uznané za nemoc z povolání poprvé.
Jsou-li na základě výsledků odborných vyšetření a posouzení zdravotního stavu
posuzovaného zaměstnance zjištěny předpoklady, za nichž nelze nemoc, která byla
uznána jako nemoc z povolání, nadále za nemoc z povolání pokládat, je naopak vydán
lékařský posudek o ukončení nemoci z povolání, který obsahuje závěr, že onemocnění
posuzované osoby již nadále podmínky pro uznání nemoci z povolání nesplňuje.
Podmínkami, za kterých nemoc nadále nelze uznat jako nemoc z povolání, je zejména
normalizace nálezu, odeznění příznaků a známek nemoci.
Poskytovatel v oboru pracovní lékařství, který lékařský posudek vydal, je
povinen obstarat neprodlené a prokazatelné předání právními předpisy stanoveným
osobám, především zaměstnanci, poslednímu zaměstnavateli zaměstnance, pracujícího
u něj za podmínek, za kterých nemoc z povolání vzniká, subjektu, který poskytuje
peněžité plnění v souvislosti s nemocí z povolání, a dalším stanoveným subjektům.
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Důležitost lékařského posouzení zdravotního stavu zaměstnance je potřeba
obzvlášť zdůraznit – odborný lékařský závěr zcela ovlivňuje rozhodnutí soudu, zda se v
posuzovaném případě jedná o nemoc z povolání. Relevanci lékařského závěru dovodil
Ústavní soud ve svém usnesení III.ÚS 233/01 ze dne 10.7.2001 (U 25/23 SbNU 335),
ve kterém se zabýval otázkou kompetence soudu k přezkoumání správního rozhodnutí.
Ústavní soud judikoval, že „rozhodnutí o tom, zda určitá choroba, kterou postižená
osoba trpí, je nemocí z povolání, o které i v souzeném případě jde, je nepochybně
rozhodnutím, které závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu, které navíc provádí
specializované zdravotnické pracoviště. Otázky odborné (lékařské) v těchto případech
vysoce převažují nad otázkami právními. Správní orgán při svém rozhodování vychází
z odborného lékařského posouzení, které je pro něj směrodatné. Proto také zákonodárce
podobná rozhodnutí vyloučil ze soudního přezkumu...“
Aktuálně je kompetenční výluka zakotvena v § 70 písm. d) zákona č. 150/2002
Sb., soudního řádu správního, jenž stanoví, že ze soudního přezkoumání jsou
vyloučeny úkony správního orgánu, jejichž vydání závisí výlučně na posouzení
zdravotního stavu osob nebo technického stavu věcí, pokud sama o sobě neznamenají
právní překážku výkonu povolání, zaměstnání nebo podnikatelské, popřípadě jiné
hospodářské činnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Aplikován bývá rovněž § 70
písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, kterým jsou ze soudního
přezkumu vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími. Vyloučení
rozhodnutí o přezkoumání lékařského posudku o zjištění nemoci z povolání ze
soudního přezkumu je potvrzováno i ustálenou judikaturou.81
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Například rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 151/2015 ze dne 26.1.2016,
usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 7 A 93/2002 ze dne 11.11.2003.
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V obzvlášť komplikovaných případech mohou být v průběhu soudního řízení
vypracovány revizní lékařské posudky a může dojít k rozporům mezi závěry
jednotlivých posudků. K otázce hodnocení důkazů vyslovil Ústavní soud ve svém
nálezu sp. zn. I. ÚS 2864/09, ze dne 3. května 2010, že „obecné soudy postupují v
hranicích vymezených zásadou volného hodnocení důkazů a jestliže nelze mezi
vyslovenými skutkovými závěry a provedenými důkazy konstatovat extrémní rozpor,
nepodloženost závěrů provedenými důkazy, Ústavnímu soudu zásadně nepřísluší
zasahovat. Při hodnocení znaleckých posudků nelze vycházet jen z izolovaného závěru
v posudku vysloveného, ale je nutno každý znalecký posudek posuzovat v celém
komplexu, a zejména i v porovnávání s posudky ostatními.“
Veškeré údaje o případech uznaných nemocí z povolání a ohrožení nemocí z
povolání, které byly hlášeny a odhlášeny, jsou shromažďovány a evidovány v
Národním registru nemocí z povolání, jehož zpracovatelem je Oddělení pracovního
lékařství v rámci Centra hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního
ústavu a správcem Ústav zdravotnických informací a statistiky. Tento registr patří mezi
zdravotní registry tvořící Národní zdravotnický informační systém a je napojen na
statistický systém Evropské Unie. Hlášení do registru podávají poskytovatelé v oboru
pracovní lékařství s vydaným povolením uznávat nemoci z povolání, data vkládají
hlavně Střediska nemocí z povolání a Krajské hygienické stanice. Údaje následně
využívá Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní
zdravotní ústav, Ústav zdravotnických informací a statistiky, Český statistický úřad,
mezinárodní statistické systémy a specializovaní lékaři. Data jsou zpracovávána
elektronickou cestou, což umožňuje jejich jednodušší využití a monitorování
z dlouhodobého hlediska i pro celostátní statistiky.
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5.5. Zproštění se povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy
5.5.1 Důvody zproštění se povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu
Vzhledem k tomu, že povinnost zaměstnavatele k náhradě újmy se uplatňuje u
všech případů pracovních úrazů a nemocí z povolání, přestože zaměstnavatel dodržel
veškeré své povinnosti, týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bylo
by pro zaměstnavatele nadměrně přísné, kdyby za újmu odpovídal zaměstnanci i
v situacích, které odůvodňují jeho zproštění se povinnosti k náhradě škody či
nemajetkové újmy. Na druhou stranu by nemožnost zprostit se povinností k náhradě
byla nevhodná i z hlediska jednání zaměstnance, který by měl být motivován
k řádnému dodržování svých povinností.
Z tohoto důvodu zákoník práce stanoví ve svém § 270 a § 271 možnost
zaměstnavatele ke zproštění se povinnosti k náhradě, a to částečné nebo celkové,
přičemž tato možnost je dána pouze v taxativně stanovených případech. Obecně lze
shrnout, že se vždy jedná o případy porušení povinností zaměstnance nebo případy jeho
rizikového chování, které odůvodňují povinnost zaměstnavatele nahradit újmu zcela
eliminovat nebo alespoň poměrně snížit.

5.5.2 Úplné zproštění se povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu
Důvodem pro úplné zproštění zaměstnavatele je vznik škody či nemajetkové
újmy porušením právních či jiných předpisů nebo pokynů k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci zaviněním zaměstnance, a to přestože byl s těmito předpisy či
pokyny řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a
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kontrolovány. Musí se jednat o porušení konkrétního ustanovení předpisu či pokynů a
rovněž musí být jednoznačné, jak a kdy byl zaměstnanec s tímto předpisem či pokynem
seznámen. Tímto předmětné ustanovení zákoníku práce neklade pouze povinnosti
k dodržování právních či jiných předpisů nebo pokynů k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na zaměstnance, ale zpětně zavazuje i zaměstnavatele, aby
dbal na řádné seznámení zaměstnanců s informacemi, které mají vliv na jejich
bezpečnost a řádné plnění jejich povinností. Tuto povinnost musí zaměstnavatel plnit
jak při nástupu do zaměstnání, tak i v průběhu trvání pracovního poměru, přičemž
nestačí pouze formální seznámení s předpisy a pokyny, zaměstnavatel má provádět
řádná pravidelná školení a znalosti, které jimi mají být získány, rovněž ověřit a tím se
ujistit, že zaměstnanec skutečně porozuměl obsahu těchto předpisů a pokynů.
K seznámení s předpisy a pokyny byla přijata judikatura, konkretizující tento
pojem: „Nejde o řádné seznámení zaměstnance s předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci nebo s příkazy, zákazy a jinými pokyny k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví, jestliže by se podnik omezil pouze na to, že by pracovníkovi dal k
přečtení příslušné bezpečnostní předpisy. Na tomto závěru by neměnilo nic ani to,
kdyby pracovník svým podpisem potvrdil, že s těmito předpisy byl seznámen."82
Existují i případy, kdy seznámení zaměstnance s předpisy a pokyny může být
zajištěno subjektem odlišným od zaměstnavatele. Tento případ nastává zejména u
seznámení s dopravními předpisy, které jsou rovněž považovány za právní či ostatní
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle rozhodovací praxe
Nejvyššího soudu platí: „při zkoumání, zda se zaměstnavatel zprostil odpovědnosti za
pracovní úraz zaměstnance, u něhož je řízení vozidla předmětem pracovního vztahu,
osvědčuje seznámení zaměstnance s dopravními předpisy již zkouška z odborné
82

Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR sp.zn. 1 Cp 42/62 (R 32/1963, str. 101).
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způsobilosti k řízení motorových vozidel”.83 Další rozsudky tento názor potvrzují a
dále rozvádí: „Protože vyžadování a kontrola znalostí a dodržování pravidel silničního
provozu je ve vztahu ke všem účastníkům silničního provozu svěřeno Policii České
republiky, není třeba zkoumat ani kontrolu znalostí a dodržování těchto předpisů
zaměstnavatelem.”84
Stejné soudní rozhodnutí potvrdilo i pravidlo, že zaměstnavatel nemusí
zaměstnance seznamovat s předpisy a informacemi, jejichž obecná znalost se
předpokládá. Rozsudek Nejvyššího soudu zde v souvislosti se seznámení s dopravními
předpisy uvedl: „Dopravní předpisy ukládají povinnosti nejen řidičům silničních
motorových vozidel, nýbrž i ostatním účastníkům silničního provozu, tj. spolujezdcům,
chodcům, cyklistům…Povinnost dodržovat pravidla silničního provozu mají všechny
osoby, které se přímým způsobem účastní silničního provozu, bez ohledu na to, zda
jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru a zda činnost, v rámci níž se účastní
silničního provozu, souvisí s výkonem práce. Oproti řízení silničního motorového
vozidla... se u spolujezdců – stejně jako u chodců či cyklistů – znalost elementárních
dopravních předpisů, pokud jde o pravidla upravující způsob jejich chování v silničním
provozu, předpokládá. Předpoklad znalosti pravidel silničního provozu, ohledně nichž
není vyžadována zvláštní odborná způsobilost, vychází z obecného právního principu
„ignorantia iuris non excusat“ (neznalost práva neomlouvá).”85 Mám za to, že tento
názor lze vztáhnout i na ostatní pravidla, jejichž všeobecná znalost veřejností se
předpokládá, a které se případně uplatňují nejen při pracovních, ale i soukromých
činnostech osob.
Zákoník práce výslovně stanoví, že jeho ustanovení § 270 odst. 1 písm. a) nelze
83

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.5.2001, sp. zn. 21 Cdo 1239/2000.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.8.2008, sp. zn. 21 Cdo 3797/2007.
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84

102

vnímat ve všeobecné rovině – zaměstnavatel se podle § 270 odst. 4 zákoníku práce
nemůže dovolávat všeobecných ustanovení, podle nichž si má každý počínat tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných, musí se jednat o konkrétní ustanovení
ukládající určitý způsob chování zaměstnance. Porušení předpisů či pokynů musí být
navíc zaměstnancem zaviněné, a to ve formě vědomé nedbalosti, nevědomá nedbalost
není pro zproštění se povinnosti dostačující.
Zproštění se povinnosti odškodnit zaměstnance se nebude možné dovolat,
pokud by zaměstnanec od zaměstnavatele dostal pokyn k práci, který znamená
porušení předpisů či pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Zavinění
zaměstnance v tomto případě nepřipadá v úvahu, přestože je zaměstnanec oprávněn
odmítnout splnění příkazu, který je v rozporu s předpisy. Tato situace byla v minulosti
řešena Nejvyšším soudem, který zaujal stanovisko, že „o zaviněné porušení
bezpečnostních předpisů nepůjde tehdy, jestliže pracovník vykonává určité práce
v rozporu s bezpečnostními předpisy na příkaz svých nadřízených pracovníků.
Zavinění je tu vyloučeno právě tím, že organizace k takovému postupu práce dala
příkaz a z tohoto důvodu se nemůže úplně nebo částečně zprostit odpovědnosti.“86
Druhým důvodem k úplnému zproštění zaměstnavatele je vznik škody či
nemajetkové

újmy

následkem

opilosti

nebo

zneužitím

návykových

látek

zaměstnancem, přičemž zaměstnavatel nemohl vzniku škody či nemajetkové újmy
zabránit. V § 106 odst. 4 písm. e) je výslovně stanovena povinnost zaměstnance
nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky, a to na pracovišti, i
mimo pracoviště v pracovní době, a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště.
Konzumace alkoholu nebo zneužívání jiných návykových látek na pracovišti může mít
nejen negativní vliv na pracovní výkon zaměstnance, ale i podstatnou měrou zvyšovat i
86

Zhodnocení Nejvyššího soudu ČSR, sp.zn. 37/74, Rc 11/1976, str. 41 a násl.
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riziko vzniku škody a riziko pracovních úrazů, které mohou být způsobeny nejen
zaměstnanci samotnému, ale i ostatním zaměstnancům nebo třetím osobám. Výkon
práce pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek může být proto i důvodem pro
výpověď danou zaměstnavatelem podle § 52 písm. g) zákoníku práce nebo dokonce pro
okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem podle § 55 odst. 1 písm. b)
zákoníku práce.
Vymezení pojmu alkoholického nápoje obsahuje zákon č. 379/2005 Sb., o
opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve svém § 2 písm. k).87
Návykovými látkami se na základě § 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových
látkách a o změně některých dalších zákonů, rozumí omamné látky a psychotropní
látky uvedené v přílohách nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových
látek.
Otázkou je, jakým způsobem lze stav opilosti vykládat – tento pojem není
definován a je důležité zvážit míru vlivu požití alkoholu, protože jistě každý stav
následující po jeho požití nebude možné posoudit jako stav opilosti. Kromě množství
zkonzumovaných alkoholických nápojů se uplatní i individuální míra snášenlivosti
alkoholu. Judikaturou je zastáván názor, že „opilostí postiženého zaměstnance, která je
důvodem úplného nebo částečného zproštění se odpovědnosti za škodu způsobenou
pracovním úrazem, je už takový stupeň alkoholického opojení, který znamená
významnější snížení duševních funkcí a celkové pohotovosti.“88
V závislosti na míře požitého alkoholu a jeho účinku na jednotlivce působí
87

Alkoholickým nápojem se podle tohoto ustanovení rozumí: lihovina, víno a pivo, nápoj,
který obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.
88
Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR sp.zn. 6 Cz 32/68, ze dne 30.9.1968.
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alkohol na schopnost správné koordinace pohybů a rychlost reakcí, schopnosti
logického uvažování, rozhodování, úsudku, sebekontroly a vyjadřování. Se zvyšující se
mírou opilosti se může navíc objevovat neobvyklé chování. Tyto typické projevy
opilosti ovlivňují nejen pracovní výkon zaměstnance, ale intenzivním způsobem právě i
úroveň dodržování bezpečnosti práce.
Posouzení vlivu požitého alkoholu nebo návykových látek na zaměstnance a
vlivu opilosti či stavu po zneužití jiných návykových látek na vznik škody či
nemajetkové újmy bude obvykle potřeba dokazovat pomocí odborného znaleckého
posudku. Dále bude hrát roli údaj naměřený při orientačním vyšetření a odborném
lékařském vyšetření zjišťujícím přesný obsah alkoholu či jiných návykových látek v
krvi. Neméně významné, či spíše významnější, budou pro zjištění stavu zaměstnance
svědecká pozorování jeho chování a následně učiněné výpovědi svědků, dále případné
záznamy z kamer apod.
„Vnější znaky jsou pro účely odškodňování pracovních úrazů a nemocí
z povolání spolehlivějším kritériem než množství požitého alkoholu nebo krevní
zkouška, i když tato hlediska mohou být při posuzování vodítkem. Nelze totiž opomíjet
to, že každý reaguje na alkohol různě.“89
V případě pracovního úrazu se údaj o tom, zda byla provedena kontrola, je-li
zaměstnanec pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, a případný zjištěný výsledek
této kontroly vyplňuje do záznamu o úrazu.
Na určitá povolání se v tomto směru aplikují přísnější pravidla – podle § 16
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Jouza L. Zákoník práce s komentářem. 5. vydání. Praha: Bova Polygon, 2004, str. 573. ISBN:
80-7273-101-7.
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odst. 1, 2, 3 a 5 zákona č. 379/2005 Sb. Jedná se o osoby, které vykonávají činnost, při
níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek,
například zdravotnické pracovníky nebo řidiče hromadné dopravy. Tyto osoby jsou
povinny se v případě důvodného podezření podrobit orientačnímu vyšetření a
odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu. Odmítne-li taková osoba
vyšetření, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Pro zproštění se zaměstnavatele je zapotřebí kromě požití množství alkoholu
způsobujícím opilost či jiných návykových látek prokázat i příčinnou souvislost mezi
duševním stavem zaměstnance a vzniklou škodou či nemajetkovou újmou, které navíc
zaměstnavatel nemohl zabránit, a to zejména ve smyslu zabránění uvedení do stavu
opilosti či stavu po zneužití jiných návykových látek, případně protože zaměstnavatel o
opilosti či stavu po zneužití jiných návykových látek zaměstnance nevěděl. Pokud by
zaměstnavatel zaměstnance v tomto stavu přes vědomí o této skutečnosti nechal
vykonávat práci, nebylo by možné se úplně zprostit povinnosti nahradit škodu či
nemajetkovou újmu. Naopak si lze představit případy, kdy zaměstnavatel o stavu
zaměstnance vědět nemohl, protože opilost či ovlivnění jinými návykovými látkami
nemusí být zjevné.
U obou výše popsaných důvodů zproštění se povinnosti odškodnění
stanovených § 270 odst. 1 zákoníku práce je nutnou podmínkou, že škoda nebo
nemajetková újma vznikla pouze v důsledku těchto skutečností, které musejí být
jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy. Pokud by nastaly další okolnosti, které
jsou důvodem vzniku škody či nemajetkové újmy, přicházelo by v úvahu pouze
částečné zproštění se povinnosti. Při částečné liberaci je zaměstnavatel povinen určit
část náhrady škody či nemajetkové újmy, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho
zavinění. Část, kterou nese zaměstnanec, a jí odpovídající rozsah zproštění se
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zaměstnavatele se v praxi obvykle stanoví v procentuálním vyjádření, a o tuto část se
posléze krátí náhrady hrazené zaměstnanci, přičemž zkrácení nároku platí pro všechny
zaměstnanci přiznané druhy náhrad.
Dále je nutnou podmínkou, že musí být způsob vzniku škody či nemajetkové
újmy zaměstnavatelem prokázán. Zaměstnavatel má povinnost tvrdit a prokázat
skutečnosti zdůvodňující jeho zproštění se povinnosti k náhradě škody nebo
nemajetkové újmy a má procesní odpovědnost v případě nesplnění těchto povinností –
nese břemeno tvrzení a důkazní břemeno.

5.5.3 Částečné zproštění se povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu
Důvodem pro pouze částečné zproštění se povinnosti odškodnění je podle § 270
odst. 2 písm. b) zákoníku práce lehkomyslné jednání zaměstnance. Pro uplatnění tohoto
liberačního důvodu je třeba naplnění následujících předpokladů: počínání v rozporu s
obvyklým způsobem chování, lehkomyslné jednání a s ohledem na jeho kvalifikaci a
zkušenosti vědomí zaměstnance, že si může přivodit újmu na zdraví. U tohoto
zprošťovacího důvodu nejde o porušení právních nebo ostatních předpisů anebo
pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jde však o jednání, které je
již za hranicí bezpečného a obvyklého způsobu výkonu práce – ve smyslu odlišného
postupu na rozdíl od ostatních zaměstnanců nebo svého dosavadního způsobu výkonu
práce.
Zaměstnanec si musí být vědom, že jeho počínání je rizikové, spoléhá však na
to, že jeho počínání zůstane bez následků. Typicky se může jednat o ignoraci běžných
pravidel lidského chování a obecně známých postupů práce, které pro svou zřejmost a
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všeobecnou známost nepotřebují upravit předpisy a pokyny, například nevhodné
použití pracovních nástrojů, snaha zjednodušit či ulehčit si práci způsobem, který již
není v souladu s bezpečností práce, klouzání po mokré podlaze apod.
Jako lehkomyslné jednání není podle ustanovení § 270 odst. 2 písm. b)
zákoníku práce možné označit běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.
Za jednání vyplývající z rizika práce by bylo možné označit nevědomé použití ne zcela
správného postupu, například pro nízkou úroveň zkušeností zaměstnance s danou
činností, avšak ještě v rámci jednání, které by mohli zvolit i ostatní zaměstnanci. U
běžné neopatrnosti se zaměstnanec dopouští nesprávného jednání nevědomě, avšak v
rámci celkem běžného pracovního postupu, u lehkomyslného jednání si vzhledem ke
své kvalifikaci a zkušenostem musí být vědom, že si může přivodit pracovní úraz.
Hranice mezi běžnou neopatrností a lehkomyslností je nutné hodnotit individuálně
podle vzdělání, způsobilosti a schopností zaměstnance, délky jeho pracovního zařazení
u zaměstnavatele a celkové praxe, věku zaměstnance. I zde je však zakotveno
ustanovení chránící zaměstnance, které mu zajišťuje alespoň třetinovou úhradu škody
či nemajetkové újmy zaměstnavatelem, přestože provinění je v tomto případě na straně
zaměstnance.
Nejvyšší soud definoval svou konstantní judikaturou, na kterou další rozsudky
odkazují, lehkomyslné jednání následovně: „Jedná se o případy, kdy způsob jednání
zaměstnance při určitém pracovním úkonu neupravuje žádný bezpečnostní předpis,
pravidlo nebo pokyn, kdy se však zaměstnavatel může zprostit částečně odpovědnosti,
prokáže-li, že jednání zaměstnance lze charakterizovat jako nebezpečné riskování nebo
hazardérství, kdy si zaměstnanec vzhledem ke konkrétní časové i místní situaci na
pracovišti počíná způsobem, při němž vědomě podstupuje riziko hrozícího nebezpečí
újmy na zdraví. Na rozdíl od běžné neopatrnosti a jednání vyplývajícího z rizika práce,
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se vyžaduje tzv. kvalifikovaná lehkomyslnost (zaměstnanec věděl anebo vzhledem ke
své kvalifikaci a zkušenostem musel vědět, že si svým jednáním může přivodit úraz
nebo nemoc z povolání). Přitom další podmínkou, která musí být splněna současně, je,
aby šlo o způsob činnosti, který je v rozporu s obvyklým způsobem chování
zaměstnanců, kdy tedy nejde o činnost, kterou zaměstnavatel trpí nebo toleruje.90
Okolnost, že lehkomyslné jednání zaměstnanců nesmí být tolerováno
zaměstnavatelem, je významná v tom smyslu, že pokud by k toleranci takového
chování ze strany zaměstnavatele docházelo – zvláště dlouhodobě a u řady
zaměstnanců, nebylo by takové chování za lehkomyslné ve významu předmětného
ustanovení zákoníku práce možné označit a zaměstnavatel by se částečného zproštění
povinnosti k náhradě nemohl dovolat.

5.5.4 Nemožnost zprostit se povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu
Poslední ustanovení týkající se zproštění se zaměstnavatele povinnosti uhradit
škodu či nemajetkovou újmu souvisí s prevenčními povinnostmi zaměstnance
k odvrácení škody, které mu ukládají povinnost upozornit vedoucího zaměstnance na
hrozící vznik škody nebo nemajetkové újmy a v případě bezprostřední možnosti vzniku
škody proti její hrozbě zakročit a škodě zabránit, a dále s předcházením újmy na zdraví
či životě. § 271 zákoníku práce chrání zaměstnance tím, že výslovně stanoví nemožnost
zaměstnavatele zcela ani zčásti se zprostit povinnosti jej odškodnit, pokud zaměstnanec
utrpěl pracovní úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli, nebo pokud odvracel
nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví, za předpokladu, že zaměstnanec tento stav
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Shodné vymezení pojmu je uvedeno v řadě rozsudků Nejvyššího soudu České republiky,
např. rozsudku sp.zn. 21 Cdo 2372/2006, ze dne 12.7.2007.
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úmyslně nevyvolal.
Za splnění uvedených okolností musí být pracovní úraz zaměstnance vždy
odškodněn bez ohledu na výši škody, kterou se zaměstnanec snažil odvrátit – a to i při
nepoměru, kdy škoda způsobená pracovním úrazem převýší původní škodu, která
hrozila zaměstnavateli. Tato situace byla řešena rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne
31.3.1978, sp. zn. 5 Cz 11/78, kterým bylo posuzováno vážné poranění ruky
zaměstnance při pokusu zabránit poškození součásti stroje. Zaměstnavatel namítal, že
vzhledem k nízké hodnotě předmětu, jemuž hrozilo poškození, se jednalo o
neuváženou aktivitu zaměstnance, který si proto úraz zčásti či zcela zavinil sám.
Nejvyšší soud takové stanovisko odmítl s tím, že „nelze vycházet jen z rozsahu hrozící
škody (např. z hodnoty zachraňované věci).“
Jedná se o další z řady ustanovení, jejichž účelem je chránit zaměstnance, a to i
za cenu eventuálního znevýhodnění zaměstnavatele. Toto ustanovení je však zcela na
místě nejen proto, že přesný odhad hrozící škody není zvláště při neodkladném zákroku
snadný a nelze jej po zaměstnanci spravedlivě požadovat, ale v souvislosti s dalšími
ustanoveními zákoníku práce - zvláště o prevenci, ale zejména i pro zamezení
nepříznivých následků pro zaměstnance, pokud by byly vyvolány jeho aktivní snahou
dostát svým povinnostem při ochraně hodnot zaměstnavatele.
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6. Druhy náhrad

6.1 Systém poskytovaných náhrad
Systém náhrad poskytovaných po pracovním úrazu či při nemoci z povolání
reflektuje variabilní situace, které mohou nastat – od náhrad poskytovaných
v souvislosti s pracovní neschopností zaměstnance a jeho léčením až po náhrady
poskytované pozůstalým v případě úmrtí zaměstnance. Jednotlivé náhrady se liší
podmínkami pro jejich přiznání a rovněž svým účelem - mají za cíl odčinit odlišné
újmy, ke kterým na základě škodní události dojde.
Některé z těchto náhrad se poskytují jednorázově, jiné v opakujících se
dávkách, některé náhrady může rovněž zaměstnanec nárokovat současně vedle sebe,
přičemž nárok na jednotlivé náhrady je však třeba zkoumat vždy zvlášť. U každého
nároku musí být dána příčinná souvislost mezi pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání a vznikem škody nebo nemajetkové újmy.
Nároky na jednotlivé druhy náhrad se uplatňují zvlášť nezávisle na sobě, tak,
jak v průběhu času vznikají, přičemž pro tyto samostatné nároky jsou stanoveny
specifické podmínky a lhůty. Vzhledem k různé době vzniku jednotlivých nároků se
může lišit i výpočet průměrného výdělku dosaženého v rozhodném období. Druhy
náhrad se liší podle skutečnosti, zda se odškodňuje pracovní úraz, který způsobil újmu
na zdraví zaměstnance, nebo došlo k jeho úmrtí. Výsledný závěr zjištěný
zaměstnavatelem a výši a způsob odškodnění má zaměstnavatel projednat bez
zbytečného odkladu se zaměstnancem a s odborovou organizací. Následně
zaměstnavatel přistoupí k úhradě odškodnění faktickou cestou, případně může
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zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít o odškodnění dohodu, která dodává oběma
stranám potřebnou jistotu. Pokud by mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem došlo ke
sporu o výši odškodnění, může o otázce odškodnění rozhodnout příslušný soud.
Zaměstnavatel je podle § 275 zákoníku práce povinen provést úhradu škody či
nemajetkové újmy v penězích, pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý stav – a to v
případě, že tuto možnost zvolí a vzniklá škoda to umožňuje. Tento způsob náhrady
bude přicházet v úvahu u věcné škody.
Práva zaměstnance vyplývající z ustanovení o náhradách poskytovaných při
pracovním úrazu či nemoci z povolání podléhají promlčení ve tříleté promlčecí lhůtě,
rovněž při posuzování okolností promlčení je třeba vycházet z občanského zákoníku.
Institut promlčení je jednou z oblastí, kterou na základě principu subsidiarity řeší
občanský zákoník.
,,Výjimku tvoří náhrady uvedené taxativně v ustanovení § 271t ZPr (náhrada za
ztrátu na výdělku a náhrada nákladů na výživu pozůstalých), u nichž je třeba z důvodu
kompenzační funkce stanovit jejich nepromlčitelnost.“91
U těchto náhrad se nepřipouští námitka promlčení u samotných náhrad, pouze u
jednotlivých plnění z nich vyplývajících. U částek nárokovaných nad rámec období tří
let zpětně proto může zaměstnavatel uplatnit námitku promlčení.
Novelou provedenou zákonem č. 205/2015 Sb. bylo ze zákoníku práce (původní
§ 271) vypuštěno ustanovení obsahující regresní nárok zaměstnavatele vůči třetí osobě,
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Eliáš, K., Hůrka, P., Bezouška, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského
zákoníku. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2014, str. 760. ISBN 978-80-7263-857-4. Autor
kapitoly: Hůrka, P.
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tedy vůči tomu, kdo za škodu odpovídá podle občanského zákoníku, a to z důvodu, že
se netýká vztahu zaměstnance a zaměstnavatele, ale jiné osoby stojící mimo
pracovněprávní vztah, čímž ustanovení věcně nespadá pod úpravu pracovního práva.
Stanovení náhrad a jejich výše není v čase definitivní a neměnné – poměry
poškozeného zaměstnance se mohou v průběhu času měnit a vyvíjet, ať již pozitivním
směrem – například dojde-li ke zvýšení výdělku zaměstnance vlivem zlepšení po
zdravotní stránce, nebo může naopak dojít ke zhoršení zdravotního stavu zaměstnance.
Mohou nastat i podmínky pro celkový zánik nároku – a to opět buď v kladném smyslu,
kdy dojde u zaměstnance k takové nápravě zdravotního stavu, že je způsobilý
dosahovat původních výdělků, opačně si lze představit stav, kdy dojde nikoliv v
příčinné souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání k takovému zhoršení
stavu zaměstnance, že by stejně nebyl schopen výkonu práce. Pro tyto situace je
zaměstnanci i zaměstnavateli ustanovením § 271u umožněno domáhat se změny v
úpravě svých práv i povinností, podmínkou je podstatná změna poměrů na straně
zaměstnance – pro určení, že došlo k takové změně poměrů, je nezbytností důkladně
zvážit rozdíl mezi aktuálními poměry zaměstnance a poměry, které byly rozhodující
pro určení výše náhrady. Toto ustanovení bude mít smysl zejména u opakujících se
náhrad, iniciativa pro úpravu poskytování náhrad může vycházet jak ze strany
zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele.
Druhy náhrad jsou vyjmenovány v §271a – 271j ZPr, jejich výčet je taxativní. V
případě pracovního úrazu či uznané nemoci z povolání mohou být zaměstnanci za
splnění stanovených podmínek poskytnuty některé z těchto náhrad: 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, náhrada věcné škody. Došlo-li by následkem
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pracovního úrazu nebo nemoci z povolání k úmrtí zaměstnance, může být nárokována
náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, náhrada přiměřených
nákladů spojených s pohřbem, náhrada nákladů na výživu pozůstalých, jednorázové
odškodnění pozůstalých a rovněž náhrada věcné škody.

6.2 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
Tato náhrada patří do kategorie nároků s opětujícím se plněním. Z těchto
jednotlivých plnění se celý nárok skládá a na podmínky pro uplatnění jednotlivých
částek této náhrady je proto třeba nahlížet samostatně, což se projeví zejména u
výpočtu částek této náhrady, případně při promlčení – nepromlčuje se nárok na náhradu
za ztrátu na výdělku sám o sobě, ale nárok na jednotlivé části této náhrady. Účelem této
náhrady je kompenzovat zaměstnanci snížení jeho výdělků dosahovaných po dobu
pracovní neschopnosti, která nastala následkem pracovního úrazu nebo nemoci z
povolání.
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se vypočítává z
průměrného výdělku dosahovaného před vznikem škody způsobené pracovním úrazem
či nemocí z povolání. Od tohoto průměrného výdělku zaměstnance se odečítá náhrada
mzdy, platu nebo odměny podle příslušných ustanovení zákoníku práce a dávky
nemocenského, které byly zaměstnanci v souvislosti s příčinou jeho pracovní
neschopnosti vyplaceny. Náhrada za ztrátu na výdělku náleží do výše průměrného
výdělku i za dobu, kdy zaměstnanci podle ustanovení § 192 odst. 1 ZPr o prvních třech
dnech dočasné pracovní neschopnosti nepřísluší náhrada mzdy nebo platu nebo
odměny z dohody.
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Při aplikaci ustanovení je nutné brát zřetel na doslovné znění první věty § 271a
odst. 1 ZPr o rozdílu mezi průměrným výdělkem a plnou výší náhrady mzdy, platu,
nebo odměny z dohody a plnou výší nemocenského. Například tato plná výše
nemocenského znamená, že kdyby zaměstnanec porušoval léčebný režim a dávky
nemocenského mu byly proto kráceny, ve svém důsledku se k tomuto zkrácení
nepřihlíží a počítá se plná výše dávek podle jejich zákonné výše.
V praxi mohou nastat situace opakované pracovní neschopnosti z téhož
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to i v rámci delších časových období. Tato
problematika je řešena druhým odstavcem § 271a ZPr. Za relevantní průměrný výdělek
pro výpočet náhrady se považuje průměrný výdělek před vznikem této další škody,
která následkem opětovné pracovní neschopnosti nastane. Pokud se jedná o situaci, že
před vznikem této další škody zaměstnanci náležela náhrada za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti, nahradí se ztráta na výdělku po dobu pracovní
neschopnosti do výše částky, do které by mu příslušela náhrada za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti, kdyby nebyl práce neschopen. Jako výdělek po
pracovním úrazu nebo uznání nemoci z povolání je považována náhrada mzdy nebo
platu nebo odměna z dohod o provedení práce či dohody o pracovní činnosti a
nemocenské.
Další otázky týkající se stanovení existence a výše této náhrady jsou uvedeny ve
společných a zvláštních ustanoveních o pracovních úrazech a nemocech z povolání
zákoníku práce. Tato ustanovení řeší například rozhodné období při zjišťování
průměrného výdělku, výplaty náhrad, souběh více pracovních poměrů a podobně.
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6.3 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je význačnou
náhradou vyrovnávající zaměstnanci dlouhodobé či doživotní následky pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání, které se promítly ve snížení nebo celkové ztrátě
možnosti výdělků zaměstnance. Po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání
invalidity zaměstnance mu proto jako kompenzace snížených pracovních schopností a
tím vznikající škody náleží náhrada ve výši rozdílu mezi jeho průměrným výdělkem
před vznikem škody a výdělkem dosahovaným následně po pracovním úrazu či
stanovení nemoci z povolání, k němuž se připočítává i invalidní důchod poskytovaný
ze stejného důvodu. Ke snížení invalidního důchodu kvůli souběhu s jiným důchodem
se nepřihlíží.
Při existenci i absenci výdělku po skončení pracovní neschopnosti může nastat
značná variabilita situací, které jsou zákoníkem práce řešeny. Zaměstnanec může přes
své následky na zdraví svým zvýšeným pracovním úsilím dosahovat výdělku, na jehož
započtení by podle mého mínění mohlo být nahlíženo až jako na rozporné s dobrými
mravy a s principy pracovního práva. Pokud zaměstnanec přes své poškození zdraví
způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání vynakládá zvláštní námahu za
účelem dosažení pracovních výsledků a výdělku, bylo by nespravedlivé a demotivující
o takto získaný výdělek náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti snížit, a z tohoto důvodu se k tomuto výdělku nepřihlíží.
,,Je třeba zdůraznit, že zvýšeným pracovním úsilím nelze rozumět samotnou
skutečnost, že zaměstnanec pracuje, ačkoliv tomu není povinen kupř. proto, že je
poživatelem invalidního důchodu…Je míněno především takové úsilí, které
zaměstnanec vyvíjí při práci právě pro svůj zdravotní stav, a které je nezbytné, aby
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vůbec mohl pracovat…Jedná se proto především o případy, kdy určitou tělesnou
indispozici (snížení kvality smyslových orgánů, poškození končetin, poruchy vnitřních
orgánů či psychické potíže), která je překážkou kvalitního uplatnění pracovních sil,
nahrazuje zaměstnanec tím, že z rezervoáru svých tělesných i pracovních schopností,
možností a sil čerpá nad poměry obvyklé u něj před vznikem škody.”92
Může nastat rovněž situace, kdy zaměstnanec by byl schopen a měl zájem
vykonávat některé zaměstnání přijatelné pro něj i z hlediska jeho zdravotního stavu,
avšak z důvodu nedostatku vhodného pracovního uplatnění je zatím veden v evidenci
uchazečů o zaměstnání. Pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní nechopnosti se za jeho výdělek po pracovním úrazu či zjištění nemoci
z povolání považuje aktuálně platná minimální mzda. Jestliže však před zařazením do
evidence uchazečů zaměstnanec pobíral náhradu za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti, přísluší mu ve výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání
pracovního poměru nebo právních vztahů na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr.
Opačná možnost nedbalého přístupu zaměstnance, který v důsledku své vlastní
viny dosahuje výdělků menších než ostatní zaměstnanci na stejné či obdobné pracovní
pozici, je řešena ustanovením § 271b odst. 4 ZPr, podle kterého se za odečítaný
průměrný výdělek pokládá průměrný výdělek dosahovaný ostatními zaměstnanci.
Rovněž jako opatření proti situaci, kdy zaměstnanec bez vážných důvodů
odmítne nastoupit na pracovní místo zajištěné zaměstnavatelem, je stanoveno, že
průměrným výdělkem, který se od výdělku před vznikem škod odečítá, je výdělek,
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Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, str. 1020.
ISBN 978-80-7400-317-2. Autor kapitoly: Novotný.
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jehož touto prací bylo možné dosáhnout. Nutnost určitého aktivního přístupu
zaměstnance reflektuje následující zásada, že zaměstnavatel neuhradí zaměstnanci
škodu do výše částky, kterou si opomenul vydělat – opět bez vážných důvodů.
K výkladu ustanovení týkajících se okolností výdělku zaměstnanců a významu
slovního spojení “bez vážných důvodů” je třeba přistupovat velmi obezřetně – přestože
zaměstnanec by měl projevovat dostatečnou snahu o pracovní uplatnění adekvátní jeho
zdravotnímu stavu, nelze vzít za samozřejmou všeobecnou povinnost pracovního
uplatnění. Je vždy nutné zvážit veškeré okolnosti, kterými jsou zejména aktuální
zdravotní stav zaměstnance, jeho kvalifikace, či obtížnost jejího rozšíření, místo a
podmínky výkonu práce, ovšem v kontextu s celkovými možnostmi zaměstnance.
Na základě toho Nejvyšší soud rozsudkem sp.zn. 21 Cdo 3003/2005, z
8.2.2007, dospěl k závěru, že poškozený zaměstnanec si opomenul vydělat částky,
které by si vydělal, kdyby se jako uchazeč o zaměstnání podrobil rekvalifikaci
odpovídající jeho dosavadní kvalifikaci, zdravotnímu stavu, schopnostem a
zkušenostem, a poté vykonával tomu odpovídající zaměstnání. Oproti tomu bylo
rozsudkem Krajského soudu v Praze sp.zn. 13 Co 98/89, ze dne 13.3.1989, rozhodnuto,
že poživatel invalidního důchodu není povinen po přiznání invalidního důchodu
povinen vykonávat výdělečnou činnost, jestliže je pro dlouhodobý nepříznivý zdravotní
stav sice schopen vykonávat soustavné zaměstnání, avšak jen zcela nepřiměřené jeho
dřívějším schopnostem a společenskému významu dosavadního zaměstnání. Tento
případ tedy nebyl považován za opomenutí výdělku bez vážných důvodů.
Pro přiznání náhrady za ztrátu na výdělku po dobu a po skončení pracovní
neschopnosti platí podle § 271l ZPr pravidlo, že se jedná o samostatné nároky, které
nemohou nastat současně vedle sebe. Mohlo by dojít například k situaci, kdy
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zaměstnanci přísluší náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a
dojde k opětovné pracovní neschopnosti zapříčiněné stejným pracovním úrazem. Poté
by zaměstnanec pobíral náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
podle § 271a odst. 2 zákoníku práce. Pokud však dojde k pracovní neschopnosti z
odlišné příčiny, náleží zaměstnanci nadále náhrada po skončení pracovní neschopnosti.
Na tento případ odkazuje § 271b odst. 2 ZPr, který zároveň uvádí, že za výdělek po
pracovním úrazu či zjištění nemoci z povolání se pokládá výdělek, z něhož se určuje
výše nemocenského.
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se stejně jako
náhrada po dobu pracovní neschopnosti vyplácí jednou měsíčně, pokud nedošlo k
dohodě o jiném způsobu vyplácení. Tato pravidelná frekvence má své opodstatnění ve
funkci kompenzace za škodu způsobenou snížením či ztrátou výdělku. Během trvání
nároku může samozřejmě dojít ke změně poměrů na straně poškozeného zaměstnance.
Změní-li se tyto poměry podstatně, mohou se zaměstnanec i zaměstnavatel domáhat
změn.
Zvyšování důchodového věku se odráží v ustanovení § 271 odst. 6 ZPr o délce
nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti do konce
měsíce, ve kterém zaměstnance dovršil 65 nebo více let, je-li důchodový věk vyšší,
případně nárok náleží do přiznání starobního důchodu.

6.4 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
Problematika poskytování náhrady za bolest a náhrady za ztížení společenského
uplatnění je poměrně složitá, přesto je zákoníkem práce upravena velmi stručně. U
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obou náhrad se jedná o náhrady nemateriální újmy, utrpěné zaměstnancem v souvislosti
s poškozením zdraví následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání, přičemž obě
náhrady se vyčíslují a poskytují jednorázovým způsobem. I z tohoto důvodu je nutné
dbát na pečlivé určení výše této náhrady.

Náhrada za bolest odškodňuje vytrpěné bolesti způsobené nejen samotným
poškozením zdraví, ale i odstraňováním následků a léčením. Je proto zřejmé, že tuto
náhradu nelze přiznat do budoucna ani jako opakující se dávku – vztahuje se k již
prožitým následkům poškození zdraví. Odškodňuje se utrpení fyzického i psychického
rázu. Cílem náhrady za ztížení společenského uplatnění je odškodnit vzniklá trvalá
omezení poškozeného zaměstnance v pracovním a společenském životě, přičemž se
přihlíží i k předpokládanému vývoji.

Poměrně přesnou definici bolesti a ztížení společenského uplatnění obsahovala
již zrušená vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění. Odškodňování podle této vyhlášky bylo vystavěno na určení výše náhrady
podle sazeb bodového ohodnocení uvedených v přílohách této vyhlášky. Na základě
účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od 1.1.2014 byla tato vyhláška
navazující na bývalou úpravu odškodňování podle § 444 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, zrušena, a v rámci občanského práva bylo upuštěno od koncepce
náhrad podle sazebníku. Náhrada za vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy a
ztížení společenského uplatnění se stanoví na základě dohody stran či rozhodnutím
soudu. Důvodem byla zejména skutečnost, že předchozí koncepce odškodňování
nekoresponduje s variabilitou jednotlivých případů, nelze na jejím základě určit
dostatečnou náhradu u závažných případů a problematičnost úpravy výše náhrad
stanovených zákonem nebo dokonce podzákonným předpisem. Důvodová zpráva
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k občanskému zákoníku uvádí: ,,…je třeba hlavně poukázat, že 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.“

Nevýhodou tohoto kroku může být ohrožení právní jistoty a principu
legitimního očekávání. Za účelem vytvoření předpokladů pro sjednocování soudní
praxe a poskytnutí nezávazného návodu pro rozhodování soudů i mimosoudního řešení
sporů byla Nejvyšším soudem ve spolupráci s řadou odborníků a odborných organizací
krátce po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vypracována
Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského
uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku). Nejvyšší soud k jejímu vydání
poznamenal: ,,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.“93
Metodika Nejvyššího soudu je ve vztahu k hodnocení bolesti opětovně
vystavěna na systému sazeb bodového hodnocení. Hodnota bodu je odvozena od
jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v
národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok nebo
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Nejvyšší soud k Metodice k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení
společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku), dostupné na (dne 28.4.2016):
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika
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bolest.94 Pro vyjádření míry ztížení společenského uplatnění přistoupil Nejvyšší soud k
vytvoření nového systému založeného na systému stupňů obtíží, které jsou po ustálení
zdravotního stavu poškozeného (zpravidla 1 rok, výjimečně 2 roky), přičemž
výsledkem je vyjádření ztráty životních příležitostí na stupnici 0 – 100 % pro jednotlivé
položky v oblastech společenského zapojení, s cílem zjistit omezení poškozeného ve
všech oblastech společenského uplatnění.95
Již důvodová zpráva k občanskému zákoníku odkázala na možnost vytvoření
rámce pro postup soudů. Mám za to, že vydání uvedené metodiky Nejvyššího soudu je
jistě pozitivním krokem pro naplnění předvídatelnosti a sjednocení soudní praxe,
nicméně skutečnost, že by přes svoji nezávaznost patrně mohla být soudy uplatňována
jako podpůrný materiál v poměrně široké míře, vnímám jako do určité míry možné
omezení posuzování jednotlivých případů právě v jejich variabilitě, pro jejíž vyjádření
byla nová právní úprava přijata. Jako jisté řešení pociťuji odklonění se od použití
metodiky Nejvyššího soudu zejména v nestandardních případech.
K provedení ustanovení § 271c ZPr bylo vydáno nařízení vlády č. 276/2015 Sb.,
o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání. Toto nařízení upravuje bodové ohodnocení bolesti a ztížení
společenského uplatnění. Hodnota bodu činí 250 Kč a náhrada se stanoví vynásobením
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Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění
podle § 2958 občanského zákoníku), dostupná na (dne 28.4.2016):
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/93e375467cbe0a12c1257cba003e85e7/$F
ILE/72908973.pdf/B%20-%20P%C5%99ehled%20bolesti%20-%20Sb%C3%ADrka.pdf
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Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění
podle
§
2958
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28.4.2016):
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/93e375467cbe0a12c1257cba003e85e7/$F
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bodového ohodnocení hodnotou bodu. Nařízení dále upravuje způsob hodnocení a
podrobnosti způsobu výpočtu a náležitosti lékařského posudku.

Bolestí se pro účely nařízení rozumí tělesné a duševní strádání způsobené
poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a
psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví, nebo léčením a
odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé
příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Bodové ohodnocení
má být prováděno v době ustálení zdravotního stavu. Na základě nařízení má být
zohledněna povaha, rozsah a tíže poškození zdraví, průběh a náročnost léčení a
odstraňování následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých s pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání v přímé příčinné souvislosti.

Ztížením společenského uplatnění se pro účely tohoto nařízení rozumí trvalý
nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho
trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské
uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních,
vzdělávacích a sociálních potřeb. Bodové ohodnocení se obvykle provádí rok po
události poškození. Nařízení stanoví, že má být zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví
a podle poznatků lékařské vědy dalším léčením a léčebně rehabilitační péčí nedojde ke
zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu.

,,V souvislosti s vlivem poškození zdraví na výkon zaměstnání se v rámci
náhrady

za

ztížení

společenského uplatnění

odškodňuje omezení

možnosti

seberealizace a společenského uplatnění v návaznosti na výkon povolání (ve smyslu
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profese) bez přímé souvislosti s výší výdělku, neboť odškodnění tu přichází v úvahu, i
kdyby ke snížení výdělku nedošlo.“96

Z výše uvedených informací vyplývá, že při způsobení stejné újmy tedy bude
náhrada v rámci občanského a pracovního práva určována odlišným mechanismem.
Zákoník práce a související předpisy budou v oblasti pracovních úrazů a nemocí z
povolání aplikovány jako předpisy speciální, a v následujících letech bude v řadě
případů docházet k rozdílné výši odškodnění i v případě stejné újmy. Tento stav jistě
není zcela ideální a výše přiznaného odškodnění se ve srovnání může jevit jako
neodůvodněná a nespravedlivá. Přestože určování náhrady za bolest a ztížení
společenského uplatnění v rámci pracovního práva se vyznačuje vyšší právní jistotou,
je otázkou, jak bude tento stav a rozpor v určování odškodnění vnímán veřejností a jaké
mohou být následné dopady.

Nařízením vlády č. 276/2015 Sb. je určena náhrada za bolest a ztížení
společenského uplatnění v minimální zaručené výši. Nic nebrání možnosti odchýlit se
od této právní úpravy ve prospěch zaměstnance. Toto eventuální východisko reflektuje
ustanovení § 271s ZPr, které zmocňuje soud ke zvýšení odškodnění stanoveného
právním předpisem v přiměřené výši.

,,Mezi rámcová hlediska, k nimž soudy při úvaze o možnosti zvýšení náhrady
za ztížení společenského uplatnění přihlížejí, je zpravidla porovnání úrovně
společenských, kulturních, sportovních či jiných aktivit poškozeného v době před
vznikem škody s jeho možnostmi v době po zranění. Není to však hledisko jediné.
96

Vysokajová, M., Kahle, B., Randlová, N. a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2015, str. 545. ISBN 978-80-7478-955-7.
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Dovolací soud v této souvislosti vyslovil názor, jímž sjednotil dosavadní rozdílnou
soudní praxi, že předpokladem přiměřeného zvýšení odškodnění stanoveného na
základě bodového ohodnocení v lékařském posudku je existence takových
výjimečných skutečností, které umožňují závěr, že zejména vzhledem k uplatnění
poškozeného v životě a ve společnosti, kupříkladu při uspokojování jeho životních a
společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání,
dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a
sportovním, i s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví i na jeho
předpokládané uplatnění v životě, nelze omezení poškozeného vyjádřit jen základním
odškodněním za ztížení společenského uplatnění.“97

6.5 Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
O náhradě účelně vynaložených nákladů spojených s léčením stanoví zákoník
práce ve svém § 271d pouze, že přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil. Již ze
samotného názvu náhrady lze však vyčíst předpoklady pro její přiznání. Má se jednat o
náklady, které byly již v minulosti vynaloženy, uhrazeny nad rámec veřejného
zdravotního pojištění, a které vhodným způsobem přispívají ke zlepšení stavu
poškozeného zaměstnance a zmírnění následků pracovního úrazu či nemoci z povolání.
Zákon žádným způsobem neomezuje povahu těchto nákladů. Nesporně se bude
jednat o souhrn léků, léčebných prostředků, rehabilitací, lékařských úkonů a procesů a
pomůcek, které nejsou hrazeny systémem zdravotního pojištění, které však mají přínos
pro léčbu zaměstnance. Další skupinou budou zvýšené náklady vzniklé v důsledku
potřeby speciálního dietního stravování, o tyto častěji půjde v případě nemoci z
97

Rozsudek Nejvyššího soudu, sp.zn. 21 Cdo 1622/2010, ze dne 14.7.2011.
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povolání. Dalším okruhem nákladů budou částky uhrazené v důsledku pobytu
zaměstnance v léčebném zařízení, náklady na ošetřovatele, náklady spojené s
cestováním k lékaři, a to dokonce včetně úhrady nákladů na jízdné členů rodiny
zaměstnance, kteří ho v léčebném zařízení navštěvovali.98
V otázce účelnosti nákladů vynakládaných na léčení je běžné, že dochází
k určitému střetu zájmu zaměstnavatele na minimalizaci těchto nákladů a hledisko
zaměstnance, který usiluje o kvalitní lékařskou péči. K charakteru účelnosti
vynaložených nákladů je zajímavé přihlédnout k závěrům učiněným Nejvyšším
soudem v rozsudku sp.zn. 21 Cdo 424/2003, ze dne 2.7.2003, kterým byl posuzován
soulad svobodného výběru lékaře a účelnosti nákladů vynakládaných na léčení.
Zaměstnavatel v předmětném řízení proti požadavku zaměstnance na uhrazení výdajů
za pohonné hmoty při cestách k lékaři namítal možnost srovnatelné neméně kvalitní
lékařské péče a léčení přímo v bydlišti zaměstnance nebo v blízkém okolí.
Nejvyšší soud v tomto směru rozhodl o oprávněnosti nároku zaměstnance takto:
„Účelnost vynaložení těchto nákladů však nelze hodnotit mechanicky pouze z hlediska
objemu vynaložených prostředků, ale je především třeba akcentovat jejich přínos v
rámci procesu odstraňování (zmírňování) následků pracovního úrazu poškozeného
zaměstnance. Poškozený zaměstnanec musí mít v rámci poskytování zdravotní péče z
důvodu léčení následků pracovního úrazu v zásadě stejné možnosti jako ostatní občané
(pacienti) a nemůže být oproti nim nijak znevýhodněn. … Vzhledem k tomu, že léčení
nelze redukovat pouze na věcnou stránku vlastní reparace zdravotního poškození,
neboť pro jeho úspěšný průběh je významná i subjektivní důvěra pacienta v lékaře, je

98

Podle zprávy NS SSR, č.j. Cpj 11/80 (Rc 28/1980) je z hlediska účelnosti vynaložení těchto
nákladů třeba zkoumat, zda návštěvy příznivě ovlivňovaly psychický stav ošetřovaného a tím
urychlovaly léčebný proces.
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jedním z oprávnění, které zákon zaručuje všem občanům bez rozdílu, právo na
svobodnou volbu lékaře.“
Veškeré výše uvedené náklady mohou být uplatněny až po jejich prokazatelném
uhrazení, nelze je přiznat jako částku hrazenou do budoucna ani při jejich opakování.
Tímto je současně i založen počátek běhu promlčecí lhůty pro jednotlivé součásti této
náhrady na účelně vynaložené náklady spjaté s procesem léčení zaměstnance. Hledisko
účelnosti je třeba posuzovat striktně individuálně – co v jednom případě může splňovat
kritérium účelnosti, nemusí být přiměřené v odlišném případě, přičemž optimálního
posouzení bude schopen nejlépe lékař.

6.6 Náhrada věcné škody

Účelem náhrady věcné škody je jednak odčinit škodu na věcech vzniklou
bezprostředně při škodní události, na druhou stranu se však může jednat i o náklady,
které poškozenému zaměstnanci vznikly až později či postupně v průběhu času po
škodní události, jsou jí však zapříčiněny.
„Jednotlivé dílčí nároky kryjí veškerou škodu zaměstnance. Vzhledem k tomu
podle ustálené praxe platí, že pod pojem věcné škody je třeba zahrnout veškerou škodu,
kterou nelze podřadit pod některý z dílčích nároků.“99,100
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Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str.
1331. ISBN 978-80-7179-251-2. Autor kapitoly: Novotný, Z.
100
Tento výklad je podepřen i zhodnocením NS ČSR ze dne 27.1.1974, sp.zn. Cpj 37/74 (R
11/1976, str. 54).
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Z výše uvedeného vyplývá, že náhrada věcné škody má určitý podpůrný
charakter vůči ostatním náhradám a rozsah tohoto pojmu je podstatně širší než náhrada
škody na věci. Jako typickou škodu na věcech vzniklou při škodní události si lze
představit náhradu za poničené ošacení a obuv, osobní předměty, například rozbité
hodinky nebo mobilní telefon, a také i dopravní prostředek zaměstnance použitý se
souhlasem zaměstnavatele. Nemusí se jednat pouze o poškození věci, následkem
škodní události může rovněž nastat ztráta věci, což může být pro zaměstnance obtížné
věrohodně prokázat. Při určení výše náhrady je nutné dospět ke skutečné výši škody –
pro vyčíslení výše škody na věci je určující obvyklá cena předmětu v okamžiku
poškození nebo ztráty.
Dále se však může jednat i o náhradu škody vznikající až v průběhu času po
škodní události – jde o zvýšení nákladů zaměstnance, a tedy snižování hodnoty jeho
majetku, které je prostřednictvím této náhrady potřeba kompenzovat. Soudně jsou pro
náhradu uznávány i případy, kdy následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání
poškozený zaměstnanec nemůže vykonávat běžné činnosti, které dříve prováděl, a musí
si pro náhradní výkon těchto činností dojednat jinou osobu, typicky se jedná o úklid či
jiné obstarávání domácnosti. Při určení výše náhrady se v těchto případech vychází
z obecné hodnoty těchto činností, tedy za jaké finanční ohodnocení je možné provádění
těchto činností sjednat.
Jako projev dlouhodobě vznikající škody v důsledku poškození zdraví může být
uznána rovněž zvýšená spotřeba některých předmětů, například oděvů. Vždy však bude
třeba mít na zřeteli příčinnou souvislost mezi vzniklou škodou a pracovním úrazem či
nemocí z povolání. Otázkou je, jak široce lze rozsah nároku na náhradu věcné škody
vykládat – která škoda je ještě v příčinné souvislosti. Některými odborníky je pojímán
tento pojem poměrně bez pochybností. Autorka Eva Dandová považuje za
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prokazatelné, že náklady na radikální obnovu ošacení vyvolané ztrátou váhy
zaměstnankyně během léčení nemoci z povolání – hepatitidy, mají přímou souvislost
s touto nemocí z povolání a jednoznačně uznává požadavek na náhradu věcné škody za
oprávněný.101 Podle mého názoru by bylo potřeba uvážlivě a podrobně zkoumat, zda
úbytek na váze byl skutečně zapříčiněn léčením nemoci.
Tato situace může být složitější zejména v případech, kdy půjde o opakující se
náklady. Náhradu věcné škody nelze přiznat jako opakující se rentu vztahující se k
budoucnosti, nahrazovat lze pouze již v minulosti vzniklou a prokazatelnou škodu.

6.7 Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance
6.7.1 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada
přiměřených nákladů spojených s pohřbem
Zásady pro rozsah uplatnění náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s
léčením popsané v článku 6.5 této kapitoly platí stejně i pro náhradu přiznanou v
případě úmrtí poškozeného zaměstnance, rozdíl však vzniká na základě osob, které
tento nárok mohou uplatnit. V situaci, kdy byly náklady na léčení vynaloženy jinou
osobou, je nárok pro tuto osobu založen bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o
dědice zemřelého nebo osoby s příbuzenským vztahem k zemřelému či zcela jiné
osoby. Nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením náleží
tomu, kdo tento výdaj skutečně vynaložil, a kdo jej může prokázat. Uplatnil-li nárok na
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Dandová, E. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Praha: ASPI, 2004, str.
61. ISBN 80-7357-029-7.
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náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení sám zaměstnanec, okamžikem jeho
smrti náhradu jeho nároků mohou požadovat jeho dědicové.
Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem je poskytována též
komukoliv, kdo tyto náklady vynaložil, podmínkou opět není příbuzenský vztah. Tato
náhrada je však několika způsoby limitována. Předně je přímo zákoníkem práce
taxativním výčtem stanoveno, které výdaje mohou vůbec tuto náhradu tvořit – jsou jimi
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.
Již z názvu náhrady vyplývá zákonem dané hledisko přiměřenosti nákladů. Tato
přiměřenost se posuzuje individuálně v každém jednotlivém případě vzhledem k jeho
okolnostem.102 Otázkou jsou podle mého názoru nadále kritéria určující hranice této
zákonem dané přiměřenosti – jedná se o zvyklosti kulturní či rodinné, majetkové
poměry či okolnosti případu? S vědomím skutečnosti, že došlo k často k náhlé události
úmrtí člena rodiny či jiné blízké osoby, se jedná o nanejvýš citlivou otázku. Od
přiměřených výdajů vynaložených na pohřeb se navíc odečítá dávka pohřebného ve
výši 5.000,- Kč, která je poskytována určeným osobám103 podle § 47 zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
Ustanovení o výdajích na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně
20.000,- Kč považuji za zcela nejednoznačné a na úrovni legislativně technické chyby.
102

V tomto smyslu se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp.zn. 25 Cdo 2088/2005, ze
dne 23.5.2007. Nejvyšší soud v tomto rozsudku dále uvedl, že posouzení přiměřenosti nákladů
spojených s pohřbem je úkolem soudu.
103
Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni smrti
nezaopatřeným dítětem, a dále osoba, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte,
jestliže dítě nebo tato osoba měly trvalý pobyt na území České republiky.
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Výklad tohoto ustanovení by bylo možné vnímat jako nárok na úhradu výdajů do výše
20.000,- Kč (na tento výklad lze usuzovat ze spojení „do výše”) a zároveň výše než
20.000,- Kč (tento dojem vyvolává výraz „nejméně“), což by znamenalo neomezenou
úhradu nároku či snad dokonce omezení minimální hranice, takové pojetí je však zcela
proti smyslu popisované normy. Mnoho autorů104 chápe ustanovení jako úmysl
zákonodárce částku poskytovanou jako náhradu za výdaje na zřízení pomníku nebo
desky limitovat maximální výší 20.000,- Kč, lze se však setkat i s názory, které vnímají
předmětné ustanovení skutečně jako stanovení minimální výše poskytované částky.105
Takový názor podle mého přesvědčení nemá opodstatnění – náhradou mají být
kompenzovány skutečně vynaložené výdaje, nelze proto stanovit minimální výši
kompenzované - a tedy skutečně vynaložené částky, pokud reálně vynaložena nebyla.
Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., kterým byl pojem „nejméně“ do odstavce
přidán, význam ustanovení a této provedené změny žádným způsob neupřesňuje a
nekomentuje.
Vzhledem k tomu, že předmětná částka již byla v minulosti navyšována a pojem
„nejméně” byl do textu ustanovení přidán dodatečně, přikláním se k výkladu, že se
jedná o snahu zákonodárce ponechat v ustanovení určitý limit a zároveň vyjádřit jeho
nezávaznost. Jedná se však o velmi antagonistické vyjádření. Úsilí reagovat na
vzrůstající cenovou hladinu lze spatřovat i v následujícím ustanovení § 271g odst. 3
ZPr o možnosti vlády zvýšit částku na zřízení pomníku nebo desky na základě změn ve
vývoji cenové úrovně. Vyjádření výše náhrady výdajů výrazem „do výše nejméně“
však hodnotím jako velmi nevhodné a zavádějící, což ukazuje i praxe, kdy je tento

104

Například: Eliáš, K., Hůrka, P., Bezouška, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení
občanského zákoníku. Olomouc: ANAG, 2014, str. 750. ISBN 978-80-7263-857-4.
105
Například: Vysokajová, M., Kahle, B., Randlová, N. a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha:
Wolters Kluwer, 2015, str. 553. Autor kapitoly: Vysokajová, M. ISBN 978-80-7478-955-7.
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pojem vykládán několika různými způsoby.106 Adekvátním krokem by podle mého
stanoviska bylo stanovení přesného limitu s vyjádřením konkrétní částky, která by byla
při vzestupu cenové úrovně zvýšena, nebo pouze ponecháním kritéria přiměřenosti.
Náhrada cestovních výloh a obvyklých výdajů na smuteční ošacení je omezena
pouze na osoby blízké107 a i jim náleží za smuteční ošacení pouze jedna třetina
obvyklých výdajů. Za obvyklé výdaje jsou považovány náklady na pořízení běžných
oděvů a obuvi pro smuteční účely, nelze tuto náhradu využívat pro vybavení se
nadstandardními kusy oděvů pro nošení s jiným záměrem. Podle mého názoru není ze
znění ustanovení § 271g odst. 2 ZPr zcela jasné, že cestovní výlohy náleží pouze
osobám blízkým – změna slovosledu věty předsunutím pojmu „osobám blízkým“ před
pojem „cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení“ by
význam ustanovení zpřesnilo a odstranilo možné pochybnosti.

6.7.2 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých, kterým zemřelý zaměstnanec
poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu, má charakter dlouhodobého nároku,
jímž je prostřednictvím opakovaných plnění kompenzována vyživovací povinnost
zemřelého zaměstnance nebo faktické obdobné plnění, které zaměstnanec osobě
106

Názor, že zaměstnavatel není vázán limitem, je vyjádřen například v publikaci:
Andraščíková, M., Jakubka, J., Hloušková, P. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další
související předpisy s komentářem k 1.1.2012. Olomouc: ANAG, 2012, str. 513. ISBN 978-807263-713-3.
107
Osobou blízkou je podle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího
registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby
sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala
jako újmu vlastní, osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale
žijí.
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poskytoval, aniž by měl k tomu zákonem danou povinnost. Účelem přiznání této
náhrady je odškodnit ztrátu osobám, kterými mohou být nejen osoby, které měly vůči
zemřelému zaměstnanci nárok na výživné, tedy typicky nejčastěji jeho děti. Tyto osoby
by měly užitek z odměny za práci zemřelého zaměstnance a pomocí této odměny by
mohly uhrazovat náklady na svoje potřeby, přičemž tato možnost jim byla úmrtím
zaměstnance odňata.
„Podle judikatury se pod pojem pozůstalí řadí děti, rodiče, sourozenci a jiné
osoby, které se zemřelým žily po dobu jednoho roku před smrtí ve společné domácnosti
a které z tohoto důvodu o společnou domácnost pečovaly. Nelze tedy vycházet
z názoru, že pod pojem pozůstalí mají být zahrnuty pouze osoby, které mají nárok na
výživné…“108
Výše uvedený výčet není vyčerpávající, osobami oprávněnými pro přiznání
tohoto nároku mohou být nepochybně i manžel či manželka zemřelého zaměstnance,
druhý z manželů po rozvodu manželství, druh či družka, případně dokonce jejich děti.
Nárok na tuto náhradu je však omezený, je vždy nutné ohlížet se na samotnou podstatu
a účel této náhrady.
„Je však třeba připomenout, že uvedený nárok má kompenzovat náklady na
výživu, a že by tedy podmínky pro jeho poskytování nebyly dány, kdyby zemřelý
zaměstnanec kupříkladu finančně podporoval zletilé dítě, které je schopno se samo
živit, protože by to nebylo možné považovat za poskytování výživy jako takové.“109
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Eliáš, K., Hůrka, P., Bezouška, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského
zákoníku. Olomouc: ANAG, 2014, str. 751. ISBN 978-80-7263-857-4. Autor kapitoly: Hůrka,
P.
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Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012,
str. 1039. ISBN 978-80-7179-251-2. Autor kapitoly: Novotný, Z.
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K podmínce, kdy zemřelý osobě výživu skutečně poskytoval, je vhodné doplnit,
že nemá jít o nahodilé poskytnutí prostředků, ale o trvalou, soustavnou činnost. Nemusí
být přímo vyjádřena penězi, může jít o pravidelnou úhradu životních nákladů. Naopak
u povinnosti výživné poskytovat nebude rozhodující, zda v okamžiku smrti výživné
zemřelým uhrazováno bylo či nikoli.
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých není omezena pouze do okruhu osob,
ale i v délce poskytování a pochopitelně i do výše, a to i vzhledem k počtu osob.
Náhrada náleží nejdéle do doby, do které by zemřelý zaměstnanec povinnost
k poskytnutí výživy měl, nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém by
zemřelý zaměstnanec dovršil 65 let nebo důchodového věku, je-li vyšší než 65 let.
Pokud se jedná pouze o jedinou osobu, které má být náhrada poskytována, tvoří
výše náhrady pro tuto osobu 50% průměrného výdělku zaměstnance zjištěného před
jeho smrtí. Je-li osob více, náleží jim v součtu náhrada ve výši 80% jeho průměrného
výdělku. Od částky, která připadá na jednotlivou osobu, se odečte důchod přiznaný
z důvodu smrti zaměstnance, relevantní však žádným způsobem není výdělek této
pozůstalé osoby. Z ustanovení o náhradě ve výši 80% v případě více pozůstalých osob
žádným způsobem nevyplývá, zda částka náhrady má být mezi tyto osoby rozdělena
poměrně podle počtu osob nebo podle jiných kritérií. Tato problematika byla řešena
judikaturou, kdy dříve používaná dílová teorie, podle které se částka náhrady dělila na
díly přiznané osobám, byla odmítnuta. Nejvyšší soud v rozsudku sp.zn. 21 Cdo
1920/2004, ze dne 15.3.2005, konstatoval, že „rozsah náhrady nákladů na výživu
pozůstalých je určen rozsahem výživného, které jim náleží.“
Dále je třeba přihlédnout k tomu, že výpočet náhrady nákladů na výživu
pozůstalých se řídí průměrným výdělkem zemřelého zaměstnance a platí zásada, že
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náhrada poskytovaná všem pozůstalým nesmí svým celkovým souhrnem přesáhnout
částku, do které by zaměstnanci náležela náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti podle § 271b odst. 1 ZPr, a nesmí přesáhnout délku, než v jaké
by měla být poskytována podle § 271b odst. 6 ZPr.
Výše náhrady poskytnuté jednotlivým pozůstalým je tedy přímo závislá na
celkovém počtu pozůstalých s tímto nárokem. K tomuto se vyjádřil Nejvyšší soud ve
svém rozsudku sp.zn. 21 Cdo 890/2003, ze dne 9.10.2003: „Uplatňují-li nárok na
výživu pozůstalých manžel zemřelého zaměstnance a nezletilé děti, které se manželům
narodily, může mezi nimi dojít ke střetu zájmů také proto, že přiznání vyšší náhrady
jednomu z nich musí mít za následek poskytnutí nižší náhrady ostatním.“

6.7.3 Jednorázové odškodnění pozůstalých
Jednorázové odškodnění pozůstalých v rámci občanského práva, které bylo
původně upraveno v § 444 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a které
je nyní jako odškodnění nemajetkové újmy při usmrcení či zvlášť závažném ublížení na
zdraví zakotveno v § 2959 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je výrazem
jisté satisfakce za nemajetkovou újmu, která nastala v životě blízkých příslušníků
rodiny. Původní odškodnění zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, bylo
stanoveno fixními částkami poskytovanými jednotlivým osobám. Za účelem zvýšení
poskytnuté částky nad rámec tohoto paušálního odškodnění se navíc někteří z
pozůstalých domáhali v soudním řízení úhrady z titulu ochrany osobnosti.
Při vědomí nenahraditelnosti a jedinečnosti člověka a skutečnosti zpřetrhání
úzkých mezilidských vazeb, což má vážné dopady na celý – vnitřní i vnější způsob
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života dotčené osoby, se může stát stanovení a úhrada různých konkrétních částek v
jednotlivých případech naprosto nedostatečným vyjádřením satisfakce za tuto újmu.
V zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, se od úpravy stanovující přesné částky
odstoupilo, a výše peněžité náhrady, která má odčinit duševní útrapy manželu, rodiči,
dítěti nebo jiné osobě blízké je ponechána na zvážení podle okolností jednotlivého
případu tak, aby vyvážila utrpení dotčené osoby, nelze-li ji takto určit, náleží částka
podle zásad slušnosti, rozhodnutí o výši odškodnění případně přísluší soudci.
Jak zmiňuje důvodová zpráva k zákonu č. 205/2015 Sb., kterým byl zákoník
práce novelizován, vyplývá pojetí jednorázového odškodnění pozůstalých v rámci
pracovního práva spíše z alimentační funkce, účelem je zejména omezit dopady na
životní úroveň vyjmenovaných pozůstalých osob.
Podle mého vnímání byly původní částky stanovené zákoníkem práce při
znalosti cenové hladiny neadekvátní, proto hodnotím pozitivně nejen jejich navýšení, a
rovněž zmocnění vlády k vydání nařízení za účelem opětovného zvýšení v budoucnu,
ale i provedení určitého uvolnění finanční kompenzace a stanovení minimální výše
kompenzace.
Přestože v ustanovení § 271i ZPr je použito vyjádření o minimální výši částky
jednorázového odškodnění pozůstalých, přičemž tato minimální výše kompenzace je
podle mého přesvědčení zcela jasně vyjádřena slovy „ve výši nejméně“, je toto
ustanovení opět chápáno rozporně. Někteří autoři vychází nadále z fixní částky
240.000,- Kč.110 Toto neporozumění patrně vychází ze skutečnosti, že dříve byla částka
110

Například Dandová E., Hejduková J., Hlaváčková J., a kol. Koncepční a technická
novelizace zákoníku práce pohledem sociálních partnerů. Praha: Sondy, 2015, str. 20. Zde (dne
20.5.2016): http://www.spcr.cz/images/stories/Projekty/Koncepcni_novela_ZP.pdf
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jednorázového odškodnění stanovena zcela pevně. Pro jednorázové odškodnění
pozůstalých platí, že částka má být na základě změn ve vývoji mezd a životních
nákladů zvýšena nařízením vlády, přičemž je důležité povšimnout si stanovení tohoto
zvýšení jako povinnosti (vyplývajícího ze znění „vláda zvýší“) oproti fakultativní
možnosti zvýšení částky stanovené v § 271g odst. 3 ZPr o nákladech na zřízení
pomníku nebo desky.
Osoby, jimž jednorázové odškodnění pozůstalých náleží, jsou pozůstalý manžel,
novelou uskutečněnou zákonem č. 205/2015 Sb., účinnou od 1.10.2015, registrovaný
partner, dále nezaopatřené dítě, a rodiče zemřelého, za podmínky společného života
alespoň jednoho z rodičů v domácnosti se zemřelým zaměstnancem. Částka ve výši
nejméně 240.000,- Kč přísluší každé z uvedených osob, pokud se jedná o oba rodiče
zemřelého, je tato částka stanovena souhrnem celkově pro oba.
Jednorázové odškodnění pozůstalých má stanovený užší a striktně vymezený
okruh osob, jimž přísluší, více než jiná ustanovení o druzích náhrad při úmrtí
zaměstnance, nevztahuje se obecně na osoby blízké ve smyslu definice občanského
zákoníku, ani na druha či družku zemřelého zaměstnance. Důvodem je nazírání na
funkci této náhrady jako kompenzace v podstatě ve smyslu vyživovací povinnosti,
proto byl výčet osob doplněn o partnera podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném
partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, jelikož vyživovací povinnost
vzniká i mezi registrovanými partnery. Toto zařazení registrovaného partnera je
nepochybně vhodným krokem. Při zvážení okruhu osob, jimž náleží podle ustanovení
občanského zákoníku výživné, lze ve výčtu osob, kterým má být jednorázové
odškodnění pozůstalých poskytnuto, spatřovat drobnou nevyváženost právní úpravy
této náhrady.
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6.7.4 Náhrada věcné škody
O náhradě věcné škody jako druhu náhrady při úmrtí zaměstnance platí výše
uvedené jako v textu týkajícím se náhrady věcné škody při poškození zdraví
zaměstnance s dvěma zásadními rozdíly. V případě úmrtí zaměstnance přísluší náhrada
věcné škody dědicům zaměstnance. Druhým podstatným rozdílem je, že pokud
zaměstnanec zemře následkem pracovního úrazu, jedná se pouze o náhradu škody na
věcech ve smyslu výše uvedeném. Pod tuto náhradu není možné zahrnovat například
úhradu za výpomoc v domácnosti, kterou po úmrtí zaměstnance musí vykonávat jiná
osoba. U náhrady věcné škody podle § 271j ZPr v případě úmrtí zaměstnance se proto
jedná o užší pojem než v případě náhrady věcné škody podle § 271e ZPr.
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7. Závěr
Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody a nemajetkové újmy při pracovních
úrazech a nemocech z povolání jsou upraveny v části jedenácté zákoníku práce nazvané
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy. Úprava povinností zaměstnavatele nahradit
škodu a nemajetkovou újmu byla začleněna zpět z přechodných ustanovení zákoníku
práce poté, co byl zrušen neúčinný zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, zákonem č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o
úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony, s účinností
ode dne 1. října 2015.
Je evidentní, že celková transformace systému zákonného pojištění je velmi
náročná změna, pro kterou je obtížné najít nutnou politickou shodu a založit
dostatečnou připravenost celé soustavy. Řešením pro mezitímní období by mohlo být
alespoň přijetí některých prvků zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, zejména prvky motivující zaměstnavatele k realizaci ustanovení
upravujících oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - určením slev na úhradách
pojistného u těch zaměstnavatelů, kteří řádně provádějí preventivní opatření a vykazují
nulovou či nízkou úroveň škodných událostí, a naopak zvýšením částek pojistného u
zaměstnavatelů, u nichž bezpečnost práce není dodržována a dochází k pracovním
úrazům a nemocím z povolání. Jiným pozitivním prvkem, který by ze zákona č.
266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, bylo možné převzít je dávka ve
formě rehabilitace pro zaměstnance.
Dalším možným krokem k inovaci stávajícího systému zákonného pojištění by
bylo odstranění nejčastěji kritizovaných prvků, a to hlavně výlučné postavení dvou
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subjektů na pojišťovacím trhu uskutečněním více tržního prostředí. Toho mohlo být
dosaženo zavedením možnosti konkurence více subjektů poskytujících služby pojištění
nebo volba jednoho subjektu na základě řádného výběrového řízení. Systém pojištění
by v případě jednoho i více subjektů figurujících na pojišťovacím trhu dále mohl být
uvolněn nabídkou většího množství produktů pojištění s variabilní výší pojistného a
souvisejících služeb se zařazením výše popsaných motivačních prvků slev a přirážek
pro zaměstnavatele.
Touto určitou syntézou principů pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při
pracovním úrazu či nemoci z povolání by bylo možné dosáhnout zkvalitnění celku
zákonného pojištění do doby, než bude celkový koncept pojištění a odpovědnosti
upraven komplexnějším způsobem.
K tomu by mělo dojít podle návrhu věcného záměru zákona o pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
předloženého na základě již zmíněného usnesení vlády. Nová právní úprava by měla
být platná nejdříve od roku 2020. Nový zákon má řešit výše uvedené výtky systému –
zejména zvýhodnění dvou soukromých pojišťoven, neexistenci slev a přirážek na
pojistném, neadekvátní právní úpravu, nemožnost hradit rehabilitaci zaměstnanců.
Velice kladně lze hodnotit východisko, z něhož předložený návrh zákona
vychází - zachování i nadále použitelných postupů, se záměrem co nejnižší citelnosti
změny při přechodu z jednoho nositele pojištění na druhého pro zaměstnance i
zaměstnavatele, a nenavyšování objemu administrativní zátěže. Nový systém pojištění
má být organizačně zajišťován Českou správou sociálního zabezpečení (a okresními
správami sociálního zabezpečení) – tato změna organizace má být účelem navrhované
úpravy, přičemž mají být zachovány principy aktuálně platného uspořádání. Těmi jsou
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zejména objektivní odpovědnost zaměstnavatele, rozsah náhrady újmy podle zákoníku
práce, nezměněny mají dále zůstat poskytovaná plnění a okruh zaměstnanců, na které
úprava dopadá. Zaměstnavatelům mají být prostředky vypláceny na základě žádosti
o refundaci, ve vyhrazených případech však zaměstnavatel může požádat, aby náhrada
byla poškozenému zaměstnanci vyplacena přímo. Dalšími prvky je povinná účast
přímo ze zákona, zavedení rehabilitace, pozornost je věnována i poskytování
poradenské činnosti Českou správou sociálního zabezpečení či okresními správami
sociálního zabezpečení zaměstnavatelům a poškozeným a prevenci.
Problematice prevence je podle mého vnímání vzhledem k závažným
důsledkům jejího zanedbání či nedostatečného rozvíjení obecně nutné věnovat
rozsáhlou pozornost, protože následky pro zdraví či snad dokonce život zaměstnance a
jeho okolí bývají obtížně odstranitelné či zcela nenapravitelné. Mám za to, že úprava
zákoníku práce a souvisejících právních předpisů je tomuto účelu vyhovující, klíčové je
následně dodržování ustanovení všech těchto předpisů týkajících se oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, k čemuž je zapotřebí nejen znalost konkrétních ustanovení,
práv a povinností, ale i snaha zaměstnavatele i zaměstnance o jejich naplňování.
Předpokladem pro vznik povinnosti zaměstnavatele k náhradě zaměstnanci při
pracovním úrazu či nemoci z povolání je existence škody nebo nemajetkové újmy.
K rozvinutí užití těchto pojmů došlo na základě nedávných změn v terminologii
občanského zákoníku. Z tohoto důvodu zákoník práce zdůrazňuje nutnost odčinění
nejen majetkové, ale i nemajetkové újmy.
Na nutnost příčinné souvislosti ukazuje pravidlo, podle něhož je zaměstnavatel
povinen nahradit škodu i nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání. Následující ustanovení zákoníku práce se podrobně zabývají stanovením
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předpokladů povinnosti zaměstnavatele k náhradě újmy a ohraničením pojmu
pracovního úrazu a nemoci z povolání.
Pojem pracovního úrazu je zákoníkem práce vnímán jako událost poškození
zdraví nebo smrt zaměstnance, pokud k nim došlo nezávisle na vůli zaměstnance
krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Podmínkou je dále, že
k události dojde při plnění pracovních úkolů, v přímé souvislosti s ním nebo pro plnění
pracovních úkolů. Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů je hodnocena
z hlediska místního, časového a věcného. Je dána vzhledem k činnosti, při níž došlo
k úrazu, a k plnění povinností, které pro zaměstnance vyplývají z pracovního poměru.
Judikaturou jsou uvedené podmínky vzniku pracovního úrazu významným způsobem
upřesňovány, zejména i v souvislosti s rozvojem aktuálních pracovních trendů.
Na základě ustálené judikatury pro založení příčinné souvislosti mezi
pracovním úrazem a újmou postačuje, že pracovní úraz je jednou z příčin újmy,
například vedle predispozice zaměstnance, avšak příčinou důležitou a podstatnou.
Odpovědnost zaměstnavatele je objektivní, což znamená, že není vyžadováno zavinění
pracovního úrazu zaměstnavatelem - za úraz odpovídá, i přestože byly dodrženy
veškeré jeho stanovené povinnosti. Z výkladu ustanovení zákoníku práce, soudní
judikatury a principu zvláštní ochrany postavení zaměstnance plyne, že pracovní úraz
je pojímán ustáleným způsobem v širším významu pojmu, přičemž je navíc judikatura
nucena pružně reagovat na vývoj trhu práce. Přesto lze zaznamenat, že některé
zahraniční právní úpravy jdou ve svém dosahu ještě dále.
Postup při vzniku, evidenci a řešení pracovního úrazu je přesně daný
příslušnými právními předpisy, účelem je přiznat výši odškodnění pro úrazem
postiženého zaměstnance bez zbytečných odkladů. V rámci tohoto procesu může nastat
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řada situací – nejvýznamější otázkou je, zda existuje shoda zaměstnance a
zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen náležitě vyšetřit příčiny a okolnosti
pracovního úrazu a za účelem prevence opakování úrazů přijímat opatření. Nad
splněním těchto povinností zaměstnavatelem vykonávají kontrolu orgány inspekce
práce a při nedodržení stanovených povinností jsou zaměstnavateli ukládány finanční
sankce.
Nemoc z povolání zákoníkem práce definována není – je jím odkázáno na
zvláštní právní předpis, který seznam nemocí z povolání ve své příloze uvádí. Zákoník
práce určuje podmínky, za kterých se nemoc z povolání odškodňuje. Zmíněné nařízení
vlády formuluje nemoci z povolání jako nemoci vznikající nepříznivým působením
chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za
podmínek stanovených v seznamu nemocí z povolání. Za nemoc z povolání se
považuje i akutní otrava, která nastala nepříznivým působením chemických látek. Pro
uznání onemocnění jako nemoci z povolání musí být onemocnění posouzeno jako
nemoc ze seznamu nemocí z povolání a musí být zjištěny podmínky, za nichž tato
nemoc vzniká. Seznam nemocí z povolání reflektuje změny na pracovním trhu i
technologický progres. Ve spojitosti s vědomostmi lékařské vědy je následně seznam
nemocí z povolání aktualizován.
Nicméně ze zřejmých důvodů – nadměrná přísnost institutu odpovědnosti při
nemožnosti zproštění pro zaměstnavatele, motivace zaměstnance k řádnému výkonu
práce a dodržování stanovených povinností a obava z možnosti zneužití odškodňování
zaměstnanců, musí být povinnost zaměstnavatele k náhradě újmy limitována.
Zaměstnavatel se může v taxativně vymezených případech své povinnosti k náhradě
majetkové či nemajetkové újmy zprostit, a to zcela či částečně – zaměstnanec je
v tomto případě odškodněn poměrně podle míry svého zavinění. Podmínky zproštění se
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povinnosti k náhradě újmy jsou stanoveny velmi přiměřeně a v souladu se zásadou
zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, jejímž výrazem je rovněž nezbytnost
prokázání okolností odůvodňujících zproštění se povinnosti k náhradě škody nebo
nemajetkové újmy samotným zaměstnavatelem.
Individuálním součástem souhrnné újmy vzniklé zaměstnanci v případě
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání korespondují druhy náhrad, které
zaměstnanci v daném případě přísluší. Z tohoto důvodu se poškozeným zaměstnancům
poskytují náhrady v souvislosti s pracovní neschopností, léčením, věcnou škodou, v
případě nemajetkové újmy náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění a při
události úmrtí zaměstnance náhrady poskytované oprávněným osobám.
Jedná se konkrétně o náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní
neschopnosti, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,
náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady
spojené s léčením, náhradu věcné škody. Pokud dojde k úmrtí zaměstnance, může být
požadována 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.
Uvedené náhrady mají stanoveny odlišné podmínky pro jejich přiznání a každá
z nich má svůj specifický účel. Při poskytování náhrad poškozenému zaměstnanci by
měla být brána na zřetel možnost jeho opětovného rychlého zařazení do pracovního
procesu, vhodnou dávkou by proto do budoucnosti mohla být dávka ve formě
rehabilitace. Některé z náhrad se poskytují jednorázovým způsobem, jiné naopak
v pravidelně se opakujících dávkách. Nárok na každou z náhrad je vždy třeba zjišťovat
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zvlášť. U každého nároku však v každém případě musí být dána příčinná souvislost
mezi pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a vznikem újmy.
Přes výše rozebranou detailní úpravu předpokladů povinnosti zaměstnavatele
k náhradě majetkové a nemajetkové újmy a ustanovení o jednotlivých náhradách a
způsobu odškodnění zaměstnance je nutné k náhradě majetkové a nemajetkové újmy
přistupovat jako k podpůrné možnosti, kdy dojde ke způsobení často ne zcela
odstranitelné újmy, přičemž tíže odčinění situace je přesunuta na zaměstnavatele.
Zaměstnavatel by měl vycházet ze skutečnosti, že vznik pracovního úrazu či nemoci z
povolání je v mnohých případech následkem nedodržením správných pracovních
postupů a uspořádání podmínek práce. Na druhé straně zaměstnanec by měl dbát o
zachování bezpečnosti při práci a ochranu zdraví svého, i ostatních zaměstnanců. Pro
účely odškodnění zaměstnance, který se následkem pracovního úrazu či nemoci
z povolání často dostane do obtížně zvladatelné životní situace, je potřeba
transparentních a přesných ustanovení právních předpisů. Na základě nich může být
efektivním způsobem zhodnocena újma zaměstnance, stanovena výše nároku na
odškodnění a předmětné odškodnění zaměstnanci poskytnuto ve chvílích, kdy to
nejvíce potřebuje.
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8.6 Seznam zkratek
ZPr = Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Občanský zákoník = Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Listina = Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením předsednictva České
národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky
Ústavní soud = Ústavní soud České republiky
Nejvyšší soud, Nejvyšší soud ČR = Nejvyšší soud České republiky
R = Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek
Rc = Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, civilní řada
S IV = Nejvyšší soud ČSSR, Nejvyšší soud ČSR a Nejvyšší soud SSR o občanském
soudním řízení a o řízení před státním notářstvím (Sborník stanovisek, zpráv o
rozhodování soudů a soudních rozhodnutí Nejvyšších soudů ČSSR, ČSR a SSR), vydal
Nejvyšší soud ČSSR, Praha 1986
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Liability for damage in case of occupational injuries and occupational diseases

Resume
Legal provisions regarding area of occupational injuries and occupational
diseases are not applied often, but their importance is very high as they affect incidents
of bodily harm or even death of an employee. Consequences of the occupational injury
or occupational disease could be very serious or incurable and these consequences
influence quality of life, family of employee and cause complications to the employer
as well.
Because of this reason there is essential need to prevent harmful impacts of
occupational injuries and occupational diseases to the greatest degree. In this matter
particularly legal provisions regarding safety and health protection during work
performance are set by Labour Code and related regulations. Employer’s liability in
case of occupational injury or disease is objective – violation of obligations is not
required.
Occupational injury is defined by Labour Code and occurs when an employee
suffers a bodily harm or death independently on his will due to short-term, sudden and
violent external effects during performance of work assignments or with direct
connection with them. Occupational diseases are listed in special legal regulation. In
case of disease is necessary to consider all the given conditions – especially if concrete
disease is job-related. General conditions must be met for the purpose of recognition of
bodily harm as occupational injury or occupational disease and provided compensation:
existence of damage or immaterial harm, occupational injury or occupational disease
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and causal relation between damage or immaterial harm and occupational injury or
occupational disease.
Legal regulations set exact process of solving issue of occupational injury or
disease. When employer is held liable for injury or disease, an employee is entitled to
obtain compensation for damage or immaterial harm specified by Labour Code.
According to Labour Code are paid following compensations: compensations for loss
of earnings, pain compensation and deterioration of social position, effectively
expended costs for medical treatment, compensation for material damage. In case of
death effectively expended costs for medical treatment and compensation for
appropriate costs connected with funeral, compensation for alimentation costs for
survivors, one-time compensation for survivors and compensation for material damage
are reimbursed.
Area of occupational injuries and occupational diseases and provided
compensations is complicated and disputed situations sometimes occur. On these
grounds is interpretation of particular legal provisions significantly shaped by relevant
judgements.
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