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Pracovní úraz 
cizinců

• Motto: Smyslem právní úpravy je zákaz 
zaměstnávání neoprávněně pobývajících 
státních příslušníků třetích zemí s cílem 
bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví. 
Za tímto účelem se stanovují sankce a 
opatření, jež mají být uplatňovány vůči 
zaměstnavatelům, kteří tento zákaz porušují.

Martin Štefko



Osnova

• Širší obrázek: data

• Konkrétní situace zraněného Zce/cizince

– trestněprávní souvislosti  

• Výhled do budoucna
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Hnilicová, Dobiášová: Zpráva 
o zdraví zdravotní péči, VUBP, 
2009, str. 10



Osobní rozsah

• Neohlášení cizinci jsou ex lege vyloučení 
(zákon č. 1/2012 Sb.):

– Nemocenské pojištění (ust. § 9 II ZNP)

– Veřejné zdravotní pojištění (ust. § 2 V ZVZP)

• Pl.ÚS 2/15: Právo občana + a zák. vypočtených cizinců 

• Absence zákonného vyloučení:

– Důchodovém pojištění (ale ust. § 8 I ZDP)

– Zákonná odpovědnost Zele za újmu způsobenou 
Zci
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Úmluva MOP  č. 19
o rovnocenném nakládání s cizími a 

domácími zaměstnanci ve věci odškodnění 
pracovních úrazů

• Čl. 1 I: příslušníkům kteréhokoli jiného 
členského státu, který tuto úmluvu ratifikuje, 
nebo jejich členům rodiny, poskytne při 
pracovních úrazech, utrpěných na jeho území 
totéž zacházení, jaké zaručuje svým vlastním 
příslušníkům ve věci odškodnění pracovních 
úrazů.
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Smluvní státy úmluvy MOP č. 19
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• 121 smluvních 
států

• Ne:

– Rusko

– Ukrajina

– Vietnam



Trestně právní souvislosti

• Zásada obžalovací
– je trestní stíhání před soudy možné jen na základě 

obžaloby, návrhu na potrestání … atd.

– statisticky: 
• nejčastěji stavbyvedoucí

• zhotovitel/jednatel a zaměstnavatel 

• předpisy o práci jsou faktické skutečnosti
– kdo měl podat informaci/poučit (KS v Ostravě sp. 

zn. 55To 474/2009)  
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• § 105 ZP vyšetření 
úrazu?

– jaký důvod pobytu 
zraněného 
neohlášeného Zce? 

• Pl.ÚS 2/15, bod 15

• § 271p ZP limitace?

– U ohlášených cizinců 
limitace PP na dobu 
určitou



Souvislost s tr. rel. následkem
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Protokol o kontrole OIP



Co lze dělat v krátkodobém horizontu?

• Postavení a vybavení 
vyšetřovatele Policie:

– edukativní materiály k 
BOZP pro účely orgány 
činné v trestním řízení

– ke specifickým případům 
porušení BOZP

• Postoj úrazových 
pojišťoven

– málo aktivní v 
preventivních 
programech
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Co vyhovuje zaměstnavateli, který 
zaměstnává neohlášené cizince?

To, že zmizí nebo to že zůstanou a 
budou se domáhat náhrady újmy a 

vypovídat v trestním řízení?
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Motto: Smyslem právní úpravy je zákaz zaměstnávání neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích zemí s cílem bojovat proti 

nedovolenému přistěhovalectví. Za tímto účelem se stanovují sankce a 
opatření, jež mají být uplatňovány vůči zaměstnavatelům, kteří tento zákaz 

porušují.


