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Výchozí metodické přístupy k odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání

I. Specifikum sporů o odškodňování
i. Mnohooborovost
ii. (problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zdravotnické aspekty, mzdově-účetní a daňové 

aspekty, různé právní aspekty z různých právních oborů) 

II. Jak na složité případy
i. Vhodné objednat „bezpečnostní audit“ a znalecký posudek medicínský nebo ekonomický 
ii. Význam znaleckých posudků s doložkou podle § 127a o.s.ř., averze proti nim 
iii. Pečlivá příprava na případ se vyplatí, je třeba stanovit jasnou strategii 

III. Faktory mající zásadní význam
i. Právní předpisy, odborná literatura, zejména komentářová
ii. Klíčový význam judikatury soudů (§ 13 NOZ)
iii. Stanoviska a postupy „úrazových pojišťoven“
iv. Předpisy o BOZP, pracovně-lékařské služby, lékařské posudky, orgány inspekce práce, předpisy o

nezaměstnanosti, regresní náhrada zdravotních pojišťoven, daňová problematika



Přehled právních předpisů k agendě odškodňování pracovních 
úrazů a nemocí z povolání – I. (právní předpisy, které se vztahují 
k odškodňování přímo)

Zákoník práce (starý, zákoník práce 2006, zákoník práce 2015, zákoník práce příprava novelizace 

Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného 
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve 
znění pozdějších předpisů 

Valorizační nařízení vlády – naposledy č. 321/2018 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), vydává se každoročně, nezapomenout uplatnit ve výpočtech, promlčení, úroky 
z prodlení     

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení 
vlády č. 114/2011 Sb. a č. 168/2014 Sb. 



Přehled právních předpisů k agendě odškodňování pracovních 
úrazů a nemocí z povolání – II. (právní předpisy, které se vztahují 
k odškodňování přímo)

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. 

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 
způsobené pracovním úrazem, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb.   

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) 

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o 
vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů



Přehled právních předpisů k agendě odškodňování pracovních 
úrazů a nemocí z povolání – III. (související právní předpisy)
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (základní zásady, právní osobnost, osobnostní práva a jejich 
ochrana, některá ustanovení závazkového práva, promlčení, pojištění, náhrada při újmě na 
přirozených právech člověka (§ 2956 až § 2968 NOZ – dle mého názoru ne) 

Právo sociálního pojištění – zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců č. 187/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 582/1991 organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti 
posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o 
posuzování invalidity) 

Zdravotně-právní předpisy (zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách, ve 
znění pozdějších předpisů – zejména pracovně-lékařské služby, lékařské posudky, zákon č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů - regresní náhrady zdravotních 
pojišťoven, vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové 
péče, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci



Přehled právních předpisů k agendě odškodňování pracovních 
úrazů a nemocí z povolání – IV. (ostatní související právní 
předpisy)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (registrace u úřadu práce, 
podpora v nezaměstnanosti)

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (vlastní šetření orgánů 
inspekce práce o příčinách a okolnostech pracovního úrazu, pokutování zaměstnavatelů)

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (které náhrady podléhají 
zdanění daní z příjmů?, úprava mzdového listu)  

Občanský soudní řád (obecně, § 127a o.s.ř., náhrada nákladů řízení) 



Novela zákoníku práce č. 205/2015 Sb. a odškodňování, 
vztah zákoníku práce a občanského zákoníku, jak dál 
v zákonném pojištění? 

I. Novela zákoníku práce č. 205/2015 Sb. od 1. října 2015 – co přinesla?

II. Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, jak dále v pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatelů?

i. Usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1068

ii. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. – příznivci i kritici, první dílčí novelu máme za sebou  



Srovnání novelizovaného zákoníku práce a nového 
občanského zákoníku v oblasti náhrady škody (újem) na 
zdraví – který kodex je lepší? – I. 
Základní teze: „Zákoník práce byl a podle mého názoru i po 1.1.2014 zůstává v oblasti náhrady 
škody  samostatným kodexem ve vztahu k občanskému zákoníku, obsahuje uzavřenou právní 
úpravu, ke které nelze ani analogicky, ale ani podpůrně používat občanský zákoník.“

I. Příklad z minulosti: nelze se domáhat vyššího a širšího jednorázového odškodnění 
pozůstalých za smrtelný pracovní úraz podle občanského zákoníku jen z toho důvodu, že 
jednorázové odškodnění pozůstalých je v občanském zákoníku vyšší

i. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2010, sp. zn. 21 Cdo 1084/2009

ii. Potvrzeno rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 10. listopadu 2015 sp. zn.21 Cdo 1161/2014

II. Je lepší bodový systém náhrad za bolest a za ztížení společenského uplatnění anebo 
Metodika Nejvyššího soudu? Bolestné a ZSU podle Metodiky Nejvyššího soudu ne (21 Cdo
4556/2016, 21 Cdo 3687/2018 )

III. Tzv. Jirsův nález Ústavního soudu – IV.ÚS 3122/15



Srovnání novelizovaného zákoníku práce a nového 
občanského zákoníku v oblasti náhrady škody (újem) na 
zdraví – který kodex je lepší? – II. 

I. Náhrady za ztrátu na výdělku podle NOZ a podle zákoníku práce

II. Možnost souběžného uplatňování nároků na náhradu za ztrátu na výdělku

III. Náhrada nákladů na výživu pozůstalých podle NOZ a podle zákoníku práce

IV. PMV hrubý - 21 Cdo 2573/2011 ze dne 29.12.2012

V. Věková hranice trvání nároku na náhradu za ztrátu na výdělku – ano x ne, 65 let

VI. Diskriminace v zaměstnání a náhrada za ztrátu na výdělku – jak dlouho trvá nárok na 
náhradu za ztrátu na výdělku ? – rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. prosince 2015 sp. zn. 
21 Cdo 1342/2014  



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání – I. 

I. Zásadní souvislost, po pracovním úrazu se začnou probírat všechny otázky BOZP, které se k předmětnému 
pracovnímu úrazu váží, z tzv. předúrazového období, obdobně u nemocí z povolání   

II. Zásadní význam řádného proškolení zaměstnanců z právních a jiných předpisů o BOZP
i. Osnova školení, zápis ze školení, opakování školení

ii. Tolerance nedodržování bezpečnostních předpisů

iii. Právní předpisy a ostatní předpisy – pokyny k zajištění BOZP (konkrétní pokyn: 21 Cdo 2141/2011 ze dne 4.9.2012, byť 
neslušný)

iv. Konkrétní případy z praxe : riskování, hazardování, porušení bezpečnostních předpisů jak zaměstnancem, tak i 
zaměstnavatelem

III. Nepoužití bezpečnostních pásů, používání OOPP?  

IV. Vlastní šetření zaměstnavatele, šetření inspektorátu práce, případně báňského úrazu, případně Policie ČR, 
správní postih, případný postih i trestněprávní manažerů, úloha externích odborně způsobilých osob 

V. Význam vyhl. č. 201/2010 Sb. – evidence a registrace pracovních úrazů pro odškodňování 



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání – II. 

I. Příčina úrazu – část D, bod 7

II. Má pojišťovna právo přehodnocovat rozsah krácení odškodnění?

III. Jak řešit spor poškozený – zaměstnavatel – pojišťovna?

IV. Odškodnění neevidovaného – neregistrovaného pracovního úrazu

V. Pracovní úrazy beze svědků a jejich prokazování poškozeným  

VI. Odškodňování v tzv. faktických pracovněprávních vztazích?
i. Nejvyšší soud – ano – rozsudek ze dne 19.8.2014 sp. zn. 21 Cdo 3042/2013
ii. Nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2016 sp. zn. IV.ÚS 3073/15, i tzv. faktický pracovněprávní vztah je 

pracovněprávním vztahem, pro který platí zákonné pojištění odpovědnosti faktického zaměstnavatele

VII. Nedodržování hygienických předpisů při ochraně zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a 
možnost uplatňovat právo na odškodnění újmy na zdraví i při ohrožení nemocí z povolání, za 
jistých podmínek ano – Nejvyšší soud 21 Cdo 1594/2012 ze dne 26.8.2013 , 21 Cdo 3039/2015 ze 
dne 7.11.2016, 21 Cdo 232/2017  



Pojem plnění pracovních úkolů a přímá 
souvislost s ním - příklady z praxe

I. Cesta ze stravování – pořezaná učitelka, opařená čajem, pracovní úraz na pracovní cestě (21 
Cdo 4834/2010 ze dne 5. ledna 2012)

II. Teambuilding a úrazy při něm, je nutné vymezit oficiální program, při tzv. volné zábavě už 
nejde o souvislost s plněním pracovních úkolů, to, že zaměstnavatel platí tělocvičnu pro 
sportovní vyžití zaměstnanců, nedělá úraz při sportování pracovním úrazem

III. Reprezentace zaměstnavatele na sportovních hrách holdingu na „cesťák“ je plněním 
pracovních úkolů

IV. Cesta do a z areálu zaměstnavatele, může se unavený řidič – zaměstnanec na pracovní cestě 
nevrátit ještě tentýž den v noci po D1 zpět do místa východiska pracovní cesty?   

Zákaz souběhu funkce statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanecké funkce – „ústavní bomba“ 
do ustálené judikatury Nejvyššího soudu (nález sp. zn. I.ÚS 190/15 ze dne 13. září 2016), 
pracovní vztahy „statutářů“ – 31 Cdo 4831/2017 ze dne 11.4.29018



Nemoci z povolání, ohrožení nemocí 
z povolání 

I. Seznam nemocí z povolání, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a 
posuzování a uznávání nemocí z povolání, vyhl. č. 104/2012 Sb. (vyhláška o posuzování 
nemocí z povolání)

II. Problém: zdlouhavost šetření při podezření na nemoc z povolání

III. Tzv. zpětné uznání nemoci z povolání

IV. Předčasné rozvázání pracovního poměru a „zdravotní“ důvod rozvázání pracovního poměru

V. Organizační a zdravotní důvod rozvázání pracovního poměru – je rozhodující, co nastalo 
dříve (Nejvyšší soud, rozsudek 21 Cdo 2702/2011 ze dne 31. srpna 2012 u pracovních úrazů), 
je pro možnost uznat nemoc z povolání rozhodné prokázat příčinnou souvislost mezi 
pracovními podmínkami a vznikem nemoci z povolání – ne, Nejvyšší soud 21 Cdo 3789/2012 
ze dne 26. 9.2013, lze požadovat náhradu za ztrátu na výdělku při ohrožení nemocí 
z povolání – za jistých podmínek ano – Nejvyšší soud 21 Cdo 1594/2012 ze dne 26.8.2013



„Co s ním?“ Aneb o pracovním uplatnění zaměstnance po 
pracovním úrazu (nemoci z povolání) – I.

I. Výpověď ze zdravotních důvodů a odstupné, dohoda o rozvázání pracovního poměru ze 
zdravotních důvodů a odstupné, rozvázání pracovního poměru zaměstnancem ze zdravotního 
důvodu  

II. Nejvyšší soud 21 Cdo 2669/2012 ze dne 4. září 2013 (nesladěnost zákoníku práce a zdravotně-
právních předpisů)

III. Nejvyšší soud 21 Cdo 547/2012 ze dne 9. května 2013 (účelové zřízení pracovního místa pro 
osobu trpící nemocí z povolání a následná výpověď z důvodu nadbytečnosti)

IV. Nejvyšší soud 21 Cdo 492/2012 ze dne 18. ledna 2013 ( náležitosti lékařského posudku o 
dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti k dosavadní práci, příčina ? Musí být výslovně 
vyjádřena ?), dtto Nejvyšší soud 21 Cdo 4468/2010 ze dne 29.února 2012

V. Nejvyšší soud 21 Cdo 4142/2011 ze dne 6. listopadu 2012 – rozvázání pracovního poměru 
samotným zaměstnancem ze zdravotního důvodu

VI. Zásadní rozsudek Nejvyššího soudu k „závaznosti lékařských posudků“ pro zaměstnavatele a 
pro zaměstnance – 21 Cdo 1804/2015 ze dne 29.1.2015, trend pokračuje: 21 Cdo 5557/2015 ze 
dne 11.7.2016 



„Co s ním?“ Aneb o pracovním uplatnění zaměstnance po 
pracovním úrazu (nemoci z povolání) – II. 

I. Dohoda o rozvázání pracovního poměru a nárok na odstupné (tzv. 12 platů) – kdy je a kdy 
není nárok na odstupné, převedení na jinou práci, anebo dohoda?

i. Rozsudky Nejvyššího soudu 21 Cdo 448/2014 ze dne 18.12.2014, 21 Cdo 983/2013 ze dne 
21.1.2014, 21 Cdo 3320/2013 ze dne 24.9. 2014

ii. Zaměstnavatel neví, co se zaměstnancem, zaměstnavatele k výpovědi z pp, anebo k uzavření 
dohody o rozvázání pp nelze donutit, mohu nutit invalidu III. stupně, aby dále pracoval? 

iii. Vlastní výpověď zaměstnance a odstupné – 21 Cdo 5825/2016 ze dne 30. ledna 2018

II. „Zdravotního odstupného“ se nelze předem ale asi ani po vzniku nároku na něj platně vzdát 
(§ 346c zákoníku práce) 



Jednotlivé náhrady z důvodu pracovního 
úrazu a nemoci z povolání – I. 

I. Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
i. Příčinná souvislost

ii. Zálohové odškodnění

iii. Průběžné odškodňování

iv. Refundace pojišťovnou

v. Spolupráce s OSSZ

vi. Opakované pracovní neschopnosti

II. Bolestné a ztížení společenského uplatnění
i. Lékařský posudek

ii. Neplatit – riziko špatného lékařského posudku tíží zaměstnavatele, nechť platí přímo úrazová 
pojišťovna

iii. Mimořádné zvýšení náhrady za bolest a za ZSU

iv. Soudní spor, anebo mimosoudní dohoda?  



Jednotlivé náhrady z důvodu pracovního 
úrazu a nemoci z povolání – II.

I. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a při uznání invalidity
(renty)

i. Příčinná souvislost

ii. Posudek o invaliditě (rozhodující onemocnění pro uznání invalidity) 

iii. Průměrný x pravděpodobný výdělek před vznikem škody (způsoby jeho zjištění, formuláře, 
odpovědnost za jeho správné stanovení) 

iv. Invalidní důchod – zápočet, zpětné přiznání id a přeplatek na rentě, dobrá víra?  

v. Dosahovaný výdělek 

II. Nezaměstnaní a náhrada za ztrátu na výdělku 
i. Snižuje nebo nesnižuje obecný nárůst minimální mzdy rentu?

ii. Má právo na rentu i ten, kdo je nezaměstnaný a není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání?



Jednotlivé náhrady z důvodu pracovního 
úrazu a nemoci z povolání – III.

I. Ztráta na výdělku u osob, které se stanou OSVČ
i. Odpisy a ztráta na výdělku u OSVČ (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. dubna 2015 sp. zn. 21 Cdo

1525/2014)

ii. Fiktivní výdělek u OSVČ, jejichž daňový základ je nižší než minimální mzda (usnesení Nejvyššího 
soudu ze dne 19. ledna 2016 sp. zn. 21 Cdo 2378/2014)

II. Pracovní poměr na dobu určitou a ztráta na výdělku
i. Pokračoval by zaměstnanec i po uplynutí doby určité pracovního poměru? Lze to důvodně 

předpokládat? 

ii. Nejvyšší soud 21 Cdo 3299/2011 ze dne 22.1.2013 u nemocí z povolání, u pracovních úrazů 21 Cdo
2023/2005 ze dne 6.6.2006, rozvázání pracovního poměru sjednaného na dobu určitou v době 
pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku – 21 Cdo 582/2015 ze dne 3. června 2016, 
podobné – zrušení pracovního poměru ve zkušební době



Jednotlivé náhrady z důvodu pracovního 
úrazu a nemoci z povolání – III.

I. Pravděpodobný výdělek zaměstnání u jiného zaměstnavatele?
i. Jak zjistit? Loterie.

II. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a odškodňování pú a nzp

III. Pracovní úrazy agenturních zaměstnanců

IV. Náklady na péči o závažně zdravotně postižené zaměstnance 
i. Výše náhrady, zápočet příspěvku na péči, analogické využití nové judikatury Ústavního soudu a 

Nejvyššího soudu k úhradě nákladů na péči o nesoběstačné osoby) 

V. Náklady na léčení
i. Je možné hradit i náklady na dojíždění za rehabilitačním lékařem do jiného místa 



Odškodňování smrtelných pracovních 
úrazů a nemocí z povolání 

I. Výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých z hrubého průměrného měsíčního výdělku, 
rozdělení náhrady mezi více oprávněných osob

II. Jednorázové odškodnění pozůstalých – problém neodůvodněné disproporce mezi zákoníkem 
práce a občanským zákoníkem  

III. Přibližování zákoníku práce občanskému zákoníku



Poškozený zaměstnanec – odpovědný zaměstnavatel –
zákonná pojišťovna, aneb neuzavřený trojúhelník a vztahy 
v něm 

I. Sledování změn zdravotního stavu odškodňovaných zaměstnanců 
i. Má pojišťovna (zaměstnavatel) právo na sledování změn zdravotního stavu odškodňovaných 

zaměstnanců? Za jakých podmínek? 

ii. Souhlasy zaměstnanců ke zkoumání zdravotního stavu poškozených lékařem, pověřeným 
pojišťovnou 

II. Zaměstnavatel – postižený zaměstnanec – pojišťovna 
i. Kdo a na co má právo a kdo jakou povinnost v těchto vztazích má? 

III. Lékařské posudky lékařů ve službách pojišťoven

IV. Znalecké posudky na výpočty průměrného – pravděpodobného výdělku, na výpočty ztráty 
na výdělku, § 127a o.s.ř., znalecké posudky ve věcech BOZP, medicínské zdravotní posudky, 
ekonomické znalecké posudky    



Závěrem . . . 
JUDr. Martin Mikyska                                                            

advokát se sídlem advokátní kanceláře: 

468 31 Malá Skála čp. 397 

tel. + 420 483 392 397, MOBIL + 420 602 47 91 98 

E-mail : JUDr.Mikyska@seznam.cz

současně znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na 
výdělku při úrazech a nemocech z povolání, jmenovaný předsedou Městského soudu v Praze 
dne 22. září 2010 č. j. Spr 1100/2010
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