Principy odškodňování podle ZP
Základní principy právní úpravy podle ZP
1) jde o náhradu škody
předpokladem je
-existence pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání
- vznik škody
- příčinná souvislost mezi PÚ nebo
NzP a vzniklou škodou

Principy odškodňování podle ZP
2) Objektivní odpovědnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel odpovídá „za výsledek“
i v případě, že na své straně
neporušil žádnou právní povinnost,
pokud se své odpovědnosti ze
zákonem stanovených důvodů
nezprostí.
To je diametrálně odlišný princip
proti OZ, kde je nutné prokazovat
odpovědnost daného subjektu a
porušení povinnosti.

Odškodňování

§ 269-271j ZP

Novelou ZP č. 205/2015 Sb. byla ustanovení
dotýkající se odškodňování přesunuta z
přechodných ustanovení do „kmenových“
ustanovení ZP. Proto se nám zhusta objevují §
indexované písmenem.
Důvodem je, že článkem XII, bod. 1. novely ZP
se definitivně ruší právní úprava tzv.
úrazového pojištění zaměstnanců založená
na zákoně č. 266/2006 Sb. – účinnost novely
od 1. 10. 2015.

Odškodňování § 365 (nové znění)
(1) Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do
dne nabytí účinnosti jiné právní úpravy pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání se řídí zákonné
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
ustanovením § 205d zákona č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce, ve znění zákona č. 231/1992 Sb.,
zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.,
vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví
podmínky a sazby zákonného pojištění
(

§ 365
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění
vyhlášky č. 43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb.,
vyhlášky č. 74/2000 Sb., vyhlášky č. 487/2001 Sb. a
zákona č. 365/2011 Sb., a zákonem č. 182/2014 Sb.
(2) Náklady správní režie pojišťoven v zákonném
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání činí
4 % z celkového objemu přijatého pojistného
zaplaceného zaměstnavateli v daném kalendářním
roce.

§ 269 pokračování
(4) 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.

Zproštění odpovědnosti § 270
(4) Při posuzování, zda zaměstnanec porušil
právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, se zaměstnavatel nemůže dovolávat
všeobecných ustanovení, podle nichž si má
každý počínat tak, aby neohrožoval zdraví
své a zdraví jiných.
Pozn.: Kooperativa krátila odškodnění o 20% řidičce služebního
vozidla v souvislosti s nehodou, kterou zavinila ze 100%
protistrana, protože každý si prý má počínat tak, aby zabránil
vzniku škody. Jeden ze zářných příkladů podivných postupů této
pojišťovny.

Druhy náhrad
Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo
u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je
zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu
odpovídá, povinen poskytnout náhradu za
a) ztrátu na výdělku,
po dobu pracovní neschopnosti
(§ 271a)
po skončení pracovní neschopnosti
(§ 271b)
b) bolest a ztížení společenského uplatnění (§
271c), (tzv. nemajetková újma)

Druhy náhrad
c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením
(§271d),
d) věcnou škodu (§ 271e); ustanovení § 265
odst. 3 platí i zde. (neodpovídá za škodu na
dopravním prostředku…, kterého použil bez
jeho souhlasu.)
§ 271r: Způsob a výši náhrady škody nebo
nemajetkové újmy je zaměstnavatel povinen
projednat bez zbytečného odkladu s odborovou
organizací a se zaměstnancem.

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní
neschopnosti § 271a

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní
neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu
mezi průměrným výdělkem před vznikem škody
způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z
povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu
podle § 192 nebo odměny z dohody podle § 194 a
plnou výší nemocenského. Náhrada za ztrátu na
výdělku podle věty první přísluší zaměstnanci do
výše jeho průměrného výdělku před vznikem
škody i za dobu, kdy mu podle § 192 odst. 1 části
věty druhé za středníkem nepřísluší náhrada mzdy
nebo platu anebo odměny z dohody.

§ 271a pokračování
(2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce
1 přísluší zaměstnanci i při jeho další pracovní
neschopnosti z důvodu téhož pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání. Průměrným výdělkem
před vznikem škody podle věty první je
průměrný výdělek zaměstnance před vznikem
této další škody. Jestliže před vznikem této další
škody příslušela zaměstnanci náhrada za ztrátu
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,
náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1
se zaměstnanci

§ 271a pokračování
poskytne do výše částky, do které by mu
příslušela náhrada za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti, kdyby nebyl
neschopen práce. Za výdělek po pracovním
úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se
považuje náhrada mzdy nebo platu podle §
192 nebo odměny z dohody podle § 194 a
nemocenské.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti § 271b

Pravděpodobně nejsložitější z náhrad, pro
často se měnící právní kodifikaci, vliv
každoročních valorizací.
(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti nebo při uznání
invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu
mezi průměrným výdělkem před vznikem škody
a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu
nebo po zjištění nemoci z povolání s
připočtením případného invalidního důchodu
pobíraného z téhož důvodu.

§ 271b pokračování
Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s
jiným důchodem podle právních předpisů o
důchodovém pojištění, ani k výdělku
zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným
pracovním úsilím, se nepřihlíží.

(2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1
přísluší zaměstnanci i při pracovní neschopnosti z
jiného důvodu, než je původní pracovní úraz nebo
nemoc z povolání; za výdělek po pracovním úrazu
nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje
výdělek, z něhož se stanoví výše nemocenského.

§ 271b pokračování
(3) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity
podle odstavce 1 přísluší i zaměstnanci, který je
veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; za
výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění
nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši
minimální mzdy. Pobíral-li zaměstnanec před tím,
než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové
výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání
pracovního poměru nebo právních vztahů

§ 271b pokračování
založených dohodami o pracích konaných
mimo pracovní poměr.

(4) Dosahuje-li zaměstnanec ze své viny nižšího
výdělku než ostatní zaměstnanci vykonávající
u zaměstnavatele stejnou práci nebo práci
téhož druhu, považuje se za výdělek po
pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z
povolání průměrný výdělek, kterého dosahují
tito ostatní zaměstnanci.

§ 271b pokračování
(5) Zaměstnanci, který bez vážných důvodů
odmítne nastoupit práci, kterou mu zaměstnavatel
zajistil, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku podle
odstavce 1 pouze ve výši rozdílu mezi průměrným
výdělkem před vznikem škody a průměrným
výdělkem, kterého mohl dosáhnout na práci, která
mu byla zajištěna. Zaměstnavatel zaměstnanci
neuhradí škodu do výše částky, kterou si bez
vážných důvodů opomenul vydělat.

§ 271b pokračování
(6) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
dočasné pracovní neschopnosti přísluší
zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního
měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo
důchodový věk, je-li důchodový věk vyšší než
65 let, anebo do data přiznání starobního
důchodu z důchodového pojištění.

§ 271b pokračování
vzorec výpočtu nejjednodušší varianty
ID 3. stupně (plný invalidní důchod):
Náhrada (btto) = PMV – (ID-220)
ID 2. stupně, dosahuje výdělek:
Náhrada (btto) = PMV - výdělek - (ID-220)

§ 271c Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

(1) Náhrada za bolest a ztížení společenského
uplatnění se poskytuje zaměstnanci
jednorázově, a to nejméně ve výši podle
právního předpisu vydaného k provedení
odstavce 2.
(2) Vláda stanoví nařízením výši náhrady za
bolest a ztížení společenského uplatnění
odpovídající vzniklé újmě, způsob určování
výše náhrady v jednotlivých případech a
postupy při vydávání lékařského posudku
včetně jeho náležitostí ve vztahu k
posuzované činnosti.

§ 271c Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Pod číslem 276/2015 Sb. bylo vydáno nové NV o
odškodňování bolesti a ztíženého spol. uplatnění.
Tím byl odstraněn deficit práva vzniklý zrušením
dřívější vyhl. č. 440/2001 Sb.
NV zachovává „sazebník“ bodů, jeden bod je, v
peněžním vyjádření, 250,- Kč.
§ 271s
Soud může výši odškodnění stanovenou
prováděcím právním předpisem (§ 271c a § 271i)
přiměřeně zvýšit. (bolestné a ztíž. s. u., pozůstalí)

Ústavní soud, únor 2016
ÚS, k žalobě o výši odškodnění za bolest a
s .z. u. řekl, že soudy nejsou ve svém
rozhodování vázány žádným sazebníkem,
své rozhodnutí však musí řádně zdůvodnit.
Bude tedy na rozhodovací úvaze soudu
zohlednění zřetele hodných skutečností,
jako je např. věk, aktivity postiženého atp.

§ 271d Účelně vynaložené náklady spojené s léčením

Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil.

(doplatky na léky, protetické pomůcky,
cestovné….)

§ 271e Náhrada věcné škody
Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo
u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je
zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu za
věcnou škodu; ustanovení § 265 odst. 3 platí i
zde.
§ 271f
Škodou podle tohoto zákona není případná
ztráta na důchodu.

§ 271g - j Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance

Náhrada účelně vynaložených nákladů
spojených s léčením a náhrada přiměřených
nákladů spojených s pohřbem
§ 271 g
(1) Náhrada účelně vynaložených nákladů
spojených s léčením a náhrada přiměřených
nákladů spojených s pohřbem přísluší tomu,
kdo tyto náklady vynaložil. Od přiměřených
nákladů spojených s pohřbem se odečte
pohřebné poskytnuté podle zvláštního
právního předpisu.

Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance

(2) Náhradu přiměřených nákladů spojených s
pohřbem tvoří výdaje účtované za pohřeb,
hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku
nebo desky do výše nejméně ??? 20 000 Kč,
výdaje na úpravu pomníku nebo desky,
cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých
výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým.
(3) Vláda může vzhledem ke změnám, které
nastaly ve vývoji cenové úrovně, zvýšit
nařízením částku na zřízení pomníku nebo
desky podle odstavce 2.

Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance

§ 271h Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
(1) Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
přísluší pozůstalým, kterým zemřelý
zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl
povinen poskytovat, a to do doby, do které by
tuto povinnost měl, nejdéle však do konce
kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý
zaměstnanec dosáhl 65 let věku nebo
důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší
než 65 let.

Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance

(2) Náhrada nákladů podle odstavce 1 přísluší
pozůstalým ve výši 50 % průměrného výdělku
zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí,
pokud výživu poskytoval nebo byl povinen
poskytovat jedné osobě, a 80 % tohoto
průměrného výdělku, pokud výživu
poskytoval nebo byl povinen poskytovat více
osobám. Od částek připadajících na jednotlivé
pozůstalé se odečte důchod přiznaný
pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance. K
případnému výdělku pozůstalých se nepřihlíží.
(

Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance

(3) Při výpočtu náhrady nákladů na výživu
pozůstalých se vychází z průměrného výdělku
zemřelého zaměstnance; náhrada nákladů na
výživu všech pozůstalých nesmí však úhrnem
převýšit částku, do které by příslušela
zemřelému zaměstnanci náhrada za ztrátu na
výdělku podle § 271b odst. 1, a nesmí být
poskytována déle, než by příslušela
zemřelému zaměstnanci podle § 271b odst. 6.

Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance

§ 271 i Jednorázové odškodnění pozůstalých
(1) Jednorázové odškodnění pozůstalých
přísluší pozůstalému manželovi,
partnerovi51a) a nezaopatřenému dítěti, a to
každému ve výši nejméně 240 000 Kč.
Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší
dále rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže
žili se zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné
výši nejméně 240 000 Kč; jednorázové
odškodnění ve výši nejméně 240 000 Kč
přísluší i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič.

Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance

(2) Vláda vzhledem ke změnám, které nastaly ve
vývoji mzdové úrovně a životních nákladů,
zvýší nařízením výši jednorázového
odškodnění pozůstalých.
Valorizace tohoto druhu nebyla provedena, na
rozdíl od tzv. „rent“, které jsou valorizovány spolu
s náhradou za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti.

Věcná škoda obecně

§ 271j Náhrada věcné škody
Náhrada věcné škody přísluší dědicům
zaměstnance; ustanovení § 265 odst. 3 platí i
zde.
k věcné škodě obecně § 272
Při určení výše škody na věci se vychází z
obvyklé ceny v době poškození nebo ztráty a
zohlední se, co poškozený musí k obnovení
nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

Věcná škoda obecně

Věcnou škodou se v této souvislosti rozumí
taková majetková újma, která spočívá ve
zmenšení majetku poškozeného - judikát R
17/1978.

společná ustanovení o náhradě škody
§ 271l
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu
pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti z
téhož důvodu jsou samostatná práva, která
nepřísluší vedle sebe.

společná ustanovení o náhradě škody
§ 271m
(1) Při zjišťování průměrného výdělku pro účely
náhrady škody při pracovních úrazech nebo
nemocech z povolání je rozhodným obdobím
předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné
období pro zaměstnance výhodnější.
(2) Náhradu za ztrátu na výdělku a náhradu
nákladů na výživu pozůstalých je
zaměstnavatel povinen vyplácet pravidelně
jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný
způsob výplaty.

společná ustanovení o náhradě škody
§ 271n
(1) Jde-li o náhradu škody nebo nemajetkové
újmy při nemoci z povolání, má
zaměstnavatel, který škodu nebo
nemajetkovou újmu nahradil, právo na
náhradu vůči všem zaměstnavatelům, u nichž
postižený zaměstnanec pracoval za
podmínek, za nichž vznikla nemoc z
povolání, kterou byl postižen, a to v rozsahu
odpovídajícím době, po kterou pracoval u
těchto zaměstnavatelů za uvedených
podmínek.

společná ustanovení o náhradě škody
(2) Jde-li o jinou škodu nebo nemajetkovou
újmu na zdraví než z důvodu pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání, platí pro
způsob a rozsah její náhrady ustanovení o
pracovních úrazech.

společná ustanovení o náhradě škody
§ 271o
U zaměstnance, který je v době pracovního
úrazu nebo zjištění nemoci z povolání v
několika pracovních poměrech nebo je činný
na základě dohody o práci konané mimo
pracovní poměr, se při stanovení výše
náhrady za ztrátu na výdělku vychází z
průměrných výdělků dosahovaných ve všech
těchto základních pracovněprávních vztazích,
a to po dobu, po kterou by mohly trvat.

společná ustanovení o náhradě škody
§ 271p
(1) Zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz
nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání v
pracovním poměru sjednaném na dobu
určitou nebo při výkonu práce na základě
dohody o práci konané mimo pracovní poměr
uzavřené na dobu určitou, přísluší náhrada za
ztrátu na výdělku jen do doby, kdy měl tento
základní pracovněprávní vztah skončit. Po
této době přísluší náhrada za ztrátu na
výdělku, jestliže je možné podle okolností

společná ustanovení o náhradě škody
předpokládat, že postižený zaměstnanec by
byl i nadále zaměstnán. Ostatní práva
vyplývající z povinnosti nahradit škodu nebo
nemajetkovou újmu způsobenou pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání tím nejsou
dotčena.

společná ustanovení o náhradě škody
(2) Utrpí-li pracovní úraz nebo byla-li zjištěna
nemoc z povolání u poživatele starobního
důchodu nebo invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně, přísluší mu náhrada
za ztrátu na výdělku po dobu, pokud nepřestal
být zaměstnán z důvodů, které nesouvisí s
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání;
nepracuje-li z důvodů, které souvisí s
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,
přísluší mu náhrada za ztrátu na výdělku po
dobu, po kterou by vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu před pracovním úrazem

společná ustanovení o náhradě škody
nebo nemocí z povolání mohl pracovat.
Ustanovení § 271b odst. 6 platí i zde.

§ 271q
Práva vyplývající z § 271g až 271j nejsou
závislá na tom, zda zaměstnanec před svou
smrtí ve stanovené lhůtě právo na náhradu
škody nebo nemajetkové újmy uplatnil.

společná ustanovení o náhradě škody
§ 271r
Způsob a výši náhrady škody nebo
nemajetkové újmy je zaměstnavatel povinen
projednat bez zbytečného odkladu s
odborovou organizací a se zaměstnancem.
§ 271s
Soud může výši odškodnění stanovenou
právním předpisem (§ 271c a 271i) přiměřeně
zvýšit. (bolest, ZSU, pozůstalí)

společná ustanovení o náhradě škody
§ 271t
Nepromlčují se práva zaměstnance na
náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
nebo jiné škody nebo nemajetkové újmy na
zdraví než z důvodu pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání a práva na náhradu nákladů
na výživu pozůstalých. Práva na jednotlivá
plnění z nich vyplývající se však promlčují.

společná ustanovení o náhradě škody
§ 271u
(1) Změní-li se podstatně poměry
poškozeného, které byly rozhodující pro
určení výše náhrady, může se poškozený i
zaměstnavatel domáhat změny v úpravě svých
práv, popřípadě povinností.

společná ustanovení o náhradě škody
(2) Vláda vzhledem ke změnám, které nastaly ve
vývoji mzdové úrovně a životních nákladů,
upraví nařízením podmínky, výši a způsob
náhrady za ztrátu na výdělku příslušející
zaměstnancům po skončení pracovní
neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání, a to zpravidla s účinností
od počátku kalendářního roku; to se vztahuje i
na náhradu nákladů na výživu pozůstalých.
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