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III. 
Odůvodnění 

 
1. OBECNÁ ČÁST 
 
1.1 Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše 
náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků.  
1.2 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Vyhláška č. 346/2015 Sb. o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení 
společenského uplatnění vojáků nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016. 
 

Dopisem ministra zdravotnictví ze dne 30. března 2016 čj. MZDR 20536/2016-3/OVZ 
byl ministr obrany informován o připravované novele nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o 
odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání, která se týká zejména odškodňování kontuzí. 
Citované nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 26. října 2015.  Po nabytí jeho účinnosti bylo 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZd“) mnoha dotčenými subjekty (Sdružení 
praktických lékařů ČR, jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, ošetřující lékaři, 
pojišťovna Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group a odborně způsobilé osoby pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci – BOZP), upozorněno na některé problémy, vyskytující 
se v aplikační praxi.  

Po vyhodnocení těchto problémů přistoupilo MZd k novele nařízení vlády, která je 
v tuto chvíli v závěrečné fázi legislativního procesu (byla vložena do e-klep k projednání 
v pracovních komisích Legislativní rady vlády).  
 

Novela se týká úpravy znění přílohy 1 „Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro 
jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem“, konkrétně položek 1.8, 1.10, 
1.11, a 1.15, jejichž aplikace v praxi způsobuje potíže a vede k neúměrně vysokému 
odškodnění bolesti u méně závažných, reverzibilních poškození zdraví, způsobených 
pracovním úrazem.  
Závažným problémem se při uplatňování citovaného nařízení vlády stalo především 
odškodňování bolesti u celkem frekventovaných a běžných pádů bez zlomeniny, způsobující 
kontuze s dobou léčení několik dní až cca 2 týdny. Při aplikaci současného znění nařízení 
vlády pohmoždění (kontuze) hrudní stěny o ploše 100 cm2 (10 cm x 10 cm) je oceněno 500 
body, tj. finanční částkou 125 000 Kč. Přitom ztráta ucha je hodnocena 100 body (25 000 Kč), 
ztráta jazyka 150 body (37 500 Kč), ztráta končetiny v kyčelním kloubu 400 body (100 000 
Kč). Disproporcionalita ve výši bolestného je zjevná. Navíc první zkušenosti se současným 
nařízením vlády indikují problém s tendencí odškodňovat nejenom vlastní rozsah poškození 
svalu či měkkých tkání, tj. vlastní pohmoždění - kontuzi, ale započítat do bodového 
hodnocení i ektopické projevy kontuze, jako jsou např. hematomy a průvodní otoky. Tím opět 
neúměrně narůstá bodové hodnocení, resp. velikost odškodnění, které je nepřiměřeně vysoké, 
ve srovnání s výší odškodnění přiznávanou za mnohem závažnější a bolestivější zdravotní 
poškození způsobená pracovním úrazem. Nepřiměřeně vysoké částky za bolestné v případě 
odškodňování pohmožděnin finančně zatěžuje zdravotní pojišťovny i zaměstnavatele. 
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Druhým důvodem novely nařízení vlády je potřeba doplnění přílohy č. 4, a to o 
položku vztahující se k odškodnění nedomykavosti hlasivek, dysfonie a fonastenie, která 
v rámci legislativního procesu nedopatřením vypadla. 
 

Vzhledem k tomu, že ministerstva obrany, zdravotnictví a vnitra na znění příloh úzce 
spolupracovala, neboť všechny 4 přílohy musí být z důvodu jednotnosti odškodňování 
pracovních úrazů nebo služebních úrazů vojáků či příslušníků bezpečnostních sborů (viz 
vyhláška MV č. 277/2015 Sb.) totožné, musí i Ministerstvo obrany (dále také jako „MO“) 
přistoupit k novele vyhlášky č. 346/2015 Sb. Proto je navrhována úprava přílohy č. 1 
k vyhlášce č. 346/2015 Sb. „Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivé újmy na zdraví 
způsobené služebním úrazem“, a to v položkách 1.8, 1.10, 1.11 a 1.15. 
Úprava přílohy č. 4 se nenavrhuje, neboť MO tuto chybějící položku v nařízení vlády zjistilo 
a v průběhu legislativního procesu v roce 2015 v návrhu vyhlášky zachovalo. 
 

1.3 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v § 119 odst. 2 zákona  
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb., k jehož provedení je 
vydána.  
 
1.4 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

Daná oblast není upravena právem Evropské unie, návrh tedy nezapracovává předpisy 
EU a není s právem EU v rozporu. Předložený návrh vyhlášky je v souladu s principy 
doporučenými orgány EU a uplatňovanými v členských zemích EU. Vlastní problematika 
není závaznými předpisy EU upravena. Návrh vyhlášky je tak s právem EU plně slučitelný. 
 
 
1.5 Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Za platného právního stavu jsou při odškodňování bolestného za některé běžné a 
současně méně závažné újmy na zdraví, např. pohmožděniny, vypláceny částky neúměrně 
vysoké vzhledem k jiným poškozením zdraví v důsledku služebního úrazu.   
 

1.6 Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 
dopady na životní prostředí 

Vyplácené náhrady jsou poskytovány z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany. 
Navrhovaná úprava přílohy č. 1 bude mít pozitivní dopad na rozpočtovou kapitolu MO, neboť 
dochází ke snížení výdajů MO jako zaměstnavatele. Navrhovaná právní úprava nemá přímý 
finanční dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.  

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na podnikatelské subjekty.  
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Návrh vyhlášky nemá negativní dopady na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením ani žádné dopady na rodiny; návrh novely je tedy bez dopadů na sociální sféru. 
Návrh nemá žádné dopady na národnostní menšiny ani na životní prostředí. 
 
 
1.7 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Princip zákazu diskriminace jako normativní a aplikační zásada je upraven v § 2 odst. 
3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaná 
novela vyhlášky do principu zákazu diskriminace nezasahuje. 

Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh vyhlášky se týká postavení fyzických osob, 
bylo provedeno hodnocení dopadů návrhu na rovnost žen a mužů. Lze konstatovat, že návrh 
vyhlášky nezakládá žádné rozdíly mezi vojákyněmi a vojáky v postupu při určování výše 
náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění způsobené služebním úrazem nebo 
nemocí z povolání při výkonu vojenské služby. Návrhem vyhlášky se nemění postavení žen a 
mužů a návrh má neutrální dopad na jejich rovnost, neboť se vztahuje na všechny, kteří 
utrpěli újmu na zdraví způsobenou služebním úrazem nebo nemocí z povolání, a to bez 
rozdílu pohlaví.  
 
 
1.8 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k ochraně osobních údajů a 
soukromí. Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů ani nemění 
již existující zpracování osobních údajů, rovněž nepředstavuje zvláštní úpravu žádné 
povinnosti ani oprávnění subjektů osobních údajů. Posuzující lékaři jsou vázáni lékařským 
tajemstvím, které mimo jiné zahrnuje osobní a citlivé údaje včetně soukromí pacienta. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o poskytování náhrad vojákům ve  službě v souvislosti se 
služebním úrazem nebo nemocí z povolání, informace o zdravotním stavu jsou zaměstnavateli 
předávány s jejich souhlasem a v jejich zájmu.  
 
 
1.9 Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 
Posuzující lékař je vázán stanovenou diagnózou a sazbami bodového ohodnocení, které se na 
stanovenou diagnózu vztahují.  Korupční rizika jsou tak minimalizována tím, že je stanoven 
rozsah bodového ohodnocení pro jednotlivé typy poškození zdraví a jednotlivé oblasti ztížení 
společenského uplatnění, který je vymezen v přílohách vyhlášky, ze kterého musí lékař při 
ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění vycházet. Tím je zajištěn jednotný 
postup posuzujících lékařů při stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského 
uplatnění a určování výše náhrady v jednotlivých případech tak, aby výše náhrady stanovená 
posuzujícím lékařem byla srovnatelná s obdobnými případy poškození zdraví. 
 
 
1.10 Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava není úpravou, která má přímý dopad na bezpečnost 
nebo obranu státu, ale lze uvést, že bezodkladná a přiměřená náhrada vyplacená 
zaměstnavatelem v rámci odškodnění služebního úrazu má pozitivní vliv na psychický a 
fyzický stav zraněného vojáka a přispěje tak k jeho úspěšnému zařazení zpět do služby. 
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Zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA)  
Vzhledem k naléhavosti potřeby přijmout novou úpravu v co možná nejkratším čase 

a v souladu s „Obecnými zásadami hodnocení dopadů regulace (RIA)“, umožňujícími 
v případech parametrických změn RIA nezpracovávat (odst. 3.8 písm. f)) a rovněž s ohledem 
na žádost Ministerstva zdravotnictví o výjimku z povinnosti provedení hodnocení dopadů 
regulace (RIA) k novele nařízení vlády, kterou ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a 
legislativu a předseda Legislativní rady vlády povolil dopisem ze dne 15. 3. 2016, čj. 
5315/5016-OVL, nezpracovalo MO k návrhu novely vyhlášky č. 346/2015 Sb. hodnocení 
dopadů regulace (RIA).  

 

Zvláštní část 

K čl. I 
K novelizačnímu bodu 1.  

V položce 1.3 přílohy č. 1 Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivé újmy na 
zdraví způsobené služebním úrazem se upřesňuje velikost poranění pro hlubokou ránu 
zasahující i hlubší tkáně včetně svalstva tak, aby hodnocení poškození bylo prováděno 
stejným způsobem, jako se provádí u rány povrchové, tj vyjádřeno jednotkami délky 
v centimetrech. 
 
K novelizačnímu bodu 2.  
 Navrhuje se, aby položka 1.8 přílohy č. 1 Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro 
jednotlivé újmy na zdraví způsobené služebním úrazem specifikovala, že poranění sliznic do 
velikosti 10 cm2 bude hodnoceno 4 body a za každých dalších 10 cm2 poškozené sliznice se 
připočítají 2 body. Podle současné právní úpravy dochází k nadhodnocenému odškodnění u 
tohoto typu poškození vzhledem k jeho závažnosti a délce trvání. 
 
K novelizačnímu bodu 3.  
 Navrhuje se, aby položka 1.10 přílohy č. 1 Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro 
jednotlivé újmy na zdraví způsobené služebním úrazem specifikovala, že pohmoždění 
(kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže 
s podkožím a svalem) podle rozsahu a lokalizace bude hodnoceno 10 až 20 body za jedno 
pohmožděné místo.  
 Navrhuje se, aby položka 1.11 přílohy č. 1 specifikovala, že pohmoždění (kontuze) 
kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části bude 
hodnoceno 5 až 20 body za jedno pohmožděné místo. 
Důvodem pro navrhovanou úpravu uvedených položek je skutečnost, že stejně jako u 
poranění sliznic i v těchto případech poškození dochází k  vysokému odškodnění za 
v podstatě méně závažné reverzibilní poškození, které odezní v krátké době. To je  
v nepoměru k jiným závažnějším typům poškození, jako jsou například popáleniny, 
zlomeniny apod. Pohmoždění uvedená v položce 1.10. jsou lokalizována v choulostivějších a 
bolestivějších částech těla, proto se navrhuje vyšší bodové hodnocení než v položce  1.11. 
Nová výše bodového hodnocení byla navržena tak, aby byla srovnatelná s výší bodového 
hodnocení podle Metodiky Nejvyššího soudu. 
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K novelizačnímu bodu 4.  
 Navrhuje se, aby položka 1.15 přílohy č. 1 Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro 
jednotlivé újmy na zdraví způsobené služebním úrazem specifikovala, že oděrky povrchní i 
hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm2 budou hodnoceny 2 body a za každých dalších 100 cm2 
se připočítají 2 body u povrchových oděrek a 4 body u hlubokých oděrek, které jsou svým 
rozsahem poškození závažnější. Důvodem pro tuto úpravu je rovněž to, že při hodnocení 
podle stávající právní úpravy je výše odškodnění u této položky nadhodnocena vzhledem 
k závažnosti poškození. Navíc může docházet na ploše těla k mnoha drobným oděrkám nebo 
rankám například při poranění skleněnými střepy a je obtížné v praxi takové poškození 
sčítáním jednotlivých drobných ploch hodnotit.  
 
K novelizačnímu bodu 5. 

Jedná se o technickou úpravu položky 7.41 v příloze č. 1 Počty bodů pro ohodnocení 
bolesti pro jednotlivé újmy na zdraví způsobené služebním úrazem, kde nedopatřením byla 
chybně označena část páteře v případě mnohočetných poranění obratlů krční páteře. Místo 
krční páteře byla nesprávně uvedena páteř hrudní. 
 
K čl. II 
 V přechodném ustanovení se stanoví postup pro odškodnění v případech, které ještě 
nebyly před nabytím účinnosti navrhované vyhlášky ukončeny. 
  
K čl. III 
 Naléhavý obecný zájem na spravedlivém a proporcionálně vyváženém odškodňování 
služebních úrazů vyžaduje, aby novela vyhlášky vstoupila v účinnost dnem vyhlášení.  
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