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 V 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:   

 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 
způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

 

Návrh nařízení vlády byl v souladu s Legislativními pravidly vlády dopisem ministra zdravotnictví č. j. 21774/2016/LEG rozeslán dne 4. 4. 2016 
do zkráceného meziresortního připomínkového řízení (5 pracovních dnů) s termínem dodání stanovisek do 11. 4. 2016. Od 11. 5. do 24. 5. 2016 
probíhalo korespondenční vypořádání zásadních připomínek.Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Připomínkové místo Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo obrany 

České republiky 
 
Vypořádáním připomínek je 
pověřen  
Mgr. Ludmila Lopatová, tel. č. 
973 200 092,  
e-mail legislativa.mo@army.cz a 
plk. gšt. MUDr. Richard Kraus, 
tel. č. 973 214 174 

MO vyslovilo s vypořádáním zásadních připomínek souhlas.  

Zásadní připomínka 
 

K příloze č. 1, položce 1.3 
Požadujeme vyjasnit novelizovanou položku 1.3, pokud jde o vkládaná slova „á 1 cm2“. 
Odůvodnění: 
V návrhu novely je uvedena jednotka „cm2“, ale v platném znění jednotka „cm“. 

Akceptováno. 
Texty byly uvedeny do shody, 
použitou jednotkou je jednotka délky, 
tj. 1 cm. 

 K příloze č. 1, položce 1.11 
Navrhujeme upravit bodové ohodnocení u položky 1.11 z navrhovaných 5 bodů 
s možností navyšování za každých dalších 20 cm2 na fixní hodnotu 10 bodů bez možnosti 
dalšího navyšování.  
Odůvodnění: 

   Jsme toho názoru, že objektivně verifikovat plochu zhmoždění svalu bez patrného 

Akceptováno částečně  
Upraveno jinak. 
Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a 
svalu různých jiných částí těla podle 
rozsahu a lokalizace postižené části se 
budou odškodňovat 5- 20 body za 
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hematomu je nemožné. Naopak, pokud by bylo provedeno hodnocení dle velikosti 
hematomu, rozsah podkožního krevního výronu se může měnit, zvětšovat a závisí na době 
mezi vznikem úrazu a ošetřením u lékaře. Navíc tato položka nekoreluje  
s obdobnými položkami, kterými se hodnotí poranění svalu, byť lehké (natažení apod.). 
Pro příklad lze uvést položku 9.32 poranění svalu břicha, zad a pánve (30 bodů), 12.24 
natažení svalů v úrovni předloktí (10 bodů), 14.38 natažení svalu kyčle (10 bodů).  
Odpovídá pouze např. položce 13.1 zhmoždění jednoho prstu bez poškození nehtového 
lůžka (5 bodů).  

jedno pohmožděné místo. 
 
Navrhovaný způsob odškodňování 
pohmožděnin se vyhýbá potřebě 
exaktně stanovit velikost 
pohmožděného místa a zároveň 
dovoluje zohlednit možnost odškodnit 
vícečetné pohmožděniny.  

Nad rámec novely 
 
Zásadní připomínka 

 

K položce 7.41 
Nad rámec předložených úprav navrhujeme v položce 7.41 nahradit slovo „hrudní“ páteře 
slovem „krční“ páteře. 
Odůvodnění: 
Je třeba opravit chybu ve stávajícím znění, neboť se jednoznačně jedná o krční páteř 

Akceptováno 

 K datu účinnosti 
Upozorňujeme, že v odůvodnění i předkládací zprávě je uvedeno, že nařízení vlády nabylo 
účinnosti dnem 26. listopadu 2015, ale to neodpovídá skutečnosti, neboť účinnost je 
stanovena dnem vyhlášení, a to proběhlo 26. října 2015. 

Akceptováno 

 K předkládací zprávě 
Dále upozorňujeme na nesrovnalosti v označování přílohy č. 4 – v předkládací zprávě je 
uvedena jako příloha č. 1 a potom ve zvláštní části odůvodnění jako příloha č. 2. 

Akceptováno 

 K čl. II, přechodné ustanovení 
Pokud jde o formulaci přechodného ustanovení, dáváme na zvážení, jak bude postupováno 
v případě, že vydaný lékařský posudek bude vadný a bude třeba vydat nový, tedy lékařské 
posouzení bude nutno opakovat po nabytí účinnosti novely nařízení vlády.  

Neakceptováno 
Není zřejmé, co je myšleno slovy 
„vadný posudek“.  
Pokud bude lékařský posudek 
poskytovatelem zdravotních služeb 
v rámci autoremedury zrušen (46 odst. 
4 zákona č. 373/2011 Sb.), nebo pokud 
bude zrušen příslušným správním 
orgánem (§ 47 odst. 2 písm. b) 
uvedeného zákona), vydává se nový 
lékařský posudek, a to na základě nově 
zjištěných skutečností, popřípadě 
nového posouzení zdravotní 
způsobilosti.  
Při vydání tohoto posudku, se tedy při 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAARHV4TG)



Stránka 3 (celkem 16) 

stanovení náhrady za bolest a ztížení 
společenského uplatnění, bude 
postupovat podle platného a účinného 
nařízení vlády. 
Není důvodné, aby se pro výše 
uvedené případy v rámci přechodného 
období stanovil jiný postup, než je 
stanoven v čl. II návrhu novely 
nařízení vlády pro případy, kdy ještě 
nebyl posudek vydán. Rovněž není 
důvodné, aby se pro rozsah právní 
úpravy vymezené navrhovanou 
novelou nařízení vlády přechodné 
období vymezovalo jinak, než jak je v 
nyní platném a účinném nařízení 
vlády. 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí České 

republiky 
 
Vypořádáním připomínek je 
pověřena  
JUDr. Regina Hoplíčková, 
Legislativní odbor, tel. 221 922 
245,  e-mail: 
Regina.Hoplickova@mpsv.cz 
 

MPSV vyslovilo s vypořádáním zásadních připomínek souhlas.  

Zásadní připomínka 
 

K čl. I bodu 1 
V příloze č. 1 v položce 1. 3 požadujeme upravit vložený text „á 1 cm2“ na text „á 1 cm“. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o hlubokou ránu, kde se měří hloubka v centimetrech, nikoliv plocha v cm2. 

Akceptováno 

Zásadní připomínka 
 

K důvodové zprávě a pracovní verzi předkládací zprávy 
1. důvody pro zrušení stávající míry odškodnění pohmožděnin nejsou v materiálu blíže 
vysvětleny a specifikovány, doporučujeme doplnit. 
V texu je chybně uvedeno datum nabytí účinnosti předmětného nařízení vlády č. 276/2015 

Akceptováno 
 
Ad 1 
Důvody MZ ke změně jsou vysvětleny 
v obecné části odůvodnění, v části 
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2.Sb. jako 26. listopadu 2015, přičemž správně má být uvedeno 26. října 2015. textu označeném písmenem e). 
 
Ad 2 
Důvodová zpráva opravena. 

Ministerstvo vnitra České 
republiky 

 
 

 

Zásadní připomínka 
 

K čl. I, bodu 2, příloze č. 1, položce 1.8 
Požadujeme návrh upravit, neboť v případě jeho přijetí v předložené podobě by nebylo 
možné odškodňovat bolest při poranění sliznic nad 10 cm2. Jsme si vědomi, že se 
pravděpodobně bude jednat o méně časté případy, nicméně navrhujeme, obdobně jako  
u jiných položek (např. položka 1.15 nebo 1.16), doplnění sloupce „počet bodů“ o 
možnost připočítání dalších bodů za rozsáhlejší poranění sliznic. 
Odškodnění bolesti předpokládá, že s rozsahem poškození zdraví se bolest a tedy  
i její odškodnění zvětšuje. Návrh však nerozlišuje mezi poškozením o velikosti do 1 cm2 
až 10 cm2, což považujeme za nepřiměřené. Pro zajištění proporcionality navrhujeme 
slova „do 10 cm2“ nahradit slovy „do 5 cm2“ s tím, že připočítání dalších bodů za 
rozsáhlejší poranění sliznic by také mělo vycházet z hodnoty 5 cm2. 

Akceptováno jinak. 
Poranění sliznic do velikosti 10 cm2 
bude odškodňováno 4 body, za 
každých dalších 10 cm2 se 
připočítávají 2 body. Návrh tedy 
dovoluje odškodnění ploch větších jak 
10 cm2. Bodové hodnocení je sníženo 
tak, aby nedošlo k disproporcionálně 
vysokému bodovému hodnocení.  

 K čl. I, bodu 1, položce 1.3 
 
Navrhujeme hloubku rány vyjádřit spíše v jednotkách délkových, nikoliv obsahových, a 
proto navrhujeme text „á 1cm2“ nahradit textem „á 1cm“. Domníváme se, že to byl  
i původní záměr předkladatele, o čemž svědčí přiložené platné znění nařízení vlády s 
vyznačením navržených změn a doplnění, kde jsou uvedeny pouze centimetry. 
 
K odůvodnění 
 Upozorňujeme, že v odůvodnění uvedený příklad neúměrných částek, které 
mohou být v rámci odškodnění za bolest vypláceny, je částečně zavádějící. Vzájemné 
srovnávání bolesti je velmi obtížný úkol, natož pak výpočet finančního odškodnění, proto 
srovnání jednotlivých položek vytržených z kontextu nařízení vlády (velikost konkrétní 
rány a její bolestivost) s nutností odhlédnout od funkčních následků (příloha č. 3 nařízení 
vlády – Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá 
poškození zdraví způsobená pracovním úrazem), může vyvolávat mylné dojmy 
neúměrného ohodnocení. 

Akceptováno              
 
 
 
 
 
 
 
 
K odůvodnění  
připomínky předkladatele 
Ministerstvo přistoupilo k novelizaci 
předpisu právě na základě upozornění 
a kalkulací od praktiků a na základě 
upozornění některých odborných 
společností. Výpočty použité 
v odůvodnění vznikly právě na základě 
zkušeností s uplatňováním nařízení 
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v praxi. Existuje všeobecná shoda nad 
tím, že výše odškodnění pohmožděnin 
je neúměrně vysoká. 
                                       

 K čl. I bodům 1 a 2 
Navrhujeme v číselném vyjádření položek, kterých se novelizace týká, odstranit tečku za 
druhou číslicí. 

Akceptováno 

 K platnému znění 
Upozorňujeme, že přiložené platné znění návrhu nařízení vlády, např. položka 1.8 přílohy 
č. 1, neodpovídá znění, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů, a proto doporučujeme 
předkladateli provést revizi předloženého platného znění nařízení vlády s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění. 

Akceptováno 
Platné znění bylo upraveno. 
 

Ministerstvo spravedlnosti 
České republiky 

 
Vypořádáním připomínek je 
pověřena  
Jan Broz, tel.: 221 997 507, e-
mail: jbroz@msp.justice.cz 

MS s vypořádáním své zásadní připomínky vyslovilo souhlas.  

 Obecně ke stanovení bodového ohodnocení 
Podle argumentů předestřených v odůvodnění návrhu je jedním z důvodů jeho předložení 
skutečnost, že stávající bodové ohodnocení novelizovaných položek přílohy č. 1 k nařízení 
vlády „vede k neúměrně vysokému odškodnění bolesti u méně závažných, reverzibilních 
poškození zdraví, způsobených pracovním úrazem“. Konstatujeme, že předložené 
odůvodnění toliko objasňuje nepřiměřenost stávající výše bodového ohodnocení 
novelizovaných položek, aniž by však zároveň vysvětlovalo, z jakých důvodů je možné 
nově navržené bodové ohodnocení považovat za přiměřené. Pro předejití dalším 
obdobným změnám předmětného nařízení doporučujeme v odůvodnění zhodnotit, z 
jakých důvodů lze nově nařízenou výši bodového hodnocení považovat za přiměřenou pro 
odčinění újmy způsobené pracovním úrazem. 

Akceptováno 
1. Rozdíly mezi odškodněním podle 
platného znění nařízení vlády č. 
276/2015 Sb. a navrhovanou novelou 
je možné ověřit jednoduchým 
výpočtem. Je-li odškodnění za 
pohmoždění vyšší než za spáleninu, 
pak asi není pochyb o tom, že je 
odškodnění pohmožděniny 
nepřiměřeně vysoké a jeho snížení je 
zjevně důvodné.  
 
2. Pokud jde o přiměřenost bodového 
hodnocení, pak neexistuje žádný 
exaktní způsob jeho zjištění a už sám 
pojem „přiměřenost“ připouští určité 
zvažování  při stanovení bodového 
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hodnocení. Navrhovaný způsob 
hodnocení vychází především 
z empirie poskytovatelů zdravotních 
služeb a stanovisek odborných 
lékařských společností. Nová výše 
bodového hodnocení byla navržena 
tak, aby byla srovnatelná s výší 
bodového hodnocení podle Metodiky 
Nejvyššího soudu. V tomto smyslu 
byla doplněna důvodová zpráva ve 
zvláštní části k novelizačnímu bodu 3. 
 
3. V obecné části odůvodnění návrhu 
v části pod písmenem e) se uvádí 
porovnání odškodnění pohmožděniny 
podle platného znění nařízení vlády a 
navrhovaného znění. 

Zásadní připomínka 
 

K čl. I bodu 2 
Upozorňujeme, že navrženou změnou dochází k omezení ohodnocení bolesti pouze pro 
poranění sliznic do 10 cm2, aniž by zároveň bylo stanoveno bodové ohodnocení pro 
poranění sliznic nad 10 cm2. Tato skutečnost je zapříčiněna tím, že vlastní textace návrhu 
nařízení vlády, na rozdíl od záměru presentovaného v odůvodnění návrhu, neobsahuje 
ustanovení o navyšování počtu bodů za každých dalších 10 cm2 poraněné sliznice. V 
souladu s argumentací předestřenou předkladateli v odůvodnění návrhu proto požadujeme, 
aby byla v příloze č. 1, položce č. 1.8, sloupci „počet bodů“ za číslovku „4“ vložena slova 
„za každých dalších 10 cm2 připočíst  
2 body“ 

Akceptováno 

ČMKOS 
 
Vypořádáním připomínek je 
pověřena  
JUDr. Eva Dandová, právní a 
sociálně ekonomické oddělení 
ČMKOS, tel.: 234 462 880, e-
mail: pravni@cmkos.cz 

ČMKOS vyslovila s vypořádáním zásadních připomínek souhlas.  

Zásadní připomínka K čl. I bodu 1 Vysvětleno 
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 V čl. I bod 1: požadujeme nahradit text „á 1cm“ slovy „á 1cm2“ 
Odůvodnění: 
Návrh předkladatele je zcela nejasný. V textu návrhu  se navrhuje vložit text „á 1 cm2“ , tj. 
za každý centimetr čtvereční, ale v textu materiálu „platné znění“ je pouze „á 1 cm“, což 
by znamenalo za každý jeden centimetr do hloubky.  Z důvodové zprávy nelze nic vyčíst, 
protože důvodová zpráva o novelizaci položky 1.3 mlčí. 

Podobně jako v případech položek 1.1 
a 1.2 i v položce 1.3 nelze hodnotit 
velikost rány plošnými jednotkami, ale 
délkovými jednotkami. Aplikace 
plošných jednotek by paradoxně vedla 
k snížení bodového hodnocení, protože 
např. dlouhá řezná rána by měla 
teoreticky nulovou plochu. 

Zásadní připomínka 
 

K čl. 2 bodu 2 
 V čl. bod 2: požadujeme vyjasnit návrh novely ve vazbě na úplné znění návrhu 
Odůvodnění: 
V textu návrhu se uvádí nové znění „Poranění sliznic do 10 cm2        4“, ale v platném 
znění je škrtnutý text „za každých dalších 10cm2 připočítat 2 body“, což však v současném 
znění není a dle důvodové zprávy jde o novou úpravou. Domníváme se, že navrhovaný 
nový text má zní „Poranění sliznic do 10 cm2       4, za každých dalších 10 cm2 připočítat 2 
body“. S takovým návrhem nesouhlasíme. Odškodňuje-li se rána povrchová 2 body za 
každý centimetr čtvereční, je poranění sliznice 4 body/1 cm2 dle našeho názoru adekvátní. 

Neakceptováno.  
Podle nového znění položky se 
poranění sliznic do celkové plochy 10 
cm2 odškodňuje 4 body a za každých 
dalších 10 cm2 se připočítají 2 body.   
Nelze srovnávat položku 1.1, případně 
položku 1.2 „povrchová rána“, která  
se vyjadřuje v délkových mírách =  
v centimetrech, kde jsou stanoveny 2 
body  za 1 cm ( může se jednat  
například o ránu řeznou nebo bodnou), 
s mírami plošnými uváděnými 
v centimetrech čtverečních, které jsou 
stanoveny pro položku 1.8 poranění 
sliznic (pohmoždění sliznic). 

Jde o zásadní připomínky, 
které  byly zaslány ČMKOS 
dodatečným stanoviskem 
adresovaným panu 
ministrovi .  

K čl. I bod 2, příloze č. 1, položce 1.10  
K příloze č. 1 bodu 2 položce 1.10  
U položky 1.10 Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo 
okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a svalem) navrhujeme podle rozsahu a 
lokalizace za jedno pohmožděné místo 10 – 20 bodů. 
 
Odůvodnění:  
Navrhované bodové ohodnocení není zcela dostačující, proto navrhujeme v obou 
případech rozsah bodového ohodnocení z důvodu různé závažnosti takových poranění, 
která mohou být poměrně banální, ale také se může jednat o rozsáhlá výrazně bolestivá 
poranění, která případně mohou vést k pohmoždění svalstva jež je výrazně bolestivější a 
závažnější, a také může dojít ke komplikacím (opouzdření, kolikvace krevního výronu s 

Akceptováno  
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nutností jeho vypuštění, hrozící compartment syndrom apod.). 

 K čl. I bodu 2, položce 1.11 
K příloze č. 1 bodu 2 položce 1.11 
U položky 1.11 Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla 
navrhujeme podle rozsahu a lokalizace za jedno zhmožděné místo 5 – 20 bodů. 
 
Odůvodnění:  
Navrhované bodové ohodnocení není zcela dostačující, proto navrhujeme v obou 
případech rozsah bodového ohodnocení z důvodu různé závažnosti takových poranění, 
která mohou být poměrně banální, ale také se může jednat o rozsáhlá výrazně bolestivá 
poranění, která případně mohou vést k pohmoždění svalstva jež je výrazně bolestivější a 
závažnější, a také může dojít ke komplikacím (opouzdření, kolikvace krevního výronu s 
nutností jeho vypuštění, hrozící compartment syndrom apod.). 

Akceptováno  
 

 K čl. I bodu 2, položce 1.15 
K příloze č. 1 bodu 2 položce 1.15 
U položky 1.15 Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm2 navrhujeme 
ohodnotit v rozsahu 2 – 4 bodů. Za každých dalších 100 cm2 navrhujeme připočítat u 
oděrek povrchních 2 body a u hlubokých (do ztráty kůže) 4 body. 
 
Odůvodnění:  
U hlubokých oděrek až do ztráty kůže na ploše až 10x10 cm, které často působí 
komplikace (mokvání, hnisání, komplikované hojení, jizvení apod.) je hodnocení pouze 2 
body dle našeho názoru zcela nedostatečné a navýšení za případné komplikace  v souladu 
s ustanovením § 6 výše uvedeného nařízení vlády není  také dostatečné, proto navrhujeme 
bodové ohodnocení v rozsahu 2 - 4 bodů. V případě většího rozsahu oděrek nad 100 cm² 

Akceptováno  
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je třeba tuto situaci také zohlednit, proto navrhujeme další bodové navýšení. 

Ministerstvo financí České 
republiky 

 
Kontaktní osobou k projednání 
připomínek je  
Ing. Jakub Haas 
(Jakub.Haas@mfcr.cz), tel.: 257 
043 123 

MF vyslovilo s vypořádáním zásadní připomínky souhlas.  

Zásadní připomínka 
 

Nelze se ztotožnit s názorem předkladatele, že návrh nebude mít dopad na státní rozpočet. 
Změna bodového hodnocení je navrhována dle předkladatele mimo jiné z důvodu, že u 
některých případů je odškodnění nepřiměřeně vysoké. Předkladatel by se tedy měl pokusit 
alespoň o odhad, jak se změny promítnou do systému úrazového pojištění, který je 
propojen se státním rozpočtem.   

Vysvětleno 
Byl upraven text Odůvodnění v části 
1. Obecná část 
e) předpokládaný hospodářský a 
finanční dopad… v tom smyslu, že 
dojde jednoznačně k snížení nákladů 
pojišťoven na výplatu odškodnění a 
nepřímo tak na odvod přebytku 
pojistného do státního rozpočtu. 
MZ nemá k dispozici data, která by 
dovolila validní odhad dopadů 
navržené úpravy do systému 
úrazového pojištění, potažmo na státní 
rozpočet. Seriózním způsobem lze  
odhadnout pouze směr, kterým 
navrhované změny mohou celkovou 
bilanci pojišťoven, potažmo velikost 
částky, která bude odvedena posléze 
do státního rozpočtu, ovlivnit. 
Evidentně však navrhovanou úpravou 
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dojde k poklesu velikosti odškodnění 
za pohmoždění minimálně o jeden řád. 
 

 K čl. II 
V čl. II je třeba nahradit slova „tohoto nařízení“ slovy „ nařízení vlády č. 276/2015 Sb. ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení“. 

Akceptováno 

Ministerstvo zahraničních 
věcí České republiky 

 
 

  

Zásadní připomínka 
 

K bodu 1.8 přílohy č. 1 
Znění tohoto bodu neodpovídá jeho zdůvodnění obsaženému ve zvláštní části odůvodnění 
k příloze č. 1. Podle tohoto odůvodnění by bod 1.8 přílohy č. 1 měl upravovat též 
připočítávání 2 bodů za každých dalších 10 cm² poranění sliznic. V rozporu s 
odůvodněním však byl příslušný text z bodu 1.8 přílohy č. 1 vypuštěn. 

Akceptováno 
Položka 1.8 byla upravena:          

                   „Poranění sliznic do 10 
cm2 4 body, za každých dalších 10 cm2 

připočítat 2 body“.           

Svaz průmyslu ČR 
 

Kontakt na oprávněnou 
osobu k vypořádání 

připomínek: 
JUDr. Jitka Hejduková 
Jhejdukova@spcr.cz 

SP ČR vyslovil s vypořádáním zásadních připomínek souhlas.  

Zásadní připomínka K příloze č. 1 
Žádáme o doplnění položky hodnocení za „ podvrtnutí a natažení zkříženého vazu kolene“ 
(dříve vyhl. 440/2001 Sb. pol. S 8350 za 40 bodů). 
 
Odůvodnění: 
Natažení nebo podvrtnutí zkříženého vazu kolene je u „školních úrazů“ velice častá 
diagnóza, ale bez příslušného ohodnocení. 

Neakceptováno. 
1. Nyní existuje položka 15.29       
Podvrtnutí   kolena  hodnocená 50 
body s bodovým ohodnocením o 10 
bodů vyšším, než ve vyhl. č. 440/2001 
Sb. Navrhované znění tedy dovoluje 
dostatečně vysoké bodové hodnocení. 
 
2. Nařízení vlády je určeno 
k odškodňování v rámci 
pracovněprávních vztahů, to je 
pracovních úrazů a nemocí z povolání 
(nikoliv pro potřeby školského 
zákona), viz zákoník práce a jeho 
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zmocňovací ustanovení. Nařízením 
vlády nelze řešit újmu na zdraví dítěte 
(žáka) vzniklou v důsledku školního 
úrazu. 

 K příloze č. 1, článku I, bodu 1, položce 1.3 
Žádáme o formální doplnění následujícího: 
Za slovo „hluboká“ je vloženo à 1 cm, ale má být à 1 cm2. 
 
Odůvodnění: 
Zřejmě se jedná o překlep, jelikož v důvodové zprávě je uvedeno à 1cm2, což je správně. 

Neakceptováno. 
Velikost rány má být vyjádřena 
v délkových, nikoliv čtverečních 
mírách. Např. řezná rána by sama o 
sobě měla snadno určitelnou délku, ale 
nikoliv objektivně hodnotitelnou 
plochu.  
 
 

Zásadní připomínka 
 

K příloze č. 1, článku I, bodu 2, položce 1.8 
Žádáme o vyškrtnutí údaje „do 10cm 2“. Požadujeme, aby ve sloupci Poškození zdraví 
bylo uvedeno pouze: „ Poranění sliznic“. 
 
Odůvodnění: 
Jelikož bylo vyškrtnuto „za každých dalších 10 cm2 připočítat 2 body“, požadujeme výše 
uvedené. Jak se bude postupovat při poškození sliznic v rozsahu nad 10 cm2? 

Akceptováno 
Text opraven:  
„Poranění sliznic do 10 cm2 4 body, za 

každých dalších 10 cm2 připočítat 2 
body“.  

Navrhovaná úprava dovolí kvantifikaci 
velikosti poškození, promítající se ve 
velikosti bodového hodnocení. 

Nad rámec novely K § 7 nový odst. 5 
Žádáme o doplnění limitaci bodového hodnocení u ZSU maximálně za anatomickou nebo 
funkční ztrátu orgánu nebo části těla - stejné znění jako v § 5, odst. 3 u bolesti. U 
hodnocení ZSU je limitace logičtější než u hodnocení bolesti. U bolesti doporučujeme 
nechat pouze limitaci při součtu položek, jak je uvedena v příloze 1 k  nař. vl. (např. pol. 
3.23) a u ZSU ji zakotvit v paragrafovém znění nař. vl. 

Neakceptováno. 
Princip zastropování výše odškodnění 
za snížení společenského uplatnění je v 
rozporu s metodikou Nejvyššího 
soudu, kterou v tomto směru muselo 
MZ respektovat tak, aby výše 
odškodnění podle NV 276/2015 Sb. a 
občanského zákoníku byly 
porovnatelné. Metodika NS dosahuje 
vysokých náhrad mimo jiné i proto, že 
se odškodnění za jednotlivé disability 
sčítají. Požadavek na srovnatelnost 
výše odškodnění byl základním 
požadavkem vlády na zpracování 
nařízení vlády k odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání. 
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 K příloze č. 1, položce 7.41 
Žádáme o formální opravu v níže uvedeného textu. 
Mnohočetné zlomeniny obratlů hrudní páteře. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o limitující položku pro zlomeniny krčních obratlů. 

Akceptováno. 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 

České republiky 
 
Kontakt na oprávněnou osobu 
k vypořádání připomínek: 
JUDr. Václav Amort  
email: amort@zsdnp.cztel: 224 
230 588 
Dr. Jan Zikeš   
email: zikes@kzps.cz  
tel: 222 324 985 

  

 K příloze č. 1, položce č. 1.15 
Položka č. 1.15 uvedená v Příloze č. 1 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. – – doporučujeme 
ponechat původní text 

Neakceptováno. 
Připomínka postrádá zdůvodnění. 
Vzhledem k tomu, že může jít o velmi 
bolestivé stavy, v některých případech 
srovnatelné s popáleninami, je vhodné 
odškodňovat podle velikosti plochy 
poškozené kůže. 

Ministerstvo zemědělství 
České republiky 

 
Kontakt na oprávněnou osobu 
k vypořádání připomínek: 
JUDr. Petra Zabranská, tel. 
22181 2837,  
petra.zabranska@mze.cz 
 

  

 K bodu 2 (k příloze č. 1) - máme pochybnosti o tom, že navrhované znění odpovídá 
záměru předkladatele uvedenému v předkládací zprávě. V položce 1.8 je při navrhovaném 

Akceptováno. 
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znění stejně odškodňováno poranění sliznic 1 cm2 i 10 cm2. 
 K bodu 5 (k příloze č. 4) - doporučujeme toto znění: 

„6. V příloze č. 4 se na konci kapitoly VI. doplňuje položka 6.1.2,  
která zní: … “. 

Akceptováno. 

 1. K odůvodnění – jednotlivé body nejsou dostatečně odůvodněny, je směšováno 
„zhmoždění“ (str. 3, 4. odstavec) a „pohmoždění“.  

 
2. Není odůvodněno přechodné ustanovení. Účinnost je Čl. III., nikoliv Čl. II. 

 
 

Ad 1 Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla upravena. 
 
Ad 2 akceptováno 
Odůvodnění doplněno. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu České republiky 

 
Kontakt na oprávněnou osobu 
k vypořádání připomínek: 
Mgr. Milan Votava,  
tel.: 224 853 452,  
e-mail: votava@mpo.cz 

  

Doporučující připomínky 
 

K novelizačnímu bodu 1 – doporučujeme u vkládaného textu „á 1 cm2“ odstranit horní 
index u horní uvozovky (uzavírací). 

Akceptováno. 

 K novelizačním bodům 2 až 5 – doporučujeme u těchto bodů uvádět správně horní 
(uzavírací) uvozovky a dále doporučujeme na konci novelizačních bodů doplnit tečku. 

Akceptováno. 

 K novelizačnímu bodu 4 – doporučujeme slovo „připočíst“ nahradit slovem připočítat. 
Slovo „připočítat“ je uváděno v ostatních položkách přílohy č. 1. 

Akceptováno. 

 K článku II – doporučujeme nadpis „Přechodné ustanovení“ uvést tučně. Akceptováno. 
Úřad vlády, odbor 

kompatibility 
  

 Po stránce formální: 
 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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V části 1) písm. c) odůvodnění návrhu požadujeme nahradit slova „není závaznými 
předpisy EU řešena, neboť ve smyslu článku 149 (Hlava IX) Smlouvy o EU vydává EU 
v oblasti zdravotnictví pouze podpůrná opatření, aniž by jimi harmonizovala zákony a 
ostatní předpisy členských státu.“ slovy „není závaznými předpisy EU upravena.“.  
Smlouva o EU neobsahuje čl. 149 (končí článkem 55) a ani odkaz na čl. 149 Smlouvy 
o fungování EU není správný, z dotčeného dovětku by se mohl dovozovat nesprávný 
závěr, že z aktů přijatých na úrovni EU se oblasti zdravotnictví mohou dotýkat pouze 
podpůrná opatření. Oblasti zdravotnictví se však mohou dotýkat (a už i dotýkají) rovněž 
závazné harmonizační předpisy EU (přijaté např. na základě pravomoci podle čl. 114 příp. 
168 Smlouvy o fungování Evropské unie; např. směrnice 2011/24/EU, 2004/23/ES nebo 
2001/83/ES). 

 Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
 
Postup určování výše náhrad za bolest a ztížení společenského uplatnění nejsou právem 
EU přímo upraveny. Dodrženy ale musí být obecné principy práva EU zejména z oblasti 
rovného zacházení. 

Akceptováno 
Důvodová zpráva doplněna.  
 
Rovné zacházení navrhovanou právní 
úpravou není dotčeno, neboť se 
zaměstnancem, který je občanem 
jiného členského státu, se v případě 
pracovního úrazu nebo nemoci 
z povolání při odškodňování zachází 
stejně jako zaměstnancem – občanem 
ČR. 

 Připomínky a případné návrhy změn:  
Odbor kompatibility neuplatňuje k návrhu z hlediska slučitelnosti žádné věcné připomínky. 

 

Ministerstvo kultury 
 
 

  

 K předkládací zprávě 
Upozorňujeme předkladatele, že v textu věnujícímu se odůvodnění doplnění položky 
vymezující bodové ohodnocení „nedomykavosti hlasivek, dysfonie a fonastenie“ je v 
důsledku administrativní chyby uvedeno: „Proto je třeba přílohu č. 1 doplnit o uvedenou 
položku …“, ačkoli má jít o přílohu č. 4. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 1 
Zde poukazujeme na to, že podle tohoto bodu se do položky 1.3 vkládá text obsahující 
jednotku obsahu - cm2, přičemž ale přiložené platné znění obsahuje jednotku délky – cm, 

Akceptováno. 
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což bylo s ohledem na to, že se má jednat o hloubku rány, nejspíše také předkladatelovým 
záměrem. 

 Ke zvláštní části důvodové zprávy 
V této části odůvodnění je omylem nadepsáno vyjádření „K příloze č. 2“, byť je i z obsahu 
textu zřejmé, že se má jednat o přílohu č. 4. 

Akceptováno. 

Česká stomatologická 
komora 

 
Kontakt na oprávněnou osobu 
k vypořádání připomínek: 
Mgr. Jakub Uher, 
uher@zdravotnictvi.cz, a Mgr. 
Jiří Slavík,  slavik@dent.cz, 
eklep@dent.cz, tel.: 604 659 777 

  

Zásadní připomínka 
 

K příloze č. 1 položkám 1.10 a 1.11 
Návrh stále zachovává nanejvýš problematický postup vyžadující při prvním ošetření 
přesné určení plochy zhmožděniny. Rozdíl oproti platné právní úpravě je pouze v tom, že 
odškodnění se odvíjí nikoli od 1 cm2, ale od 10 cm2. Pro posuzující lékaře bude i nadále 
velmi obtížné toto ohodnotit, neboť ze zpráv lékaře provádějícího prvotní ošetření úrazu 
se v naprosté většině zjistí, že k zhmoždění došlo, kde k němu došlo, ale nikoli jeho přesná 
plocha, kterou zpětně zjistit nelze. Navíc se stále bude řešit problém kontuze vs. modřina.  
Navrhujeme řešit problematiku zhmožděnin shodně s metodikou Nejvyššího soudu – tj. 
konkrétní položky dle jednotlivých částí těla, kdy každá má svou bodovou hodnotu bez 
hodnocení rozsahu zhmožděniny v cm2. 

Akceptováno částečně. 
Upraveno podle připomínky ČMKOS. 
Položka 1.10  
„Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží 
a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo 
okolí genitálu (poškození kůže 
s podkožím a svalem) podle rozsahu a 
lokalizace postižené části. Za jedno 
pohmožděné místo 10 – 20 bodů.“ 
Položka 1.11  
„Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží 
a svalu různých jiných částí těla podle 
rozsahu a lokalizace postižené části. Za 
jedno pohmožděné místo 5 – 20 bodů.“ 

Bez připomínek: 
 

  

MD, MMR, MŽP, MŠMT  
ÚV- místopředseda vlády 
pro vědu a výzkum 
Hospodářská komora 
ASO 
ČSÚ 
Úřad vlády- vedoucí úřadu 
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vlády 
Úřad pro ochranu osobních 
údajů 
 
Středočeský kraj 
Plzeňský kraj 
Jihomoravský kraj 
Královéhradecký kraj 
Moravskoslezský kraj 
Olomoucký kraj 
Karlovarský kraj 
Kraj Vysočina 
Liberecký kraj 
Jihočeský kraj 
Zlínský kraj 
Pardubický kraj 
Hlavní město Praha 

 

V Praze 20. července 2017 

Vypracoval: Mgr. Zdeňka  Bartošová Podpis: 
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