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IV. 

 

Vypořádání  meziresortního připomínkového řízení 
 

k návrhu nařízení vlády 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) 
 
 

Připomínkové místo 

 

Připomínky 

zásadní 
Vypořádání 

 
ČMKOS 

 
Obecně k návrhu 

 

Českomoravská konfederace odborových svazů trvá na realizaci zmocňovacího 

ustanovení tak, jak je upraveno v § 271u odst. 2 zákoníku práce: „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.“ 

 

K předloženému návrhu dodává, že vláda pokračuje v trendu nastoleném v roce 

2005, který vědomě odporuje zákonu, je vůči poživatelům náhrad diskriminační 

a zcela popírá smysl náhrady škody za pracovní úraz a nemoc z povolání, 

kterým je zejména nahradit poškozenému zaměstnanci ztrátu na výdělku. 

 

Při navrhovaném postupu (jako u valorizace důchodů) se totiž zohlední nárůst 

životních nákladů, což je sice v souladu se zmocňovacím ustanovením, avšak 

růst mezd se zohlední pouze jednou třetinou, což je ale v příkrém rozporu 

s uvedeným zmocněním. Pokud by záměrem zákonodárce bylo použití stejného 

valorizačního mechanismu jak pro úpravu důchodů, tak úpravu náhrad (jak 

naznačuje předložený návrh), vyjádřil by to jednoznačně ve znění § 271u odst. 2 

zákoníku práce, účinného od 1. října 2015. Nedostatek takového záměru vyplývá 

 
Neakceptováno 
 
Zmocnění § 271m odst. 2 zákoníku práce,  i když od roku 

2015 ukládá vládě povinnost provést zvýšení náhrada 

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

a náhrad nákladů na výživu pozůstalých,  neukládá 

povinnost provést zvýšení  předmětných náhrad  podle růstu 

průměrných výdělků v národním hospodářství  v poměru 

1:1, ale provést zvýšení v závislosti  na vývoj mzdové 

úrovně a životních nákladů,. Jaký způsob zvýšení, za jakých 

podmínek a jakou výši vláda zvolí, je však dle názoru 

předkladatele na jejím uvážení. Navrhované zvýšení o 4 %, 

tedy podle nárůstu průměrné mzdy v národním 

hospodářství, neodpovídá reálnému zvýšení mezd, 

ke kterému došlo u většiny zaměstnanců v oborech v nichž 

dochází k největšímu počtu pracovních úrazů nebo    nemocí  

z  povolání.  Do  průměrné   mzdy v národním hospodářství 

jsou totiž zahrnuty i vysokopříjmové kategorie 

zaměstnanců, zatímco ke škodě na zdraví dochází ve většině 

případů u zaměstnanců s nižší mzdou. Nastávaly tak situace, 

že poškození, kteří  z důvodu svého zdravotního stavu 

nepracovali, pobírali   díky valorizacím v náhradě spolu 

s invalidním důchodem vyšší částky než  byl průměrný 
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i z odůvodnění předmětného ustanovení v zákoně č. 205/2015 Sb.  Vývoj 

mzdové úrovně, jako určující kritérium pro valorizaci náhrad, je tak silně 

potlačen. Podle oficiálních statistických údajů vzrostla průměrná hrubá měsíční 

nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství 

proti stejnému období předchozího roku ve 4. čtvrtletí 2015 o 3,9 % (reálně se 

zvýšila o 3,8 %), v 1. čtvrtletí 2016 o 4,4 % (reálně se zvýšila o 3,9 %) 

a ve 2. čtvrtletí 2016 o 3,9 % (reálně se zvýšila o 3,7 %). 

 

Navrhovaný postup úpravy náhrad navíc trvale poškozuje poživatele náhrad (se 

započtením invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu), když do jejich 

úpravy promítá pouze zvýšení procentní výměry důchodu a zcela pomíjí 

zvyšování základní výměry, která se však do výpočtu náhrady rovněž 

započítává. Náhrada se jim tak provedenými „úpravami“ od roku 2005 stále 

snižuje, od 1. ledna 2016 pak o dalších 110 Kč, což v součtu představuje částku 

již převyšující 1 000 Kč. 

 

Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje, aby zvýšení 

náhrady odpovídalo růstu průměrné mzdy podle oficiálních   statistických   

údajů   s   přihlédnutím  ke   zvýšení důchodů  včetně  zvýšení  základní  

výměry, tak,  že  průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady 

za ztrátu na výdělku a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých, 

se zvýší nejméně o 4 %.  

 

 

 

výdělek zaměstnanců, kteří ve stejném oboru pracovali. 

To byl také důvod, proč vláda v roce 2005 (usnesení vlády 

č. 302/2005) zvolila jiný způsob zvyšování uvedených  

náhrad, než podle růstu průměrné mzdy v národním 

hospodářství, a to v závislosti na zvýšení procentní výměry 

důchodů. 

 

Předkladatel tak realizuje zvýšení náhrad za ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrad 

nákladů na výživu pozůstalých podle výše uvedeného 

zmocnění a usnesení vlády. 

 

Pokud jde o námitku, že se zvýšení  náhrad provádí pouze  

v závislosti na procentním zvýšení důchodů, ačkoliv 

se u invalidních  a pozůstalostních důchodů, které pobírají 

poškození, zvyšuje i základní výměra důchodů, a o celou 

tuto částku zvýšení se sníží poskytovaná náhrada, lze uvést,  

že procentní zvýšení se u  náhrad dotýká  zvýšení  

průměrného výdělku před  vznikem   škody, který 

je nepochybně vyšší, než přiznaný invalidní  

či pozůstalostní důchod. Z tohoto důvodu by proto 

k poškození zaměstnanců a pozůstalých nemělo docházet 

a zvýšení  náhrad by se u nich projevit mělo. 

 

 
MF 

 

Je upozorňováno, že podle čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, lze 

stanovení počátku nabytí účinnosti  nařízení vlády dnem vyhlášení navrhovat 

výjimečně v případě, že to vyžaduje naléhavý obecný zájem, který musí být 

odůvodněn.  Je proto třeba odůvodnění  doplnit nebo stanovit účinnost nařízení 

vlády tak, aby byla zachována legisvakance alespoň 15 dnů, a to nejlépe pevným 

datem. 

 

Akceptováno částečně 

 

Důvod, proč byl počátek nabytí účinnosti  stanoven dnem 

vyhlášení, byl do  zvláštní  části  odůvodnění doplněn. 
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MV 

 

Je upozorňováno, že ve smyslu čl. 14 odst. 1 Legislativních pravidel vlády chybí 

v obecné části odůvodnění  zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Akceptováno 

 

Obecná   část   odůvodnění   byla   o   zhodnocení  dopadů 

na bezpečnost nebo obranu státu doplněna.  

 

MŽP 

 

Je doporučována   gramatická úprava  textu důvodové zprávy 
 

Akceptováno 

 

Gramatická úprava byla provedena. 
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