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O d ů v o d n ě n í 
 

 

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE  

(RIA) 

1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského 
uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů. 
 
1.2 Definice problému 

Důvodem pro předložení návrhu je potřeba nové právní úpravy náhrady za bolest a za 
ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů v návaznosti na změny 
provedené v této oblasti v rámci obecné právní úpravy, tj. podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a připravované změny právní úpravy v oblasti pracovněprávních vztahů. 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obsahuje v  § 104 odst. 2 zmocnění k vydání 
vyhlášky, kterou se stanoví postup při určování výše náhrady za bolest a za ztížení 
společenského uplatnění. 

Do doby vydání tohoto právního předpisu se postupuje podle § 228 odst. 1 zákona, tzn. 
podle obecného právního předpisu – vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení 
společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.  

Vzhledem k tomu, že citovanou vyhlášku nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 
Sb., zrušil, připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími subjekty uvedenými ve 
zmocňovacím ustanovení a Generální inspekcí bezpečnostních sborů tento návrh právního 
předpisu. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Návrh vyhlášky se týká všech příslušníků bezpečnostních sborů, tj. Policie České 
republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy České republiky, 
Vězeňské služby České republiky, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční 
styky a informace a Generální inspekce bezpečnostních sborů. 
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1.5 Popis cílového stavu 
Cílem návrhu vyhlášky je vnést právní jistotu do oblasti poskytování náhrady za bolest a 

ztížení společenského uplatnění služebních úrazů a nemocí z povolání u příslušníků 
bezpečnostních sborů a stanovit postup při určování výše náhrady za bolest a za ztížení 
společenského uplatnění obdobně jako je tomu příslušným nařízením vlády v případě úrazů 
pracovních. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 

Nepřijetí právní úpravy náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění u 
příslušníků bezpečnostních sborů lze považovat za neudržitelné a ve svém důsledku by mohlo 
vést k nerovnému postavení příslušníků bezpečnostních sborů při poskytování náhrady za 
bolest a ztížení společenského uplatnění vůči jiným fyzickým osobám. 
 
2. Návrh variant řešení 
 

Varianta A) - ponechání současného právního stavu 
Předmětná varianta znamená, že by se při poskytování náhrady za bolest a ztížení 

společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů i nadále postupovalo podle § 228 
odst. zákona, tj. podle obecné právní úpravy - vyhlášky č. 440/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 
50/2003 Sb., která však byla novým občanským zákoníkem zrušena. Tento právní stav lze 
považovat za neudržitelný a ve svém důsledku by mohl vést k nerovnému postavení fyzických 
osob při odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. 

Varianta B)  - schválení nové právní úpravy   
Návrh vyhlášky o stanovení postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení 

společenského uplatnění vnáší právní jistotu do oblasti poskytování náhrady za bolest a 
ztížení společenského uplatnění služebních úrazů a nemocí z povolání u příslušníků 
bezpečnostních sborů. Vychází ze stávajících postupů určování výše náhrady za bolest a 
ztížení společenského uplatnění v rámci veřejnoprávní úpravy služebního poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů s tím, že aktualizuje klasifikaci poškození zdraví   v oblasti bodového 
ohodnocení bolesti. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Přijetí navrhované právní úpravy bude znamenat zvýšené náklady na poskytování 
náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při služebních úrazech nebo nemocech 
z povolání příslušníků bezpečnostních sborů. To bude vyváženo právní jistotou příslušníků na 
adekvátní odškodnění vzniklé újmy na zdraví. Současně dojde ke srovnání odškodnění mezi 
soukromoprávní úpravou a veřejnoprávní úpravou u příslušníků bezpečnostních sborů. 
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3.2 Náklady 
Vzhledem k tomu, že v rámci služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů se 

jedná o veřejnoprávní oblast, je zachován stávající postup určení výše náhrady za bolest a 
ztížení společenského uplatnění jako násobku bodového ohodnocení a výše hodnoty bodu, 
která je v návaznosti na vývoj příjmů navrhována ve výši Kč 250/bod. V rámci služebního 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů bude výše bodového ohodnocení stanovena 
lékařským posudkem, který vydá u služebního úrazu registrující poskytovatel zdravotních 
služeb (nemá-li posuzovaný osoba registrujícího poskytovatele jiný poskytovatel zdravotních 
služeb v oboru všeobecného praktického lékařství), a u nemoci z povolání poskytovatel 
zdravotních služeb v oboru pracovního lékařství v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, popř. zdravotnického 
zařízení oprávněného k posuzování nemocí z povolání v případě nemocí z povolání. 

Zvýšení hodnoty bodu se z dosavadních 120 Kč zvyšuje na 250 Kč. To bude znamenat 
zvýšení výdajů státního rozpočtu v rámci příslušných kapitol o cca 16 miliónů Kč, které 
budou pokryty v rámci přidělených rozpočtových prostředků (jedná se o hrubý odhad, neboť 
dochází i ke změnám bodového hodnocení). Konkrétní požadavky na finanční prostředky se 
budou odvíjet od počtu a rozsahu služebních úrazů či nemocí z povolání v rámci jednotlivých 
bezpečnostních sborů. 
 
3.3 Přínosy 

Hlavním přínosem je zajištění právní jistoty příslušníků bezpečnostních sborů na 
adekvátní odškodnění na škodu zdraví z titulu služebního úrazu nebo nemoci z povolání. 
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta A) 
S touto variantou nejsou spojeny žádné ekonomické náklady. V rámci újmy na zdraví 

příslušníků bezpečnostních sborů však nastane právní nejistota ve způsobu určení výše 
náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění. Ve svém důsledku však vyvolává 
protiprávní stav. 

Varianta B) 
S touto variantou budou spojeny ekonomické náklady ve výši cca 16 miliónů Kč, které 

bude třeba pokrýt v rámci přidělených rozpočtových prostředků. Přínosem je zajištění právní 
jistoty pro příslušníky bezpečnostních sborů z důvodu úpravy postupu určení výše náhrady za 
bolest a ztížení společenského uplatnění v rámci služebního poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů.   
 
4. Návrh řešení 
 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Objektivním posouzením obou variant bylo stanoveno následující pořadí: 
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1. Varianta B) schválení nové právní úpravy,   
2. Varianta A) ponechání současného právního stavu. 
Za nejvhodnější řešení problému byla zvolena varianta B) schválení nové právní úpravy, která 
zajišťuje příslušníkům bezpečnostních sborů právní jistotu a staví je na roveň jiným fyzickým 
osobám v oblasti výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění.   
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Návrh vyhlášky je připraven na základě zákonného zmocnění a v souladu s ním (§ 104 
odst. 2 zákona). Na upravovanou oblast služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
se předpisy Evropské unie nevztahují. 

Schválením návrhu vyhlášky nedojde k dotčení ochrany soukromí a osobních údajů 
fyzických osob, nedojde k porušení zákazu diskriminace nebo ke vzniku korupčních rizik. 
Implementace vyhlášky do právního řádu České republiky bude mít pozitivní sociální dopady 
(zejména na osoby se zdravotním postižením) a neovlivní životní prostředí nebo 
podnikatelské prostředí České republiky. 

V souvislosti s nabytím účinnosti tohoto právního předpisu nejsou občanům České 
republiky ukládány žádné povinnosti ani omezení, na které je nezbytné se v určitém časovém 
horizontu postupně připravit. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 

Ministerstvo vnitra bude po nabytí účinnosti vyhlášky průběžně kontrolovat její 
aktuálnost při aplikaci v praxi. V případě potřeby zajistí její novelu.  
 
7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh vyhlášky byl projednán v souladu s  § 104 odst. 2 zákona s Ministerstvem financí, 
Ministerstvem spravedlnosti a zpravodajskými službami, na které se zákon vztahuje. Navíc i 
s Generální inspekcí bezpečnostních sborů, která je nově zřízeným bezpečnostním sborem. 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Lucie Vaňková,  
oddělení finanční metodiky ekonomického odboru Ministerstva vnitra,  
tel. 974 849 347, e-mail: lucie.vankova@mvcr.cz, 
JUDr. Zdeněk Hujíček,  
oddělení finanční metodiky ekonomického odboru Ministerstva vnitra,  
tel. 974 849 254, e-mail: zdenek.hujicek@mvcr.cz. 
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O d ů v o d n ě n í 
 

Obecná část: 
Ministerstvo vnitra v dohodě s  Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, 

zpravodajskými službami a Generální inspekcí bezpečnostních sborů připravilo návrh 
vyhlášky o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění 
příslušníků bezpečnostních sborů, a to na základě zmocnění zakotveného v § 104 odst. 2 
zákona. 

K přípravě návrhu vyhlášky došlo z toho důvodu, že nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ode dne 1. ledna 2014 došlo ke zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb., o 
odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb. 
(obecná právní úprava), podle níž probíhalo odškodňování poškozených v bezpečnostních 
sborech – viz § 228 odst. 1 zákona. V důsledku toho se stalo citované ustanovení zákona od 
uvedeného data překonaným. Proto vznikla potřeba připravit nový právní předpis, který by 
tento nedostatek odstranil. To znamená, že by uvedenou oblast upravoval a zároveň při tom 
zohledňoval i připravované změny v oblasti pracovněprávních vztahů tak, aby zajistil právní 
jistotu poškozeným příslušníkům bezpečnostních sborů při poskytování náhrady za bolest a 
ztížení společenského uplatnění jejich služebních úrazů, nemocí z povolání, a aby 
nedocházelo k nerovnému postavení mezi nimi (veřejnoprávní sférou) a jinými fyzickými 
osobami (soukromoprávní sférou), a aby stanovil i postup při určování výše náhrady.   

Předložený návrh s sebou přináší zvýšené náklady na odškodnění poškozených při 
zachování stávajícího postupu při určení výše odškodnění jako násobku bodového ohodnocení 
a výši hodnoty bodu, která se v návaznosti na vývoj příjmů navrhuje ve výši 250 Kč/bod 
(doposud 120 Kč/bod). Výše bodového ohodnocení je stanovena lékařským posudkem 
v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, popřípadě zdravotnického zařízení oprávněného k posuzování nemocí 
z povolání v případě nemocí z povolání, podle aktualizované klasifikace bodového 
ohodnocení. Zvýšení výdajů státního rozpočtu v rámci příslušných kapitol se předpokládá o 
cca 16 miliónů Kč. Tyto výdaje budou pokryty v rámci přidělených finančních prostředků 
jednotlivým bezpečnostním sborům. Konkrétní požadavky na čerpání finančních prostředků 
se budou odvíjet od počtu a rozsahu služebních úrazů či nemocí z povolání, případně ztížení 
společenského uplatnění. Jiných rozpočtů se návrh nedotkne. 

Uvedený návrh se vztahuje na všechny poškozené vykonávající službu v bezpečnostních 
sborech, a to bez rozdílu pohlaví. Ochranu jejich osobních údajů zjišťuje zákon a obecné 
právní předpisy upravující tuto oblast. Korupční rizika se nepředpokládají. 
 

Zvláštní část: 
K § 1 

Na základě zmocnění zakotveného v  § 104 odst. 2 zákona stanoví vyhláška 
připravená Ministerstvem vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem 
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spravedlnosti, zpravodajskými službami a za spolupráce Generální inspekce bezpečnostních 
sborů postup při určování výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené 
služebním úrazem nebo nemocí z povolání. Vyhláška, pro potřeby poskytování náhrady za 
bolest a ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, nahrazuje 
vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění 
vyhlášky č. 50/2003 Sb., kterou zrušil nový občanský zákoník a podle níž se v bezpečnostních 
sborech doposud postupuje, na základě ustanovení § 228 odst. 1 zákona.   
 
 

Co se rozumí služebním úrazem, stanoví zákon.  
 
Přepravované nařízení vlády zpracovávané Ministerstvem zdravotnictví k provedení 

zákoníku práce navíc upravuje situace, které jsou u příslušníků bezpečnostních sborů 
prakticky vyloučené, nicméně v ojedinělých případech k nim dojít může, proto tyto situace 
nebudou řešeny pro svoji ojedinělost navrhovanou vyhláškou, ale použijí se přímo příslušná 
ustanovení nařízení vlády. Půjde zejména o ustanovení § 4 odst. 5 návrhu nařízení vlády, 
které řeší odškodnění po pracovním úrazu již dřívějších změn zdraví nesouvisejících 
s pracovním úrazem. U příslušníků bezpečnostních sborů se předpokládá „perfektní“ 
zdravotní stav, a proto je téměř vyloučeno, aby v souvislosti se služebním úrazem byla 
hrazena újma příslušníkovi, který před tím například kulhal. I pro ojedinělé případy však bude 
možno použít postup podle připravovaného nařízení vlády. 

 
K § 2 

Bolestí se rozumí jak každé tělesné, tak i duševní strádání způsobené poškozenému při 
plnění služebních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi. Poskytování náhrady za bolest 
je založeno na bodovém ohodnocení bolesti, které je prováděno prostřednictvím lékařského 
posudku podle sazebníku bodového ohodnocení. Sazby bodového ohodnocení za bolest u 
úrazů jsou uvedeny v příloze č. 1 a sazby bodového ohodnocení za bolest u nemocí z povolání 
jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Pokud posuzovaná újma není obsažena v 
sazebníku bodového ohodnocení za bolest, užije se pro její výpočet bodové ohodnocení za 
újmu na zdraví, s níž lze tuto újmu srovnat.  
 

K § 3 
Za následky újmy na zdraví způsobené při plnění služebních povinností nebo v přímé 

souvislosti s nimi náleží poškozenému přiměřená náhrada za ztížení společenského uplatnění. 
Poskytování náhrady za ztížení společenského uplatnění je založeno na bodovém ohodnocení, 
které je prováděno prostřednictvím lékařského posudku podle sazebníku bodového 
ohodnocení. Sazby bodového ohodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů jsou 
uvedeny v příloze č. 3 a sazby bodového ohodnocení za ztížení společenského uplatnění 
u nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce. Pokud posuzovaná újma není 
obsažena v sazebníku bodového ohodnocení za ztížení společenského uplatnění, užije se pro 
její výpočet bodové ohodnocení za újmu na zdraví, s níž lze tuto újmu srovnat.  
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K § 4 

Toto ustanovení stanovuje postup a okolnosti, ke kterým je nutno přihlédnout, při 
určování bodového ohodnocení bolesti vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání. 
Bodové ohodnocení bolesti se provádí v okamžiku, kdy dojde ke stabilizaci zdravotního stavu 
poškozeného. Ustanovení dále upravuje způsob určování bodového ohodnocení při nutnosti 
další operace v důsledku téhož služebního úrazu nebo nemoci z povolání.  
 
K § 5 

Toto ustanovení stanovuje postup a okolnosti, ke kterým je nutno přihlédnout, při 
určování bodového ohodnocení za ztížení společenského uplatnění v důsledku služebního 
úrazu nebo nemoci z povolání. Při určování bodového ohodnocení za ztížení společenského 
uplatnění se hodnotí i předpokládaný vývoj a průběh léčení poškozeného. Ustanovení dále 
upravuje způsob stanovení bodového ohodnocení za ztížení společenského uplatnění při 
zhoršení zdravotního stavu v důsledku téhož služebního úrazu nebo nemoci z povolání.  

K § 6 
Ustanovení vymezuje skutečnosti, za kterých dochází ke zvýšení bodového 

ohodnocení újmy na zdraví a výši maximálního zvýšení bodového ohodnocení posuzované 
újmy na zdraví.   
 
K § 7 

Ustanovení stanovuje hodnotu jednoho bodu bodového ohodnocení v lékařském 
posudku. Hodnota bodu je stanovena na 250,- Kč, a je stanovena touto vyhláškou pro 
příslušníky bezpečnostních sborů stejně jako obecným právním předpisem pro zaměstnance 
podle zákoníku práce nebo podle jiného právního předpisu pro vojáky Armády České 
republiky. Toto ustanovení nevylučuje možnost přezkoumání pravomocných rozhodnutí 
služebních funkcionářů soudem podle § 196 zákona. 
 
K § 8 a 9 

Ustanovení určují fyzické osoby oprávněné ke zpracování lékařského posudku za 
účelem stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění v jednotlivých 
případech a právnické osoby oprávněné k jejich vydávání. Upravuje náležitosti, lhůtu a 
nezbytné podklady pro vydání tohoto posudku, který se s předepsanými náležitostmi doručuje 
poškozenému proti písemnému potvrzení. Lékařský posudek vydává posuzující lékař se 
specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovního 
lékařství, který je lékařem poskytovatele.  
 
K § 10 

Přechodné ustanovení stanoví, stejně jako návrh nařízení vlády, že pokud byla bolest 
nebo ztížení společenského uplatnění způsobena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky 
a nebyl-li do dne nabytí účinnosti této vyhlášky vydán lékařský posudek k odškodnění bolesti 
nebo ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení 
společenského uplatnění podle této nové vyhlášky. 
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K § 11 

Ustanovení stanovuje den nabytí účinnosti této vyhlášky tak, aby byla účinná shodně 
jako připravované nařízení vlády, tedy dne 1. října 2015. 
 

K přílohám 1 až 4 

 Seznamy a bodová ohodnocení zdravotního poškození vychází z předchozí vyhlášky a 
z lékařské praxe. 
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