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Platná znění  s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění  pozdějších předpisů 

 

§ 271b 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

 

   (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. 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. 

 (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 platné v den zařazení do evidence uchazečů 

o zaměstnání. 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 

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. 

 (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. 

  

 (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. 

 

***** 
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Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 118  

Náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby 

 

 (1) Náhrada za ztrátu na služebnímu platu po skončení neschopnosti výkonu služby 

nebo při uznání invalidity33) se poskytne vojákovi v takové výši, aby spolu s jeho příjmem 

po služebním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání, s připočtením případného invalidního 

důchodu, který se poskytuje z téhož důvodu, se rovnala jeho průměrnému služebnímu 

platu30) před vznikem škody, nejvýše však ve výši dvacetinásobku minimální mzdy.17) 

Jestliže voják neměl před vznikem škody služební plat, považuje se za služební plat průměrný 

služební plat,30) kterého dosahují vojáci ve srovnatelném služebním zařazení. 

 (2) Náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby 

náleží vojákovi i při neschopnosti z jiného důvodu, než je původní služební úraz nebo nemoc 

z povolání. Přitom se za služební plat po služebním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání 

považuje služební plat, z něhož se stanoví nemocenské. 

 (3) Pro poskytnutí náhrady za ztrátu na služebním platu podle odstavce 1 

občanovi, který je po zániku služebního poměru veden v evidenci uchazečů 

o zaměstnání, se použijí příslušná ustanovení zákoníku práce obdobně.  

 (3 4) Vojákovi, který bez vážných důvodů nenastoupil výkon služby, nebo občanovi, 

který  po  zániku  služebního  poměru  nenastoupil  práci, která  mu  byla  zajištěna, přísluší 

náhrada za ztrátu na služebním platu podle předchozích odstavců pouze ve výši rozdílu mezi 

průměrným služebním platem30) před vznikem škody způsobené vojákovi úrazem nebo 

nemocí z povolání a průměrným služebním platem,30) kterého mohl ve službě nebo v práci 

dosáhnout. 

 (4 5) Náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby 

náleží vojákovi nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 65 let věku. 

To neplatí, vznikl-li služební úraz nebo nemoc z povolání při výkonu služby uvedené v § 120 

odst. 3. V tom případě se náhrada za ztrátu na služebním platu poskytuje bez přihlédnutí 

k věkovému omezení.  

 

§ 123 

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých 

  

(1) Náhrada nákladů na výživu pozůstalých náleží pozůstalým, kterým zemřelý výživu 

poskytoval nebo byl povinen poskytovat. 

 (2) Při výpočtu této náhrady se vychází z průměrného služebního platu30) zemřelého 

vojáka; náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých nesmí však úhrnem převýšit částku, 

do které by příslušela zemřelému vojákovi náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení 

neschopnosti výkonu služby, a může se poskytovat nejdéle do konce kalendářního měsíce, 

ve kterém by zemřelý voják dovršil 65 let věku. Ustanovení § 118 odst. 4  § 118 odst. 5 věty 

druhé a třetí platí obdobně. 

 (3) Náhrada nákladů náleží, není-li uhrazena dávkami důchodového pojištění, které 

se poskytují z téhož důvodu. 

 

***** 
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Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších  předpisů 

§ 103 

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě 

 (1) Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě 

se poskytuje po dobu trvání služebního poměru nebo v případě, že služební poměr skončil 

podle § 42 odst. 1 písm. h) v důsledku služebního úrazu nebo nemoci z povolání. Po skončení 

služebního poměru však náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti 

ke službě nenáleží, jestliže příslušník není výdělečně činný ani nepobírá invalidní důchod 

nebo není evidován v evidenci uchazečů o zaměstnání.  

 (2) Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě 

se příslušníkovi poskytuje ve výši, která se spolu se služebním příjmem nebo jiným výdělkem 

po služebním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání, popřípadě invalidním důchodem 

poskytovaným z téhož důvodu nebo podporou v nezaměstnanosti anebo podporou 

při rekvalifikaci rovná průměrnému služebnímu příjmu před vznikem škody. Za dosahovaný 

výdělek se považuje výdělek alespoň ve výši minimální mzdy stanovené zvláštním právním 

předpisem,50) z minimální mzdy se vychází též v případě, že skončila výplata podpory 

v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci z důvodů uplynutí doby, po kterou 

se podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci poskytuje. 

 (3) Pro poskytnutí náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení 

neschopnosti ke službě příslušníkovi, který je po skončení služebního poměru veden 

v evidenci uchazečů o zaměstnání, se použije minimální mzda ve výši stanovené v den 

 jeho zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. 

 (4)(3) Jestliže to tento zákon umožňuje, vychází se u příslušníka, který vykonával 

současně jinou výdělečnou činnost v pracovním poměru nebo byl činný na základě dohody 

o pracovní činnosti v době, kdy u něj došlo ke služebnímu úrazu nebo kdy u něho byla 

zjištěna nemoc z povolání, z jeho výdělečné činnosti za dobu, po kterou měla nebo mohla tato 

činnost trvat. 

 (5)(4) Příslušníkovi, jemuž je po skončení služebního poměru poskytována náhrada 

za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě a který je osobou 

samostatně  výdělečně činnou, se provede výpočet  náhrady na základě předložení dokladu 

o výši příjmu podle zvláštního právního předpisu.51) Jestliže je takto zjištěný příjem nižší než 

minimální mzda, náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě 

se poskytne ve výši rozdílu mezi minimální mzdou a průměrným služebním příjmem před 

vznikem škody. 

 (6)(5) Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě 

příslušníkovi náleží i při neschopnosti z jiného důvodu, než je původní služební úraz nebo 

nemoc z povolání; přitom se za příjem po služebním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání 

považuje příjem, z něhož se stanovuje nemocenské. 

 (7)(6) Náhrada za ztrátu na služebním příjmu příslušníka, který byl ustanoven na jiné 

služební místo z důvodu ohrožení nemocí z povolání nebo u něhož byla zjištěna nemoc 

z povolání po převedení, vychází z výše jeho průměrného služebního příjmu, kterého dosáhl 

přede dnem převedení na jiné služební místo, jestliže to je pro něj výhodnější.  

 (8)(7) Příslušník, jemuž je poskytována náhrada za ztrátu na služebním příjmu 

po skončení neschopnosti ke službě a jenž odmítl po skončení služebního poměru přijmout 

práci v pracovním poměru odpovídající jeho zdravotnímu stavu zajištěnou bezpečnostním 
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sborem, se poskytne pouze náhrada ve výši rozdílu mezi průměrným služebním příjmem 

před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout v pracovním poměru. 

  (9)(8) Vláda může s ohledem na změny, jež nastaly ve vývoji úrovně služebního 

příjmu, upravit podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na služebním příjmu, která náleží 

příslušníkovi po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí 

z povolání. 

 (10)(9) Příslušníkovi náleží náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení 

neschopnosti ke službě nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovršil věk 65 let. 

____________________ 
50) Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů. 
51) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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