
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na 
zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 23. 7. 2018, s termínem 
dodání stanovisek do 14. 8. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Jihočeský kraj 
 

1. Obecně  
Je potřeba dořešit vztah mezi zákonem č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci 
záchranných prací při živelní pohromě nebo jiné mimořádné 
události a odškodňování osob.  Návrh nařízení nezohledňuje 
mimořádné události dle zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, který rovněž 
řeší v § 23 resp. § 25 poskytování osobní pomoci při 
mimořádných událostech (osobní pomocí je činnost nebo služba 
při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení na 
výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; 
osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez 
výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, 
starosty obce nebo hejtmana kraje). 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Jedná se o připomínku mimo návrh. Nařízení vlády podle zákona České 
národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) toto řešit nemůže. 
Náhradu škody podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) navíc 
řeší § 30 téhož zákona. 
Argumentace Jihočeského kraje není v souladu s právními možnostmi a 
předpoklady. Předmětné nařízení vlády je vydáno v souladu s § 81 
zákona o požární ochraně a nikoliv na základě zmocnění zákonem o 
integrovaném záchranném systém. Návrh nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném 
odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární 
ochrany, ve znění pozdějších předpisů, se tak nedotýká náhrady škody 
podle § 30 zákona o integrovaném záchranném systému. Obiter dictum 
návrh novely má čistě za cíl, optimálně a rychle zlepši podmínky pro výši 
jednorázového odškodnění a ne měnit celou právní úpravu v dané 
oblasti. 

Jihočeský kraj 2. Navrhujeme doplnění §1 písm. b) 

§ 1 písm. b) občanu, který při osobní pomoci, pracovní 
povinnosti nebo pracovní výpomoci poskytl2) při záchranných 
pracích při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události1) 
jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Je sice pravdou, že k poškození zdraví občana může dojít i při pracovní 
povinnosti nebo pracovní výpomoci podle krizového zákona, ale to není 
záležitost, kterou by mělo řešit nařízení vlády podle zákona o požární 
ochraně. 
Nařízení vlády, jako prováděcí předpis k zákonu, může obsahovat 
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jednotky požární ochrany nebo s jejich vědomím anebo na výzvu 
obce nebo orgánu krizového řízení 
1) § 92 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění zákona č. 203/1994, § 31 zákona č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

Odůvodnění: K poškození zdraví občana, jehož následkem se 
stal osobou se změněnou pracovní schopností nebo částečně 
invalidním nebo invalidním může dojít i u poskytnutí pracovní 
výpomoci případně pracovní povinnosti v souvislosti 
s prováděním záchranných prací při krizové situaci, resp. 
mimořádné události, při níž byl vyhlášen krizový stav. 
Tato připomínka je zásadní. 

pouze právní normy, které nepřekračují meze zákona, k jehož provedení 
je vydáno, a které tento zákon provádí. 
 

Jihočeský kraj 3. Navrhujeme doplnění § 4 o odst. 2) 

1) Jednorázové mimořádné odškodnění podle § 1 a 2 náleží 
vedle nároků podle předpisů o odškodňování pracovních 
úrazů.   

2) V případě poškození zdraví občana při poskytování 
osobní pomoci, pracovní povinnosti nebo pracovní 
výpomoci dle § 1 odst. 2) poskytuje jednorázové 
mimořádné odškodnění stát prostřednictvím MV-GŘ HZS 
ČR v případě, že záchranné práce nesouvisely 
s majetkem zaměstnavatele občana.   

Odůvodnění: Zaměstnavatel by neměl nést náklady, které jsou 
spojeny s vykonáváním činností ve veřejném zájmu, a nejedná 
se o záchranné práce související s jeho majetkem. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Připomínka nejspíše směřuje na § 1 odst. 1 písm. b). I tak je ale 
založena na mylném předpokladu - občanovi, který není zaměstnancem 
fyzické nebo právnické osoby, žádné odškodnění tato osoba nevyplácí, 
neboť není vůči němu v postavení zaměstnavatele podle zákoníku 
práce. 
Nadto lze konstatovat, že předložený návrh je technickou novelou mající 
v rámci daných právních možnosti za cíl minimalizovat disharmonii ve 
výši částek poskytovaného odškodnění při úmrtí v porovnání se změnou 
obdobné úpravy provedené zákonem č. 247/2017 Sb., kterým se mění 
zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o služebním 
poměru). Tato novela si tedy neklade za cíl (a ani nemůže) změnu 
povinného subjektu, který je stanoven v § 81 zákona o požární ochraně.       

ČSÚ K vymezení základny pro výpočet jednorázového 
mimořádného odškodnění osob za poškození zdraví při 
plnění úkolů požární ochrany 
 
a) ČSÚ požaduje do čl. I návrhu nařízení vlády vložit nový bod 1, 
který zní: 
 
„V § 1 odst. 2 se slova „průměrné nominální měsíční mzdy 
fyzických osob v nepodnikatelské sféře“ nahrazují slovy 
„průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty 
zaměstnanců v národním hospodářství.“ 

AKCEPTOVÁNO. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB58F99Z2)



Stránka 3 (celkem 7) 

 
Dosavadní body 1 a 2 článku I budou nově označeny jako body 
2 a 3. 
 
Současně žádáme v souladu s navrhovanou změnou upravit 
předkládací zprávu a odůvodnění materiálu. 
 
Odůvodnění:  
Ukazatel průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře ČSÚ 
nesleduje od referenčního roku 2017 a nelze jej proto využít pro 
výpočet odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění 
úkolů požární ochrany. Údaj o průměrné mzdě 
v nepodnikatelské sféře stanovený podle původní metodiky ESA 
1995 byl naposledy publikován za rok 2016.  
 
Z důvodu přechodu na novou evropskou metodiku ESA 2010 jej 
ČSÚ nadále již nesleduje v rámci výkonu státní statistické 
služby, ale výhradně pro účely zákona č. 236/1995 Sb. o platu a 
dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců 
Evropského parlamentu, a v souladu s nařízením vlády č. 
102/2018 Sb. ze dne 23. května 2018 o vymezení 
nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny. Pro 
jiné účely je nadále možné využít statistický ukazatel „průměrné 
hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty 
zaměstnanců v národním hospodářství“. 

Tato připomínka je zásadní. 

ČMKOS Obecně k návrhu 

Podle § 109 zákona č. 361/2003 Sb. se jednorázové odškodnění 
pozůstalých, zemřel-li příslušník následkem služebního úrazu 
nebo nemoci z povolání, poskytne pozůstalému manželovi 
příslušníka a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši 400 
000 Kč, a každému rodiči příslušníka, jestliže s ním žil v 
domácnosti, ve výši 240 000 Kč. Jednorázové odškodnění 
pozůstalých se každoročně zvyšuje poměrně k navýšení 
průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v 

NEAKCEPTOVÁNO.  
Nejedná se o připomínku k návrhu, nařízení vlády podle zákona o 
požární ochraně nemůže řešit domnělou nespravedlnost mezi 
odškodňováním podle zákoníku práce a zákonem o služebním poměru. 
 
Rovněž se nejedná o otázku právní. Stát může určit některé skupině 
osob rozdílné podmínky (např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů a zákon o služebním poměru). O 
diskriminaci by se tedy jednalo pouze v případě, kdyby některá 
z množiny osob při naplnění zákonných podmínek nedosáhla na 
odškodnění z důvodu např. pohlaví, náboženství atd.  
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nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů 
Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. 
 
Podle § 271i zákoníku práce přísluší jednorázové odškodnění 
pozůstalých, zemřel-li zaměstnanec následkem pracovního 
úrazu nebo nemoci z povolání, pozůstalému manželovi, 
partnerovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši 
nejméně 240 000 Kč. Jednorázové odškodnění pozůstalých 
přísluší dále rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se 
zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné výši nejméně 240 000 
Kč; jednorázové odškodnění ve výši nejméně 240 000 Kč 
přísluší i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil 
v domácnosti pouze jeden rodič. Vláda vzhledem ke změnám, 
které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, zvýší 
nařízením výši jednorázového odškodnění pozůstalých. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že při jednorázovém odškodnění 
pozůstalých je podle zákona č. 361/2003 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, stanovena výše částky taxativně, zatímco 
podle zákoníku práce je částka stanovena jako minimální. To 
znamená, že pozůstalí po zaměstnanci, který zemřel na 
následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, mohou být 
odškodněni i částkou, která bude vyšší než částka vyplácená 
pozůstalým po příslušníkovi. A pozůstalí po osobách uvedených 
v § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 34/1986 Sb. mají navíc nárok na 
jednorázové mimořádné odškodnění podle tohoto nařízení, 
neboť toto jednorázové mimořádné odškodnění náleží vedle 
nároků podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů. 
Domníváme se proto, že není možné dávat jednoznačně 
rovnítko mezi úmrtné, které se vyplácí pozůstalým, skončil-li 
služební poměr příslušníka ve služebním poměru, a to bez 
ohledu na to, zda došlo k úmrtí příslušníka následkem 
služebního úrazu nebo nemoci z povolání anebo z jiného 
důvodu, a jednorázovým mimořádným odškodněním podle 
nařízení vlády č. 34/1986 Sb. Za problematické považujeme 
zejména ustanovení, podle něhož je toto jednorázové 
mimořádné odškodnění povinna hradit právnická nebo 
podnikající fyzická osoba. Tato právní úprava může být podle 
našeho názoru považována nejen za diskriminaci vůči 
pozůstalým po ostatních zaměstnancích právnické nebo 

Předložený návrh naopak sjednocuje navýšení vypláceného 
jednorázového mimořádného odškodnění v případě úmrtí na 
dvanáctinásobek a to stejně všem skupinám pozůstalých. Tímto je 
odstraněna určitá disharmonie vzniklá účinností zákona č. 247/2017 Sb., 
kterým se mění zákon o služebním poměru. Předložený návrh však 
nemůže řešit diference vyvolené rozdílnou právní úpravou, která je dána 
zákoníkem práce a zákonem o služebním poměru, který vyjma 
některých výhod přináší i povinnosti a omezení, která se týkají toliko 
příslušníků bezpečnostních sborů. 
 
Pro úplnost doplňujeme, že navrhovaná úprava nemění povinnosti 
zaměstnavatelů, dotýká se pouze navýšení jednorázového 
mimořádného odškodnění. 
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podnikající fyzické osoby, kteří zemřeli na následky pracovního 
úrazu nebo nemoci z povolání a jejichž práci je také možné 
považovat za práci ve veřejném zájmu, ale i vůči pozůstalým 
po příslušnících. 
 
Podle našeho názoru je nezbytné vypořádat se s výše 
uvedeným alespoň v odůvodnění návrhu nařízení vlády.  

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

ČMKOS K jednotlivým ustanovením 

Nad rámec novelizace 
1) V čl. I požadujeme doplnit nový bod 1, který zní: 
„1. V § 1 odst. 1 se slova „utrpěl poškození na zdraví, jehož 
následkem se stal osobou se změněnou pracovní schopností 
nebo částečně invalidním nebo invalidním (dále jen 
„poškozený“)“ nahrazují slovy „utrpěl poškození na zdraví, jehož 
následkem se stal osobou zdravotně znevýhodněnou nebo 
osobou invalidní (dále jen „poškozený“)“.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 
  
Odůvodnění  
Pojem „osoba se změněnou pracovní schopností“ byl zrušen již 
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a byl nahrazen 
pojmem „osoba zdravotně znevýhodněná“. S účinností k 1. 1. 
2010 již mezi druhy důchodů uvedené v zákoně č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, nepatří plný invalidní důchod nebo 
částečný invalidní důchod. Namísto těchto dvou dávek je 
zavedena dávka pouze jedna, a to invalidní důchod. V závislosti 
na zjištěném stupni invalidity se invalidní důchod rozlišuje na 
invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, na invalidní 
důchod pro invaliditu druhého stupně a na invalidní důchod pro 
invaliditu třetího stupně.  
Vzhledem k uvedenému se jeví nezbytným upravit nařízení 
zavedením pojmů platných v českém právním řádu. 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 

Vložen nový novelizační bod č. 1, který zní:  

„1. V § 1 odst. 1 se slova „změněnou pracovní schopností nebo 
částečně invalidním nebo invalidním“ nahrazují slovy „zdravotním 
postižením2)“. 

Poznámka pod čarou č. 2 zní: 

„2) § 67 odst. 2 a 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů.“.“. 
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Dosavadní body 1 a 2 se označují jako body 2 a 3. 

ČMKOS 2) Za čl. I požadujeme doplnit nový čl. II, který zní: 
 

„Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
Jednorázové mimořádné odškodnění ve výši stanovené podle § 
2 nařízení vlády č. 34/1986 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se oprávněným osobám 
poskytne, pokud k úmrtí poškozeného došlo přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení.“.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  
 
Odůvodnění 
Uvedené přechodné ustanovení odstraní pochybnosti o tom, ve 
kterých případech se postupuje podle tohoto nařízení vlády. 
 
Navrhovaný čl. II bude třeba označit jako čl. III. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Jedná se o hmotněprávní, nikoliv procesněprávní ustanovení. Pro určení 
výše nároku na jednorázové mimořádné odškodnění je rozhodný den 
vzniku rozhodné skutečnosti, tedy den smrti poškozeného. Přechodné 
ustanovení je tautologické a není potřebné, pravidlo, které stanovuje, se 
použije i bez něho. 
Obecně v případech časového střetu staré a nové právní normy platí 
nepravá retroaktivita, tj. od účinnosti nové právní normy se i právní 
vztahy, vzniklé podle zrušené právní normy, řídí právní normou novou. 
Vznik právních vztahů, existujících před nabytím účinnosti nové právní  
normy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané 
právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (důsledkem opačné 
interpretace střetu právních norem by byla pravá retroaktivita). 

MŽP Doporučujeme přeformulovat předposlední větu druhého 
odstavce písm. g) části 1) dokumentu IV. Odůvodnění, ze 
které nevyplývá bez pochybností, jaká částka odškodnění 
se jednou do roka předpokládá v rámci rozpočtu MV - GŘ 
HZS ČR.  
Původní věta zní: …"Z tohoto pohledu se z důvodu 
dostatečných rezerv předpokládá odškodnění v průměru 
maximálně jednou do roka, kdy částka by byla v rámci 
nejvýše set tisíc Kč za rok"..  

 
Nově by zněla např. …"Z tohoto pohledu se z důvodu 
dostatečných rezerv předpokládá odškodnění v průměru 
maximálně jednou do roka částka v řádu stovek tisíc korun 
za rok…" 

AKCEPTOVÁNO. 
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MO 1.  K § 1 odst. 1 písm. b)  
Na konci ustanovení doporučujeme vypustit slova „nebo 
částečně invalidním“. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je odstranění chybné terminologie. 
V závislosti na zjištěném stupni invalidity se s účinností od 1. 1. 
2010 invalidita rozlišuje na invaliditu prvního, druhého a třetího 
stupně. 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 

Vložen nový novelizační bod č. 1, který zní:  

„1. V § 1 odst. 1 se slova „změněnou pracovní schopností nebo 
částečně invalidním nebo invalidním“ nahrazují slovy „zdravotním 
postižením2)“. 

Poznámka pod čarou č. 2 zní: 

„2) § 67 odst. 2 a 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů.“.“. 

MO 2.  K předkládací zprávě  
Na str. 1 předkládací zprávy doporučujeme uvést správné číslo 
zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
(chybně označeného jako zákon č. 351/2003 Sb.). 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je odstranění překlepu. 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
 

V Praze 7. listopadu 2018 

Vypracoval: Mgr. Ondrej Beňák Podpis: 
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