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V. 

 

Vypořádání  připomínkového řízení 
 

Návrh 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) 

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 19. října do 9. listopadu 2018.  Na základě žádosti byl předsedou LRV ve smyslu Čl. 76 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády omezen počet připomínkových míst na Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravskou 

konfederaci odborových svazů.  Stanovisko bez připomínek zaslalo Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Českomoravská 

konfederace odborových svazů uplatnila jednu zásadní připomínku, která byla vypřádána následujícím způsobem 

 
 

 

Ustanovení 

 

Připomínkové 

místo 

 

Připomínka 

zásadní 
Vypořádání 

 

         §1 
 
ČMKOS 

 

 

 

 Z důvodu  růstu mezd  a platů v jednotlivých odvětvích 

národního hospodářství považuje ČMKOS navrhované 

zvýšení náhrad za  nedostatečné a požaduje, aby bylo 

provedeno nejméně o 5 %. 

 
 

 

 

 
NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 

 Zmocnění § 271u odst. 2 zákoníku práce 

od roku 2015 ukládá vládě povinnost provést 

nařízením vlády zvýšení náhrada za ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

a náhrad nákladů na výživu pozůstalých. 

Způsob zvýšení,  podmínky a  výše  valorizace 

je na uvážení vlády. Navrhované zvýšení 

o 5 %, tedy  podle nárůstu průměrné mzdy 

v národním hospodářství, neodpovídá 

reálnému zvýšení mezd, ke kterému došlo 
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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. Někdy proto nastávaly situace, 

že poškození, kteří z důvodu svého 

zdravotního stavu nepracovali, pobírali   díky 

valorizacím v náhradě spolu s invalidním 

důchodem vyšší částky než  byl průměrný 

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. 
 

  
MF 

 

Bez připomínek 
 

  

MPO 

 

Bez připomínek 
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