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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 20. října do 10. listopadu 2020. Na základě žádosti byl předsedkyní LRV ve smyslu Čl. 76 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády omezen počet připomínkových míst na Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Českomoravskou 
konfederaci odborových svazů, Asociaci samostatných odborů, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Svazu průmyslu 
a dopravy ČR a odbor kompatibility ÚV ČR.  Stanovisko bez připomínek zaslalo Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz 
průmyslu a dopravy ČR, Asociace samostatných odborů, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a odbor kompatibility.      
Českomoravská konfederace odborových svazů uplatnila zásadní připomínku, která byla vypřádána následujícím způsobem 

 
 

 

Ustanovení 

 

Připomínkové 

místo 

 

Připomínka 

zásadní 
Vypořádání 

 
Obecně k návrhu  

 
ČMKOS 
 
 

 
 Požadujeme plnou realizaci ustanovení § 271u odst. 2 
zákoníku práce zvýšením průměrného výdělku 
rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku 
(7,1 %) o další částku odpovídající zvýšení pevné 
výměry důchodů, jak od 1. ledna 2021, tak 
v předchozích letech. 

 
 
 
 

 
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 
odůvodněné nárůstem průměrné mzdy 
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Odůvodnění: 
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 postupu navrhovatele (jako u valorizace procentní 
výměry důchodů) se totiž zohlední nárůst životních 
nákladů, což je sice v souladu se zmocňovacím 
ustanovením, avšak růst mezd se zohlední, i po změně 
valorizačního mechanizmu důchodů, stále pouze jednou 
polovinou, což stále neodpovídá uvedenému 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 i z odůvodnění předmětného 
ustanovení v návrhu novely (zákon č. 205/2015 Sb.).   
Navíc se zde nezohledňuje ani zvýšení pevné výměry 
důchodů, která se od 1. ledna 2021 zvyšuje o částku 60 
Kč měsíčně. 
Od prosince roku 1994 se pevná výměra důchodu zvýšila 
o celkovou částku 3 330 Kč. Jen od ledna 2017, včetně 
započtení posledního zvýšení od 1. ledna 2021, činí 
zvýšení pevné výměry důchodu částku celkem 1 110 Kč. 

 
 
 

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. Někdy 
proto nastávaly situace, že poškození, kteří 
z důvodu svého zdravotního stavu 
nepracovali, pobírali díky valorizacím podle 
růstu průměrné mzdy v národním hospodářství 
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. Zvýšení podle procentní 
výměry důchodů, navíc o zvýšení základní 
výměry důchodů, by bylo v rozporu s výše 
uvedeným usnesením vlády. 
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Pro poživatele renty se započtením invalidního důchodu 
to znamená stálé znehodnocování výše renty každý měsíc 
o výše uvedené částky v závislosti na době přiznání 
renty.  
Požadujeme, aby zvýšení náhrady důsledně odpovídalo 
ustanovení § 271u zákoníku práce. 
Požadujeme, a považujeme tento požadavek za nejzazší 
ústupek, aby stávající navrhované zvýšení průměrného 
výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na 
výdělku (7,1 %) bylo zvýšeno o další částku odpovídající 
zvýšení pevné výměry důchodů, jak od 1. ledna 2021, tak 
v předchozích letech.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

  
MF 

 
Bez připomínek 

 

  
MPO 

 
Bez připomínek 

 
  

  
ASO 

 
Bez připomínek 

 

  
KZPS ČR 

 
Bez připomínek 

 

  
SPD ČR 

 
Bez připomínek 
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 Odbor 
kompatibility 
ÚV ČR 

Bez připomínek  
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