
BOZP a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 

v roce 2016 a perspektivy pro rok 2017  
(Konference, Praha 23. listopadu 2016) 

 

1. Novela zákoníku práce č. 205/2015 Sb. od 1. října 2015, důvody jejího přijetí, přehled hlavních změn, zrušení zákona o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, jak dále v pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů? – usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1068, nařízení vlády č. 276/2015 

Sb. = nová právní úprava bolestného a ZSU  

 

2. Srovnání novelizovaného zákoníku práce a nového občanského zákoníku v oblasti náhrady škody (újem) na zdraví – který kodex je 

lepší?  
Zákoník práce byl a podle mého názoru i po 1.1.2014 zůstane suverénním kodexem ve vztahu k občanskému zákoníku, příklad z minulosti: nelze 

se domáhat vyššího a širšího jednorázového odškodnění pozůstalých za smrtelný pracovní úraz podle občanského zákoníku jen z toho důvodu, že 

jednorázové odškodnění pozůstalých je v občanském zákoníku vyšší – rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2010, sp. zn. 21 Cdo 

1084/2009, potvrzeno rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 10. listopadu 2015 sp. zn.21 Cdo 1161/2014, je lepší bodový systém náhrad za bolest 

a za ztížení společenského uplatnění, anebo Metodika Nejvyššího soudu? - tzv. Jirsův nález Ústavního soudu IV. ÚS 3122/15 ze dne 16. února 

2016,  náhrady za ztrátu na výdělku podle NOZu a podle zákoníku práce – možnost souběžného uplatňování nároků na náhradu za ztrátu na 

výdělku, náhrada nákladů na výživu pozůstalých podle NOZu a podle zákoníku práce, PMV hrubý - 21 Cdo 2573/2011 ze dne 29.12.2012, 

věková hranice trvání nároku na náhradu za ztrátu na výdělku – ano x ne  

 

3. Hlavní obsah nařízení vlády č. 276/2015 Sb.  
Bodový systém, anebo Metodika Nejvyššího soudu? 

Náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění v „trojúhelníku „poškozený zaměstnanec – odpovědný zaměstnavatel – pojišťovna  

Má pojišťovna právo na informace o zdravotním stavu poškozeného, v jakém rozsahu a za jakých podmínek?  

 

V Malé Skále dne 13. listopadu 2016 

 

JUDr. Martin Mikyska                                                             

advokát se sídlem advokátní kanceláře:  

468 31 Malá Skála čp. 397  

tel. + 420 483 392 397,  MOBIL + 420 602 47 91 98  

E-mail : JUDr.Mikyska@seznam.cz 

 

současně znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání,  

jmenovaný předsedou Městského soudu v Praze dne 22. září 2010 č. j. Spr 1100/2010 

mailto:JUDr.Mikyska@seznam.cz

