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Návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších
zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů
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2012

ZÁKON
ze dne

2012

o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších
zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a některých dalších zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a některých dalších zákonů
§1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Zrušuje se:
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
Zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém
pojištění zaměstnanců.
Zákon č. 218/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.
Část dvacátá čtvrtá zákona č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku.
Část devátá zákona č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů.
Část šestá zákona č. 303/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
statutu poslanců Evropského parlamentu.
Část třicátá druhá zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně
souvisejících zákonů.
Části sto pátá a sto šestá zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních
službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.
ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu
§2

V § 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991
Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., písmeno i) zní:
„i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu
na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti.“.
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Změna zákona o požární ochraně
§3
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona
č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb.,
zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona
č. 350/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 27 odst. 1 písm. d) se za slovo „obvod“ vkládají slova „včetně náhrad spojených
s odškodněním úrazu člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a věcné škody,
která jim vznikla na věcných prostředcích požární ochrany,“.

2.

§ 80 včetně nadpisu zní:
„§ 80
Odškodňování úrazů
(1) Došlo-li u občana k poškození na zdraví nebo k jeho smrti

a) při jeho činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce a požární hlídce, uhradí
škodu obec, která je zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů, podle občanského
zákoníku,
pokud
mu
již
nevznikl
nárok
na
náhradu
škody
ze
základního pracovněprávního vztahu,
b) v souvislosti s pomocí, kterou poskytl při zdolávání požáru nebo při odstraňování jeho
následků anebo při cvičení jednotky požární ochrany (dále jen „poškozený“), uhradí
škodu tím vzniklou stát.
(2) Náhradu škody podle odstavce 1 písm. b) poskytuje v zastoupení státu hasičský
záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu k poškození na zdraví nebo smrti
poškozeného došlo.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna služebního zákona
§4
Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb.,
zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 381/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011
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č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 105 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

2.

V § 105 odst. 2 větě první se slova „právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců“
nahrazují slovy „zákoníku práce“.

3.

V § 106 odst. 2 a § 107 závěrečné části ustanovení se slova „občanským zákoníkem
jako v případě fyzických osob plnících veřejné funkce51)“ nahrazují slovy
„pracovněprávními předpisy jako v případě pracovního úrazu“.

4.

Poznámka pod čarou č. 51 se zrušuje.

5.

V § 108 se slova „§ 275 zákoníku práce“ nahrazují slovy „zákoníkem práce“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
§5

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008
Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb. zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011
Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 55 odst. 3 písm. a) se slova „provádění důchodového pojištění,“ nahrazují slovy
„provádění důchodového pojištění a“ a slova „a orgánům úrazového pojištění68) údaje
potřebné pro provádění úrazového pojištění“ se zrušují.

2.

Poznámka pod čarou č. 68 se zrušuje.
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ČÁST ŠESTÁ
Změna zákoníku práce
§6
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona
č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009
Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011
Sb., zákona č. 466/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1.

V části jedenácté hlava V včetně nadpisu zní:

„HLAVA V
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Díl 1
Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti
§ 275
(1) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže
škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§ 273 a 274).
(2) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže
zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž
vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.
(3) Jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením
do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše 3 let
před jejím zařazením do seznamu.
(4) Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající
z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se
odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí.
§ 275a
(1) Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela, prokáže-li, že škoda vznikla
a) tím, že zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a
jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo
b) v důsledku opilosti zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a
zaměstnavatel nemohl škodě zabránit,
a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.
(2) Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zčásti, prokáže-li, že škoda vznikla
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jednou z příčin škody, nebo
b) proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je
zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem
ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Za
lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z
rizika práce.
(3) Zprostí-li se zaměstnavatel odpovědnosti zčásti, odpovídá jen v rozsahu sníženém o
míru zavinění zaměstnance; v případě uvedeném v odstavci 2 písm. b) je však povinen uhradit
zaměstnavatel alespoň jednu třetinu škody.
(4) Při posuzování, zda zaměstnanec porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se zaměstnavatel nemůže dovolávat
všeobecných ustanovení, podle nichž si má každý počínat tak, aby neohrožoval zdraví své
a zdraví jiných.
§ 275b
Zaměstnavatel se nemůže zprostit odpovědnosti zcela ani zčásti v případě, kdy
zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí
přímo hrozící životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal.
Díl 2
Druhy náhrad
§ 275c
(1) Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání,
je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za
a)
b)
c)
d)

ztrátu na výdělku,
bolest a ztížení společenského uplatnění,
účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
věcnou škodu; ustanovení § 265 odst. 3 platí i zde.

(2) Způsob a výši náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného
odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem.
§ 275d
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti
(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti přísluší
zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle § 192
nebo odměny podle § 194 a plnou výší nemocenského. Náhrada za ztrátu na výdělku podle
věty první přísluší zaměstnanci do výše jeho průměrného výdělku před vznikem škody i za
dobu, kdy mu podle § 192 odst. 1 části věty druhé za středníkem nepřísluší náhrada mzdy
nebo platu anebo odměny z dohod.
(2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při jeho další
dočasné pracovní neschopnosti z důvodu téhož pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
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zaměstnance před vznikem této další škody. Jestliže před vznikem této další škody příslušela
zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,
náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 se zaměstnanci poskytne do výše částky, do
které by mu příslušela náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní
neschopnosti, kdyby nebyl neschopen práce. Za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění
nemoci z povolání se považuje náhrada mzdy nebo platu podle § 192 nebo odměny podle
§ 194 a nemocenské.
§ 275e
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti
(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné 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 dočasné
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 dočasné 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 (§ 111). Je-li tento zaměstnanec poživatelem invalidního
důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, považuje se za jeho výdělek 75 % výše
minimální mzdy. Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání,
náhradu za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti, přísluší mu tato
náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru nebo
dohody o práci konané 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, nebo do data přiznání starobního
důchodu z důchodového pojištění.
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Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
(1) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci
jednorázově.
(2) Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí
vyhláškou výši, do které je možné poskytnout náhradu za bolest a ztížení společenského
uplatnění a určování výše náhrady v jednotlivých případech.
§ 275g
Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
Účelně vynaložené náklady spojené s léčením přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil.
§ 275h
Škodou podle tohoto zákona není případná ztráta na důchodu.
Díl 3
Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance
§ 275i
(1) Zemře-li zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je
zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout
a)
b)
c)
d)
e)

náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením,
náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem,
náhradu nákladů na výživu pozůstalých,
jednorázové odškodnění pozůstalých,
náhradu věcné škody; ustanovení § 265 odst. 3 platí i zde.

(2) Práva vyplývající z odstavce 1 nejsou závislá na tom, zda zaměstnanec před svou
smrtí uplatnil ve stanovené lhůtě svá práva na náhradu škody.
§ 275j
Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených
nákladů spojených s pohřbem
(1) Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených
nákladů spojených s pohřbem přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil. Od přiměřených
nákladů spojených s pohřbem se odečte pohřebné poskytnuté podle zvláštního právního
předpisu.
(2) Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří výdaje účtované za pohřeb,
hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně 20 000 Kč,
výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na
smuteční ošacení osobám blízkým.
(3) Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji cenové úrovně, zvýšit
nařízením částku na zřízení pomníku nebo desky podle odstavce 2.
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Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
(1) Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší pozůstalým, kterým zemřelý
zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do které by tuto
povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, kdy by zemřelý zaměstnanec
dosáhl 65 let věku nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let.
(2) Náhrada nákladů podle odstavce 1 přísluší pozůstalým ve výši 50 % průměrného
výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen
poskytovat jedné osobě, a 80 % tohoto průměrného výdělku, pokud výživu poskytoval nebo
byl povinen poskytovat více osobám. Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se
odečte důchod přiznaný pozůstalým. K případnému výdělku pozůstalých se nepřihlíží.
(3) Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se vychází z průměrného výdělku
zemřelého zaměstnance; náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých nesmí však úhrnem
převýšit částku, do které by příslušela zemřelému zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku
podle § 275e, a nesmí být poskytována déle, než by příslušela zemřelému zaměstnanci podle
§ 275e odst. 6.
§ 275l
Jednorázové odškodnění pozůstalých
(1) Jednorázové
odškodnění
pozůstalých
přísluší
pozůstalému
manželovi
a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši nejméně 240 000 Kč; 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.
(2) Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních
nákladů, zvýšit nařízením jednorázové odškodnění pozůstalých.
§ 275m
Náhrada věcné škody
Náhrada věcné škody přísluší dědicům zaměstnance.
Díl 4
Společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech
a nemocech z povolání
§ 275n
(1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt
zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným
působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
(2) Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění
pracovních úkolů.
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zpět.
(4) Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu.
§ 275o
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu
na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti z téhož důvodu jsou samostatná
práva, která nepřísluší vedle sebe.
§ 275p
Náhradu za ztrátu na výdělku a náhradu nákladů na výživu pozůstalých je zaměstnavatel
povinen vyplácet pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty.
§ 275q
(1) Zaměstnavatel, který nahradil poškozenému škodu, má právo na náhradu vůči tomu,
kdo poškozenému za tuto škodu odpovídá podle občanského zákoníku, a to v rozsahu
odpovídajícím míře této odpovědnosti vůči poškozenému, pokud nebylo předem dohodnuto
jinak.
(2) Jde-li o náhradu škody při nemoci z povolání, má zaměstnavatel, který škodu uhradil,
právo na náhradu vůči všem zaměstnavatelům, u nichž zaměstnanec pracoval za podmínek, z
nichž vznikla nemoc z povolání, kterou byl postižen, a to v rozsahu odpovídajícím době, po
kterou pracoval u těchto zaměstnavatelů za uvedených podmínek.
(3) Jde-li o jinou škodu na zdraví než z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání, platí pro způsob a rozsah její náhrady ustanovení o pracovních úrazech.
§ 275r
U zaměstnance, který je v době pracovního úrazu nebo zjištění nemoci z povolání
v několika pracovních poměrech nebo je činný na základě dohody o práci konané mimo
pracovní poměr, se při stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku vychází z průměrných
výdělků dosahovaných ve všech těchto základních pracovněprávních vztazích, a to po dobu,
po kterou by mohly trvat.
§ 275s
(1) Zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání v
pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při výkonu práce na základě dohody o
práci konané mimo pracovní poměr uzavřené na dobu určitou, přísluší náhrada za ztrátu na
výdělku jen do doby, kdy měl tento základní pracovněprávní vztah skončit. Po této době
přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, jestliže je možné podle okolností předpokládat, že
postižený by byl i nadále zaměstnán. Ostatní práva vyplývající z odškodnění pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání tím nejsou dotčena.
(2) Utrpí-li pracovní úraz nebo byla-li zjištěna nemoc z povolání u poživatele starobního
důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, přísluší mu náhrada za ztrátu
na výdělku po dobu, pokud nepřestal být zaměstnán z důvodů, které nesouvisí s pracovním
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nebo nemocí z povolání, přísluší mu náhrada za ztrátu na výdělku po dobu, po kterou by
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu před pracovním úrazem nebo nemocí z povolání mohl
pracovat. Ustanovení § 275e odst. 6 platí i zde.
§ 275t
(1) Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště
(ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění
pracovních úkolů a zpět; u zaměstnanců v lesnictví, zemědělství a stavebnictví také cesta na
určené shromaždiště a zpět.
(2) Cesta z obce bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci,
která je cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět
se posuzuje jako nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení.
§ 275u
Ve výjimečných případech může soud výši odškodnění stanovenou prováděcím právním
předpisem (§ 275f odst. 2) přiměřeně zvýšit.
§ 275v
Nepromlčují se práva zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání nebo jiné škody na zdraví než z důvodu pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání a práva na náhradu nákladů na výživu pozůstalých. Práva na jednotlivá
plnění z nich vyplývající se však promlčují.
§ 275w
(1) Změní-li se podstatně poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše
náhrady škody, může se poškozený i zaměstnavatel domáhat změny v úpravě svých práv,
popřípadě povinností.
(2) Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravit
nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům
po skončení dočasné pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z
povolání; to se vztahuje i na náhradu nákladů na výživu pozůstalých.“.

2.

V § 357 odst. 2 se slova „pro účely vyměřovacího základu podle právní úpravy
úrazového pojištění“ zrušují.

3.

§ 360 zní:
„§ 360

Při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních úrazech nebo
nemocech z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné
období pro zaměstnance výhodnější.“.
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V § 364 se odstavce 4 až 9 zrušují.

5.

V části čtrnácté hlavě I se označení oddílu 1 včetně nadpisu zrušuje.

6.

V § 365 odst. 1 se slova „právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců“ nahrazují
slovy „jiné právní úpravy“, slova „ § 272 až 274 a ustanoveními této hlavy,“ se zrušují a
slova „a vyhlášky č. 487/2001 Sb.“ se nahrazují slovy „ , vyhlášky č. 487/2001 Sb. a
zákona č. 365/2011 Sb.“.

7.

V § 365 odst. 2 se číslo „9“ nahrazuje číslem „4“.

8.

V části čtrnácté hlavě I dílu 1 se oddíly 2 až 5 včetně nadpisů zrušují, s výjimkou
ustanovení § 391 až 393.

9.

§ 391 až 393 se zrušují.

10.

V § 394 odstavec 2 zní:

„(2) Do doby nabytí účinnosti právní úpravy k provedení § 275f odst. 2 se postupuje
podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve
znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.“.
§7
Přechodné ustanovení
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti přísluší
zaměstnanci do výše jeho průměrného výdělku před vznikem škody i za dobu, kdy mu podle
§ 15 odst. 1 a 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění
pozdějších předpisů, nenáleželo nemocenské.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
§8
Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku
práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 282/2009 Sb.
a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:
1.

V čl. LII se bod 2 zrušuje.
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Čl. LVI se zrušuje.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
§9

V § 1 odst. 2 zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního
pojištění, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., se slova „úrazové pojištění,“ zrušují.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
§ 10
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb.,
zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009
Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1.

V čl. I se bod 4 zrušuje.

2.

V čl. LXXXI bodu 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se
zrušuje.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona č. 306/2008 Sb.
§ 11

Zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 466/2011 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:
1.

V čl. I se bod 12 zrušuje.

12.

Části třicátá první a třicátá druhá se zrušují.

13.

V čl. XXXVIII se slova „ustanovení čl. I bodu 12, čl. IV bodů 5 a 10 a čl. XXXVII,
která nabývají účinnosti dnem nabytí zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,“ zrušují.
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Změna zákona č. 479/2008 Sb.
§ 12
Zákon č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona
č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1.

V čl. I bodě 15 se slova „se na konci textu odstavce 8“ nahrazují slovy „odst. 8 se na
konci textu věty první“.

14.

Část sedmá se zrušuje.

15.

V čl. XIV písm. d) se slova „a čl. IX“ zrušují a slova „o úrazovém pojištění
zaměstnanců“ se nahrazují slovy „o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém
pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů“.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna trestního zákoníku
§ 13

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona
č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 193/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 240 odst. 1 se slova „pojistné na úrazové pojištění,“ zrušují.

2.

V § 241 odstavec 1 zní:

„(1) Kdo ve větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou
povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na sociální zabezpečení,
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní pojištění, bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“.
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ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona č. 282/2009 Sb.
§ 14
Zákon č. 282/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se mění takto:
1.

Části první, druhá, čtvrtá a šestá se zrušují.

2.

V čl. V se bod 2 zrušuje.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o zdravotních službách
§ 15

V § 65 odst. 2 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), se slova „ , pomoci v hmotné nouzi a
úrazového pojištění“ nahrazují slovy „a pomoci v hmotné nouzi“.
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o specifických zdravotních službách
§ 16
V § 49 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, se slova
„ , dávek pro osoby se zdravotním postižením a úrazového pojištění“ nahrazují slovy „a dávek
pro osoby se zdravotním postižením“.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona č. 458/2011 Sb.
§ 17
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, se mění takto:
1.

V čl. I bodě 3 v § 4 odst. 1 písmena o) a p) znějí:

„o) naturální plnění poskytované prezidentu republiky podle jiných právních předpisů,
p) naturální plnění poskytované bývalému prezidentu republiky podle zákona upravujícího
zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce,“.
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V čl. I bodě 155 v § 39c odstavec 2 zní:

„(2) Veřejným pojištěním se pro účely odvodu z úhrnu mezd rozumí
a) důchodové pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění,
b) nemocenské pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění,
c) veřejné zdravotní pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění.“.
17.

V čl. I bodě 155 v § 39i odstavec 1 zní:

„(1) Pojistná sazba činí v případě
a) důchodového pojištění 21,5 %,
b) nemocenského pojištění 2,3 %,
c) veřejného zdravotního pojištění 7 %.“.
18.

V čl. XIX bodě 31 se v § 9 odst. 3 slova „a úrazového“ zrušují.

19.

Čl. XXIV se zrušuje.

20.

V čl. XXXI body 3 až 5 znějí:

„3. V § 279 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a pohledávky pojistného na veřejné
zdravotní pojištění,“.
4. V § 336c odst. 1 písmeno c) zní:
„c) těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní
pojištění,“.
5. V § 337c odst. 1 písmeno e) zní:
„e) pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení, pokud nebyly uspokojeny podle písmene c),“.“.
21.

V čl. XXXI bod 7 zní:

„7. V § 338ze odst. 1 písmeno g) zní:
„g) pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení, pokud nebyly uspokojeny podle písmene e),“.“.
22.

V čl. LXXXIX se bod 3 zrušuje.

23.

V čl. XC bod 1 zní:

„1. V § 240 odst. 1 se slova „příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,“ zrušují.“.
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ČÁST SEDMNÁCTÁ
ÚČINNOST
§ 18
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou
a) ustanovení § 6 bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, a
b) ustanovení části šestnácté, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

