Náhrada majetkové a nemajetkové újmy při
pracovních úrazech a nemocech z povolání,
COVID – 19 jako nemoc z povolání
Pro konzultační den skupiny pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu a ČLS dne 15.
dubna 2021
JUDr. Martin Mikyska
V Malé Skále dne 14. dubna 2020

Úvodem (nemoci z povolání)
• Mezi základní zásady pracovněprávních vztahů patří zásada
uspokojivých a bezpečných podmínky pro výkon práce (§ 1a písm. b)
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). § 271k odst. 4 ZP – nemoci
z povolání, § 269 odst. 2 ZP – odpovídá poslední zaměstnavatel, u
kterého zaměstnanec naposledy pracoval před zjištěním nzp, §
271n odst. 1 ZP – repartiční právo, bez praktického významu
• Součástí specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011
Sb. je agenda posuzování a uznávání nzp podle § 61a násl., vyhláška
č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání

Výběr nejaktuálnějších právních otázek,
vztahujících se k agendě nzp
§ 43 odst. 5 ZSZS – příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k dosavadní práci pro
pracovní úraz nebo nemoc z povolání , jak, když je nzp v šetření

§ 62 odst. 3 ověřování podmínek vzniku nzp – provádí KHS, výsledky ověření podmínek
vzniku nemoci z povolání jsou pro poskytovatele posuzujícího nemoc z povolání závazné
Proces přezkoumání lékařského posudku o (ne)uznání nemoci z povolání – ohrožení
nemoci z povolání podle § 46 a násl. ZSZS

Lékařský posudek „jen“ jako odborné dobrozdání, jeho závaznost pro zaměstnavatele a
(ne)závaznost pro soudy – klíčový rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2016 sp. zn.
21 Cdo 1804/2015, je konečným způsobem rozhodnuto o existenci nebo neexistenci nzp,
když rozhodne příslušný krajský úřad podle § 47 ZSZ? Ne.

Výběr nejaktuálnějších právních otázek, vztahujících
se k agendě nzp – pokračování
1.Rozhodující pro možnost uznání nzp je, zda zaměstnanec pracoval za
podmínek, za nichž konkrétní nemoc z povolání vzniká ( rozsudky Nejvyššího
soudu 21 Cdo 2308/2002, 21 Cdo 3789/2012, 21 Cdo 3689/2012 ze dne 21.
ledna 2014)
2.Obrana zaměstnavatele proti uznání nzp u zaměstnance – ano, je možná,
rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2267/2003 ze dne 10. května 2004
3. Je možné se o uznání nemoci z povolání soudit u správního soudu? Je
možné se soudit u správního soudu proti uznání nemoci z povolání ? Ne, ale
jak a kde se jinak soudit

Pracovní úrazy
• Definice pracovního úrazu
• Predispozice a pracovní úraz
• Pracovní úraz a délka pracovní neschopnosti na násleky pracovního
úrazu
• Pracovní úraz a invalidita

COVID – 19 jako nemoc z povolání
1.Seznam nemocí z povolání umožňuje uznat COVID – 19 jako nemoc z povolání – onemocnění přenosná a parazitární
2.Podmínka klinická + hygienická – názory odborných lékařských společností Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP ze
dne 25. 3. 2020 a ze dne 23.2.2021, Společností nemocí z povolání ze dne 19. května 2020, nemoci vznikají při práci, u
níž je prokázáno riziko nákazy, slovním spojením riziko nákazy se rozumí vyšší pravděpodobnost přenosu nákazy při
vlastním výkonu práce než v jiném obvyklém kontaktu s jinými osobami, a to při epidemickém výskytu onemocnění
3.Metodické návody Ministerstva zdravotnictví, „starý Metodický návod “ MUDr. Anežky Sixtové, Věstník MZDrav.
Částka 9/2011 + dopis ředitele odboru pro ochranu veřejného zdraví MZdr. ze dne 24. června 2020 na KHS
4.Racionalizace hygienických šetření ke COVIDU – 19? Nejistota čekání. Vazba na kategorizaci? (Ne)spolehlivá
5.Nároky na odškodnění – ztráta na výdělku bolestné, ZSU? COVID odměny jako součást průměrného výdělku?
6.COVID – 19 jako „kauza mortis“ – odškodnění ? Novela zákoníku práce se bude hodit.
7.Tato agenda se bude jistě vyvíjet, hrozí tsunami nemocí z povolání ?, viz dále pan docent Urban o vývoji nemocí z
povolání za rok 2020
8.Přístup JUDr. Martina Mikysky – není lékařem (hygienikem) právník - advokát, který je do jisté míry poučeným
laikem, poučení laici jsou ti nejhorší

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
též soudní 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

