
Vláda od ledna zvýší náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání
O 3,4 procenta budou od 1. ledna 2019 navýšeny náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady na výživu pozůstalých. Vláda
potřebná nařízení schválila na svém jednání 3. prosince 2018.
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Ke zvýšení uvedených náhrad dochází v
zásadě pravidelně, a to v závislosti na
procentním zvýšení důchodů. Náhrady
představují rozdíl mezi průměrným výdělkem
poškozených zaměstnanců před vznikem
škody a výdělkem po pracovním úrazu nebo
po zjištění nemoci z povolání, který zahrnuje i
případný invalidní důchod poskytovaný z
téhož důvodu.

Co se týká náhrad nákladů na výživu
určených pozůstalým po zaměstnanci,
který následkem pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání zemřel, u těch se vychází
z průměrného výdělku zemřelého
zaměstnance a z jejich pozůstalostního
důchodu. V případě zvýšení důchodu podle předpisů o důchodovém pojištění, dochází ke snížení
poskytované náhrady.

Podle informací získaných od pojišťoven, u kterých si zaměstnavatelé mohou sjednat zákonné
pojištění odpovědnosti za škody při pracovních úrazech nebo nemoci z povolání, pobírá náhrady za ztrátu
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti cca 12 750 poškozených. Náhrady nákladů na výživu
pozůstalých jsou vypláceny cca 470 pozůstalým.
Dopad plánovaného navýšení náhrad o 3,4 procenta je pro státní rozpočet odhadován na 681 000 Kč. Z
uvedeného zákonného pojištění bude poškozeným vyplaceno o 139,5 mil. Kč více, což se však výdajů
zaměstnavatelů nijak negativně nedotkne. 
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Související předpisy SZČR
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
31/1993 Sb. Vyhláška o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení
290/1995 Sb.
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
347/2008 Sb.
433/2017 Sb. Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým
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