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PŘÍKLAD 8
Pracovní poměr zaměstnance pracujícího na zkrácený pracovní úvazek skončil 
dne 26. října 2022, zaměstnanec plnil v tomto měsíci brannou povinnost. Jeho příjem 
za říjen činil 12 600 Kč.

Poměrná část minimálního vyměřovacího základu v návaznosti na počet 26 kalendář-
ních dnů trvání zaměstnání v měsíci říjnu, která musí být při odvodu pojistného dodržena, 
činí 13 587,09 Kč [(26 : 31) × 16 200]. To znamená, že při sazbě 13,5 % z částky 13 587,09 Kč 
musí zaměstnavatel zaplatit za zaměstnance pojistné zdravotní pojišťovně, u které je zaměst-
nanec pojištěn, v částce 1 835 Kč (13 587,09 × 0,135). S ohledem na příjem 12 600 Kč činí výše 
odvodu pojistného z této hrubé mzdy částku 1 701 Kč. Jedna třetina (567 Kč) bude sražena 
zaměstnanci z příjmu, zbývající dvě třetiny (1 134 Kč) pak zaplatí zaměstnavatel ze svých pro-
středků. Za této situace však ještě není zabezpečen odvod pojistného ze zákonného minima, 
tedy přesněji z poměrné části minimálního vyměřovacího základu. Aby zaměstnavatel do-
držel zákon, musí provést doplatek pojistného ve výši 13,5 % z rozdílové částky 987,09 Kč, 
tj. 134 Kč. Při úhradě tohoto doplatku platí podmínky výše uvedené.

Z celkové částky pojistného 1 835 Kč je zaměstnanci sraženo 701 Kč (567 + 134), zaměstnavatel 
hradí 1 134 Kč.

Pro výpočet výše pojistného v návaznosti na poměrnou část minimálního vyměřovacího 
základu se v rámci rozhodného období kalendářního měsíce posuzují zásadně kalendářní, 
nikoliv pracovní dny. Výše uvedené neplatí, jedná-li se o zaměstnance jako výjimku uvedenou 
v § 3 odst. 8 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění – u těchto zaměstnanců je 
vyměřovacím základem dosažený příjem zaměstnance.

Ing. Antonín DANĚK,
odborník v oblasti zdravotního pojištění
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K PRÁVU DRUŽKY ZAMĚSTNANCE NA ODŠKODNĚNÍ 
SMRTELNÉHO PRACOVNÍHO ÚRAZU
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. listopadu 2021, sp. zn. 21 Cdo 2669/2021
(dostupný na www.nsoud.cz)

Nebyla-li žalobkyně a) manželkou, ale „pouze“ družkou zesnulého J. N. v době jeho 
smrtelného pracovního úrazu, nevznikl jí nárok na jednorázové odškodnění pozů-
stalých podle ustanovení § 378 odst. 1 zák. práce. S názorem odvolacího soudu, že 
žalobkyni a) není možné přiznat „náhradu nemajetkové újmy“ podle ustanovení občanského 
zákoníku, však (zatím) nelze souhlasit.

(…)
V projednávané věci se žalobkyně a) domáhala po žalované náhrady nemajetkové újmy 

vzniklé jí v důsledku smrti jejího druha J. N. (v žalobě mimo jiné uvedla, že náhrada za  lidský 
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život má být přiznána v takové výši, aby plně nahradila utrpěnou ztrátu a bolest). Tím, zda 
žalovaná způsobila žalobkyni a) nemajetkovou újmu neoprávněným zásahem do je-
jího práva na soukromí v souvislosti s úmrtím jejího druha za podmínek uvedených 
v ustanovení § 2910 větě první o. z., se odvolací soud nezabýval, přestože žalobky-
ně a) v žalobě uvedla, že J. N. zemřel následkem pracovního úrazu poté, co „došlo k pochy-
bení“ jeho přímého nadřízeného, a tvrdila i další skutečnosti, které – byly-li by prokázány 
– by mohly vést k závěru o zaviněném porušení povinností žalované stanovených zákonem 
v příčinné souvislosti se smrtí J. N., a přestože soud prvního stupně vzal za prokázané, že 
v souvislosti se smrtelným pracovním úrazem J. N. bylo u Okresního soudu v Havlíčkově Bro-
dě vedeno pod sp. zn. 1 T 224/2016 trestní řízení, v němž obžaloba kladla za vinu stavby-
vedoucímu a zástupci žalované J. S., že nereagoval na vznikající nebezpečí zřícení klenbové 
konstrukce mostu zákazem vstupu osob, a že podle zjištění „Státního úřadu inspekce práce“ 
žalovaná nedodržela požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na mos-
tě a neseznámila J. N. s riziky uvedenými v technologickém předpisu. Závěr odvolacího 
 soudu, že žalovaná není povinna odčinit žalobkyni a) nemajetkovou újmu podle 
ustanovení občanského zákoníku, je proto předčasný, a tudíž nesprávný.

Komentář
Smrtelný pracovní úraz představuje jednu z nejsmutnějších událostí v oblasti pracovněpráv-
ních vztahů. I přes neustálé zlepšování bezpečnostních standardů nelze nikdy, zvlášť v ne-
bezpečných (např. výrobních) provozech, vyloučit, že se zaměstnanec při plnění pracovních 
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním zraní fatálním způsobem. V takových případech je 
 zaměstnavatel (mimo jiné) povinen poskytnout nejbližším pozůstalým jednorázovou náhradu 
nemajetkové újmy stanovenou nyní v § 271i odst. 2 zákoníku práce v režimu přísné objektivní 
odpovědnosti zaměstnavatele, aniž by bylo rozhodné, zda smrt zaměstnance skutečně zavinil 
zaměstnavatel.

V komentovaném rozhodnutí soudy řešily pracovní úraz, ke kterému došlo 4. září 2014. 
Mimo jiné se zabývaly tím, zda tato náhrada přísluší i družce zemřelého zaměstnance (podle 
tehdejší právní úpravy (§ 378 odst. 1 zákoníku práce ve znění účinném do 30. září 2015) měl 
na tuto náhradu nárok pouze pozůstalý manžel a nezaopatřené dítě a za určitých podmínek 
i rodiče po zemřelém zaměstnanci). Soudy nižších stupňů navázaly na judikaturu Nejvyššího 
soudu, podle které není možné rozsah oprávněných osob rozšiřovat, a proto žalobu zamít-
ly. Pozůstalá družka po zaměstnanci se obrátila na Nejvyšší soud s námitkou, že vyloučení 
odškodnění podle úpravy pracovního úrazu samo o sobě ještě nevylučuje, aby se mohla do-
máhat odčinění nemajetkové újmy podle § 2959 občanského zákoníku, jenž upravuje právo 
mj. osoby blízké (tj. i druha/družky) domáhat se po škůdci (zde zaměstnavateli) odčinění ne-
majetkové újmy při usmrcení zaměstnance z důvodu zásahu do přirozených práv (osobnosti) 
pozůstalé osoby.

Nejvyšší soud dovolání pozůstalé družky vyhověl a soudům nižších stupňů přikázal, aby 
její nárok znovu posoudily za podmínek podle občanského zákoníku. Ačkoliv dal soudům 
nižších stupňů za pravdu v tom, že v daném případě není možné pozůstalou družku odškod-
nit podle právní úpravy odškodňování pracovního úrazu, vytkl jim na druhou stranu to, že to 
ještě samo o sobě nevylučuje domáhat se právě odčinění nemajetkové újmy podle občanské-
ho zákoníku. Tato úprava má nicméně proti nárokům z pracovního úrazu přísnější režim – ze-
jména je podstatné, zda osoba jednající za zaměstnavatele smrt zaměstnance zavinila a zda si 
smrt zaměstnanec nezpůsobil sám, nebo se na tom alespoň nepodílel (v případě pracovního 
úrazu nejsou tyto faktory samy o sobě rozhodující, mohou za určitých podmínek nicméně 
vést ke zproštění odpovědnosti či snížení poskytnuté náhrady). Nejvyšší soud zdůraznil, že 
pozůstalá družka v žalobě namítala, že její druh zemřel právě v důsledku pochybení vedou-
cího zaměstnance, což by mohlo odůvodňovat její odškodnění podle občanského zákoníku.

Autoři se s tímto rozhodnutím zcela ztotožňují. Opačný výklad by totiž znamenal, že jiný 
pozůstalý než uvedený v citovaném ustanovení zákoníku práce se v konečném důsledku 
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nemůže domoci odškodnění jen proto, že jemu blízká osoba zemřela právě při plnění pracov-
ních úkolů či v přímé souvislosti s ním. Vznikala by tak nerovnost např. v porovnání s případy, 
kdy se může pozůstalý domáhat odškodnění např. po viníku dopravní nehody. 

Závěrem autoři upozorňují na to, že s účinností od 1. ledna 2021 byly zákonem 
č. 285/2020 Sb. upraveny podmínky poskytování této náhrady (mimo jiné) tak, že podle 
§ 271i odst. 3 zákoníku práce se jí může nově domáhat i jiná osoba v poměru rodinném nebo 
obdobném, která újmu zaměstnance pociťuje jako vlastní újmu. Pro smrtelné pracovní úrazy 
od této novely tedy platí, že se náhrady může v tomto přísnějším režimu pro zaměstnavatele 
domáhat právě i pozůstalý druh, a komentované rozhodnutí má tedy zásadní dopady hlavně 
na případy pracovních úrazů nastalých do konce roku 2020.

Mgr. Michal VRAJÍK, 
samostatný advokát

JUDr. Radim MARADA, 
advokátní koncipient

ODPOVÍDÁME NA DOTAZY ČTENÁŘŮ

ODPOVÍDÁME NA DOTAZY ČTENÁŘŮ
EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY MANŽELA POVINNÉHO
Ze mzdy zaměstnankyně jsou nyní prováděny srážky podle exekučního příkazu 
z roku 2013, v němž fi guruje jako manželka povinného, tj. dluh není přímo její, ale 
jejího manžela. Nyní přišla s informací, že od roku 2015 se srážky ze mzdy partne-
rovi dlužníka podle zákona nestrhávají a jedná se o dobrovolný akt. Chtěla by tedy 
přestat exekuci splácet. Je to vůbec možné? A jak postupovat – musí zaměstnava-
tel sám oslovit exekutora o požádat o zastavení exekuce, nebo stačí exekutorovi 
oznámit, že srážky nadále nebudou realizovány, případně musí komunikaci s exe-
kutorem zajistit zaměstnankyně sama a zaměstnavateli pouze oznámí, že už nemá 
srážky realizovat?

Vzhledem k tomu, že v pořadí čekají další obdobné exekuční příkazy (z let 2013 
a 2014), na které dosud nebylo zahájeno srážení, tak prosím o odpověď také na po-
stup a komunikaci s exekutory ohledně těchto dalších exekučních srážek.

K. B., Brno

V letech 2013 až 2015 bylo v tuzemském právním řádu výjimečně umožněno vést exekuci 
na mzdu manžela povinného, pokud jde o vydobytí závazku, který patří do společného jmění 
manželů. Tato rozporuplná právní úprava byla s účinností od 1. ledna 2013 zakotvena do no-
vého § 262a odst. 3 občanského soudního řádu zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony. Na jejím základě bylo možné na základě exekučního titulu vůči povinnému nařídit 


