
Mgr. Veronika Zelená
Manažer obchodní sítě
Traubova 10
602 00 Brno
mob.: +420 731 507 904
e-mail: veronika.zelena@zfpa.cz

Dana Zelená
Ředitel obchodní sítě
mob.: +420 603 264 579

mailto:veronika.zelena@zfpa.cz


NAŠE PRÁCE



ZE ZÁKONÍKU PRÁCE

§ 250
(1) Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu,

kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

(2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany
zaměstnavatele, povinnost zaměstnance nahradit škodu se
poměrně omezí.

(3) Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance, s
výjimkou případů uvedených v § 252 a 255 (ztráta
svěřených hodnot a svěřených věcí)



ZE ZÁKONÍKU PRÁCE

§ 257
(1) Zaměstnanec, který má povinnost nahradit škodu podle § 250,

je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v
penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

(2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí
přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se
čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před
porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení
neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo
po zneužití jiných návykových látek.



ŠKODA 

Nový občanský zákoník pracuje s termínem ÚJMA:
- Majetková újma (ŠKODA)
- Nemajetková újma (zásah do zdraví, rodinného života, cti, 

soukromí osoby apod.) – náhrada nemajetkové újmy se poskytuje 
formou tzv. „zadostiučinění“ (bez limitu, s přihlédnutím k 
okolnostem, i osoby, které újmu důvodně pociťují jako osobní 
neštěstí)



PŘÍKLAD

I KDYŽ JE ZAMĚSTNAVATEL POJIŠTĚN, MŮŽE REGRESOVAT (JEHO
SPOLUÚČAST):

Průměrný měsíční plat zdravotní sestry je 23 374,- Kč
(uvedená hodnota má informativní charakter, výše platu na pozici je výrazně ovlivněna

regionem, stejně jako náplní práce, ...)

ČISTÁ MZDA: 18 162,- Kč
4,5 NÁS. HRUBÉHO MĚSÍČNÍHO PŘÍJMU: 105.183,- Kč

Platový stupeň zdravotní sestry záleží na takzvané započitatelné praxi V plné míře uznáváme předchozí 
práci ve zdravotnictví. Jinou praxi zahrnujeme maximálně ze 2/3, podle její využitelnosti.

Platovou třídu zjistíme na základě nejtěžšího pracovního úkonu, který musíte podle smlouvy a praktických 
pokynů vykonávat.



PŘÍKLAD

Zaručená mzda pro rok 2018 u všeobecné sestry pod odborným
dohledem je 16.400 Kč/měsíc

ČISTÁ MZDA: 13 366,- Kč
4,5 NÁS. HRUBÉHO MĚSÍČNÍHO PŘÍJMU: 73.800,- Kč

Zaručená mzda pro rok 2018 u všeobecné sestry bez odborného
dohledu je 18.100 Kč/měsíc

ČISTÁ MZDA: 14 533,- Kč
4,5 NÁS. HRUBÉHO MĚSÍČNÍHO PŘÍJMU: 81.450,- Kč



ZNÁTE POJISTKU NA „BLBOST“ ?

Pojištění odpovědnosti existuje více druhů:
-obecná odpovědnost z občanského života

-odpovědnost z držby nemovitosti
-odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli
-profesní odpovědnost pro vybrané profese, 
-odpovědnost podnikatelů 
- …

Společným cílem těchto pojištění je krýt škody pojištěného, které způsobil z titulu své 
činnosti

Trestní oznámení na pochybení zaměstnance může každý podat zdarma, orgány činné 
v trestním řízení si veškerou dokumentaci dožádají, poškozený neplatí náklady řízení! 



VÝHODY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 
ZPŮSOBENÉ ZAMĚSTNAVATELI 

Výhody pojištění odpovědnosti:
•finanční ochrana pro případ způsobení škody při výkonu zaměstnání
•jednoduchý vstup do pojištění – smlouvu sjednává zaměstnavatel
•nízké pojistné

Konkrétní příklad:
zaměstnanec obsluhuje drahý lékařský přístroj, který neodbornou obsluhou nebo neopatrností
poškodí – vznikne hmotná škoda. (sestřičce spadla optika, škoda 50.000,- Kč)

použije na služební cestu služební vozidlo a dojde z jeho viny k jeho poškození. Pokud má
vozidlo havarijní pojištění, může po mně zaměstnavatel chtít uhradit spoluúčast, pokud ne, pak
třeba celou škodu.

Zdravotní sestra postaví pacienta na mokrou podlahu. Byl dán žlutý výstražný kužel?

V laboratoři chybně vyhodnotí výsledky a narodí se postižené dítě.

Účetní zapomene uhradit daň a od finančního úřadu obdrží zaměstnavatel pokutu a penále



POJISTNÉ LIMITY A ROČNÍ POJISTNÉ

Obecné informace:
- limit plnění = 4,5 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy
- spoluúčast: 10% 
- územní platnost: ČR 
- ztráta svěřené věci do 30.000,- Kč – pojistný limit (zapomenutá ve veřejném prostoru)

Pojištění upravují Všeobecné pojistné podmínky č. VPP M -100/14 a Zvláštní pojistné podmínky ZPP M - 800/14

Průměrná běžná cena u pojišťoven:

130 000 Kč bez řízení ------- cca 1 040 Kč - 1 240 Kč
150 000 Kč s řízením -------- cca 1 800 Kč - 3 700 Kč



POJIŠTĚNÍ RUKOU
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