
Projednání výše náhrady škody podle zákoníku práce - upozornění 

 

V posledním období došlo k velkému nárůstu mimořádných událostí (dále jen MU), 

respektive škodních událostí (např. dopravních nehod, poškození majetku zaměstnavatele 

apod.), kdy člen OSŽ svým jednáním (opomenutím) z nedbalosti způsobil škodu na majetku 

nejen zaměstnavatele. Členové OSŽ jsou pojištěni u Kooperativa pojišťovny, a.s.  

 

 Dle ustanovení § 263 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZP) ,,výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu 

její úhrady s výjimkou náhrady nepřesahující 1.000,- Kč je zaměstnavatel povinen projednat   

s odborovou organizací” (nikoliv pouze odborovou organizaci informovat). Zde je vhodný 

prostor pro uplatnění podnětů, návrhů a připomínek ze strany odborové organizace,          

např. při specifikaci výše škody. 

 

ESO OSŽ - ústředí doporučuje: 

 předsedovi (místopředsedovi) ZV ZO OSŽ, aby byl členem škodní komise                  

u zaměstnavatele (byť s hlasem poradním) nebo účasten každého jednání škodní 

komise - ve které může doporučovat stanovení skutečné škody požadované 

zaměstnavatelem po členovi OSŽ, zohlednění tzv. amortizace (pravidelné 

odepisování určité sumy z hodnoty zařízení, strojů, budov apod. pro jejich 

opotřebování); 

 při zvlášť komplikované, složité škodní události (výjimečně, např. neadekvátním 

stanovením výše škody) ihned kontaktovat ESO OSŽ - ústředí k možnému zajištění 

likvidátora Kooperativa pojišťovny, a.s. k provedení objektivizace výše škody             

a supervizi škodní události;  

 do „Uznání závazku k náhradě škody a dohody o způsobu náhrady škody“           

zabezpečit doplnění textu (u zaměstnance): 

„Vzhledem k tomu, že nejsem schopen posoudit výši škody a oprávněnost Vašeho 

nároku, jsem pojištěn u Kooperativy pojišťovny a.s., tento nárok budu řešit jejím 

prostřednictvím, dle zákona o pojistné smlouvě do 3 měsíců.“ 

 

Bližší podrobnosti - o projednání výše náhrady škody s odborovou organizací                 

a o dodržování postupu (zejména nepodepisovat žádný písemný dokument bez konzultace      

s ESO OSŽ - ústředí) při vzniku škodní události, poskytne ESO OSŽ - ústředí. 

 

 

 

 

 Mikuláš Hubicsák, manager pro kolektivní vyjednávání 

       JUDr. Petr Večeř, vedoucí ESO OSŽ - ústředí                                                 


