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Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

Právní úprava nemajetkové újmy, kterou zaměstnanec utrpěl v přímé a příčinné souvislosti
s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, byla přesunuta z přechodných ustanovení do části
jedenácté a navázána tak na stávající úpravu odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele
za majetkovou újmu (škodu). Tento přesun se týkal ustanovení, na která je v publikaci
odkazováno. V následující tabulce uvádíme přehled změn konkrétních ustanovení, která je
nutné při práci s knihou zohlednit:
Původní ustanovení

Nové ustanovení

§ 366

§ 269

§ 367

§ 270

§ 368

§ 271

§ 369 odst. 1

§ 271e
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§ 369 odst. 2

§ 271r

§ 380

§ 271k

§ 387

§ 274a

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Zákonem č. 224/2015 Sb. byl nahrazen zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně
a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). V souvislosti s touto změnou se
nepatrně změnilo názvosloví. Dosavadní zkratky „NCHLP“ a „NCHLP/S“ se nahrazují zkratkou
„NCHLS“. Slovo „přípravky“ se nahrazuje slovem „směsi“ (str. 10, 53, 188 a 344–351).
Str. 278

V 16. až 18. odrážce se zrušuje slovo ,,přípravků“.

Str. 350

Body č. 14 a 15 se zrušují.
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Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány
těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách,
za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

Str. 331

V bodě 21. se slovo „ženy“ nahrazuje slovem „zaměstnankyně“.

Str. 347

V bodě 1. v závorce se slova „§ 3 odst. 3 a 4, § 11, § 12 zákona č. 350/2011 Sb.“
a slova „§ 7 odst. 6 vyhlášky č. 402/2011 Sb.“ ruší.

Str. 348

V bodě 7. se slovo „ženy“ nahrazuje slovem „zaměstnankyně“ a slova „§ 2
vyhlášky č. 288/2003 Sb.“ se ruší.

Další změny a opravy
Str. 12

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se ruší.

Str. 13

U vyhlášky č. 56/1978 Sb. se slovo „56“ opravuje na slovo „50“. Název vyhlášky
se nemění.
Vyhláška č. 402/2011 Sb. se ruší. Rovněž se ruší všechny odkazy na tuto vyhlášku
v celé publikaci.
Na konec seznamu se vkládá text „Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole
a revizi spalinové cesty“.

Str. 23

V části textu Úskalí zcela dole na stránce se slova „jedná se o PÚ“ nahrazují slovy
„nejedná se o PÚ“.

Str. 41

V poslední větě prvního odstavce se slova „ostatního prostoru, který“ nahrazují
slovy „ostatních prostorů, které“.

Str. 78

V kapitole 4.4 prvním odstavci se v závorce „(60, 65 a 68 let)“ číslice „60“ ruší.

Str. 93

Judikát 21 Cdo 997/2011 se v bodě 8.1 a 8.2 ruší – zrušeno nálezem Ústavního
soudu ze dne 24. 7. 2012, sp. zn. IV. ÚS 3782/11.

Str. 156

V části textu Právní otázka úvodní část věty zní: „Spornou otázkou v daném
případě bylo posouzení,“.

Str. 179

V kapitole 16.3 se číslo „2010“ v závorce nahrazuje číslem „2016“.

Str. 187

Kapitola 17.3 se ruší.

Str. 188

V první odrážce závorka zní: „(4 Tdo 1405/2011)“.

Str. 229

V bodě 10. šestá odrážka začínající slovy „zdravotní pojišťovně, u které je…“
se ruší.

Poslední odrážka v kapitole 17.5 se ruší.
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V bodě 11 v posledních třech odrážkách se slova „odst. 1“ mění na slova „odst. 2“.
Str. 230

V bodě 13. poslední odrážka nově zní: „zaměstnavatel zašle pro účely
likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
záznam o úrazu i organizační jednotce pojišťovny, u které je pro tento účel
pojištěn (§ 7a nařízení vlády č. 201/2010 Sb.).“

Str. 256

V poslední větě prvního odstavce nad judikátem text v závorce nově zní:
„(NS rozhodl, že se o pracovní úraz nejedná)“.

Str. 329

Kapitola 32.3 se ruší.

Str. 330

Ve čtvrté odrážce závorka zní: „(21 Cdo 4135/2010)“.
V kapitole 32.5 bod 3. zní: „zákon č. 224/2015 Sb.“.

Str. 345

V kapitole 34.3 v první odrážce závorka zní: „(Cpj 37/74)“.

3

PRACOVNÍ ÚRAZY VE VYBRANÉ
JUDIKATUŘE
1. vydání
Zdeněk Šenk
Vydalo nakladatelství ANAG
Tisk a vazba PRINTO spol. s r.o., Ostrava
Odpovědná redaktorka Mgr. Jitka Bezoušková
Sazba Ondřej Forman
Autorská uzávěrka 8. listopadu 2013
ISBN 978-80-7263-837-6
ANAG, spol. s r. o.
Kollárovo nám. 698/7, 772 00 Olomouc, Město
tel. 585 757 411, fax 585 418 867
e-mail: obchod@anag.cz
www.anag.cz

4

