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Žatobkyně
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na odškodnění
ne.
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společenského
uptatnění)
ztrátuna yýdětku,
a to i do budoucna.
Žatobkynězdůrazňovala,
žejejí nemoc,je nevytéčitetná,,,
Že ,,zdravotní
komplika.
ce si samanezpůsobila,,,
žeopakovaně
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ate nebytojí vy.
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dovat,aby neslaodpovědnost
za situacina trhu práce,,.
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Nebylosporuo tom, žežatobkyně
má nárokna náhraduztráty na výděl.ku.
Jádrem
sporubyla výšetétonáhrady.Ptatitopodtestaréhozákoníkuprácea platíi dnes,že
náhradaza ztrátuna qýdětkuse poskytnezaměstnanci
v takovévýši,aby spolus jeho
qýdětkempo zjištěnínemociz povolánís pňpočtením
případného
invalidníhonebo
poskytovaného
částečného
invalidního
důchodu
z téhož
důvoduse rovnalajeho průměrnému
výdětkupředvznikemškody.
Vtastním
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alespoňmiň.imahimzdyod
qýšeposkytované
náhrady,ačjí žatobkyně
kvůlisituaci na trhu prácenemělašanci
reá|'nězískat.Žalovanástranatrvala na tom, Že odečetminimátnímzdy pň qýpočtu
náhradyjednesstanovenv 9 371 odst.3 zákoníkuprácea,,v doběplatnosti(předejednoznačně
štého)
zákoníkuprácepak k tomutostanovisku
dospělajudikatura".
Žatobkyně
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nemocíz povolání,,ve[ice
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téčebného
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že poškozený
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kteý pro
souvislostis nemocíz povolání).Skutečnost,
práci,nemůže
konatdosavadní
nastoupitpo zjišnásledkynemociz povolánínemůŽe
(omenemocíz povolánísníŽené
zaměstnání
odpovídající
těnínemociz povoláníjiné
jen pro nedostatekpracovních
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způsobilosti
na následkynemociz povolání,ale situacína trhu práce.
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a v nabídcevolnýchpracovních
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odpovědného
za situanízaručené
mzdě;opačný
názorby toťžčinitzaměstnavatele
nemociz povoláníto, Že pro
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rozsahu
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