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ČESKÁ REPUBLIKA 
Kancelář veřejné ochránkyně práv 
K rukám Veřejné ochránkyně práv 
Údolní 39 
602 00 Brno 
 
IČ: 70836981 
E-mail: podatelna@ochrance.cz 
 
Odesílatel: 
Tel. mob.: 
Doručovací adresa – e-mail: 
 

     Věc: žádám Vás o podání informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., zákon o 
svobodném přístupu k informacím, na položené otázky, písemnou formou. 
 
     Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o informace na následující otázky: 
 

1) Musí osoba, která byla propuštěna pro pracovní úraz, v případě, že chce pobírat 
náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, splňovat náležitosti 
uvedené v §67 z.č.435/2004Sb., zákon o zaměstnanosti? Na Vašich stránkách tento 
zákon v souvislosti s tzv. rentou, neuvádíte. 

2) Dále uvádíte, že zaměstnavatel a předpokládám, že i bývalý zaměstnavatel, má právo 
na adekvátní informace o zdravotním stavu poškozeného. Chtěl bych se tedy zeptat, co 
jsou adekvátní informace o zdravotním stavu? Mohou to být lékařské zprávy?  

3) Dále na svých stránkách uvádíte, že náhrada za ztrátu na výdělku poskytována po 
skončení pracovní neschopnosti je tzv. renta. Jak často musí poškozený o tuto rentu 
žádat? Stačí uplatnit nárok na rentu jednou, nebo se musí nároky na rentu uplatňovat 
opakovaně? 

4) Zákon uvádí, v kterých případech se ruší poskytování tyto renty. Ruší se poskytování 
renty i v případech, kdy poškozený nedodá zaměstnavateli či bývalému zaměstnavateli 
některé dodatečně vyžádané podklady, nebo se poskytování renty jen pozastaví? 

5) Pokud se dle bodu 4) poskytování renty pouze pozastaví, promlčují se její jednotlivé 
nároky? 

6) Má účastník řízení právo, aby se úřední osoby vypořádaly se všemi body, které 
obsahovalo odvolání účastníka řízení, nebo si úřední osoby mohou vybrat, k čemu se 
v odvolacím řízení vyjádří a k čemu ne? 

7) Má účastník řízení právo, být informován o lhůtě či o tom, dle kterého zákona bude 
postupováno, při vyřizování jeho odvolání, pokud je zde možnost, že se lhůta nebude 
řídit správním řádem ale jiným zákonem? 

 
     Na otázky v bodech 1) až 5) se ptám na základě toho, co máte uvedeno na Vašich 
internetových stránkách k této problematice, kdy odpovědi na mnou položené otázky z toho 
co je na stránkách uvedeno, nevyplývají - https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-
si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/pracovni-urazy-a-nemoci-z-povolani/ 
 
Za odpovědi na uvedené otázky Vám předem moc děkuji. 
S přáním příjemného dne  

4. září 2017                                                                                           v.r. 

Elektronicky
podepsal(a)
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