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Tato publikace uvádí pouze obecné informace. 
Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení 

The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých náhradách a mzdách) 
provincie Manitoba a předpisy Výboru WCB.



Rozsah 
pojištění 
a benefity
Nikdo nečeká, že se při práci zraní, ale ke 
zraněním na pracovištích dochází bohužel až 
příliš často. Ale naštěstí je vám k dispozici 
pojištění WCB (zaměstnanecké náhrady a mzdy). 
Pokud se při práci zraníte, buďte si vědomi toho, 
že máte potřebné pojištění.

Váš zaměstnavatel platí veškeré pojistné, abyste 
byli v případě zranění při práci zajištěni a měli 
nárok na zaměstnanecké náhrady a mzdu. 
Zaměstnavatel je též povinen vyplatit vám za den, 
kdy došlo ke zranění, mzdu za celý den práce, 
nejen za dobu odpracovanou před zraněním.

Pojištění WCB hradí část vaší mzdy a platí výdaje 
za zdravotní péči, pokud se při práci zraníte.



Co všechno pokrývá 
pojištění 
WCB?
Zde jsou příklady některých benefitů, poskytovaných 
zraněným zaměstnancům. Přesné informace o tom, 
zda se na vás vztahuje uvedené pojištění, si vyžádejte 
od vám určené kontaktní osoby v úřadu WCB.

• ztráta mzdy

• lékařské ošetření a náklady na léky

• ošetřování chrupu

• chiropraktická léčba a fyzioterapie

• služby spojené s pracovní rehabilitací

• jednorázová platba v případě trvalé pracovní 
neschopnosti

• invalidní příspěvky a důchody

• benefity v případě úmrtí



Ušlá mzda

• WCB vám začne vyplácet ušlou mzdu od 
pracovního dne, následujícího po dni během 
kterého došlo  k pracovnímu úrazu.

• Obdržíte 90% hodnoty čistého ušlého výdělku. 
V některých případech lze určit  náhradu 
ušlé mzdy jako 100% hodnoty ušlého čistého 
výdělku nebo 100% čistého výdělku, určeného 
úřadem WCB a rovnajícího se stanovené hranici 
minimální roční mzdy. Více informací naleznete 
v informačním listu příručky Benefits Guide, 
která je k dispozici na stránkách wcb.mb.ca.

• Vypočítáváme 90% nebo 100% čistého příjmu (či-
li částku, kterou přinesete domů) tak, že vezmeme 
váš výdělek a odečteme možné srážky, jako např. 
daň z příjmu, penzijní připojištění a pracovní 
příjem. Srážky týkající se daně z příjmu se 
vypočítávají na základě rodinného stavu a počtu 
závislých osob. Částku vyplacených benefitů 
mohou ovlivnit též další faktory, jako např. 
přesčasy, bonusy, příležitostná nebo pravidelná 
přerušení práce a příjem z dalších zdrojů, včetně 
příjmů ze samostatné výdělečné činnosti.

• Benefity z WCB nepodléhají zdanění; z tohoto 
důvodu se také odečítají částky odpovídající 
daňovým zvýhodněním, na která byste mohli 
mít nárok.

• A konečně, pokud máte další pojištění, která 
poskytují náhradu mzdy v době, kdy nejste 
schopni pracovat, částka, kterou obdržíte nad 
úroveň 100% vyrovnání čistého ušlého výdělku, 
se odečte od částky, kterou obdržíte z WCB. 
Oznámit svému poradci v WCB, že máte další 
pojištění, je vaší odpovědností.



Další výdaje

Když dojde k pracovnímu úrazu, může být nutné 
ošetření v nemocnici nebo vám může lékař 
předepsat léky.

Pokud jsou tyto výdaje přímým následkem 
pracovního úrazu, mohou být uhrazeny pojištěním 
WCB. Poradce v WCB vám poradí a určí, zda tyto 
výdaje WCB uhradí.

Mezi hrazené výdaje za zdravotní péči patří:

• výdaje za pobyt v nemocnici

• léky (včetně léků na předpis)

• ošetřování chrupu

• umělé končetiny, podpůrné mechanizmy, berle, 
hole, sluchové a další pomůcky

• protetika nebo obuv

• náhrada nebo náklady na opravu protetických 
pomůcek, brýlí nebo umělého chrupu, pokud 
jsou součástí pracovního úrazu

• náklady náhrady ošacení zničeného při 
pracovním úrazu

• příspěvek na cestovní výdaje a živobytí, pokud 
je nutné, abyste dojížděli na léčení



Výplata náhrady za 
trvalé poškození

Pokud je následkem pracovního úrazu trvalé 
zdravotní poškození, je možné, že vám bude 
vyplacena též jednorázová částka, kromě 
pravidelných plateb náhrady ušlého výdělku.

Tato úhrada závisí od ztráty funkčnosti způsobené 
pracovním úrazem.



Další služby 
poskytované 
výborem WCB

Služby spojené s návratem do práce
WCB s vámi bude spolupracovat a zajišťovat 
veškerou možnou podporu, kterou budete potřebovat 
pro návrat do práce. Návrat do práce postupuje podle 
plánu, do kterého jste zapojeni vy a váš poskytovatel 
zdravotní péče, spolu s s vaším zaměstnavatelem, 
a v některých případech též zástupcem odborové 
organizace. Program návratu do práce již může být 
na vašem pracovišti zavedený.

Služby zaměřené na pracovní rehabilitaci 
(Vocational Rehabilitation Services)
Pokud nejste nadále kvůli rozsahu a následkům 
pracovního úrazu schopni pracovat pro 
zaměstnavatele, kde k úrazu došlo, WCB může 
poskytnout služby zaměřené na pracovní rehabilitaci.

Pracovní rehabilitace vám pomůže vrátit se do 
zaměstnání, ve kterém budou respektovány vaše 
pracovní schopnosti, To může zahrnovat hledání 
náhradního, jiného zaměstnání s pomocí různorodých 
služeb v rozsahu od opětného zaměstnání po 
rekvalifikační programy.

Povinnost opětného zaměstnání
S působností od 1. ledna 2007, mají zaměstnavatelé 
s více než 25 zaměstnanci na plný úvazek či 
stálými zaměstnanci na zkrácený pracovní úvazek, 
zákonnou povinnost opětně zaměstnat pracovníky 
po pracovních úrazech, pokud byli nepřetržitě 
zaměstnáni po dobu alespoň 12 měsíců před úrazem. 
Více informací o povinnosti opětného zaměstnání 
naleznete na stránkách wcb.mb.ca nebo zavolejte 
na 204-954-4321 nebo použijte bezplatné číslo 
1-855-954-4321 a vyžádejte si publikaci (Povinnost 
opětného zaměstnání) Re-employment Obligations.



Kancelář spravedlivých praktik  
(Fair Practices Office)
Kancelář Fair Practices Office je nezávislým 
orgánem, jehož činnost se soustřeďuje na zajišťování 
spravedlivých praktik výboru WCB. Kancelář působí 
jako ombudsman v zájmu zraněných zaměstnanců, 
jejich rodinných příslušníků a zaměstnavatelů a řeší 
problematické záležitosti, ke kterým může dojít 
mezi nimi a výborem WCB, současně též napomáhá  
WCB zvyšovat kvalitu služeb. Telefonní číslo do 
kanceláře je 204-954-4467, nebo použijte bezplatnou 
linku 1-855-954-4321.

Stejnopis záznamů
Po prvotním rozhodnutí WCB, týkajícím se 
zamítnutí nebo přiznání nároků na náhradu škody, 
máte možnost vyžádat si kopii záznamů. Požádejte 
svého poradce v WCB nebo se obraťte na oddělení  
File Access Department na čísle 204-954-4453. 
Zaměstnavatelé a právní zástupci si též mohou 
vyžádat kopii záznamů. První žádost o stejnopisy 
se vyřizuje bezplatně.

Odvolání
Pokud se chcete odvolat proti rozhodnutí(m), 
vysloveným výborem WCB k vaší žádosti o náhradu 
škody, obraťte se nejprve na svého poradce v WCB. 
Pokud i nadále nebudete souhlasit s rozhodnutím, 
můžete použít formální postup, sestávající ze dvou 
kroků.

Prvním krokem v odvolávacím postupu je revizní 
kancelář Review Office. Po obdržení formuláře 
žádosti o přehodnocení, Request for Review, (je 
k dispozici na wcb.mb.ca) bude váš případ přidělený 
reviznímu úředníkovi, který odvolání posoudí.



Pokud stále ještě nejste spokojeni s rozhodnutím, 
můžete podat odvolání k Odvolací komisi WCB 
(Appeal Commission), ta je konečným stupněm 
odvolacího postupu. Odvolat se můžete písemně 
nebo se osobně dostavit před radu tří komisařů, kteří 
reprezentují zájmy zaměstnanců, zaměstnavatelů 
a veřejné zájmy. Odvolání máte možnost předložit vy 
sami nebo, přejete-li si, v zastoupení.

Pokud potřebujete pomoc sestavit a podat odvolání 
revizní kanceláři (Review Office) nebo Odvolací komisi 
(Appeal Commission), můžete požádat o asistenci 
Poradní úřad pro zaměstnanecké záležitosti (Worker 
Advisor Office). Úřad Worker Advisor Office vám též 
může poradit nebo poskytnout nezávislé stanovisko 
v oblasti záležitostí a rozhodnutí úřadu WCB.

Worker Advisor Office
406 – 401 York Avenue
Winnipeg, MB  R3C 0P8
Tel 204-945-5787
Fax 204-948-2020



Všeobecné informace 
o úřadu WCB

• Váš zaměstnavatel platí WCB veškeré pojištění, 
které však není odečítáno z vaší mzdy, ani není 
financováno z daní.

• Výbor WCB řídí představenstvo tvořené 
neutrálními osobami – předsedou, třemi zástupci 
zaměstnanců, třemi zástupci zaměstnavatelů 
a třemi zástupci veřejných zájmů.

• WCB se zavazuje poskytovat službu, která 
je rychlá, jednoduchá, starostlivá, správná 
a transparentní.

• Pokud utrpíte pracovní úraz, máte právo podat 
si u výboru WCB žádost o náhradu škody. 
Pro zaměstnavatele je nezákonné, aby po vás 
požadoval nepodání žádosti o náhradu škody.
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Jak se k nám dostanete
Workers Compensation Board of Manitoba 
333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3

Zašlete nám e-mail na adresu
wcb@wcb.mb.ca
Více informací získáte zde:
www.wcb.mb.ca
nebo nám zavolejte na číslo

204-954-4321
nebo zdarma na linku

1-855-954-4321

BEZPEČNÁ práce je odpovědností každého.
Prevence zranění je dobrá jak pro zaměstnavatele, 
tak i pro pracovníky. Více informací získáte na:

safemanitoba.com
nebo volejte na 204-957-SAFE (7233) ve Winnipeg,

příp. na 1-855-957-SAFE (7233) mimo Winnipeg

Důvěryhodný partner, poskytující pojištění dnes  a zajišťující bezpečný zítřek.

Nahlašte podvody 
a nedodržování podmínek

Volejte 204-888-8081 nebo na 
bezplatnou linku 1-844-888-8081

Zašlete e-mail na adresu Compliance@wcb.mb.ca


