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Anotace Tento materiál  slouží k doplnění chybějící kapitoly Bezpečnosti 

práce a seznamuje žáky s pracovními úrazy, povinností 

zaměstnavatele a současnou legislativou. 



BOZP  

 pracovní úraz 
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BOZP- pracovní úraz 

• Pracovní úraz je definován ZP § 190,odst. 1 

Za pracovní úraz  je považováno takové poškození 
zdraví nebo smrt, které bylo způsobeno 
zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v 
přímé souvislosti s ním.  
 
 



4 

BOZP- pracovní úraz 

• pracovním úrazem vznikla škoda,  
 

a)   zaměstnanci – ušlá mzda, bolestné, škoda na     
věcech, snížení společenského uplatnění 

b)  zaměstnavateli – dorovnáním mzdy za 
nevykonanou práci, náhradou za škodu 
zaměstnanci, bolestné aj.  
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BOZP- pracovní úraz 

 Pokud již úraz nastal řídíme se: 
 

-  Zákoníkem práce - kde jsou definovány povinnosti 

zaměstnavatelů a zaměstnanců  

- Nař. vl. č. 201/2010 Sb.,- Způsob evidence, 

hlášení a zasílání záznamů o pracovním 

úrazu, vzor záznamu a ohlašovací povinnost 
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BOZP- pracovní úraz 

  Povinnost zaměstnanců: 

• neprodleně oznámit svůj pracovní úraz, pokud 

umožňuje náš zdravotní stav 

• neprodleně oznámit zjištěný pracovní úraz 

• podílet se a spolupracovat na vyšetřování 

pracovního úrazu, jež je svědkem 
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BOZP- pracovní úraz 

Povinnost zaměstnavatele, - písemně pověřené 

osoby: 

1) Zapsat do knihy úrazů – všechny úrazy 

2) Vyšetřit do 24 hodin příčiny a okolnosti 

vzniku pracovního úrazu za účasti – 

zaměstnance (pokud to jeho zdravotní stav 

dovolí), svědka úrazu a odborové organizace 
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povinnost zaměstnavatele 

3) Sepsat „Záznam o úrazu“- dle přílohy Nař. vl. 

4) Odeslat „Záznam o úrazu“ orgánům a termínech 

uvedeným v nař. vl. č. 201/2010 Sb. 

5) Přijmout opatření proti opakování pracovních 

úrazů na základě vyšetření příčin vzniku 

pracovního úrazu a vyhodnocení rizik 
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povinnost zaměstnavatele 

6) Kontrovat přijatá opatření 

 

Vzor „Záznamu o úrazu“ 
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Přehled úkonů a lhůt při plnění povinností 

při pracovním úrazu 

Úkon Lhůta Právní základ 

Oznámení PÚ postiženým 

zaměstnancem, či svědkem 

úrazu svému  nadřízenému 

bezodkladně § 106, odst . 4 písm. h) ZP 

. 

Poskytnutí první pomoci 

postiženému 

bez zbytečného odkladu § 103, odst.1 písm. j) ZP 

. 

uvědomění zaměstnavatele, 

jde-li o PÚ zaměstnance jiného 

zaměstnavatele 

bez zbytečného odkladu § 105, odst. 1 ZP 

Objasnění příčin a okolností 

vzniku PÚ 

§ 105, odst. 1 ZP 

Zápis do knihy úrazů § 105, odst. 2 ZP 

§2 NV č. 201/2010Sb. 
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Přehled úkonů a lhůt při plnění povinností 

při pracovním úrazu 

Úkon Lhůta Právní základ 

Vydání kopie nebo výpisů 

údajů z knihy úrazů úrazem  

postiženému zaměstnanci , 

nebo jeho rodinným 

příslušníkům 

na žádost postiženého nebo 

rodiny  

§ 2, odst. 2 NV č. 201/2010Sb. 

. 

Hlášení PÚ bez zbytečného odkladu § 105 odst.1 a 4 ZP 

.§4 NV č. 201/2010Sb 

Vyhotovení záznamu o úrazu neprodleně, nejpozději do 5ti 

pracovních dnů, ode dne , kdy se 

o úrazu dozvěděl 

§ 105, odst. 3 ZP. 

.§5 NV č. 201/2010Sb 

Předání záznamu o úrazu 

oprávněným osobám 

bez zbytečného odkladu 

 

§ 105, odst. 3 ZP 

.§5 NV č. 201/2010Sb 
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Přehled úkonů a lhůt při plnění povinností 

při pracovním úrazu 

Úkon Lhůta Právní základ 

Zasílání záznamu o smrtelném 

pracovním úrazu 

nejpozději do 5ti dnů ode dne, 

kdy se o úrazu dozvěděl 

§ 105, odst . 4 ZP 

§7 NV č. 201/2010Sb. 

Zasílání záznamu o ostatních 

pracovních úrazech 

do pátého dne následujícího 

měsíce, za uplynulý kalendářní 

měsíc 

§ 105, odst.4 ZP 

§6 NV č. 201/2010Sb. 

Vyhotovení záznamu o úrazu -  

hlášení změn 

když se dozví o skutečnostech, 

které vedou ke změně v 

záznamu o úrazu, který byl již 

odeslán 

§ 105, odst. 3 ZP 

§ 8, odst.1 a 2, NV č 

201/2010Sb. 

Zasílání záznamu o úrazu -  

hlášení změn 

 

nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce 

§ 105, odst. 4 ZP 

§ 8, odst.3 a 4, NV č 

201/2010Sb. 
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Závěr 

Pracovní úraz je nutno svědomitě vyšetřit a poctivě vyplnit 

do všech detailů formuláře „ZÁZNAM O ÚRAZU“ (příloha 

č. 1, nař. vl, č. 201/2010Sb.). 

 

Slouží jako základ pro řešení soudních sporů, jež se mohou 

konat mnoho let po vzniku úrazového děje! 
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použité zdroje  

 

• studium a zkušenosti autora 

• Nař. vl. č. 201/2010 Sb., od 1.ledna 2011 

• nař. vl. č. 494/2001 Sb., 

• http://www.oszvsetaty.cz/zakony_dokumenty/dok

umenty/pracovni_urazy.pdf 


