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1 Úvod 

 

Při většině pracovních činnostech je třeba mít na paměti, ţe kdykoliv můţe dojít 

k neţádoucím jevům, které mají za následek vznik pracovních úrazů. Pracovním úrazům je 

třeba věnovat zvýšenou pozornost a snaţit se moţné příčiny úrazů co nejvíce eliminovat. 

Eliminaci příčin pracovních úrazů je moţné dosáhnout co nejlépe provedeným 

bezpečnostním školením zaměstnanců, dodrţováním správných pracovních postupů 

stanovených zaměstnavatelem i pouţíváním osobních ochranných pracovních pomůcek 

zaměstnancem.  

Důleţitou a významnou oblastí je také vyhledávání a vyhodnocování pracovních 

rizik, čímţ lze dosáhnout sníţení pracovní úrazovosti. Podle zákoníku práce, který mimo 

jiné také uvádí povinnosti zaměstnavatele při evidenci, hlášení pracovních úrazů a zasílání 

záznamů o pracovních úrazech, je zaměstnavatel povinen pracovní rizika vyhledávat a 

vyhodnocovat a na jejich základě přijímat opatření k jejich odstranění nebo omezení jejich 

působení. 

Ţe je problematice pracovních úrazů věnována pozornost dokládají i informace 

zpracované Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, podle kterých dochází v posledních 

letech k poklesu pracovních úrazů a také k poklesu smrtelných pracovních úrazů. Pro 

informaci uvádím, ţe podle údajů VÚBP bylo v rámci Státního úřadu inspekce práce 

v únoru letošního roku evidováno přes 3000 pracovních úrazů na území České republiky. 

Z toho bylo 7 smrtelných pracovních úrazů a 97 pracovních úrazů s hospitalizací delší neţ 

5 dnů. 

Cílem bakalářské práce je zpracovat informace o legislativních změnách v šetření 

pracovních úrazů v posledních letech, porovnat změny mezi nimi a změny také ukázat na 

případu konkrétního pracovního úrazu ve strojírenství a hutnictví. Veškeré osobní údaje o 

zaměstnancích a společnosti jsou fiktivní. 
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2 Vývoj v oblasti evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

2.1 Vyhláška č. 110/1975 Sb.  

 

Důleţité informace pro oblast šetření pracovních úrazů byly uvedeny jiţ v zákoníku 

práce. V té době se jednalo o zákon č. 65/1965 Sb., v němţ v části 2, hlavě 5 byly uvedeny 

povinnosti zaměstnavatele. Mezi nejvýznamnější povinnosti zaměstnavatele v oblasti 

pracovních úrazů patřili: 

 Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a 

okolnosti vzniku tohoto úrazu. 

 Zaměstnavatel předá jedno vyhotovení záznamu o úrazu postiženému zaměstnanci 

a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. 

 Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 

 Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu 

stanoveným orgánům a institucím. [1] 

 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 

Sb., (dále jen vyhláška), řešila evidenci a registraci pracovních úrazů. Mimo uvedené, také 

řešila hlášení provozních nehod (havárií) a poruchy technických zařízení. 

Podle vyhlášky byl pracovní úraz definován následovně: 

,,Za pracovní úraz se považuje jakékoli poškození zdraví nebo smrt, které byly 

pracovníkovi způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“  

Úraz, který pracovník utrpěl na pracovišti nebo v prostorách organizace (dále jen 

zaměstnavatel) při činnosti, která nesouvisí s plněním pracovních úkolů, je dle vyhlášky 

rovněţ klasifikován jako pracovní úraz. Pracovním úrazem není úraz, který zaměstnanec 

utrpěl při cestě do zaměstnání nebo zpět.  
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2.1.1 Druhy pracovních úrazů 

 

Pracovní úrazy se v souladu s vyhláškou dělily na úrazy smrtelné, těţké, hromadné 

a ostatní. 

 Smrtelný pracovní úraz - za smrtelný pracovní úraz se povaţoval úraz, který 

zaměstnanci ihned způsobil smrt nebo kdykoliv později, jestliţe podle lékařského 

posudku následkem tohoto pracovního úrazu nastala smrt. 

 Těžký pracovní úraz - těţkým pracovním úrazem se nazýval úraz, který měl za 

následek ztrátu orgánu (anatomickou či funkční) nebo také jeho podstatné části, 

dále takové poškození zdraví, včetně průmyslových otrav, které ošetřující lékař 

označil za těţké, např. otřes mozku spojený s bezvědomím, ztráta sluchu, oka, 

roztrţení plic, poranění srdce a jiné těţké úrazy.  

 Hromadný pracovní úraz - hromadný pracovní úraz byl úraz, při kterém byly 

zraněny 3 osoby, z nichţ 1 osoba byla těţce nebo smrtelně zraněna (těţký nebo 

smrtelný úraz) nebo bylo zraněno více neţ 10 osob. 

 Ostatní pracovní úrazy - se označovaly pracovní úrazy, jimiţ byla alespoň na 

jeden den způsobena pracovní neschopnost, kromě dne, kdy k úrazu došlo a které 

nevyhovují definici smrtelného, hromadného a těţkého úrazu.  

2.1.2 Registrace a evidence pracovních úrazů 

 

Pracovní úrazy, při kterých byla pracovní neschopnost minimálně 1 den mimo den, 

kdy k pracovnímu úrazu došlo, nebo při nichţ došlo k úmrtí, podléhaly registraci.  

Zaměstnavatel musel, provést tyto úkony: 

 Odpovědné a spolehlivé zjištění příčin a všech dalších okolností vzniku pracovního 

úrazu. 

 Sepsání záznamu o pracovním úrazu podle výsledku zjištění. 

 Stanovení potřebných opatření proti opakování podobných pracovních úrazů. [3] 

 

K sepsání úrazu, který podléhal registraci, se pouţíval záznam o úrazu, který je 

uveden v příloze č. 1 vyhlášky. Pokud měl na tento druh události zpracovaný jiný doklad, 

který pro něj byl více vyhovující neţ záznam o úrazu, mohl ho pouţívat, ale musel 

obsahovat minimální rozsah informací uvedených v záznamu o úrazu. Zaměstnavatel 

musel vést evidenci o všech pracovních úrazech. 
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Pracovní úrazy, při kterých nedošlo k pracovní neschopnosti nebo pracovní 

neschopnost nepřekročila dobu delší neţ 1 den, musel zaměstnavatel evidovat v knize 

úrazů. Evidence musela být provedena tak, aby mohla být pouţita jako podklad pro 

pozdější sepsání záznamu o úrazu, jestliţe se následky úrazu projevily později, a pro 

stanovení potřebných opatření. Zaměstnanci, byli povinni uvedené úrazy hlásit svému 

nejbliţšímu nadřízenému. Pokud došlo následkem takového pracovního úrazu k pracovní 

neschopnosti delší neţ 1 den, zaměstnavatel postupoval jako při úrazech, které podléhaly 

registraci. 

Evidenci a registraci pracovních úrazů podléhali především: 

 Pracovníci všech organizací a zařízení, pokud jsou v pracovním, učebním nebo 

obdobném poměru. 

 Členové jednotných zemědělských družstev, výrobních družstev a členů a jiných 

osob pracujících v družstevních organizacích. 

 Žáci a studenti při výrobní praxi nebo práci v organizacích, vykonávané podle 

učebních plánů a osnov. [3] 

2.1.3 Hlášení pracovních úrazů 

 

Hlášení pracovního úrazu byl postiţený zaměstnanec povinen provést, jestliţe mu 

to způsobené zranění umoţňovalo. V případě, ţe postiţený zaměstnanec nebyl schopen 

nahlásit pracovní úraz, provedl tuto činnost jiný zaměstnanec, který byl svědkem 

pracovního úrazu. Tuto skutečnost ihned sdělili mistrovi nebo jinému zaměstnanci, který 

byl nejblíţe nadřízen postiţenému. 

Pracovní uraz, který podléhal registraci, musel nadřízený zaměstnanec povinně 

ohlásit vedení zaměstnavatele a dále závodnímu výboru ROH. Zaměstnavatel po přijetí 

zprávy o pracovním úrazu, byl povinen pracovní úraz ihned ohlásit telefonicky, 

telegraficky nebo jiným vhodným způsobem: 

 Příslušnému útvaru Veřejné bezpečnosti, jestliže zjištěné skutečnosti v souvislosti 

s pracovním úrazem nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. 

 Jde-li o průmyslovou otravu, příslušnému orgánu hygienické služby. 

 Příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, stanoví-li tak zvláštní předpisy. [3] 
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Pokud zaměstnavatel obdrţel zprávu o smrtelném, těţkém nebo hromadném 

pracovním úrazu, ihned tuto skutečnost ohlásil způsobem a orgánům uvedeným výše, a 

také: 

 Příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, jde-li o pracoviště podléhající jeho 

dozoru. 

 Příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, jde-li o pracoviště podléhající jeho 

dozoru. 

 Federálním ministerstvům národní obrany, vnitra, dopravy, spojů, ministerstvu 

spravedlnosti a ministerstvu vnitra ČSR, jde-li o pracovní úraz, k němuž došlo 

v souvislosti s technickými zařízeními nebo ve vybraných objektech, které podléhají 

podle zvláštních předpisů dozoru jejich orgánů. 

 Příslušnému odborovému svazu, hromadný úraz též Českomoravské komoře 

Československé konfederace odborových svazů nebo Konfederaci umění a kultury 

nebo příslušnému okresnímu výboru Českomoravského rolnického družstevního 

svazu, jde-li o jednotné zemědělské družstvo, nebo Svazu českých a moravských 

výrobních družstev, jde-li o výrobní družstvo, nebo Svazu českých a moravských 

bytových družstev, jde-li o organizaci bytového družstevnictví. 

 Příslušnému útvaru Veřejné bezpečnosti. [3] 

 

Jestliţe zaměstnanec, kdykoliv později následkem pracovního úrazu zemřel, musel 

zaměstnavatel, ihned jak se o této skutečnosti dozvěděl, dodatečně ohlásit písemně úmrtí 

způsobené pracovním úrazem orgánům uvedeným výše. Totéţ platilo i v případě, pokud se 

stal těţký nebo hromadný pracovní úraz. 

2.1.4 Zjišťování a vyšetřování příčin pracovních úrazů, které podléhaly registraci  

 

Zaměstnavatel byl povinen začít vyšetřování a zjišťování příčin pracovních úrazů, 

které podléhali registraci ihned po ohlášení pracovního úrazu. Byl povinen odpovědně a 

spolehlivě zjistit příčiny, příčinné souvislosti a všechny další okolnosti, které s daným 

pracovním úrazem a vznikem tohoto pracovního úrazu souvisely. Nejpozději do 2 dnů po 

ohlášení pracovního úrazu se musel sepsat záznam o pracovním úrazu. Postiţený a ostatní 

zaměstnanci, kteří byli svědky pracovního úrazu, museli s vyšetřovateli spolupracovat na 

objasnění dané situace. 



13 

 

K sepsání záznamu o úrazu a k zjišťování příčin, přizval zaměstnavatel mistra nebo 

jiného nadřízeného zaměstnance a také příslušného pracovníka bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci základní organizace ROH. Proti opakování podobných úrazů, byl 

zaměstnavatel povinen stanovit a provést potřebná opatření. Musel určit lhůty ke splnění 

těchto opatření a také způsob jejich kontroly. Dále povinně informoval výše uvedené 

orgány o plnění stanovených opatření.  

Pokud se jednalo o těţké, smrtelné nebo hromadné pracovní úrazy, musel 

informovat také příslušný inspektorát bezpečnosti práce nebo obvodní báňský úřad, jestliţe 

pracoviště podléhalo jejich dozoru. Příčiny smrtelných, vybraných těţkých a hromadných 

pracovních úrazů vyšetřovali přímo pracovníci inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud 

vyšetřování těchto úrazů museli provádět příslušníci Veřejné bezpečnosti, pracovníci 

inspektorátu bezpečnosti práce se tohoto vyšetřování také zúčastňovali. Vyšetřování se 

také mimo jiné zúčastňovali inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyšších 

odborových orgánů. 

Při smrtelném, těţkém nebo hromadném pracovním úrazu byl zaměstnavatel 

povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k dalšímu moţnému ohroţení ţivota a zdraví 

zaměstnanců a zajistit do příchodu vyšetřujících orgánů místo pracovního úrazu tak, aby 

zůstalo ve stavu, v jakém bylo po pracovním úrazu. Pokud šlo o záchranu postiţených osob 

nebo o další záchranné práce a vyţaduje-li to bezpečnost provozu, byly dovoleny změny 

původního stavu na místech se smrtelným, těţkým nebo hromadným pracovním úrazem do 

příchodu vyšetřujících orgánů. V takových případech se vyhotovil náčrtek, kde byla 

vyznačena původní situace a provedené změny nebo se na místě pořídily fotografické 

snímky. Zaměstnanec, který dal příkaz nebo souhlas k provedení změn byl odpovědný za 

provedení náčrtku nebo fotografií. Zaměstnavatel byl povinen pracovníkům, kteří 

prováděli vyšetřování a zjišťování příčin pracovních úrazů umoţnit plnění jejich úkolů a 

poskytovat jim veškerou pomoc. 

2.1.5 Předkládání záznamů o pracovních úrazech 

 

Zaměstnavatel musel za uplynulý kalendářní měsíc do pátého dne následujícího 

měsíce zaslat záznamy o úrazech těmto orgánům: 

 Příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, jde-li o pracoviště podléhající jeho 

dozoru. 

 Příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, jde-li o pracoviště podléhající jeho 

dozoru. 
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 Českému báňskému úřadu, jde-li o pracovní úrazy způsobené použitím výbušnin, a 

to i na pracovištích podléhajících dozoru inspektorátu bezpečnosti práce. 

 Federálním ministerstvům národní obrany, vnitra, dopravy, spojů, ministerstva 

vnitra ČSR a ministerstvu spravedlnosti ČSR, jde-li o pracovní úrazy, k nimž došlo 

v souvislosti s technickými zařízeními nebo ve vybraných objektech, které podléhají 

podle zvláštních předpisů dozoru jeho orgánů. 

 Příslušnému okresnímu ústavu národního zdraví. [3] 

 

Po vyhotovení záznamu o úrazu, musel poskytnout postiţenému kopii tohoto 

záznamu, pokud se jednalo o smrtelný pracovní úraz, poskytl ho pozůstalým. Jestliţe se 

jednalo o smrtelný, těţký nebo hromadný pracovní úraz, musel zaslat kopii záznamu o 

úrazu nejpozději do 2 dnů od jeho ohlášení a také zápis, kde byly uvedeny zjištěné příčiny 

pracovního úrazu nejpozději do 30 dnů od vzniku pracovního úrazu, kromě orgánů, které 

jsou uvedeny výše, také: 

 Příslušnému odborovému svazu a jde-li o hromadný pracovní úraz též 

Českomoravské komoře Československé konfederace odborových svazů nebo 

Konfederaci umění a kultury nebo příslušnému okresnímu výboru 

Českomoravského rolnického družstevního svazu, jde-li o jednotné zemědělské 

družstvo, nebo Svazu českých a moravských výrobních družstev, jde-li o výrobní 

družstvo, nebo Svazu českých a moravských bytových družstev, jde-li o organizaci 

bytového družstevnictví. 

 Příslušnému okresnímu oddělení Českého statistického úřadu. 

 Příslušnému okresnímu prokurátorovi. [3] 

2.1.6 Registrace pracovního úrazu zaměstnance jiné organizace  

 

Pokud zaměstnanec utrpěl pracovní úraz podléhající registraci u jiného 

zaměstnavatele, neţ u které byl v pracovním poměru, musel tento zaměstnavatel, ohlásit, 

následně zjistit jeho příčinu a sepsat záznam o pracovním úrazu. Kopie záznamu o úrazu 

zaslal zaměstnavateli, u kterého byl zaměstnanec v pracovním poměru, do 2 dnů ode dne, 

kdy se o úrazu dozvěděl. Zaměstnavatel, u kterého byl zaměstnanec v pracovním poměru, 

pak záznamy zaslala příslušným orgánům. Rovněţ musel provést taková opatření, aby 

nedošlo k opakování dané situace, určil také lhůty ke splnění těchto opatření a jakým 

způsobem budou kontrolovány, pokud sám tento vznik pracovního úrazu způsobil. Další 
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opatření, mohl učinit zaměstnavatel, u kterého byl postiţený zaměstnanec v pracovním 

poměru. 

Pokud došlo ke smrtelnému, těţkému nebo hromadnému pracovnímu úrazu u 

jiného zaměstnavatele, neţ u jaké byl zaměstnanec v pracovním poměru, plnil veškeré 

povinnosti, zaměstnavatel u kterého k takovému úrazu došlo.  

Zaměstnavatel, u kterého k úrazu došlo, tuto skutečnost ihned ohlásil zaměstnavateli, ve 

které byl zaměstnanec v pracovním poměru telefonicky, telegraficky nebo jiným vhodným 

způsobem. Zaměstnavatel, u kterého byl zaměstnanec v pracovním poměru, se zúčastnil 

zjišťování příčin pracovního úrazu.  

2.1.7 Klasifikace zdrojů a příčin úrazů 

 

Ve vyhlášce byla rovněţ uvedena klasifikace zdrojů a příčin úrazů, dle směrnice 

[7]. Zaměstnavatel si vyhledal správný název daného zdroje úrazu a příčiny úrazu, které 

vepsal do předepsané kolonky formuláře záznamu o úrazu. Zdroje pracovních úrazů byly 

klasifikovány do 10 skupin.  

Za zdroj úrazu se podle vyhlášky povaţoval předmět (stroj, materiál, dopravní 

prostředek apod.), látka (plyn, pára, chemikálie atd.) nebo lidská bytost, zvíře, přírodní 

ţivel a jiné, pokud svým vnějším působením přivodily různé poranění zaměstnance a to 

přímo nebo nepřímo tím, ţe při jeho činnosti nebo po náhodném styku s tímto zdrojem, 

byly bezprostředním podnětem ke vzniku úrazu.  

Zdroj úrazu většinou nepůsobí samostatně. Vyskytuje se spolu s dalším činitelem a 

tím je příčina zdroje úrazu. K moţnému vzniku úrazu můţe dojít, pokud zdroj úrazu není 

po stránce bezpečnosti práce dostatečně zajištěn nebo je s ním nesprávně manipulováno. 

K dalšímu moţnému vzniku úrazu, můţe dojít, jestliţe jsou odstraněna bezpečnostní 

zařízení nebo ochranné pomůcky, anebo tyto ochranné pomůcky nejsou poskytovány, nebo 

je zaměstnanec řádně nepouţívá, nebo jsou pouţívány nebezpečné pracovní postupy a tím 

nejsou dodrţovány bezpečnostní předpisy ze strany zaměstnance. 

Klasifikace zdrojů a příčin úrazů byla uvedena v příloze vyhlášky (viz příloha č. 1) 

 Příklad klasifikace zdroje úrazů 

V. Materiál, břemena, předměty 

Vc-52 Drobné úlomky z materiálu nebo z nástrojů odlétnuvší při ručním 

zpracování, též při pádu a rozbití předmětů – vlétnutí do oka, perforace jiných 

částí těla. 
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Vc-53 Drobné úlomky z materiálu nebo nástrojů odlétnuvší při strojovém 

zpracování – vlétnutí do oka, perforace jiných částí těla. [3, 7] 

 Příklad klasifikace příčin úrazů 

1. Používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. Jednání bez oprávnění, 

proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru.  

2. Odstranění nebo nepoužívání předepsaných bezpečnostních zařízení a ochranných 

opatření. [3, 7] 

 

Podle vyhlášky bylo mimo jiné povinné i hlášení provozních nehod (havárií) a 

poruch technických zařízení. Nehody (havárie), byly události, ve kterých byly váţně 

ohroţeny ţivoty a zdraví osob, provoz nebo rozvoj zaměstnavatele. Provozní nehodou 

(havárií) se označovala taková situace, kdy škoda na majetku zaměstnavatele byla vyšší 

neţ 100 000 Kč. Porucha technického zařízení znamenala poškození technického zařízení a 

toto poškození způsobilo zastavení nebo omezení provozu, a škoda přesahovala 20 000 Kč.  

U vzniku provozních nehod (havárií) platily stejné podmínky a povinnosti, jako u ohlášení 

těţkých, hromadných nebo smrtelných pracovních úrazů. 

Zaměstnavatel musel po dobu 5 následujících let, po roce, v němţ došlo 

k pracovnímu úrazu, uschovávat doklady, ve kterých byly zaznamenány informace o úraze, 

provozní nehodě nebo poruše technického zařízení.  

2.2 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. 

 

Důleţité informace pro oblast šetření pracovních úrazů byly uvedeny jiţ v zákoníku 

práce. V té době se jednalo o zákon č. 65/1965 Sb., v němţ v části 2, hlavě 5, byly uvedeny 

povinnosti zaměstnavatele. Mimo jiné byly uvedeny povinnosti zaměstnavatele při 

pracovních úrazech. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. (v této kapitole dále jen nařízení 

vlády), se do roku 2006 odkazovalo na zákon č. 65/1965 Sb., od roku 2007 se nařízení 

vlády řídilo zákonem č. 262/2006 Sb. Uvedené povinnosti zaměstnavatele při pracovních 

úrazech v novém zákoníku práce se od povinností zaměstnavatele uvedených v předešlém 

zákoníku práce příliš neliší (viz kap. 2.1). 

Vyhláška byla nahrazena nařízením vlády, kterým se stanovil způsob evidence, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nařízení vlády rovněţ obsahovalo vzor záznamu o 

úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašoval pracovní úraz a zasílal záznam o 

úrazu. Řešilo problematiku evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu stručněji. Z názvu 

nařízení vlády je zřejmé, ţe se nezabývalo hlášením provozních nehod (havárií) a také 
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poruchami technických zařízení. Dále bude rozbor stanovených povinností srovnán 

s povinnostmi uvedenými ve vyhlášce. 

 V nařízení vlády nebyla uvedena definice pracovního úrazu. Podle zákoníku práce 

[1], se za pracovní úraz povazovala situace kdy: 

,,Došlo u zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 

k poškození na zdraví nebo k jeho smrti.“  

Podle nového zákoníku práce [2], definice pracovního úrazu zní: 

„Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim 

nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ 

Kategorie těţkých a hromadných pracovních úrazů nebyla zpracována. Pracovní 

úrazy se dělily na smrtelné a ostatní. Definice smrtelného pracovního úrazu podle tohoto 

nařízení vlády zní:  

,,Smrtelným pracovním úrazem, je takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po 

úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku.“ 

2.2.1 Evidence pracovních úrazů 

 

Evidence všech pracovních úrazů se vedla i nadále. Knihu úrazů zaměstnavatel 

musel vést tak, aby obsahovala všechny potřebné údaje k pozdějšímu sepsání záznamu o 

úrazu. Záznam o úrazu musel zaměstnavatel sepsat nejpozději do 5 pracovních dnů po 

oznámení pracovního úrazu. Zaměstnavatel musel striktně, na rozdíl od vyhlášky 

postupovat podle vzoru záznamu o úrazu, který byl uveden v příloze nařízení vlády (viz 

příloha č. 2). Podle vyhlášky mohl zaměstnavatel pouţívat na tento druh události vlastní 

zápis, ale tento zápis musel obsahovat informace minimálně ve stejném rozsahu jako u 

záznamu o úrazu této vyhlášky.  

2.2.2 Hlášení pracovních úrazů  

 

Hlášení pracovních úrazů bylo rozděleno na hlášení pracovních úrazů a na hlášení 

smrtelných pracovních úrazů.  

Pracovní úrazy se ohlašovaly bez zbytečného odkladu: 

 Státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 

nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl 

spáchán trestný čin. 
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 Příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal. 

 Organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu. 

 Příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, 

stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému 

obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení 

vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona, vyžaduje-li poškození zdraví 

hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní. [4] 

Smrtelné pracovní úrazy se ohlašovaly bez zbytečného odkladu: 

 Územně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

 Příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Zaměstnavateli, který k práci u něho vyslal. 

 Příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, 

stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému 

obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technická zařízení 

vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona. 

 Příslušné zdravotní pojišťovně. 

 Organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu. [4] 

 

Je třeba uvést, ţe podle vyhlášky, se pracovní úrazy ohlašovaly příslušným 

orgánům, podle toho, jak byl pracovní úraz klasifikován. Smrtelné pracovní úrazy se 

ohlašovaly stejným orgánům jako pracovní úrazy těţké a hromadné. Těmto orgánům se 

naopak neohlašovaly ostatní (lehčí) úrazy. V nařízení vlády byly úrazy rozděleny pouze na 

úrazy smrtelné a ostatní a rovněţ se ohlašovaly příslušným orgánům podle výše 

uvedeného. 

Okruh orgánů se mění nepatrně. V  nařízení vlády se nevyskytovalo hlášení 

federálním ministerstvům národní obrany, vnitra, dopravy ČSR, a hlášení orgánu 

hygienické sluţby. U nařízení vlády se pracovní úraz mimo jiné hlásil pojišťovně, u které 

byl zaměstnavatel pojištěn, pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu. 
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Smrtelný pracovní úraz ohlašoval zaměstnavatel zdravotní pojišťovně a také pojišťovně, u 

které byl pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu. 

2.2.3 Zasílání záznamů pracovních úrazů 

 

Povinnost zaměstnavatele, byla zaslat záznamy o pracovních úrazech za uplynulý 

kalendářní měsíc nejpozději do 5 dne následujícího měsíce těmto orgánům: 

 Příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, 

stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému 

obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení 

vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona. 

 Příslušné zdravotní pojišťovně. [4] 

Povinnost zaměstnavatele, v případě smrtelného pracovního úrazu byla zaslat 

záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení orgánům: 

 Územně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

 Příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, 

stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému 

obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení 

vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona. 

 Příslušné zdravotní pojišťovně. [4] 

 

U zasílání záznamů o pracovních úrazech se neměnil termín, do kterého byl 

zaměstnavatel povinen tyto záznamy zasílat výše zmíněným orgánům. Mezi orgány, 

kterým se záznamy o pracovních úrazech zasílaly, nepatří federální ministerstva, jelikoţ 

došlo ke změně ve státní správě. Naopak přibyla zdravotní pojišťovna. V nařízení vlády 

nebyla uvedena povinnost odevzdat kopii záznamu o úrazu postiţenému zaměstnanci, 

který pracovní úraz utrpěl. Tuto povinnost, ale zaměstnavateli ukládal zákoník práce [1, 2].  

U zasílání záznamu o smrtelném pracovním úrazu byla změna v termínu zaslání 

záznamu o úrazu. Nařízení vlády, uvádělo povinnost zaslat záznam o smrtelném 

pracovním úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení výše zmíněným 

orgánům. U vyhlášky byla povinnost zaslat záznam o smrtelném pracovním úrazu 

nejpozději do 2 kalendářních dnů po jeho ohlášení. 

U orgánů v nařízení vlády, kterým se záznamy o smrtelných pracovních úrazech 

zasílaly, přibyla zdravotní pojišťovna a nebyly do ní zařazeny některé instituce, uvedené ve 
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vyhlášce jako federální ministerstva, okresní oddělení Českého statistického úřadu, okresní 

prokurátor, odborové svazy. V nařízení vlády nebyla, taktéţ jako u pracovního úrazu 

uvedena povinnost zaměstnavatele odevzdat kopii smrtelného pracovního úrazu 

pozůstalým postiţeného zaměstnance. Tuto povinnost ukládal zákoník práce [1, 2]. 

Nebyla uvedena povinnost zařazovat zdroje a příčiny podle statistických značek [7] 

a povinnost navrhnout technická a organizační opatření, aby se příčiny pracovního úrazu 

neopakovaly. Tato povinnost byla opět, uvedena v zákoníku práce [1, 2]. V záznamu o 

úrazu přibyly nové údaje, např. adresa pro doručování, předmět podnikání, v jakém vztahu 

je zaměstnanec k zaměstnavateli (zda pracovní poměr nebo dohoda) a zda měl pracovník 

pro výkon práce kvalifikaci.  

2.2.4 Hlášení a zasílání záznamu pracovního úrazu zaměstnance jiné společnosti 

 

Pokud zaměstnanec utrpěl pracovní úraz u jiného zaměstnavatele, neţ u kterého byl 

v pracovním poměru, musel zaměstnanec nejdříve pracovní úraz ohlásit zaměstnavateli, u 

kterého k úrazu došlo. Tento zaměstnavatel, pak pracovní úraz ohlásil zaměstnavateli, u 

kterého byl zaměstnanec v pracovním poměru. V případě, ţe zaměstnanec pracovní úraz 

ohlásil aţ zaměstnavateli, u kterého byl v pracovním poměru, tento zaměstnavatel pracovní 

úraz ohlásil zaměstnavateli, u kterého k pracovnímu úrazu došlo.  

Oba zaměstnavatelé, pak společně prováděli šetření pracovního úrazu. 

Zaměstnavatel, úrazem postiţeného zaměstnance, byl povinen pracovní úraz příslušným 

orgánům ohlásit, zpracovat záznam o úrazu a zaslat jej příslušným orgánům. Stejně se 

postupovalo i u smrtelného pracovního úrazu. Na rozdíl od vyhlášky nebyla v nařízení 

vlády uvedena povinnost zaměstnavatele, u kterého došlo k pracovnímu úrazu a pokud za 

pracovní úraz přímo odpovídá učinit taková opatření, aby k podobné situaci příště 

nedocházelo. Tato povinnost byla uvedena v zákoníku práce [1, 2].  

U vyhlášky musel zaměstnavatel, u kterého došlo k pracovnímu úrazu ohlásit úraz, 

zjistit jeho příčinu, sepsat o něm záznam a do 2 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl 

zaslat v potřebném počtu vyhotovení zaměstnavateli, u kterého byl zaměstnanec 

v pracovním poměru. U smrtelného pracovního úrazu plnil veškeré povinnosti 

zaměstnavatel, u kterého došlo k pracovnímu úrazu. 
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2.3 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 

 

Důleţité informace pro oblast šetření pracovních úrazů byly uvedeny jiţ v zákoníku 

práce [2]. Mimo jiné byly uvedeny povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech. 

Uvedené povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech v novém zákoníku práce se od 

povinností zaměstnavatele uvedených v předešlém zákoníku práce mnoho neliší. Uvedené 

povinnosti (viz. 2.1) 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. (dále jen nařízení vlády), o způsobu evidence úrazů, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu nabylo účinnosti 1. 1. 2011. Zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie. Nařízení vlády upravuje obsah a způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu a také hlášení smrtelného pracovního úrazu. 

V nařízení vlády nebyla uvedena definice pracovního úrazu. Dle zákoníku práce 

[2], definice pracovního úrazu zní: 

„Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim 

nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ 

Definice smrtelného pracovního úrazu dle nařízení vlády zní: 

„ Smrtelným pracovním úrazem se rozumí takové poškození zdraví, na jehož 

následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.“ 

Dále budou uvedeny povinnosti vyplývající z nařízení vlády s rozdíly ve vztahu 

k vyhlášce proto, ţe bude uveden způsob řešení pracovního úrazu podle vyhlášky a podle 

nového nařízení vlády, které nahradilo nařízení vlády č. 494/2001 Sb.  

2.3.1 Evidence pracovních úrazů 

 

Podle nařízení vlády musí zaměstnavatel vést evidenci o úrazech v knize úrazů, 

v listinné, anebo v elektronické podobě. Evidence obsahuje údaje potřebné pro sepsání 

záznamu o úrazu: jméno, popřípadě jména a příjmení úrazem postiţeného zaměstnance; 

datum a hodinu úrazu; místo, kde k úrazu došlo; činnost, při které k úrazu došlo; počet 

hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu; celkový počet zraněných osob; 

druh zranění a zraněná část těla; druh úrazu; zdroj úrazu; příčiny úrazu; jména svědků 

úrazu; jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal. U vyhlášky se postupovalo 

při evidenci pracovních úrazů obdobně, ale výše uvedené údaje nebyly ve vyhlášce 

uvedeny. 
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2.3.2 Hlášení pracovních úrazů 

 

Zaměstnavatel musí bez zbytečného odkladu ohlásit pracovní úraz těmto orgánům: 

 Územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin. 

 Odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo 

právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní 

působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů 

nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat. 

 Příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o 

závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu. 

 Zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil. 

 Zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn. 

[5] 

Smrtelný pracovní úraz musí zaměstnavatel bez zbytečného odkladu ohlásit: 

 Územně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

 Odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo 

právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní 

působnosti. 

 Příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu. 

 Zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil. 

 Zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený 

zaměstnanec pojištěn. [5] 

 

Okruh orgánů, kterým se hlásí pracovní úrazy a také smrtelné pracovní úrazy podle 

nařízení vlády je stejný, jako u předchozího nařízení vlády (viz kap. 2.2.2). Od vyhlášky se 

liší z důvodů jiţ uvedených v kap. 2.2.2. Rozdíl nastává u pojišťoven a to ten, ţe v tomto 

nařízení vlády se pracovní úraz ohlašuje zdravotní pojišťovně, u které je postiţený 

zaměstnanec pojištěn. U předchozího nařízení tato povinnost nebyla. Totéţ platí i u 
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smrtelného pracovního úrazu. Nařízení vlády oproti předchozímu nařízení vlády, neukládá 

povinnost zaměstnavateli hlásit pracovní úraz státnímu zástupci.  

2.3.3 Zasílání záznamu o úrazu 

 

Zaměstnavatel úrazem postiţeného zaměstnance, musí neprodleně a nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl, vyhotovit záznam o úrazu  a záznam bez 

zbytečného odkladu předat oprávněným osobám.  

Záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc, zašle zaměstnavatel nejpozději do 

pátého dne následujícího měsíce těmto orgánům: 

 Územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin. 

 Příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo 

právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní 

působnosti. 

 Příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu. 

 Zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn. 

 Organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. [5] 

Zaměstnavatel musí záznam o úrazu v případě smrtelného pracovního úrazu, 

nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl zaslat: 

 Územně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

 Příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo 

právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní 

činnosti. 

 Příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu. 

 Zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený 

zaměstnanec pojištěn. 

 Organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. [5] 
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Termín zaslání záznamu o úrazu je v  nařízení vlády stejný jako ve vyhlášce, tj. do 

pátého dne následujícího měsíce. V případě smrtelného pracovního úrazu je termín zaslání 

záznamu o úrazu u nařízení vlády do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. U vyhlášky 

to bylo nejpozději do dvou dnů od jeho ohlášení. Důvodem byl fakt, ţe u vyhlášky se zápis 

o příčinách vzniku smrtelného pracovního úrazu musel zaslat příslušným orgánům do 30 

dnů ode dne, kdy ke smrtelnému pracovnímu úrazu došlo.  

U institucí, kterým se zasílá záznam o úrazu, jsou rozdíly u pojišťoven. Podle 

nařízení vlády mají zaměstnavatelé povinnost zaslat záznam o úrazu (při pracovním úrazu 

zaměstnance) zdravotní pojišťovně, u které je postiţený zaměstnanec pojištěn a 

organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn, pokud za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání odpovídá. Stejný postup je u 

smrtelného pracovního úrazu.  

Ve vyhlášce nebyly pojišťovny zahrnuty, protoţe pojištění z důvodu pracovního 

úrazu vzniklo aţ v 90. letech. V nařízení vlády nejsou uvedeny instituce, kterým se podle 

vyhlášky musely záznamy o úrazech zasílat a to příslušnému okresnímu ústavu národního 

zdraví. Důvod zasílání záznamu o úrazu okresnímu ústavu národního zdraví byl ten, ţe 

okresní ústav národního zdraví mohl vymáhat na zaměstnanci regresní náhrady, v případě 

ţe pracovní úraz vznikl v důsledku jeho pochybení a přiráţky k nemocenskému pojištění 

do 5% v případě opakujících se příčin při stejném pracovním úrazu. U smrtelného 

pracovního úrazu se nemusí záznam o úrazu zasílat okresnímu prokurátorovi, okresnímu 

oddělení Českého statistického úřadu a odborovým svazům.  

Naopak přibyla povinnost zaslat záznam o úrazu příslušnému útvaru Policie České 

republiky v případě zjištěných skutečností, které nasvědčují spáchání trestného činu při 

pracovním úrazu. Při smrtelném pracovním úrazu má zaměstnavatel povinnost 

automaticky zaslat záznam o úrazu příslušnému útvaru Policie České republiky. 

Poskytování kopie záznamu o úrazu postiţeného zaměstnance, který utrpěl pracovní úraz 

nebo smrtelný pracovní úraz postiţenému zaměstnanci, popřípadě pozůstalým se 

nezměnilo. 

2.3.4 Hlášení a zasílání záznamu pracovního úrazu zaměstnance jiné společnosti 

 

Jestliţe došlo k úrazu zaměstnance u jiného zaměstnavatele, neţ u kterého je 

zaměstnanec v pracovním poměru, zaznamenají údaje o úrazu do knihy úrazů jak 

zaměstnavatel úrazem postiţeného zaměstnance, tak i zaměstnavatel, k němuţ byl 

zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen a u kterého k úrazu došlo. Zaměstnanec ohlásí 
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nejprve pracovní úraz zaměstnavateli, u kterého k pracovnímu úrazu došlo. Ten pak 

pracovní úraz ohlásí zaměstnavateli, u kterého je pracovním úrazem postiţený 

zaměstnanec v pracovním poměru. 

Jestliţe zaměstnanec pracovní úraz ohlásí nejprve zaměstnavateli, u kterého je 

v pracovním poměru, pak tento zaměstnavatel musí pracovní úraz ohlásit zaměstnavateli, u 

kterého k úrazu došlo. Oba zaměstnavatelé se podílejí na objasňování příčin a okolností 

vzniku pracovního úrazu. Zaměstnavatel, u kterého je úrazem postiţený zaměstnanec 

v pracovním poměru, je povinen pracovní úraz ohlásit příslušným orgánům, zpracuje 

záznam o úrazu a odešle příslušným orgánům. Stejně se postupuje i v případě smrtelného 

pracovního úrazu. 

Dle vyhlášky musel pracovní úraz ohlásit, zjistit jeho příčinu, a vyhotovit záznam o 

úrazu zaměstnavatel, u kterého k pracovnímu úrazu došlo. Tento záznam v potřebném 

počtu vyhotovení do 2 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl, zaslal zaměstnavateli, u 

kterého byl postiţený zaměstnanec v pracovním poměru. Zaměstnavatel záznam o úrazu 

poté zaslal příslušným institucím. U smrtelného pracovního úrazu plnil podle vyhlášky 

veškeré povinnosti zaměstnavatel, u kterého došlo k pracovnímu úrazu. 

2.3.5 Záznam o úrazu 

 

Záznam o úrazu dle vyhlášky byl rozdělen do 13 bodů. V záhlaví byly uvedeny 

základní informace o podniku (zaměstnavateli). Uvedené údaje v záznamu o úrazu 

postupovaly vzestupně od informací o zraněném zaměstnanci, přes popis úrazu aţ po 

organizační a technická opatření pro zamezení opakování daných situací. 

Rozčlenění informací uvedených v záznamu o úrazu v nařízení vlády je dle mého 

názoru přehlednější, neţ v záznamu o úrazu ve vyhlášce. Záznam o úrazu je v nařízení 

vlády rozdělen do čtyř částí (A, B, C, D, E). V první části jsou uvedené údaje o 

zaměstnavateli, u kterého je úrazem postiţený zaměstnanec v pracovním vztahu. V druhé 

části jsou informace o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo. Tato část se vyplňuje, 

pokud došlo k pracovnímu úrazu u jiného zaměstnavatele, neţ který je uvedený v první 

části. Ve třetí části jsou popsány údaje o zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz. V další 

části záznamu o úrazu řeší údaje o úrazu. v poslední části je uvedeno vyjádření postiţeného 

zaměstnance a svědků události. 

 

V záznamu o úrazu dle nařízení vlády jsou uvedeny údaje, které se v záznamu o 

úraze dle vyhlášky nevyskytovaly: 
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 Údaje o zaměstnavateli (IČO). 

 CZ – NACE (předmět podnikání, od 1. 1. 2008 nahradil klasifikaci OKEČ). 

 Údaje o zaměstnanci (státní občanství, délka dočasné pracovní neschopnosti 

následkem úrazu). 

 Údaje o úrazu (zdroje a příčiny jsou uvedeny přímo v záznamu o úrazu, vyjádření 

zraněného zaměstnance a svědků události). 

V záznamu o úrazu dle nařízení vlády se nevyskytují údaje, které byly uvedeny 

v záznamu o úraze dle vyhlášky, např.: 

 Adresa nemocnice, kde byl zraněný zaměstnanec ošetřen. 

 Zdroje a příčiny úrazu se do záznamu zapisovaly, podle statistických značek a byly 

uvedeny v příloze vyhlášky. 

 Záznam o kontrole provedených opatření, k zabránění opakování události. 

2.3.6 Záznam o úrazu – hlášení změn 

 

Záznam o úrazu – hlášení změn je nový formulář, který se u předchozího nařízení 

vlády č. 494/2001 Sb., ani u vyhlášky nevyskytoval. Ovšem ve vyhlášce měl zaměstnavatel 

povinnost ohlásit odpovědným orgánům, jestliţe došlo ke změně pracovního úrazu na 

pracovní úraz smrtelný, těţký nebo hromadný a vyšetřit příčinu pracovního úrazu. 

Pokud se zaměstnavatel po odeslání záznamu o úrazu dozvěděl o skutečnostech, 

které vedou ke změně údajů uvedených v  záznamu, je zaměstnavatel úrazem postiţeného 

zaměstnance povinen vyhotovit záznam o úrazu - hlášení změn.  

Tento záznam o úrazu – hlášení změn musí zaměstnavatel úrazem postiţeného 

zaměstnance vyhotovit v případě ţe: 

 Hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů. 

 Dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho 

úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu. 

 Zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel. 

 Došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě 

k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu – 

hlášení změn. [5] 

Zaměstnavatel úrazem postiţeného zaměstnance je povinen nejpozději do pátého 

dne následujícího měsíce zaslat záznam o úrazu – hlášení změn orgánům: 
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 Příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo 

právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní 

působnosti. 

 Příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu. 

 Zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn. 

 Územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, že v souvislosti pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo 

v případě smrtelného pracovního úrazu.  

 Organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. [5] 

 

Zaměstnavatel úrazem postiţeného zaměstnance, je povinen zaslat záznam o úrazu 

- hlášení změn také odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Záznam o úrazu – hlášení změn můţe zasílat buď elektronicky, nebo v listinné 

podobě. Ministerstvo práce a sociálních věcí tyto tiskopisy zpřístupní způsobem, který 

bude umoţňovat dálkový přístup.  

3 Informace o vzniku a průběhu řešeného pracovního úrazu 

 

Pro srovnání postupu řešení pracovního úrazu dle vyhlášky a nařízení vlády, byl 

vybrán pracovní úraz ze strojírenství a hutnictví. 

 

Základní informace o postiženém 

 

Příjmení a jméno: Novotný Jiří 

Datum a místo narození: 8. 6. 1955, Zlín 

Bydliště: Ostrava 

Profese: struskař, vsázkař, řidič pracovních strojů – jeřábník, Těţké strojírenství, AKV, a.s. 

Zaměstnán v AKV, a.s.: od 30. 5. 1975 

Datum a hodina úrazu: 2. dubna 1999 v 12:30. (úraz klasifikován jako „ostatní“, dne 19. 

dubna překlasifikován ve smyslu vyhlášky ČÚBP č. 110/1975Sb., § 4, odst. 2, písm. b) na 

úraz „těţký“). 

Místo úrazu: AKV, a.s., Těţké strojírenství – příprava materiálu, pracoviště venkovního 

struskoviště, kabina portálového jeřábu o nosnosti 20/5 tun. 
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Popis úrazového děje 

 

Dne 2. 4. 1999 na základě příkazu mistra Pavla Nového, měl p. Novotný Jiří za 

úkol obsluhovat venkovní portálový jeřáb o nosnosti 20/5 tun. Při rozbíjení struskového 

slitku pomocí drapákového bagru, zavěšeného na pomocném zdvihu portálového jeřábu, 

došlo asi v 12:30 k uvolnění ţhavého jádra strusky z jiţ zjevně vychladlého slitku. Toto 

ţhavé jádro se odvalilo do vlhkého (kašovitého) místa ve struskovišti. K výbuchu došlo při 

reakci ţhavého materiálu s vodou, obsaţenou ve vychladlé strusce, která zaplňovala 

prostor struskové jámy. Před nástupem jeřábníka p. Novotného na jeřáb, do tohoto prostoru 

vytékala voda z hadice, kterou p. Novotný při nástupu na směnu zastavil. Při následném 

rozstřiku strusky do prostoru struskoviště část tohoto materiálu pronikla pootevřeným 

oknem do kabiny jeřábu a zasáhla obličej jeřábníka p. Novotného Jiřího, který pracovní 

úkon prováděl.  

 

Obrázek č. 1 Portálový jeřáb 

Pohled na portálový jeřáb o nosnosti 20/5 tun, v pozadí kabina jeřábníka, před kabinou 

drapák na uchopení a rozbíjení struskových slitků. 
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Obrázek č. 2 Místo klopení koliby se struskou 

Místo klopení koliby se struskou. Uprostřed obrázku je vidět opar, v tomto místě došlo ke 

styku ţhavé strusky s vodou. 

 

 

 

Obrázek č. 3 Ochranné pletivo 

 

Na obrázku je zachyceno ochranné pletivo v rámu těsně po výbuchu. Kabina jeřábu se 

nachází vpravo, tudíţ je vidět ţe není pletivem chráněna. Pohled je z ochozu vedle kabiny. 
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Obrázek č. 4 Prostor kabiny ze sedadla jeřábníka  

Prostor uvnitř kabiny z pohledu místa jeřábníka na ochranné pletivo v rámu mimo kabinu a 

poškozené bezpečnostní sklo. 

 

 

Obrázek č. 5 Pohled od vstupních dveří  kabiny  

Pohled na čelo kabiny od vstupních dveří do kabiny. Po obou stranách je vidět rozbité sklo. 

Uprostřed obrázku je vidět pootevřené okno portálového jeřábu. 
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Průběh první pomoci 

 

Ihned po výbuchu přiběhli zaměstnanci AKV, a.s., p. Fojta Josef a p. Nový Pavel 

na struskoviště, kde viděli poţár v kabině portálového jeřábu a p. Novotného Jiřího, jak se 

snaţí z venkovní plošiny likvidovat poţár v kabině jeřábu ručním hasicím přístrojem. P. 

Fojta Josef, spolu s dalším spolupracovníkem vystoupili na plošinu jeřábu k p. Novotnému 

a vyvedli jej z plošiny na hutní úroveň pracoviště a pak za pomoci mistra p. Nového do 

kanceláře mistra přípravy materiálů. Zde byla p. Novotnému poskytována 

spoluzaměstnanci p. Novým a p. Kovářem první pomoc a zároveň bylo telefonicky 

přivoláno vozidlo rychlé lékařské pomoci. Kolem 12:50 vozidlo RLP převezlo p. 

Novotného na oční oddělení místní nemocnice.  

 

Další zjištěné okolnosti 

 

Dle dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo u p. Novotného Jiřího 

provedeno dne 20. 1. 1999 opakovaného školení BOZP a PO s ověřením znalostí pro 

profesi jeřábník, struskař, vsázkař dle interních předpisů a dle bezpečnostního pokynu 

interního předpisu.  

V tomto pokynu je uvedeno v článku 5: Pokyny pro zahájení, průběh a ukončení 

práce, v odstavci 5.5: „Struskové koliby se nesmí klopit do prostoru, v němž se v důsledku 

klimatických či jiných podmínek vytvořila souvislá vrstva vody.“  

V rámci tohoto opakovaného školení byl p. Novotný rovněţ proškolen s bezpečnostními 

pokyny dle Výnosu FMHTS č. 3/1978 (dnes jiţ neplatným), kterým se vydávají pravidla o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v ocelárnách, kde je v článku 23: Klopení 

struskových mís, odst. 1 uvedeno: „Před klopením musí být struskové mísy po stanovenou 

dobu odstaveny a okolí musí být zabezpečeno tak, aby při klopení nebyli pracovníci 

struskou zasaženi.“ 

Rovněţ v odst. 2 téhoţ článku je uvedeno: „Mimořádná pozornost musí být 

věnována tomu, aby struska byla vyklápěna pouze na suchá místa. Zvláštní opatrnosti je 

třeba za deště nebo sněhu tam, kde místo klopení není zastřešeno.“ 

P. Novotný Jiří absolvoval poslední lékařskou preventivní prohlídku dne 10. 9. 

1998 pro profesi „struskař“, kdy došlo k administrativnímu pochybení, jelikoţ měl být 

správně uveden celý název profese, tj. struskař, jeřábník, vsázkař. Rovněţ v evidenční 

kartě jeřábníka nebylo uvedeno periodické ověření zdravotní způsobilosti. Tímto nebylo  

dodrţeno ustanovení ČSN 27 0143 (norma není jiţ platná, byla nahrazena ČSN ISO 
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12480-1) čl. 22: Doklady a záznamy, kde je uvedeno: „K užívání zdvihacích zařízení a 

jejich provozu jsou nutné tyto doklady a záznamy“, konkrétně písm. f) seznam jeřábníků a 

vazačů – slouţí k evidenci a záznamům o školení, zkouškách, účasti na opakovaném 

školení a o zdravotním stavu jeřábníků a vazačů. P. Novotný Jiří je oprávněn samostatně 

obsluhovat jeřáb třídy A – 4. Poslední opakovací školení bylo provedeno dle záznamu 

v jeřábnickém průkazu a evidenční kartě dne 30. 1. 1998. 

V knize zdvihacího zařízení (portálového jeřábu) není proveden záznam o nástupu 

obsluhy, tj. p. Novotného Jiřího, dne 2. 4. 1999. Poslední záznam byl proveden 1. 4. 1999 

na směně „A“ s výsledkem schopen. Tímto porušil p. Novotný Jiří čl. 54 – 57 ČSN 27 

0143, v nichţ bylo rovněţ uvedeno, ţe před zahájením provozu zdvihacího zařízení je 

nutno provést kontrolu a případné zjištěné závady s datem a hodinou nástupu uvést – 

zapsat do deníku zdvihacího zařízení. 

Na základě posouzení rizika moţného rozstřiku materiálu je kabina portálového 

jeřábu vybavena posuvným ochranným rámem s pletivem a prosklení je provedeno 

dvojitým bezpečnostním sklem. Při činnosti, kdy hrozí nebezpečí rozstřiku materiálu 

(strusky) do okolí (klopení, rozbíjení) je nutné mít v kabině jeřábu uzavřená okna, která 

jsou tvořena bezpečnostním sklem a před kabinou je potřeba mít zasunutý ochranný rám 

s pletivem. Jak bylo šetřením a z výpovědi zjištěno, tento ochranný rám s pletivem nebyl 

v době úrazu zasunut do pracovní polohy. Rovněţ bylo pootevřené okno kabiny v úrovni 

obličeje. Tímto byla ochrana proti moţnému úrazu vyřazena z funkce, coţ potvrdil ve své 

výpovědi i postiţený zaměstnanec. 

O tom, ţe přijatá ochrana proti rozstřiku materiálu byla dostatečně účinná, svědčí i 

ten fakt, ţe sklo v místě překrytí ochranným rámem nebylo ani v jednom místě proraţeno 

odlétnuvším materiálem. Kontrolou jeřábu bezprostředně po vzniku úrazu revizním 

technikem zdvihacích zařízení bylo zjištěno, ţe posuv ochranného rámu i zavírání okna 

v kabině bylo funkční. Z výše uvedeným postupem, kdy na základě posouzení moţného 

rizika rozstřiku materiálu je nutno pouţívat trvale náhradní bezpečnostní opatření 

(ochranný rám s pletivem zataţený před kabinu a uzavřená okna prosklená dvojitým 

bezpečnostním sklem), byl p. Novotný seznámen v rámci opakovacího školení pro 

jeřábníky dne 30. 1. 1998. Toto školení bylo provedeno dle osnovy uvedené v interním 

předpise, pro řidiče pracovních strojů – jeřáb struskoviště tak, jak je uvedeno 

v charakteristice pracovní činnosti, s níţ byl prokazatelně seznámen. 

Dle zápisu o provedené revizní zkoušce zdvihacího zařízení – elektrického 

portálového jeřábu o nosnosti 20/5 tun (rok výroby 1978) je zdvihací zařízení po výsledku 
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provedených zkoušek způsobilé pro uvedení do dalšího provozu. Dle evidenčního listu č. 

10 je stav polypového bagru o nosnosti 1 m
3 

– 5000 kg po zkoušce zatíţení, která byla 

provedena naposledy dne 1. 2. 1999, „dobrý“. 

V 12:32 byla k poţáru v kabině portálového jeřábu o nosnosti 20/5 tun přivolána 

jednotka HZSP AKV, která provedla následně uhašení lokálního poţáru suché trávy a 

kontrolu okolních prostor včetně střech výrobních hal. 

Ve zprávě o poţáru zaslané HZS města Ostravy ze dne 9. 4. 1999 je uvedena jako příčina 

poţáru ţhavá struska, přímá škoda 13 666 Kč, následná škoda 0 Kč a uchráněné hodnoty 

ve výši 100 000 Kč. 

P. Novotný Jiří byl vybaven veškerými potřebnými OOPP v souladu s vyhláškou 

MPSV č. 204/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (Ochrana očí není vzhledem ke 

kvalitnějšímu trvalému náhradnímu opatření přidělena). P. Novotný Jiří ve své výpovědi 

vylučuje jakékoliv zavinění cizí osobou. 

 

Zdroj úrazu 

 

Drobné úlomky z materiálu nebo z nástrojů odlétnuvší při ručním zpracování, téţ 

při pádu a rozbití předmětů – vlétnutí do oka, perforace jiných částí těla. 

 

Příčina úrazu 

 

Jako příčina úrazu byl stanoven výbuch jádra ţhavé strusky, která byla uzavřena 

uvnitř zjevně vychladlého slitku, po styku s neúměrně vlhkým podkladem a následný 

rozstřik strusky mimo struskovou jámu. 

P. Novotný porušil interní bezpečnostní pokyn zaměstnavatele tím, ţe prováděl činnost na 

pracovišti, kde byla zvýšená vlhkost, a nepouţíval při práci ochranná zařízení, jimiţ byl 

jeřáb na základě zhodnoceného rizika vybaven. S těmito opatřeními byl p. Novotný 

seznámen, jak uvádí rovněţ ve své výpovědi. 

 

Výsledek zkoušky na alkohol 

 

Dechová zkouška na alkohol, provedena detekční trubicí „ALTEST“ nadřízeným 

zaměstnancem ihned po úrazu, byla negativní. Dle sdělení ošetřující lékařky MUDr. 

Manové z očního oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě nejevil postiţený ţádné známky 

poţití alkoholických nápojů ani jiných návykových látek. Z těchto důvodů nebyla odebrána 

krev k provedení rozboru. 
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Dřívější porušování předpisů a pokynů 

 

Dřívější porušování předpisů a pokynů nebylo ze strany p. Novotného Jiřího 

zjištěno. 

Pracovní úraz byl také šetřen Policií České republiky. Toto šetření bylo v důsledku 

ohlášení trestního oznámení na neznámého pachatele. Obsahem trestního oznámení bylo 

podezření ze spáchání trestného činu – ublíţení na zdraví neznámým pachatelem. Po 

provedeném šetření bylo zjištěno, ţe se o trestný čin nejedná. 

3.1 Postup řešení pracovního úrazu podle vyhlášky č. 110/1975 Sb. 

 

Postup šetření pracovního úrazu byl dle vyhlášky následující. 

3.1.1 Hlášení pracovního úrazu 

 

Dne 2. 4. 1999 byl pracovní úraz klasifikován jako „ostatní“. Z toho důvodu se 

pracovní úraz ohlásil vedení společnosti AKV, a.s., a následně také odborovému svazu. 

Ihned po úrazu, nadřízený zaměstnanec společnosti informoval o pracovním úrazu syna 

postiţeného p. Novotného Jiřího. 

3.1.2 Zjišťování a vyšetřování příčin 

 

Ihned po ohlášení pracovního úrazu, byla společnost povinna zjistit příčinu a 

všechny souvislosti s pracovním úrazem a do dvou dnů po ohlášení sepsat záznam o úrazu. 

Ihned po oznámení pracovního úrazu, se na místo pracovního úrazu dostavili odpovědní 

zaměstnanci společnosti AKV, a.s.: 

 Technický ředitel AKV, a.s., Těţké strojírenství 

 Vedoucí Ocelárny 

 Vedoucí výroby Ocelárny 

 Bezpečnostní technik odboru 

 Bezpečnostní technik společnosti AKV, a.s. 

 Revizní technik zdvihacích zařízení 

Ke zjištění zdrojů a příčin úrazu a navrţení opatření byla jmenována příslušná 

komise. Do této komise byli určeni: 

Předseda:  

 vedoucí odboru bezpečnosti a ochrany zdraví 
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Členové: 

 Technický ředitel AKV, a.s., Těţké strojírenství 

 Vedoucí oddělení bezpečnosti práce 

 Vedoucí Ocelárny 

 Bezpečnostní technik odboru 

 Vedoucí revizní technik zdvihacích zařízení 

 Revizní technik zdvihacích zařízení 

Zástupci orgánů, kteří úraz šetřili: 

 Inspektor SOD inspektorátu bezpečnosti práce 

 Policie České republiky 

3.1.3 Záznam o úrazu 

 

Záznam o úrazu 

Ministerstvo (národní výbor)                                                          Závod              AKV, a.s.,Těţké strojírenství                                                                      

                  MP ČR                                                                         Provoz              Ocelárna 

Oborové ředitelství…………………………...                              Sídlo závodu   Ostrava 

Podnik       AKV, a.s.                                                                  Okres               Ostrava                                      

Svaz odborů………………………………….                               Kraj                 Severomoravský 

1 Jméno a příjmení zraněného                                                                 Datum narození 

Jiří Novotný                                                                     den     8       měsíc        červen            rok 1955 

Stav  ţenatý                                                                     Počet nezaopatřených dětí    - 

Bydliště Ostrava 

2 Vztah zraněného k závodu (zaměstnanec, člen JZD, brigádník apod.)          zaměstnanec 

Je zraněný v závodě nemocensky pojištěn? ANO – NE 

Pracoviště zraněného                                     Druh vykonávané práce (funkce) 

Ocelárna- přípr. materiálu                             vsázkař, struskař, jeřábník, KZAM 81211 

Tuto práci koná v závodě                                 roků         10                       měsíců       5 

3 Měl zraněný poţadovanou kvalifikaci pro práci, při níţ došlo k úrazu, popř. byl poučen o správném 

pracovním postupu? 

ANO – NE. Byl zraněný instruován o bezpečnosti při práci, kterou vykonával? ANO – NE. Kdy 

naposled (datum)         20. 1. 1999                      instruktáţ provedl:    Pavel Nový 

4 Hodina         12:30,   den   2.,  měsíc   duben,  rok 1999   úrazu. Od počátku směny zraněný odpracoval 

6:30 hodin. Druh zranění nebo poškození         zhmoţdění 

 Zraněná část těla   obličej, oči 

Místo, kde došlo k úrazu     kabina jeřábu struskoviště 

5 Jde o úraz těţký? ANO – NE. Jde o úraz hromadný? ANO – NE. Kolik osob bylo současně zraněno  0 

    

 

          P 
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Jde o úraz smrtelný? ANO – NE. 

Zraněný zemřel ihned? ANO – NE. Nebo později (datum)       ne 

6 Jaký úkon zraněný prováděl v okamţiku úrazu? 

Rozbíjení struskového slitku 

7 Popište, jak došlo k úrazu: Při rozbíjení struskového slitku pomocí drapákového bagru zavěšeného na 

portálovém jeřábu o nosnosti 20/5 tun došlo k uvolnění ţhavého jádra strusky z jiţ zjevně vychladlého 

slitku. Toto ţhavé jádro strusky se odvalilo do vlhkého (kašovitého) místa ve struskovišti. Tímto došlo 

k reakci a rozstřiku strusky do prostoru struskoviště a zasaţení jeřábníka p. Jiřího Novotného, který 

úkon rozbíjení slitku prováděl. Došlo k poranění oka zasaţením drobných částic strusky. 

 

8 Název zdroje úrazu: stroj (značka, výkon, rok výroby), zařízení, nářadí, materiál, energie (napětí, tlak, 

teplota), látky. 

 Má-li zdroj součásti, uvede se i jeho součást. 

Drobné částečky písku struskoviště 

9 Co bylo v době úrazu na pracovišti v nesprávném nebo nebezpečném stavu a který předpis (norma) byl 

porušen závodem?                  Předpis nebyl porušen. 

Co zraněný dělal nesprávným nebo nebezpečným způsobem a který předpis (normu) svým jednáním 

porušil?                            Porušil interní bezpečnostní předpis pracoviště. 

Byl úraz způsoben nebo ovlivněn jinou osobou (kterou – jméno a adresa) nebo vznikl následkem 

spolupůsobení přírodních ţivlů nebo zvířat?          Nebyl. 

 

Jaká škoda vznikla při úrazu závodu?        Bude vyčíslena dodatečně. 

 

Utrpěl zraněný škodu na věcech, a jakou?         Ne, ţádnou. 

 

Podpis zraněného (podle moţnosti)                                          Podpis nadřízeného     Pavel Nový 

               Novotný Jiří                                                               Podpis funkcionáře odborů   Petr Volný 

Podpisy svědků úrazu       -                                                      Vyšetření úrazu bylo provedeno a záznam 

sepsán 

………………………………………………………….         dne       2       , měsíc      duben        ,rok      1999 

10 Pro odstranění příčin úrazu provede vedení závodu tato opatření: 

a) Organizační a technická 

              Vypracuje se nová BPI pro práci všech profesí na pracovišti struskoviště. 

 

b) Výchovná 

S dějem a příčinou úrazu budou seznámeni a proškoleni všichni zaměstnanci Ocelárny. 

              T.: do 30. 5. 1999    Z.: ředitel společnosti AKV, a.s.                                                                                                            

                                                                                                                                     Kovář Jan 

                                                                                                                                podpis vedoucího 

11 Vyjádření ZV odborové organizace, event. komise k navrţeným opatřením v rubrice 10: 

Stat. značka 

příčiny úrazu 8 

Stat. značka 
zdroje úrazu 

Vc-52 
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12 Záznam o kontrole provedených opatření: 

13 Adresa ÚNZ (nemocnice), kde byl zraněný ošetřen (léčen)  Fakultní nemocnice Ostrava, oční oddělení 

Vyplní pouze JZD: Má zraněný nárok na výplatu nemocenského podle zákona? ANO – NE. Má 

zraněný nárok na podporu sociálního fondu JZD? ANO – NE. 

Výše zálohy vyplácené členům JZD na 1 pracovní jednotku v Kč……………..., v době úrazu 

pracovníka. 

Výše plánované odměny včetně naturálií na 1 pracovní jednotku členům JZD v roce úrazu 

v Kč………… 

 

Předkládání záznamu o úrazu 

 

Záznam o úrazu byl předán inspektorátu bezpečnosti práce, postiţenému 

zaměstnanci a příslušnému útvaru Policie České republiky. 

Dne 19. 4. 1999 byl pracovní úraz překlasifikován na úraz „těţký“ z důvodu ztráty 

zraku levého oka. Společnost AKV, a.s., nahlásila pracovní úraz inspektorátu bezpečnosti 

práce a příslušnému útvaru Policie České republiky. Vyšetřování pracovního úrazu 

provedli pracovníci inspektorátu bezpečnosti práce za účasti pověřených zaměstnanců 

společnosti AKV, a.s. Pracovníci inspektorátu prováděli šetření v areálu společnosti ve 

dnech 29. a 30. dubna, 4. a 5. května 1999, za účasti pověřených zaměstnanců společnosti. 

Předmětem vyšetřování byla také kontrola dodrţování předpisů k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, která byla zaměřena na šetření těţkého pracovního úrazu 

zaměstnance p. Novotného Jiřího. 

Při ohledání místa úrazu orgánem SOD dne 29. 4. 1999 bylo rovněţ zjištěno, ţe 

zařízení jsou v pořádku. Skla kabiny byla však v té době nahrazena novými, protoţe při 

úrazu došlo k jejich znečištění rozstříknutým materiálem. 

 

Údaje o školení a zdravotní způsobilosti postiženého 

 

P. Novotný Jiří je drţitelem jeřábnického průkazu ze dne 22. 12. 1978 pro jeřáby 

třídy A4. Poslední opakované školení jeřábníků absolvoval dne 30. 1. 1998, předtím 22. 1. 

1996. Dle zápisníku bezpečnosti práce byl opakovaně školen pro profesi jeřábník, struskař, 

vsázkař, naposledy dne 20. 1. 1999, předtím dne 5. 10. 1997. Poslední lékařskou prohlídku 

absolvoval 10. 9. 1998 schopen jako struskař, předtím 27. 2. 1996. 
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3.1.4 Údaje o porušení bezpečnostních předpisů 

 

 Dle zápisníku bezpečnosti práce byl postiţený při poslední lékařské preventivní 

prohlídce uznán schopen jako struskař, mimo výšky, mimo riziko hluku, mimo 

úrazově rizikové prostředí, pobíral DIČ. Ze zápisu nebylo zřejmé, ţe by jeho 

zdravotní způsobilost byla opakovaně prověřena i pro obsluhu jeřábu, dle článku 20 

písm. c) ČSN 27 0143, čímţ byl porušen v té době platný 

Zákoník práce § 133 odst. 1 písm. e) 

 V evidenční kartě jeřábníka byl veden záznam pouze o lékařské prohlídce před 

zařazením do kursu jeřábníků ze dne 2. 10. 1978, další záznamy o periodických 

lékařských prohlídkách jeřábníka nebyly v evidenci jeřábníka vedeny, jak poţaduje 

článek 22 písm. f) ČSN 27 0143, čímţ byl porušen 

§ 4 vyhl. č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 Do struskové jámy v blízkosti rozbíjecí koliby vytékala ráno dne 2. 4. 1999 voda 

z hadice, takţe při rozbíjení slitku v 12:30, se jeho ţhavá část odvalila do mokrého 

prostředí, kdy došlo k výbuchu s následným vymrštěním částeček strusky do 

kabiny jeřábu. Tím byl porušen v té době platný 

Zákoník práce § 133 odst. 1 písm. b) v návaznosti na Výnos FMHTS č. 3/78 čl. 23 

odst. 2.        

    

Vzhledem k závaţnosti zjištěných závad bylo se společností AKV, a.s., vedeno 

podle § 18 Správního řádu správní řízení. Podkladem k řízení byly výše uvedené 

skutečnosti. Inspektorát bezpečnosti práce ve správním řízení se společností AKV, a.s., 

nařídil podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č.174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

odstranit závady, které jsou uvedeny výše a zajistit, aby v evidenci jeřábníků byl veden 

rovněţ záznam o periodických lékařských prohlídkách dle čl. 22 písm. f) ČSN 27 0143 

v souladu s ustanovením § 4 vyhl. č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů (termín 

splnění 31. 12. 1999). 

Inspektorát bezpečnosti práce zakázal společnosti zaměstnávat p. Novotného Jiřího 

obsluhou jeřábu bez předchozího ověření zdravotní způsobilosti pro profesi jeřábníka. Dále 

zakázal rozbíjet ţhavé struskové slitky v prostoru struskové jámy, kde se můţe nacházet 

vytékající voda z potrubí, pouţívaná ke zkrápění při nakládání strusky do vagónu. 

Společnosti AKV, a.s., byla uloţena pokuta ve výši 25 tisíc Kč. Sankce byla 

uloţena za porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a předpisů 
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stanovujících pracovní podmínky, zjištěné v souvislosti se šetřením příčin těţkého 

pracovního úrazu p. Novotného Jiřího, ke kterému došlo dne 2. 4. 1999. Odškodnění podle 

ustanovení § 190 a následujících zákoníku práce ve výši 90 % odpovědnosti 

zaměstnavatele. Krácení odškodnění je provedeno na základě porušení bezpečnostních 

pokynů při manipulaci ţhavé strusky ve vlhkém prostředí a nepouţití ochranných zařízení.  

P. Novotnému Jiřímu bylo dne 15. 2. 2000 přiznáno DIČ pro nemoc z povolání. Ve 

zprávě byl prohlášen za schopného vykonávat práci mimo výšky, mimo riziko hluku, 

mimo úrazově rizikové prostředí. Zákaz práce s nároky na prostorové vidění.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.1.5 Navržená opatření společností AKV, a.s., proti opakování pracovního úrazu 

 

1. Výchovná 

 Seznámit prokazatelně s dějem a příčinami těţkého pracovního úrazu všechny 

zaměstnance společnosti AKV, a.s., Těţké strojírenství. 

Termín: 31. 8. 1999 

Zodp.: ředitel společnosti AKV, a.s., Těţké strojírenství 

 Seznámit v rámci opakovacího školení všechny jeřábníky společnosti AKV, a.s., 

s nutností dodrţovat náhradní technická a organizační opatření v souvislosti s tímto 

úrazem. 

Termín: při nejbliţším opakovacím školení jeřábníků 

Zodp.: Mahdal František, vedoucí technik zdvihacích zařízení 

 Za nedostatky zjištěné při šetření těţkého úrazu zaměstnance Novotného Jiřího 

uplatnit finanční postihy zaměstnanců společnosti AKV, a.s., Těţké strojírenství a 

Ocelárna. 

Termín: 28. 5. 1999 

Zodp.: ředitel společnosti AKV, a.s., těţké strojírenství 

2. Organizační a technická 

 Zpracovat bezpečnostně – provozní instrukci řešící problematiku struskového 

hospodářství včetně přistavování, převáţení a klopení struskových mís, následného 

rozbíjení struskových slitků a opatření eliminující moţná rizika vyplývající 

z nynějšího stavu pracoviště, včetně seznámení. 

Termín: 20. 5. 1999 

Zodp.: vedoucí Ocelárny  
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3.2 Postup řešení pracovního úrazu podle nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 

 

Postup řešení pracovního úrazu podle nařízení vlády je následující. 

3.2.1 Hlášení pracovního úrazu 

 

Ihned po úrazu dne 2. 4. 1999, ohlásili zaměstnanci AKV, a.s., pracovní úraz 

vedení společnosti. Následně byl o pracovním úrazu informován také syn postiţeného 

zaměstnance p. Novotného Jiřího. Pracovní úraz se dále ohlásil odborové organizaci a 

zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracovní úraz byl ohlášen také 

příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, jelikoţ se dá předpokládat, ţe hospitalizace 

postiţeného zaměstnance bude delší neţ 5 dnů. Hlášení bylo provedeno také zdravotní 

pojišťovně, u které je pracovním úrazem postiţený zaměstnanec pojištěn. 

3.2.2 Zjišťování a vyšetřování příčin 

 

Po oznámení pracovního úrazu vedení společnosti se na místo úrazu dostavili 

zaměstnanci společnosti, mezi kterými byly: 

 Technický ředitel AKV, a.s., Těţké strojírenství 

 Vedoucí Ocelárny 

 Vedoucí výroby ocelárny 

 Bezpečnostní technik odboru 

 Bezpečnostní technik společnosti AKV, a.s., 

 Revizní technik zdvihacích zařízení 

Vedení společnosti jmenovala komisi, dle interních předpisů ke zjištění zdrojů a příčin 

úrazu a navrţení opatření. Do této komise byli určeni: 

Předseda:  

 vedoucí odboru bezpečnosti a ochrany zdraví 

Členové: 

 Technický ředitel AKV, a.s., Těţké strojírenství 

 Vedoucí oddělení bezpečnosti práce 

 Vedoucí Ocelárny 

 Bezpečnostní technik odboru 

 Vedoucí revizní technik zdvihacích zařízení 

 Revizní technik zdvihacích zařízení 
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Zástupci orgánů, kteří úraz šetřili: 

 Inspektor OIP 

3.2.3 Zpracovaný záznam o úrazu 

 

ZÁZNAM O ÚRAZU 

 
 

     smrtelném 
     s hospitalizací delší neţ 5 dnů 
     ostatním 

 

Evidenční číslo záznamu a):  

Evidenční číslo zaměstnavatele b):  

 
A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním 
pracovněprávním vztahu 

1. IČO:   88888888 

 

Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 

 

AKV, a.s., Ostrava 

2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jehož rámci 
k úrazu došlo: 

251100 

3. Místo, kde k úrazu došlo 
c)
:   Ocelárna – přípr. 

materiálu 

 

4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm 
postiženého zaměstnance? 

ANO       NE 

5. Činnost, při které k úrazu došlo:  Rozbíjení struskového slitku 

 

 
B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo (pokud se nejedná o zaměstnavatele uvedeného 
v části A záznamu): 

1. IČO:    

Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 

 

 

2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jehož rámci 
k úrazu došlo: 

 

3. Místo, kde k úrazu došlo: 

 

 
C. Údaje úrazem o postiženém zaměstnanci: 

1. Jméno a 
příjmení: 

Jiří Novotný Pohlaví:       muž          žena 

2. Datum narození: 8. 6. 1955 3. Státní občanství:  ČR 

4. Druh práce (KZAM):         81211 
                                           

5. Činnost, při které k úrazu došlo 
d)

: 
Rozbíjení struskového slitku 

6. Délka trvání pracovně právního vztahu u zaměstnavatele: roků:   23 měsíců:   5 
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7. Postižený je: 

     zaměstnanec v pracovním poměru 

     zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

     osoba vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztah (§ 12 zákona č. 309/2006 
Sb.) 

     zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený k výkonu práce za účelem prohloubení kvalifikace u 
jiné právnické nebo fyzické osoby (§ 38a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
pozdějších předpisů, § 91a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní 
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve 
znění pozdějších předpisů). 

8. Trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu: 

od: 2. 4. 1999 do:  -               celkem kalendářních dnů:  

  
D. Údaje o úrazu: 

1. Datum úrazu:  2. 4. 1999 

Hodina úrazu:  12:30 

Datum úmrtí úrazem postiženého zaměstnance:  

2. Počet hodin odpracovaných 
bezprostředně před vznikem úrazu: 

  6:30 

3. Druh zranění 
e)
:  zhmoždění 4. Zraněná část těla:  obličej, oči 

5. Počet zraněných osob celkem:  1 

6. Co bylo zdrojem úrazu? (je možné označit více zdrojů) 

 dopravní prostředek 

stroje a zařízení přenosná nebo mobilní 

materiál, břemena, předměty (pád, přiražení 
odlétnutí, náraz, zavalení) 

pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí 

nástroj, přístroj, nářadí 

 průmyslové škodliviny, chemické látky, 
biologické . 

činitele 

horké látky a předměty, oheň a výbušniny 

stroje a zařízení stabilní 

lidé, zvířata nebo přírodní živly 

elektrická energie 

jiný blíže nespecifikovaný zdroj 

a)
 

  
    

7. Proč k úrazu došlo (příčiny)? (je možné označit více příčin) 

 pro poruchu nebo vadný stav některého ze 
zdrojů úrazu 

pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení 
rizika 

pro závady na pracovišti 

 pro nedostatečné osobní zajištění 
zaměstnance včetně osobních 
ochranných pracovních prostředků 

pro porušení předpisů vztahujících se 
k práci nebo pokynů zaměstnavatele 
úrazem postiženého zaměstnance 

pro nepředvídatelné riziko práce nebo 
selhání lidského činitele 

pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod 

a) 
   

8. Byla u úrazem postiženého zaměstnance zjištěna 
přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek? 

ne 

9. Popis úrazového děje, rozvedení popisu místa, příčin a okolností, za nichž došlo k úraz.: 
(v případě potřeby připojte další list) 

Při rozbíjení struskového slitku pomocí drapákového bagru zavěšeného na portálovém jeřábu o nosnosti 

20/5 tun došlo k uvolnění ţhavého jádra strusky z jiţ zjevně vychladlého slitku. Toto ţhavé jádro strusky se 
odvalilo do vlhkého (kašovitého) místa ve struskovišti. Tímto došlo k reakci a rozstřiku strusky do prostoru 

struskoviště a zasaţení jeřábníka p. Jiřího Novotného, který úkon rozbíjení slitku prováděl. Došlo 

k poranění oka zasaţením drobných částic strusky. 
a)
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10. Uveďte, jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým, pokud bylo jejich porušení do doby 
odeslání záznamu zjištěno. 
(V případě potřeby připojte další list)

f)
. 

                                                                            Zaměstnanec porušil interní bezpečnostní předpis 

11. Opatření přijatá k zabránění opakování pracovního úrazu: 
 
Vypracuje se nová BPI pro práci všech profesí na pracovišti struskoviště. 
S dějem a příčinou úrazu budou seznámeni a proškoleni všichni zaměstnanci Ocelárny 

 
 
E. Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu: 

 

 

 Datum: Jméno a příjmení: Podpis 

Úrazem postižený 
zaměstnanec: 

  .........................
............. 

Svědci: 

 
 
 

 
 
 

.........................

............. 

.........................

............. 

.........................

............. 

Zástupce zaměstnanců pro 
bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci 

g)
 

  .........................
............. 

Zástupce odborové 
organizace 

g)
 

  .........................
............. 

Zástupce zaměstnavatele 
g)

 
  

.........................

............. 
pracovní 
zařazení 

 

Vyšetřování provedli pracovníci příslušného OIP. Vyšetřování se zúčastnili 

zaměstnanci společnosti AKV, a.s. Mezi kterými byl bezpečnostní technik společnosti, 

revizní technik zdvihacích zařízení, předseda odboru a vedoucí Ocelárny. Předmětem 

šetření byla také kontrola dodrţování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, která byla zaměřená na zdvihací zařízení. Kontrola byla provedena v termínech 

29. - 30. 4 a 4. – 5. 5 1999. 

3.2.4 Údaje o porušení bezpečnostních předpisů 

 

 Dle zápisníku bezpečnosti práce byl postiţený při poslední lékařské preventivní 

prohlídce uznán schopen jako struskař mimo výšky, mimo úrazově rizikové 

prostředí, mimo riziko hluku a pobírá DIČ. Ze zápisu není jasné, jestli byla 

zdravotní způsobilost opakovaně prověřována i pro obsluhu jeřábu dle interních 

předpisů společnosti, tím byl porušen zákoník práce § 103 odst. 2. 
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 V evidenční kartě jeřábníka je veden záznam o lékařské prohlídce pouze před 

zařazením do kursu jeřábníků ze dne 2. 10. 1978. Ostatní záznamy o periodických 

lékařských prohlídkách jeřábníka nejsou v evidenci jeřábníka vedeny, tak poţadují 

interní předpisy, čímţ je porušen interní předpis. 

 Do struskové jámy vytékala ráno dne 2. 4. 1999 voda z hadice. Při rozbíjení slitku v 

12:30 se jeho ţhavá část odvalila do mokrého prostředí, čímţ došlo k výbuchu a 

vymrštění částeček strusky do kabiny jeřábu. Tímto byl porušen interní 

bezpečnostní předpis. 

 

Rozhodnutí oblastního inspektorátu práce 

 

 Zajistit, aby v evidenci jeřábníku byl veden záznam o periodických lékařských 

prohlídkách dle interních předpisů a zákoníku práce § 103 odst. 1 písm. d)  

 Zákaz zaměstnávat p. Novotného Jiřího obsluhou jeřábu bez předchozích ověření 

zdravotní způsobilosti pro profesi jeřábníka 

 Zákaz rozbíjení ţhavých struskových slitků v prostoru struskové jámy, kde se můţe 

nacházet vytékající voda z potrubí, které je pouţívaná ke zkrápění při nakládání 

strusky do vagónu. 

 

Předkládání záznamu o úrazu 

 

Zaměstnavatel předloţí záznam o úrazu oblastnímu inspektorátu práce, zraněnému 

zaměstnanci. Dále záznam předloţí zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem 

postiţený zaměstnanec pojištěn a pojišťovně, u které je pojištěn zaměstnavatel pro případ 

své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu. 

Pokuta uloţená společnosti, odškodnění zaměstnanci a navrţená opatření společností 

AKV, a.s., proti opakování pracovního úrazu jsou stejná, jako byla u šetření podle 

vyhlášky. 

3.2.5 Záznam o úrazu – hlášení změn 

 

Při zpracování záznamu o úrazu nebyla uvedena délka trvání pracovní 

neschopnosti, jelikoţ tuto dobu nešlo určit. Na tomto základě je zaměstnavatel povinen 

vystavit záznam o úrazu – hlášení změn. Zpracovaný záznam o úrazu zašle OIP, zdravotní 

pojišťovně, u které je zraněný zaměstnanec pojištěn, příslušné pojišťovně, u které je 

pojištěn zaměstnavatel pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu. 
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ZÁZNAM O ÚRAZU - HLÁŠENÍ ZMĚN 

 
Evidenční číslo záznamu 

a)
:  

Evidenční číslo zaměstnavatele 
b)

:  
 

Údaje o zaměstnavateli, který záznam o úrazu odeslal: 

 

Název zaměstnavatele: AKV, a.s. 

 

IČO: 88888888 

Adresa: Ostrava 

 

Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci a o úrazu: 

 

Jméno: 

 

Jiří Novotný Datum úrazu: 2. 4. 1999 

Datum narození: 8. 6. 1955 Místo, kde k úrazu došlo: Ocelárna – přípr. 
materiálu 

 

Hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 kalendářních dnů 

     ano      ne 

 

C 8 - Trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu 

od: 2. 4. 1999 do: 29. 10. 1999 celkem kalendářních dnů: 210 

 

D 1 – Úrazem postižený zaměstnanec na následky poškození zdraví při úrazu zemřel dne: 

 

 

Jiné změny:  

 

Úrazem postižený zaměstnanec:                        1. 11.1999 Novotný Jiří 

 datum, jméno a podpis 

  

Za zaměstnavatele:    1.11.1999 ředitel společnosti AKV, a.s. 
 datum, jméno a podpis 

 

pracovní zařazení:   
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4 Závěr 

 

 V bakalářské práci jsou uvedeny povinnosti zaměstnavatele týkající se evidence, 

hlášení pracovních úrazů a zasílání záznamu o pracovním úrazu dle vyhlášky č. 110/1975 

Sb., nařízení vlády č. 494/2001 Sb., a současně platného nařízení vlády č. 201/2010 Sb.  

Legislativou stanovené povinnosti zaměstnavatele jsou mezi sebou vzájemně 

srovnány a rozdíly jsou diskutovány. Porovnání povinností zaměstnavatele při řešení 

pracovního úrazu dle vyhlášky č. 110/1975 Sb., a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., je 

provedeno na případu pracovního úrazu ze strojírenství a hutnictví. Postup řešení 

pracovního úrazu je proveden dle vyhlášky č. 110/1975 Sb., a následně dle nařízení vlády 

č. 201/2010 Sb. 

 Důleţitou změnou v evidenci šetřeného pracovního úrazu je zpracování záznamu o 

úrazu - hlášení změn, který musí zaměstnavatel dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 

zpracovat, pokud se po odeslání záznamu o úrazu dozví o změně uvedených údajů. Při 

řešení zvoleného pracovního úrazu, musel být záznam o úrazu – hlášení změn vyhotoven 

pro stanovení doby pracovní neschopnosti zraněného zaměstnance. Ve vyhlášce č. 

110/1975 Sb., nebyl tento formulář uveden a jeho zpracování vyţadováno. 

zvolený pracovní úraz dle vyhlášky č. 110/1975 Sb., byl po 17 dnech 

překlasifikován na „těţký“ pracovní úraz. Z toho důvodu se vyšetřování pracovního úrazu 

zúčastnil také příslušný orgán Policie České republiky. Při šetření zvoleného pracovního 

úrazu dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb. není povinnost zaměstnavatele tuto skutečnost 

hlásit Policii České republiky. Změny některých poţadovaných údajů jsou také v 

obsahu záznamu o úrazu. V záznamu o úrazu dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., se 

vyskytují nové údaje, např. vyjádření zraněného zaměstnance a svědků události, délka 

dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu, předmět podnikání (CZ – NACE) 

zaměstnavatele. 

Dle mého názoru byly povinnosti zaměstnavatele stanovené ve vyhlášce č. 

110/1975 Sb. zpracovány přehledněji a srozumitelněji, ve srovnání s následujícími 

nařízeními vlády. Jedná se konkrétně o povinnosti zaměstnavatele při zjišťování a 

vyšetřování příčin pracovních úrazů a povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu 

zaměstnance jiného zaměstnavatele. O těchto povinnostech zaměstnavatele jak v nařízení 

vlády č. 494/2001 Sb., tak i v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., není mnoho informací. Co se 

týče záznamu o úrazu, je dle mého názoru záznam o úrazu dle nařízení vlády č. 201/2010 
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Sb. naopak přehlednější, neţ záznam o úrazu dle vyhlášky č. 110/1975 Sb. Údaje jsou 

jednoduše rozčleněny na 5 částí a umoţňují jednodušší orientaci v záznamu o úrazu.  
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Seznam zkratek 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CZ – NACE – Klasifikace ekonomické činnosti (od roku 2008) 

ČSN – Česká státní norma 

ČSN ISO – Česká státní norma mezinárodně normalizovaná 

DIČ – Částečný invalidní důchod 

FMHTS – Federální ministerstvo hutnictví a těţkého strojírenství 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

HZSP – Hasičský záchranný sbor podniku 

IČO – Identifikační číslo ekonomického subjektu 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OKEČ – Název ekonomické činnosti (do roku 2008) 
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VÚBP – Výzkumný ústav bezpečnosti práce 

 

 



 

Příloha č. 1 

Klasifikační schéma zdrojů úrazů 

I. Dopravní prostředky 

  I-00 Motorové i nemotorové dopravní prostředky letecké 

  I-01 Motorové i nemotorové dopravní prostředky vodní 

  I-02 Motorové silniční dopravní prostředky 

  I-03 Dopravní prostředky ţelezniční, vč. pouličních drah, veřejných lanovek 

a neveřejné dopravy po koleji 

  I-04 Nemotorové dopravní prostředky silniční (povozy s potahem, jízdní kola, 

ruční vozíky apod.) 

  I-05 Motorové dopravní prostředky vnitropodnikové (kolejové i bez kolejí) 

  I-06 Vnitropodnikové lanovky, řetězovky a úklonné (úpadní, sváţné) dráhy na 

koleji 

  I-07 Nemotorové dopravní prostředky vnitropodnikové (na koleji i bez) 

II. Zdvihadla a dopravníky, zvedací a dopravní pomůcky 

  II-08 Jeřáby a jiná zdvihadla pro různosměrnou dopravu (motorové 

i nemotorové) 

  II-09 Výtahy, elevátory, těţní stroje a jiná zdvihadla pro svislou dopravu 

  II-10 Dopravníky (transportéry) včetně vnitropodnikových visutých drah 

  II-11 Zvedací a dopravní zařízení – pomůcky 

III. Stroje (hnací, pomocné, obráběcí a pracovní) 

a) stroje hnací, převod hnací síly 

  III-12 Stabilní hnací stroje, motory, generátory, agregáty apod. a pohyblivé 

stroje pouţité jako hnací 

  III-13 Motory dopravních prostředků (mimo dopravu) 

  III-14 Zařízení pro převod hnací síly 

b) obráběcí stroje na dřevo (pouţité popř. i na jiný materiál) 

  III-15 Okruţní, rámové a jiné pily na dřevo 

  III-16 Soustruhy a vrtačky na dřevo 

  III-17 Frézovací, dráţkovací a ţlábkovací stroje na dřevo 

  III-18 Hoblovací, brousicí a lešticí stroje na dřevo 

  III-19 Sdruţené a ostatní, popř. speciální stroje dřevoobráběcí (kolářské, 

bednářské a jiné mimo speciální papírenské) 

c) obráběcí a tvářecí stroje na kovy (pouţité popř. i na jiný materiál) 

  III-20 Lisy, kladiva, buchary apod. 



 

 

  III-21 Soustruhy kovů 

  III-22 Vrtačky na kov a stroje na řezání závitů 

  III-23 Pily, frézy a stroje protahovací a hoblovací na kovy 

  III-24 Brusy, čističky a leštičky kovů (mimo přesné ruční motorické) 

  III-25 Stroje na beztřískové obrábění kovů 

  III-26 Stroje svařovací a ostatní (popř. speciální) kovoobráběcí stroje 

d) běţné obráběcí, tvářecí a pracovní stroje na ostatní materiál (mimo stroje 

speciální a různé stroje pomocné pouţívané v různých pracovních oborech) 

  III-27 Lisy na jiný materiál neţ na kov a dřevo 

  III-28 Stroje razicí, vykrajovací, vysekávací, řezací (mimo pily) 

  III-29 Pily, soustruhy, vrtačky na různý materiál (mimo kov a dřevo) 

  III-30 Stroje (frézovací, hloubicí, dráţkovací, hoblovací, brousicí a lešticí) 

  III-31 Stroje zdrobňovací, drticí (mlýny), třídicí 

  III-32 Stroje pomocné, čerpadla, ventilátory, kompresory a různé pracovní 

stroje 

e) speciální stroje pro různé pracovní obory 

  III-33 Zvláštní stroje důlní, dobývací, zakládací a úpravárenské – stroje pro 

zemní a skalní práce 

  III-34 Stroje stavební a pro úpravu terénu, speciální stroje ţelezniční 

  III-35 Zvláštní stroje hutnické a slévárenské 

  III-36 Zvláštní stroje plynárenské, chemického a gumárenského průmyslu, 

zvláštní stroje keramické, sklářské, popř. umělých hmot 

  III-37 Zvláštní stroje na výrobu buničiny, lepenky a papíru, stroje kartonáţní 

  III-38 Zvláštní stroje na výrobu koţí a koţešin, stroje obuvnické, koţešnické, 

rukavičkářské, brašnářské apod. 

  III-39 Zvláštní stroje textilní a oděvnické (vč. strojů prádelen, čistíren, ţehlíren 

a opraven) 

  III-40 Zvláštní stroje potravinářského, tukového a tabákového průmyslu 

  III-41 Zvláštní stroje zemědělské (vlečné a ostatní) 

  III-42 Zvláštní stroje polygrafické, kancelářské, zdravotnické, statistické a jiné 

neuvedené nebo blíţe neurčené stroje pro různé pracovní obory 

IV. Pracovní, případně cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob 

  IV-43 Silnice, cesty apod. včetně dopravních a pracovních prostorů kolejových 

drah (pracovní, komunikační prostory) veřejného charakteru – pády osob 

na rovině 

  IV-44 Vnitropodniková pracoviště (komunikační prostory) jakékoliv úrovně – 



 

 

pády osob na rovině 

  IV-45 Schody, ţebříky, výstupy – pády osob na nich a z nich 

  IV-46 Ostatní zvýšená pracoviště – pády osob z výše 

  IV-47 Prohlubně, jámy, nezakryté otvory (při pracovišti jakékoliv úrovně) – 

pády osob do hloubky 

V. Materiál, břemena, předměty 

  Va-48 Zemina, hornina, kámen, kusový a sypký materiál – pád materiálu 

  Va-49 Ostatní materiál (mimo zn. 48), předměty, výrobky, zařízení – pád 

předmětů 

  Vb-50 Břemena (materiál, předměty přemísťované nebo jinak manipulované) – 

úrazy břemeny 

  Vb-51 Materiál, předměty – působení ostrými hranami, vyčnívajícími hroty 

apod. při různé manipulaci, chůzi a pohybu 

  Vc-52 Drobné úlomky z materiálu nebo z nástrojů odlétnuvší při ručním 

zpracování, téţ při pádu a rozbití předmětů – vlétnutí do oka, perforace 

jiných částí těla 

  Vc-53 Drobné úlomky z materiálu nebo nástrojů odlétnuvší při strojovém 

zpracování – vlétnutí do oka, perforace jiných částí těla 

VI. Nářadí (náčiní), nástroje, ručně ovládané strojky a přístroje 

  VI-54 Pomocné ruční nářadí (náčiní) dobývací, pro práce zemní, stavební 

a zemědělské 

  VI-55 Pomocné ruční nářadí (náčiní) bicí, utahovací, přidrţovací, spájecí 

a svařovací, čisticí, mazací a jiné 

  VI-56 Pomocné strojní nářadí (upínací “nástroje” a zařízení) 

  VI-57 Měřicí a rýsovací nářadí (nástroje a přístroje), přenosné lampy 

  VI-58 Nástroje ruční (řezné, sekací, krájecí, dlabací, probíjecí, rycí, ubírací, 

brousicí a jiné) 

  VI-59 Nástroje strojní (pro upnutí do strojů a přístrojů, pouţité popř. pro ruční 

práci – nástroje tvářecí) 

  VI-60 Ručně ovládané stroje a přístroje – ochranné přístroje 

VII. Průmyslové škodliviny, horké látky a předměty, oheň a výbušniny 

  VII-61 Látky jedovaté – pevné, tekuté, jedovaté a nedýchatelné plyny 

  VII-62 Látky ţíravé a leptavé (i pokud jsou současně horké) 

  VII-63 Horké látky tekuté i plynné (páry) 

  VII-64 Horké látky pevné, horké předměty, zařízení apod. 

  VII-65 Látky hořlavé a vznětlivé, explozivní plyny, oheň 

  VII-66 Výbušniny (trhaviny, třaskaviny, střelivo) a střelné zbraně 



 

 

  VII-67 Škodlivé paprsky (záření) 

VIII.  Kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem 

  VIII-

68 

Kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem 

IX. Elektřina 

  IX-69 Elektřina vysokého napětí (nad 300 voltů proti zemi) 

  IX-70 Elektřina středního a nízkého napětí (do 300 voltů proti zemi) 

X. Lidé, zvířata a přírodní živly 

  X-71 Zvířata 

  X-72 Úmyslné i neúmyslné poškození, násilí, zranění druhou osobou, ţivelní 

pohromy a jiné přírodní vlivy, atmosféra pracoviště 

XI.  Jiné zdroje 

  XI-73 Zábavní, sportovní, tělocvičné nářadí a zařízení (včetně mechanických), 

gymnastické, sportovní a taneční výkony bez nářadí 

  XI-74 Komplikace při neléčebných lékařských zákrocích, nehody při léčebných 

zákrocích a jejich opoţděné komplikace 

  XI-75 Jiné zdroje, které nelze zařadit do předchozích značek 

 

Klasifikační schéma příčin úrazů 

1. Vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu (nikoli pracoviště) 

2. Chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění 

3. Chybějící (nepřidělené), nedostatečné nebo nevhodné osobní ochranné pracovní 

prostředky 

4. Nepříznivý stav nebo vadné uspořádání pracoviště, popř. komunikace (i kdyţ je 

pracoviště zdrojem úrazu) 

5. Závady v osvětlení a viditelnosti, nepříznivé vlivy hluku, otřesů a vadného ovzduší 

na pracovišti (na komunikaci) 

6. Nesprávná organizace práce 

7. Neobeznámenost s podmínkami bezpečné práce a nedostatek potřebné kvalifikace 

(teoretických znalostí, dovednosti, zácviku, přizpůsobení apod.) 

8. Pouţívání nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. jednání bez oprávnění, 

proti zákazu, prodlévání v ohroţeném prostoru 

9. Odstranění nebo nepouţívání předepsaných bezpečnostních zařízení a ochranných 

opatření 

10. Nepouţívání (nesprávné pouţívání) předepsaných a přidělených osobních 

ochranných pracovních prostředků (přístrojů) 

11. Ohroţení jinými osobami (odvedení pozornosti při práci, ţerty, hádky a jiná 

nesprávná či nebezpečná jednání druhých osob) 

12. Nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící 

tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamţité 

psychofyziologické stavy) a riziko práce 



 

 

13. Ohroţení zvířaty a přírodními ţivly 

14. Nezjištěné příčiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

ZÁZNAM O ÚRAZU 

 
 

Evidenční číslo záznamu: 

 

 

A.Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo: 

1.Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 

 

 IČO:  

2. Předmět podnikání (OKEČ): 

 

3. Místo, kde k úrazu došlo: 

 

4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm 
postiženého? 

       ANO        NE 

5. Činnost, při které k úrazu došlo: 

 

 

B.Údaje o zaměstnavateli, u kterého je postižený v pracovněprávním vztahu 

        (liší-li se od údajů uvedených nahoře): 

1.Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 

 

2. Předmět podnikání (OKEČ): 

 

 

C.Údaje o postiženém: 

1. Jméno a příjmení:  Pohlaví:       muž          žena 

2. Datum narození:  3. Státní příslušnost:  

4. Adresa trvalého pobytu: 

 
5. Adresa pro doručování: 

 

6. Druh práce:  

7. Délka trvání pracovně právního vztahu u zaměstnavatele: roků:  měsíců:  

8. Postižený je: 

    zaměstnanec v pracovním poměru 

    zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

9. Měl postižený kvalifikaci pro výkon práce, při které došlo k úrazu?                          ANO       NE 

 



 

 

      Evidenční číslo záznamu:  

D.Údaje o úrazu: 

1.Datum a hodina úrazu: 

hod. 

2. Začátek směny:(datum a hodina) 

hod. 

3. Počet zraněných osob celkem: 

 

4. Druh zranění a zraněná část těla:  

5. Druh úrazu:          Smrtelný           ostatní 

6. Co bylo zdrojem úrazu? (je možné označit více zdrojů) 

 

 

dopravní prostředek 

kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí 

materiál, břemena, předměty (pád, přiražení 
odlétnutí, náraz, zavalení) 

pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí 

nástroj, přístroj, nářadí 

 průmyslové škodliviny, chemické látky, 
biologické činitele 

horké látky a předměty, oheň a výbušniny 

stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní 

lidé, zvířata nebo přírodní živly 

jiný blíže nespecifikovaný zdroj 

7. Proč k úrazu došlo (příčiny)? (je možné označit více příčin) 

 

 

pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů 
úrazu 

pro špatně, nebo nedostatečně odhadnuté riziko 

pro závady na pracovišti 

 pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance 
včetně osobních ochranných pracovních 
prostředků 

pro porušení pracovní kázně postiženým 

pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání 
lidského činitele 

pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod 

8. Vyčerpávající popis příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu: 
(v případě potřeby připojte další list) 

 

9. Uveďte jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým: 
(v případě potřeby připojte další list) 

 

 
 Datum: Jméno a příjmení: Podpis 

Postižený:   
...................................... 

Svědci:   
...................................... 

Odbory nebo zástupce 
zaměstnanců pro BOZP 

  
...................................... 

Zástupce 
zaměstnavatele: 

  
...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


