
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 železniční, 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, svážné) 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, těžní 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 použité jako hnací 

  III-13 Motory dopravních prostředků (mimo dopravu) 

  III-14 Zařízení pro převod hnací síly 

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

  III-15 Okružní, rámové a jiné pily na dřevo 

  III-16 Soustruhy a vrtačky na dřevo 

  III-17 Frézovací, drážkovací a žlábkovací stroje na dřevo 

  III-18 Hoblovací, brousicí a lešticí stroje na dřevo 

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

bednářské a jiné mimo speciální papírenské) 

c) obráběcí a tvářecí stroje na kovy (použité 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) běžné obráběcí, tvářecí a pracovní stroje na ostatní materiál (mimo stroje 

speciální a různé stroje pomocné používané v různých pracovních oborech) 

  III-27 Lisy na jiný materiál než 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, drážkovací, 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 železniční 

  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 kartonážní 

  III-38 Zvláštní stroje na výrobu koží a kožešin, stroje obuvnické, kožešnické, 

rukavičkářské, brašnářské apod. 

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

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 blíže 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, žebříky, 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, též 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, přidržovací, 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, použité 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 žíravé 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, živelní 

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 opožděné 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 když 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. Používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. jednání bez oprávnění, 

proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru 

9. Odstranění nebo nepoužívání předepsaných bezpečnostních zařízení a ochranných 

opatření 

10. Nepoužívání (nesprávné používání) předepsaných a přidělených osobních 

ochranných pracovních prostředků (přístrojů) 

11. Ohrožení jinými osobami (odvedení pozornosti při práci, žerty, 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 okamžité 

psychofyziologické stavy) a riziko práce 



13. Ohrožení zvířaty a přírodními živly 

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: 

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

 


