Postup při pracovním úrazu

1. EVIDENCE ÚRAZŮ
1.1

Kniha úrazů (příloha č. 1)

Zaměstnavatel vede evidenci VŠECH úrazu v knize úrazů. I v případě, že jimi nebyla
způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3
kalendářní dny.
V případě, že došlo k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo
dočasně přidělen, provede záznam do knihy úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého
zaměstnance i zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán.
Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci kopii nebo výpis údajů z knihy úrazů na jeho
žádost

1.2

Záznam o úrazu (příloha č. 2)

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit záznam o úraze v případě že došlo:


ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny,



k úmrtí zaměstnance.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen předat postiženému zaměstnanci a v případě
smrtelného pracovního úrazu jeho rodinním příslušníků,
V případě, že došlo k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo
dočasně přidělen, provede záznam o úrazu zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance,
Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů
ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl.
V případě, že se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm
uvedených údajů, vyhotovit „Záznam o úrazu-hlášení změn“ (příloha č. 3)

1.3

Odeslání záznamu příslušným orgánům

Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do 5. dne
následujícího měsíce:



územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že
v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,



příslušnému oblastnímu inspektorát práce, došlo-li k úrazu u fyzické osoby nebo
právnické osoby, která podléhá jeho kontrolní působnosti,



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



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
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2.

OZNÁMENÍ PRACOVNÍHO ÚRAZU

Každý zaměstnanec je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit svému nadřízenému
vedoucímu zaměstnanci pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a pracovní úraz
jiného zaměstnance, popř. úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při
objasnění jeho příčin.
Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu:


územně příslušnému útvaru Policie ČR, 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 inspektorát práce, došlo-li k úrazu u fyzické osoby nebo
právnické osoby, která 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, jde-li o závažný pracovní úraz.



zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,



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

3. SMRTELNÝ ÚRAZ
V případě smrtelného úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode
dne, kdy se o úrazu dozvěděl:


územně příslušnému útvaru Policie ČR,



příslušnému oblastnímu inspektorát práce, došlo-li k úrazu u fyzické osoby nebo
právnické osoby, která podléhá jeho kontrolní působnosti,



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



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.

Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu:


územně příslušnému útvaru Policie ČR,



odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,



příslušnému oblastnímu inspektorát práce, došlo-li k úrazu u fyzické osoby nebo
právnické osoby, která podléhá jeho kontrolní působnosti,
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příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické
zařízení vrchnímu dozoru,



zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec
pojištěn,



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

4. STANOVENÍ OPATŘENÍ PROTI OPAKOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
(příloha č. 4)
Zaměstnavatel musí zajistit vyšetření příčin a okolností pracovního úrazu. Šetření představuje
soubor úkonů, které jsou vedoucímu zaměstnanci společnosti za případné účinné spolupráce s
osobou odborně způsobilou v prevenci rizik povinni zajistit nebo provést v případě vzniku
pracovního úrazu. Jedná se o:


stanovení a realizace nápravných opatření proti opakování pracovního úrazu,



seznámení dotčených zaměstnanců s příčinami pracovního úrazu a přijatými opatřeními
proti jeho opakování.
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Příloha č. 1
Evidence (každý zápis do Knihy úrazů) obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen "jméno") úrazem postiženého zaměstnance,
b) datum a hodinu úrazu,
c) místo, kde k úrazu došlo,
d) činnost, při níž k úrazu došlo,
e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
f) celkový počet zraněných osob,
g) druh zranění a zraněná část těla,
h) druh úrazu,
i) zdroj úrazu,
j) příčiny úrazu,
k) jména svědků úrazu,
l) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal
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Příloha č. 2
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Příloha č. 4

STANOVENÍ NÁPRAVNÝCH A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ
Identifikace podnětné události:
Pracovní úraz
Evidenční číslo záznamu:
Údaje o zraněném:

datum narození:

Datum úrazu:
Stručný popis:

Závěry ze šetření:
Stanovená opatření:
Technická:

Organizační:

Výchovná:

Např. Zraněná opakovaně proškolena se zdůrazněním opatrnosti při pohybu na žebříku (zákaz
seskakování apod.).

Školení provedla:

Dne:

Podpis zraněného:

KONTROLA PLNĚNÍ STANOVENÝCH OPATŘENÍ
Výsledek kontroly:
Např. Opatření splněno.
Datum:

Kontrolu provedl:
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