Pracovní
úrazy

Pracovní úrazy
• Co je pracovní úraz?
– Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt, které byly
způsobeny zaměstnanci při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s nimi
• Je pracovní úraz
– Stolař si při výrobě nábytku řízne do ruky
– Sekretářka v kanceláři zakopne o koberec a zlomí si ruku
• Není pracovní úraz
– Zaměstnanec jde na oběd do restaurace mimo
pracoviště a na chodníku si zlomí nohu

Pracovní úrazy
• Práva zaměstnance při prac. úrazu

– Náhrada za ztrátu na výdělku
• výše rozdílu mezi průměrným výdělkem a plnou výší
náhrady mzdy nebo platu a plnou výší nemocenského
• nárok na náhradu ztráty na výdělku má zraněný
zaměstnanec po celou dobu pracovní neschopnosti
• nárok na dorovnání ztráty na výdělku má poškozený i
po návratu do zaměstnaní, a to ve chvíli, kdy kvůli
následkům pracovního úrazu musel být přeřazen na
jinou, hůře placenou pozici

Pracovní úrazy
• Práva zaměstnance při prac. úrazu

– Náhrada za bolest
• Každý pracovní úraz má tabulkově přiřazený počet
bodů, tzv. bodové ohodnocení úrazu
• Jeden bod je v současnosti zákonem stanoven na 250
Kč /Př. zranění ohodnoceno na 10 bodů, zraněný má
nárok na 2500 Kč bolestného/

Pracovní úrazy
• Práva zaměstnance při prac. úrazu

– Náhrada za ztížení společenského
uplatnění
• vyplácí se v případě trvalých následků, kdy poškozený
kvůli úrazu nemůže již některé aktivity vykonávat
• výši odškodnění stanovují odborníci, kteří přihlížejí k
životním, pracovním, vzdělávacím a sociálním
potřebám konkrétního zraněného

Pracovní úrazy
• Práva zaměstnance při prac. úrazu

– Náhrada za účelně vynaložené náklady
spojené s léčením
• náhrada nákladů spojených s léčením.
• např. poplatky za léky, jízdy do nemocničních zařízení,
speciální zdravotní pomůcky, aj.

– Náhrada za věcnou škodu
• skutečná věcná škoda, která při pracovním úrazu
vznikla
• může se jednat o rozbité hodinky, roztrhané oblečení,
zničený telefon, aj.

Pracovní úrazy
• Zaměstnanec nemůže svá práva na odškodnění
úrazu uplatnit v případě, že si úraz nebo poškození
zdraví přivodil :
– porušením bezpečnostních nebo jiných
předpisů
– v opilosti nebo pod vlivem drog
– pod vlivem jiných návykových látek
– tím, že jednal nebo se choval lehkomyslně či
neobvykle a musel si při tom být vědom, že si
úraz nebo poškození zdraví může přivodit

Kniha úrazů
• K čemu slouží KÚ?
– KÚ je evidenční kniha na pracovišti, kam vedoucí
pracovník bezodkladně zapisuje všechny úrazy, které se
na pracovišti stanou
– A to i v případě kdy:
– nebyla způsobena pracovní neschopnost zaměstnance
– byla způsobena pracovní neschopnost zaměstnance
nepřesahující tři kalendářní dny
– byla způsobena pracovní neschopnost zaměstnance delší
než tři kalendářní dny
– došlo k úmrtí zaměstnance

Záznam /protokol/ o úraze
• K čemu slouží záznam o úraze?
– Záznam o pracovním úrazu je povinen
vypracovat zaměstnavatel v případě, že
pracovní neschopnost je delší než tři kalendářní
dny nebo smrt zaměstnance a to do pěti
pracovních dnů po oznámení úrazu

Záznam /protokol/ o úraze
• K čemu slouží záznam o úraze?
– Smyslem formuláře je jednotné zaznamenání
všech údajů souvisejících s pracovním úrazem:
• údaje o zaměstnanaci a zaměstnavateli
• údaje spojené se samotným úrazem
/např.vznik, příčina, následná opatření, aj./
– Vyplněný a dotyčnými osobami podepsaný
formulář zaměstnavatel zasílá na příslušné
instituce/např. oblastní inspektorát práce, Policie
ČR či jiné předpisem určené organizace/

Odpovědnost zaměstnance
za škodu
• způsobenou pod vlivem alkoholu /drog a jiných
návyk. látek/ nebo úmyslně:
– zaměstnanec je povinnen uhradit škodu v
plném rozsahu
• způsobenou nedbalostí:
– zaměstnanec je povinnen uhradit škodu max.
do výše čtyřapůlnásobku průměrného
měsíčního výdělku

