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ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ  

I.	Evidence pracovních úraz ů 

Nařízením vlády č. 170/2014 Sb. se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Od roku 2015 jsou nové závazné 
tiskopisy pro „Záznam úrazu“ a „Záznam úrazu - hlášení změn“. S ohledem na podstatné 
změny uvádíme výčet povinností.  
 
1) Každý zaměstnavatel povinen vést evidenci o všech pracovních úrazech, tedy 

i takových, při nichž nevznikla pracovní neschopnost. 
 
2) Zaměstnavatel vede evidenci o všech úrazech v knize úrazů bez ohledu na to, zda-li 

vznikla DPN. Evidence obsahuje tyto údaje:  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení 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 zran ění a zraněná část t ěla podle p řílohy č. 3 k nařízení vlády, 
h) popis úrazového d ěje, 
i) druh úrazu, 
j) zdroj úrazu, 
k) příčiny úrazu, 
l) jména svědků úrazu, 
m) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal. 

 
3) Vyhotovit záznam o pracovním úrazu  je zaměstnavatel povinen v případě, kdy 

následkem pracovního úrazu vznikla  DPN delší než 3 kalendářní dny nebo k úmrtí 
zaměstnance.  

  
4) Ohlašovací povinnosti zam ěstnavatele 

Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu 
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, 
b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
c) 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, 

d) 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, 

e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil. 
 
Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz  bez zbytečného odkladu 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 
b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické 

osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, 
d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, 
e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, 
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f) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený 
zaměstnanec pojištěn. 

  
5) Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance 

neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl a 
předává bez zbytečného odkladu oprávněným osobám. 

 
6) Zasílání záznam ů o úrazu 

Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce 

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

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické 
osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, 

c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 
technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, 

d) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn. 
 
V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 
5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl, 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 
b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické 

osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, 
c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, 
d) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený 

zaměstnanec pojištěn. 
 
Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí záznam o úrazu i organizační 
jednotce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn, bez zbyte čného odkladu.  
 
 
Zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb., o bodovém ohodnocení bolestného 
Vyhláška č. 440/2001 Sb., o bodovém ohodnocení bolestného a ztížení společenského 
uplatnění, byla novým občanským zákoníkem zrušena. Některé pojišťovny a jiné instituce se 
dohodly, že budou uznávat bodové ohodnocení bolestného a ztížení společenského 
uplatnění podle již zrušené vyhlášky č. 440/2001 Sb., protože to považují v současné době 
za přiměřené odškodnění odpovídající zásadám slušnosti. Pokud poškozený, kterému bude 
poskytnuta náhrada podle zrušené vyhlášky, nebude spokojen a bude žádat odškodnění 
vyšší, může podat žalobu u soudu a o jeho nároku bude rozhodnuto již nikoli podle zrušené 
vyhlášky, ale podle rozhodnutí soudu. 
 
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojišt ění  
Účinnost zákona se posouvá na 1. 1. 2017.  
 


