
Odbory 

Zaměstnanci 

Zaměstnavatel 





OD 1.1.2014: 
 
NV č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových  

    látek 
 
NV č. 41/2014 Sb. o stanovení jiných návykových 

    látek a jejich limitních hodnot, 
    při jejichž dosažení v krevním 
    vzorku řidiče se řidič považuje 
    za ovlivněného takovou  
    návykovou látkou 
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NV č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich 
limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče 
se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou 



OD 2.4.2014: NV č. 41 ze dne 26. února 2014 

 o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, 

 při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje 

 za ovlivněného takovou návykovou látkou 

 

§ 1 Stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot 

(1) Stanovují se tyto jiné návykové látky a jejich limitní hodnoty, při 
jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za 
ovlivněného takovou návykovou látkou: viz tab. 

 

(2) Krevní vzorek se získává oddělením krevního séra z odebrané 
krve řidiče. 
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Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC) 2 
Methamfetamin 25 
Amfetamin 25 

3,4-Methylendioxymethamfetami n (MDMA) 25 
3,4-Methylendioxyamfetamin (MDA) 25 
Benzoylekgonin 25 
Kokain 25 
Morfin 10 
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ČMKOS 



Netrestejme zaměstnance za to, že se léčí 

Tisková zpráva z 27. 2. 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

Českomoravská konfederace odborových svazu 

náměstí W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3 

tel.: +420 721 464 069, +420 234 462 329 

e-mail: kasparova.jana@cmkos.cz 

 www.cmkos.cz   www.esondy.cz  

http://www.esondy.cz/
http://www.esondy.cz/


ČMKOS k návrhu vlády zvýšit nemocenské dávky  

Netrestejme zaměstnance za to, že se léčí 

 Odbory vítají, že se vláda vstřícně postavila 

 k neutěšené situaci dlouhodobě nemocných. 
Bohužel však ne v dostatečné výši, uvedl dnes 
předseda ČMKOS Josef Středula na adresu 
rozhodnutí vlády zvýšit nemocenskou u dlouhodobé 
nemoci: „ČMKOS navrhovala a požaduje, aby 
nemocní zaměstnanci dostávali od 2. měsíce 78 % 
vyměřovacího základu.  
 



ČMKOS k návrhu vlády zvýšit nemocenské dávky  

Netrestejme zaměstnance za to, že se léčí 

 Systém nemocenského pojištění je přebytkový, avšak 
za cenu, že nemocným není poskytována dostatečná 
náhrada ušlého příjmu. Nemocné trestáme za to, že 
se léčí a v době nemoci propadají pod hranici 
příjmové chudoby. To se týká dvou třetin 
všech zaměstnanců, kteří nedosahují na průměrnou 
mzdu a při dlouhodobé nemoci jsou ohroženi 
sociálním vyloučením.  



ČMKOS k návrhu vlády zvýšit nemocenské dávky  

Netrestejme zaměstnance za to, že se léčí 

 Očekáváme, že se nyní politické strany a hnutí, které 
budou kandidovat v nadcházejících parlamentních 
volbách, vyjádří, jak chtějí motivovat, aby se lidé z 
finančních důvodů nebáli léčit a nemuseli se při 
dlouhodobé nemoci zadlužovat. Odbory budou 
požadovat vyšší vyměřovací základ i u prvních 30 
dnů nemoci. „ 

 







 

  Úrazy 2016 
 

 55 dní na jeden pracovní úraz 

 1 % zaměstnanců je postiženo PÚ 

 

Smrtelné úrazy HK + PCE 8   

Smrtelné úrazy ČR 93  

Závažné pracovní úrazy 149   

Ostatní úrazy 5 500 

 



Rok 

Průměrný počet 

osob aktivních v 

národním 

hospodářství 

v tis. 

Celkový počet pracovních 

úrazů s pracovní 

neschopností delší než tři 

kalendářní dny 

Počet smrtelných 

úrazů 

Počet závažných 

úrazů 

Počet ostatních 

úrazů 

2005 3 907,10 67 692 169 1 114 66 409 

2006 3 934,90 68 067 156 1 087 66 824 

2007 4 003,40 64 987 192 1 103 63 692 

2008 4 037,10 61 310 192 1 087 60 031 

2009 3 816,00 42 931 128 870 41 933 

2010 3 786,10 44 112 137 936 43 039 

2011 3 773,30 41 922 139 1 505 40 278 

2012 3 775,10 40 690 105 1 473 39 112 

2013 3 737,40 40 215 109 1 383 38 723 

2014 3 775,90 41 771 106 1 417 40 248 

2015 3 887,70* 41 441 122 1 299 40 020 15 

Hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v letech 2005 - 2015 v působnosti SÚIP 



Úrazy v roce 
2016  -  VO 

Ústí n. Orlicí 

 

Celkem 

PÚ 

 

  

Smrtelné 

 PÚ 

 

 

 PÚ 

s hospital. 

> 5 dní 

 

 PÚ bez 

hospital. 

 

 

PÚ šetřeno 

ZO OS 

KOVO 

 

PÚ šetřeno 

OIP nebo 

PČR 

 

Počet 

zaměstnanců 

CELKEM:  94 0 32 62 32 2 10 766 
KAROSA 15 0 15 0 2 2 3 260 

C.I.E.B. Kahovec 1 0 0 1 1 0 215 

ANTIKOR 2 0 0 2 0 0 46 

Rieter CZ 0 0 0 0 0 0 481 

Autoneum CZ 0 0 0 0 0 0 860 

Schaltag CZ 0 0 0 0 0 0 125 

Bühler CZ 8 0 7 1 8 0 450 

ZEZ SILKO 1 0 1 0 0 0 160 

OEZ 13 0 0 13 13 0 1 883 

ORLIČAN 5 0 0 5 4 0 324 

SCHEMPP-HIRTH 0 

ZO OS KOVO Lanškroun 4 0 4 0 4 0 1506 

AVX 45 0 5 40 0 0 1 456 
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ÚRAZY 
 

ZP 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 290/1995 Sb. 
kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 276/2015 Sb. 
o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 
způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb.  
o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 



ZP - Oddíl 4 Společná a zvláštní ustanovení o pracovních  
  úrazech a nemocech z povolání 
§ 271k 

(1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona 
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 (§ 273 a 274). 



ZP - Oddíl 4 Společná a zvláštní ustanovení o pracovních  
  úrazech a nemocech z povolání 
§ 271k 
 

(2) Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, 
který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních 
úkolů. 



ZP - Oddíl 4 Společná a zvláštní ustanovení o pracovních  
  úrazech a nemocech z povolání 
§ 271k 
 

(3) Pracovním úrazem není úraz, který se 
zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a 
zpět. 



ZP - Oddíl 4 Společná a zvláštní ustanovení o pracovních  
  úrazech a nemocech z povolání 
§ 271k 
 

(4) Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené 
ve zvláštním právním předpisu. 
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 290/1995 Sb. 
ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
Změna: 114/2011 Sb. 
Změna: 168/2014 Sb. 



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 290/1995 Sb. 
ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
 

 (1)  Nemoci  z  povolání   jsou  nemoci  vznikající  
nepříznivým působením   chemických,  fyzikálních,   
biologických  nebo  jiných škodlivých vlivů,  pokud 
vznikly za  podmínek uvedených v  seznamu nemocí z 
povolání.  Nemocí z povolání se rozumí  též akutní 
otrava vznikající nepříznivým působením chemických 
látek. 



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 276/2015 Sb. 
ze dne 12. října 2015 

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění  způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání 
Změna: 224/2016 Sb. 

§ 1 (1)  Bolestí se pro účely tohoto nařízení rozumí tělesné a 
 duševní strádání způsobené 
a) poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů 
obvykle doprovázejících poškození zdraví, a 

b) léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně 
komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti 
s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 276/2015 Sb. 
ze dne 12. října 2015 

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění  způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání 
Změna: 224/2016 Sb. 
 

§ 1 (2) Ztížením společenského uplatnění se pro účely tohoto 
nařízení rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví (dále 
jen "trvalé poškození zdraví") pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních 
dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění 
poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, 
pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb. 



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 276/2015 Sb. 
ze dne 12. října 2015 

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění  způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání 
Změna: 224/2016 Sb. 
 

§ 2 
(1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v 

bodech. Počty bodů pro ohodnocení 
a)bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená 
1.pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení a 

 2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto 
nařízení, 



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 276/2015 Sb. 
ze dne 12. října 2015 

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění  způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání 
Změna: 224/2016 Sb. 

§ 2 
(1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v 

bodech. Počty bodů pro ohodnocení 
b)ztížení společenského uplatnění v oblasti životních, 
pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb způsobené  
1.pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení a 

 2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto 
nařízení, 



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 276/2015 Sb. 
ze dne 12. října 2015 

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění  způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání 
Změna: 224/2016 Sb. 
 

§ 2 

 
 (2) Bodové ohodnocení bolesti se uvede v lékařském 
posudku o ohodnocení bolesti a bodové ohodnocení 
ztížení společenského uplatnění se uvede v lékařském 
posudku o ohodnocení ztížení společenského 
uplatnění. 



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 276/2015 Sb. 
ze dne 12. října 2015 

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění  způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání 
Změna: 224/2016 Sb. 
 

§ 3 
 

1) Hodnota 1 bodu činí 250 Kč. 
 

2) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se 
stanoví tak, že bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení 
společenského uplatnění se násobí hodnotou 1 bodu v 
korunách českých. 



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 276/2015 Sb. 
ze dne 12. října 2015 

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění  způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání 
Změna: 224/2016 Sb. 
 

§ 4 ……. 
 
(3) Pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání způsobily více 
poškození zdraví, bolest se hodnotí pro každé poškození zdraví 
zvlášť a bodové ohodnocení bolesti jednotlivých poškození 
zdraví se sčítá. 



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 276/2015 Sb. 
ze dne 12. října 2015 

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění  způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání 
Změna: 224/2016 Sb. 
 

§ 4 ……. 
 
(4) Pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání způsobily více 
poškození zdraví, hodnotí se ztížení společenského uplatnění 
pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení 
jednotlivých poškození zdraví se sčítá. 



   

 

32 

NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu  



 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  

Pracovní úraz 
Hlavní povinnosti zaměstnavatele – jak postupovat při evidenci pracovního úrazu 

a jeho šetření: 

Objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti 
zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, 
svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro 
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby 
objasnění příčin a okolností vzniku prac. úrazu 
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 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  

Pracovní úraz 
Hlavní povinnosti zaměstnavatele – jak postupovat při evidenci 

pracovního úrazu a jeho šetření: 
O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele zaměstnavatel bez 

zbytečného odkladu uvědomí  zaměstnavatele úrazem postiženého 
zaměstnance, umožní mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku 
pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění 

Každý pracovní úraz neprodleně zapsat do knihy úrazů vedené na pracovišti 
Do pěti pracovních dnů sepsat záznam o úrazu u PÚ, který způsobil 

pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny nebo smrt 
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 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  

 Zaměstnavatel3) vede evidenci o úrazech v knize úrazů4) v elektronické nebo listinné 
podobě. Evidence obsahuje tyto údaje: 
 

a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení úrazem postiženého zaměstnance5), 
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, podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení 
h) popis úrazového děje, 
i) druh úrazu6), 
j)  zdroj úrazu, 
k)  příčiny úrazu, 
l)  jména svědků úrazu, 
m)  jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal. 
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 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  

 

  Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl 
zaměstnanec vyslán7) nebo dočasně přidělen8), zaznamenají údaje 
podle odstavce 1 do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého 
zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený 
zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen. 
 
 Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost potvrzenou 
kopii nebo výpis údajů v knize úrazů9) o jeho úrazu; dojde-li ke 
smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá rodinným příslušníkům 
zaměstnance na jejich žádost9). 
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 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  

 

   

Pro statistické účely se smrtelným pracovním 
úrazem rozumí takové poškození zdraví, 

na jehož následky úrazem postižený 
zaměstnanec nejpozději 

 do 1 roku zemřel. 
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 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

(1) 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 práci10), 
c)  příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické 

osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti11), 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 předpisu12), jde-li o závažný pracovní úraz 
podle jiného právního předpisu13), 

e)  zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, 
f)  zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn14).  
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 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

(2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného 
odkladu 

a)  územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 
b)  odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP, 
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, 
f)  zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený 

zaměstnanec pojištěn. 
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 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

 

  Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého 
zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, 
kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného 
odkladu oprávněným osobám15) – ZP §105, odst.3. 

 

ZP §105, odst.3 Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o 
všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo 

 

a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo 
b) k úmrtí zaměstnance. 

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému 
zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho 

rodinným příslušníkům. 40 



 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 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, 
e)  organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.  
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 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

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, 

e)  organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro 
případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
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 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

 

§ 7a 
 

Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných 
událostí z důvodu zákonného pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání záznam 
o úrazu i organizační jednotce pojišťovny, u které 
je pro tento účel pojištěn 16). 
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 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Činnosti a úkony, které následují po vzniku pracovního úrazu 
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Činnost Termín Provádí Předpis 

Poskytnutí první pomoci, v případě 
potřeby přivolání lékaře nebo transport 
zraněného Ihned 

Svědci úrazu, příp. jiné 
osoby, které se ke 
zraněnému dostaly později 

§ 150, 151 zákona č. 40/2009 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, § 9 
zákona č. 20/1966 Sb.,ve znění 
pozdějších předpisů 

Oznámení pracovního úrazu svému 
nadřízenému Bezodkladně Zraněný zaměstnanec (svědci úrazu)  § 106 ZP odst. 4, písm. h) 

Objasnění příčin a okolnosti vzniku 
pracovního úrazu Ihned 

Zaměstnavatel za účasti zraněného 
zaměstnance, pokud to jeho zdravotní stav 
dovolí, svědků a za účasti odborové 
organizace nebo zástupce pro oblast BOZP § 105 ZP odst. 1 



 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Činnosti a úkony, které následují po vzniku pracovního úrazu 
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Činnost Termín Provádí Předpis 

Zaevidování úrazu v knize úrazů a přijmutí 
opatření proti opakování pracovních úrazů 

Zápis do knihy 
ihned 
 
Přijmutí opatření 
- po 
vyšetření 
pracovního 
úrazu 

Zaměstnavatel 
 
Ten také vydá zaměstnanci na jeho žádost 
kopii nebo výpis údajů v knize úrazů o jeho 
úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, 
zaměstnavatel je vydá rodinným příslušníkům 
zaměstnance na jejich žádost 

§ 105 ZP odst. 2, § 2 nařízení vlády 
č. 210/2010 Sb. 



 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Činnosti a úkony, které následují po vzniku pracovního úrazu 
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Činnost Termín Provádí Předpis 

Ohlášení pracovního úrazu: 
a) územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištění skutečnosti tomu, 
že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin 
b) odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP 
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 /podle dozoru, 
e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, 
f) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec 
pojištěn 

Bez zbytečného 
odkladu Zaměstnavatel 

§ 105 ZP § 4 nařízení vlády č. 
201/2010 Sb. 



 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Činnosti a úkony, které následují po vzniku pracovního úrazu 
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Činnost Termín Provádí Předpis 

Ohlášení smrtelného pracovního úrazu: 
a) územně příslušnému útvaru Policie ČR 
b) odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP 
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 /podle dozoru/ 
e) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním 
úrazem postižený zaměstnanec 

Bez zbytečného 
odkladu Zaměstnavatel 

§ 105 ZP 
§ 4 nařízení vlády 
č. 201/2010 Sb. 



 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Činnosti a úkony, které následují po vzniku pracovního úrazu 
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Činnost Termín Provádí Předpis 

Sepsání záznamu o úrazu /hlášení 
změn/ u pracovního úrazu, jehož 
následkem došlo ke zranění 
zaměstnance s pracovní neschopností 
delší než 3 kalendářní dny, nebo k 
úmrtí zaměstnance 

Neprodleně, nejpozději 
do pěti pracovních dnů 
ode dne, kdy se o úrazu 
dozvěděl Zaměstnavatel 

§ 105 ZP, odst. 3, 
§ 5 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 

Předání záznamu o úrazu postiženému 
zaměstnanci a v případě smrtelného 
pracovního úrazu jeho rodinným 
příslušníkům Bez zbytečného odkladu Zaměstnavatel § 105 ZP, odst. 3 



 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Činnosti a úkony, které následují po vzniku pracovního úrazu 
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Činnost Termín Provádí Předpis 

Zaslání záznamu o úrazu /hlášení změn/ za uplynulý kalendářní měsíc  
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 /podle dozoru/ 
d) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec 
pojištěn 
e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro 
případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
------------ 
Formulář „Záznam o úrazu - hlášení změn“ zašle zaměstnavatel úrazem 
postiženého zaměstnance rovněž odborové organizaci a zástupci pro oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Do pátého dne 
následujícího 
měsíce Zaměstnavatel § 105 ZP, odst. 4, 



 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Činnosti a úkony, které následují po vzniku pracovního úrazu 
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Činnost Termín Provádí Předpis 

Zaslání záznamu o úrazu v případě smrtelného pracovního 
úrazu 
a) územně příslušnému útvaru Policie ČR 
b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, nebo 
příslušnému obvodnímu báňskému úřadu /podle dozoru/ 
c) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním 
úrazem postižený zaměstnanec pojištěn 
d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je 
zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Do pěti dnů ode 
dne, kdy se o 
úrazu dozvěděl Zaměstnavatel 

§ 105 ZP 
§ 7 nařízení vlády 
č.201/2010 Sb. 



 Bezpečnost práce – související zákony 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Činnosti a úkony, které následují po vzniku pracovního úrazu 
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Činnost Termín Provádí Předpis 

Způsob a výši náhrady škody je zaměstnavatel povinen 
projednat s odborovou organizací a se zaměstnancem 

Bez zbytečného 
odkladu Zaměstnavatel § 369 odst. 2 ZP 



   

 

52 Novinky v zákonech 



 VYHLÁŠKA č. 180/2015 Sb. 

 ze dne 9. července 2015 

 o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

 zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a  

 zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce 

 po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány  

 mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, 

 za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto  

 práce konat z důvodu přípravy na povolání 

 (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) 

 



 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 276/2015 Sb. 

 ze dne 12. října 2015 

 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 
způsobené pracovním úrazem 

 nebo nemocí z povolání 

 
Změna: 224/2016 Sb. 

 



 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 291/2015 Sb.  

 ze dne 5. října 2015 

 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

 



 VYHLÁŠKA č. 294/2015 Sb. 

 ze dne 27. října 2015, 

 kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních  

 komunikacích 

 

 Změna: 84/2016 Sb. 



 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 351/2015 Sb. 

 ze dne 7. prosince 2015 

 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení  

 pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem  

 nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady  

 nákladů na výživu pozůstalých podle  

 pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) 

 



 VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. 

 ze dne 22. ledna 2016 

 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 

 



 VYHLÁŠKA č. 93/2016 Sb. 

 ze dne 23. března 2016 

 o Katalogu odpadů 



 VYHLÁŠKA č. 94/2016 Sb. 

 ze dne 23. března 2016 

 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 



 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 97/2016 Sb. 

 ze dne 16. března 2016 

 o technických požadavcích na výbušniny 

 



 ZÁKON č. 263/2016 Sb. 

 ze dne 14. července 2016 

 atomový zákon 

 
Účinnost od 1. 1. 2017 

 



 VYHLÁŠKA č. 358/2016 Sb. 

 ze dne 17. října 2016 

 o požadavcích na zajišťování kvality a technické  

 bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných  

 zařízení 

 



 VYHLÁŠKA č. 359/2016 Sb. 

 ze dne 17. října 2016 

 o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné  

 události 

 



 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 363/2016 Sb. 

 ze dne 12. října 2016 

 o zavedení letního času v letech 2017 až 2021 

 



 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 363/2016 Sb. 
 

 § 2 Počátek a konec letního času v letech 2017 až 2021 
 

(1) Letní čas se zavádí 

 
 a) v roce 2017 dnem 26. března, 
 
 b) v roce 2018 dnem 25. března, 
 
 c) v roce 2019 dnem 31. března, 
 
 d) v roce 2020 dnem 29. března, 
 
 e) v roce 2021 dnem 28. března. 



 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 363/2016 Sb. 
 

 § 2 Počátek a konec letního času v letech 2017 až 2021 
 

 (2) Letní čas končí  
 

 a) v roce 2017 dnem 29. října, 
 
 b) v roce 2018 dnem 28. října, 
 
 c) v roce 2019 dnem 27. října, 
  
 d) v roce 2020 dnem 25. října, 
 
 e) v roce 2021 dnem 31. října. 

 
 



 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 363/2016 Sb. 

  § 3  Vliv zavedení letního času na stanovenou 

   týdenní pracovní dobu 

 

(1) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým 
počátek letního času v letech 2017 až 2021 připadne do 
jejich směny, pokud se tato směna v důsledku zavedení 
letního času zkrátí, bude v příslušném týdnu o jednu hodinu 
kratší. 



 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 363/2016 Sb. 

  § 3  Vliv zavedení letního času na stanovenou 

   týdenní pracovní dobu 

 

(2) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým 
konec letního času v letech 2017 až 2021 připadne do jejich 
směny, pokud se tato směna v důsledku ukončení letního 
času prodlouží, bude v příslušném týdnu o jednu hodinu 
delší. 



   

 

70 





ZP § 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a 
nemocech z povolání 

(1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, 
je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto 
úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní 
stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti 
odborové organizace a zástupce pro oblast BOZP a 
bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do 
doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního 
úrazu. ….. 



ZP 

 § 321 

   

  Odborové organizace dbají o dodržování tohoto zákona, 
zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o BOZP a 
ostatních pracovněprávních předpisů. 

 



ZP  § 322 

 (1) Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad 
stavem BOZP u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je 
povinen odborové organizaci umožnit výkon kontroly a za tím 
účelem jí 

a) zajistit možnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své 
povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda 
soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující 
práci, 

 

b) zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení 
zaměstnavatelů pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření 
zaměstnavatelů s osobními ochrannými pracovními prostředky, 



ZP   § 322 
 (1) Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad 

stavem BOZP u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je 
povinen odborové organizaci umožnit výkon kontroly a za tím 
účelem jí 

 
c) zajistit možnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně 

vyšetřuje pracovní úrazy, 
 
d) zajistit možnost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a 

nemocí z povolání, popřípadě je objasňovat, 
 
e) umožnit zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 



ZP   § 322 

 

 2) Náklady vzniklé výkonem kontroly nad BOZP včetně 
nákladů na školení k prohloubení kvalifikace svazových 
inspektorů bezpečnosti práce pověřených výkonem této 
kontroly hradí stát na základě dohody s odborovou 
organizací. 



ZP   § 287 Informování a projednání 

(1) Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou 
organizaci o 

 b) záležitostech uvedených v § 279. 

 

(2) Zaměstnavatel je povinen projednat s odborovou 
organizací 

 h) záležitosti uvedené v § 280 

 



ZP   § 279 Informování 

 

(1) Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance 
o  

e) záležitostech v rozsahu stanoveném v § 280, 

h) bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu 
stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 a § 108 a 
zvláštním zákonem37), 

 

 



ZP   § 280 Projednání 

 

(1)  Zaměstnavatel je povinen se zaměstnanci 
projednat 

 

 e) bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu 
stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 a § 108 a 
zvláštním zákonem37), 
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§ 101 až § 106 odst. 1 a § 108 ZP a další zákony 






