
                          494/2001 Sb.  
                         NA ŘÍZENÍ VLÁDY  
                   ze dne 14. listopadu 2001,  
      kterým se stanoví zp ůsob evidence, hlášení a zasílání  
      záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh  orgán ů  
     a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá  
                         záznam o úrazu  
  
     Vláda na řizuje  podle § 133c  odst. 7 zákona  č. 65/1965 Sb.,  
zákoník práce, ve zn ění zákona č. 155/2000 Sb.:  
  
                               § 1  
  
     Zam ěstnavatel vede evidenci v knize úraz ů tak, aby obsahovala  
všechny údaje pot řebné  k sepsání záznamu o úrazu.  Záznam o úrazu  
sepisuje zam ěstnavatel nejpozd ěji do  5 pracovních dn ů po oznámení  
pracovního úrazu  a postupuje p řitom podle  vzoru záznamu o úrazu,  
který je uveden v p říloze k tomuto na řízení.   
  
                               § 2  
  
     Pro ú čely  hlášení úrazu podle  tohoto na řízení je  smrtelným  
pracovním úrazem takové poškození  zdraví, které zp ůsobilo smrt po  
úrazu nebo  na jehož následky  zam ěstnanec zem řel nejpozd ěji  do 1  
roku.   
  
                               § 3  
  
     (1) Zam ěstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbyte čného odkladu  
a) státnímu zástupci nebo územn ě  p říslušnému útvaru Policie České  
   republiky,   nasv ědčují-li   zjišt ěné   skute čnosti   tomu,  že  
   v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán tre stný čin,  
b) p říslušnému  odborovému  orgánu  nebo  zástupci zam ěstnanc ů pro  
   oblast bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci,1)  
c) zam ěstnavateli, který zam ěstnance k práci u n ěho vyslal,2)  
d) organiza ční   jednotce   p říslušné   pojiš ťovny,   u  které  je  
   zam ěstnavatel pojišt ěn pro p řípad své odpov ědnosti za škodu p ři  
   pracovním úrazu,3)  
e) p říslušnému inspektorátu bezpe čnosti práce, došlo-li k úrazu na  
   pracovišti,  stavbách a  p ři činnostech,  které podléhají  jeho  
   dozoru,4)   nebo   p říslušnému    obvodnímu   bá ňskému   ú řadu,  
   podléhá-li činnost, pracovišt ě nebo technické za řízení vrchnímu  
   dozoru podle zvláštního  zákona,5) vyžaduje-li p oškození zdraví  
   hospitalizaci zam ěstnance delší než 5 dní.  
  
     (2) Zam ěstnavatel   ohlásí   smrtelný   pracovní   úraz   b ez  
zbyte čného odkladu  
a) územn ě p říslušnému útvaru Policie České republiky,  
b) p říslušnému  odborovému  orgánu  nebo  zástupci zam ěstnanc ů pro  
   oblast bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci,1)  
c) zam ěstnavateli, který zam ěstnance k práci u n ěho vyslal,2)  
d) p říslušnému inspektorátu bezpe čnosti práce, došlo-li k úrazu na  
   pracovišti,  stavbách a  p ři činnostech,  které podléhají  jeho  
   dozoru,4)   nebo   p říslušnému    obvodnímu   bá ňskému   ú řadu,  
   podléhá-li činnost, pracovišt ě nebo technické za řízení vrchnímu  
   dozoru podle zvláštního zákona,5)  
e) p říslušné zdravotní pojiš ťovn ě,6)  
f) organiza ční   jednotce   p říslušné   pojiš ťovny,   u  které  je  
   zam ěstnavatel pojišt ěn pro p řípad své odpov ědnosti za škodu p ři  
   pracovním úrazu.3)  
--------------------------------------------------- ---------------  



1) § 136a zákoníku práce.  
2) § 38 zákoníku práce.  
3) Vyhláška č.  125/1993 Sb., kterou  se stanoví podmínky  a saz by  
   zákonného  pojišt ění  odpov ědnosti   organizace  za  škodu  p ři  
   pracovním úrazu  nebo nemoci z  povolání, ve zn ění  vyhlášky č.  
   43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb. a vyhlášky č. 74/2000 Sb.  
4) § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném  
   dozoru nad bezpe čností práce.  
5) § 39  odst.  1  zákona  č.  61/1988  Sb.,  o hornické činnosti,  
   výbušninách  a  o  státní  bá ňské  správ ě,  ve  zn ění zákona č.  
   542/1991 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.  
6) Zákon č. 48/1997 Sb., o ve řejném zdravotním pojišt ění a o zm ěně  
   a dopln ění n ěkterých  souvisejících zákon ů, ve  zn ění zákona č.  
   242/1997  Sb., zákona  č. 2/1998  Sb., zákona  č. 127/1998 Sb.,  
   zákona  č.  225/1999  Sb.,  zákona  č.  363/1999 Sb., zákona č.  
   18/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu  č. 167/2000 Sb., zákona č.  
   132/2000 Sb.,  zákona č. 155/2000 Sb.,  zákona č. 220/2000 Sb.,  
   zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 459/2000 Sb.   
  
                               § 4  
  
     Zam ěstnavatel zašle záznamy o  pracovních úrazech za up lynulý  
kalendá řní m ěsíc nejpozd ěji do pátého dne následujícího m ěsíce  
a) p říslušnému inspektorátu bezpe čnosti práce, došlo-li k úrazu na  
   pracovišti,  stavbách a  p ři činnostech,  které podléhají  jeho  
   dozoru,4)   nebo   p říslušnému    obvodnímu   bá ňskému   ú řadu,  
   podléhá-li činnost, pracovišt ě nebo technické za řízení vrchnímu  
   dozoru podle zvláštního zákona,5)  
b) p říslušné zdravotní pojiš ťovn ě.6)  
--------------------------------------------------- ---------------  
4) § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném  
   dozoru nad bezpe čností práce.  
5) § 39  odst.  1  zákona  č.  61/1988  Sb.,  o hornické činnosti,  
   výbušninách  a  o  státní  bá ňské  správ ě,  ve  zn ění zákona č.  
   542/1991 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.  
6) Zákon č. 48/1997 Sb., o ve řejném zdravotním pojišt ění a o zm ěně  
   a dopln ění n ěkterých  souvisejících zákon ů, ve  zn ění zákona č.  
   242/1997  Sb., zákona  č. 2/1998  Sb., zákona  č. 127/1998 Sb.,  
   zákona  č.  225/1999  Sb.,  zákona  č.  363/1999 Sb., zákona č.  
   18/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu  č. 167/2000 Sb., zákona č.  
   132/2000 Sb.,  zákona č. 155/2000 Sb.,  zákona č. 220/2000 Sb.,  
   zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 459/2000 Sb.   
  
                               § 5  
  
     V  p řípad ě  smrtelného  pracovního  úrazu zašle zam ěstnavatel  
záznam o úrazu nejpozd ěji do 5 pracovních dn ů po jeho ohlášení  
a) územn ě p říslušnému útvaru Policie České republiky,  
b) p říslušnému inspektorátu bezpe čnosti práce, došlo-li k úrazu na  
   pracovišti,  stavbách a  p ři činnostech,  které podléhají  jeho  
   dozoru,4)   nebo   p říslušnému    obvodnímu   bá ňskému   ú řadu,  
   podléhá-li činnost, pracovišt ě nebo technické za řízení vrchnímu  
   dozoru podle zvláštního zákona,5)  
c) p říslušné zdravotní pojiš ťovn ě.6)  
--------------------------------------------------- ---------------  
4) § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném  
   dozoru nad bezpe čností práce.  
5) § 39  odst.  1  zákona  č.  61/1988  Sb.,  o hornické činnosti,  
   výbušninách  a  o  státní  bá ňské  správ ě,  ve  zn ění zákona č.  
   542/1991 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.  
6) Zákon č. 48/1997 Sb., o ve řejném zdravotním pojišt ění a o zm ěně  



   a dopln ění n ěkterých  souvisejících zákon ů, ve  zn ění zákona č.  
   242/1997  Sb., zákona  č. 2/1998  Sb., zákona  č. 127/1998 Sb.,  
   zákona  č.  225/1999  Sb.,  zákona  č.  363/1999 Sb., zákona č.  
   18/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu  č. 167/2000 Sb., zákona č.  
   132/2000 Sb.,  zákona č. 155/2000 Sb.,  zákona č. 220/2000 Sb.,  
   zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 459/2000 Sb.   
  
                               § 6  
  
     Toto na řízení nabývá ú činnosti dnem 1. ledna 2002.  
  
                         P ředseda vlády:  
                        Ing. Zeman v. r.  
  
                     1. místop ředseda vlády  
               a ministr práce a sociálních v ěcí:  
                       PhDr. Špidla v. r.   
  


