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PRACOVNÍ ÚRAZ JE

Dle níže uvedených podmínek tedy lze rozlišit úraz obecně nebo úraz
pracovní a ten pak evidovaný (každý) nebo registrovaný (při PN 3 dny
a více, záznam o úrazu atd.).

SMRT
nebo

Oba pojmy jsou jednoznačné, srozumitelné, bez potřeby dalšího
výkladu. Smrt je pracovním úrazem dojde-li k úmrtí prokazatelně
následkem úrazu do jednoho roku od jeho vzniku.

POŠKOZENÍ ZDRAVÍ
způsobené

Dlouhodobým působením vnějších vlivů vznikají nemoci z povolání.

krátkým, náhlým a nečekaným

Náhlé a nečekané působení vylučuje úrazovou klasifikaci dějů a vlivů,
které lze předvídat, předpokládat a tedy jim předejít.
Podmínka násilného působení vylučuje klasifikovat jako úrazy (byť
náhlé) změny organismu - např. různé blokace, "píchnutí" apod.

násilným

Podmínka působení vnějších vlivů vylučuje klasifikovat jako úrazy
veškeré "běžné" nemoci "od nachlazení po infarkt".

PŮSOBENÍM VNĚJŠÍCH VLIVŮ
nebo

Doplnění této podmínky do definice umožňuje klasifikovat jako úrazy
jedny z nejběžnějších úrazových dějů jako podvrtnutí, zakopnutí, úder
tělem, hlavou či končetinou o něco, kdy pojišťovny někdy úrazový děj
rozporovaly s tím, že např. při pádu nepůsobí žádný vnější vliv
(podlaha aktivně neudeří do těla, při podvrtnutí vůbec neexistuje
vnější příčina, přesto jde o klasický úraz při chůzi jakožto zcela
nejběžnější součásti výkonu pracovní činnosti).

VLASTNÍ TĚLESNÉ SÍLY

NEZÁVISLE NA VŮLI POŠKOZENÉHO

Podmínka vylučující úrazy sebepoškozením, fingováním, úmyslné.

PŘI PLNĚNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ

Plnění pracovních povinností je definováno zákoníkem práce mj. jako:
výkon pracovních povinností plynoucích z pracovního poměru
(smlouvy, popis práce, pracovního zařazení, obvyklá náplň práce)
jiná činnost na příkaz zaměstnavatele, přitom pokud by splnění bylo
* protiprávní , má zaměstnanec právo odmítnout
(např. řízení bez oprávnění, činnosti vyžadující odbornou způsobilost)
* trestné , má zaměstnanec povinnost odmítnout a věc ohlásit policii
(např. vznik havárie, ohrožení dalších osob, obecné ohrožení apod.)
činnost z vlastního podnětu ve prospěch zaměstnavatele nebo též
z podnětu odborů, rady zaměstnanců apod. konaná kdykoliv
* není-li třeba odborné způsobilosti/kvalifikace je pracovním úrazem
(např. oprava zámku, výměna žárovky, údržba dle návodu apod.)
* je-li třeba odborné způsobilosti/kvalifikace a zaměstnanec ji nemá
není pracovním úrazem
(např. oprava elektroinstalace)
pracovní cesta, a to bez ohledu na porušení dopravních předpisů
* na určené (logicky předpokládané) trase
jde o pracovní úraz
přičemž při vybočení z této trasy
* vynuceném (objížďka, změna účelu/cíle cesty) jde o pracovní úraz
* nevynuceném (zájem mimo účel cesty)
nejde o pracovní úraz
nebo při úkonech , kterými se obvykle rozumí (provoz referent.vozidel)
* příprava vozidla před cestou
jde o pracovní úraz
* oprava vozidla před cestou
nejde o pracovní úraz
* oprava vozidla na cestě (po jejím zahájení)
jde o pracovní úraz

úkony potřebné k výkonu práce
např. příprava materiálu, nastavení/seřízení stroje/zařízení/nářadí

NEBO V PŘÍMÉ SOUVISLOSTI
S JEJICH PLNĚNÍM

úkony obvyklé během práce
např. průběžná údržba, mazání, seřízení, doplnění provozních náplní
úkony nutné před začátkem práce a po jejím skončení
převlékání, kontrola a příprava pracoviště a stroje, jejich úklid, mytí …
úkony obvyklé během přestávky v práci na jídlo a oddech
pokud jsou konány v prostorách zaměstnavatele
např. cesta do jídelny, šatny, denní místnosti apod.
nikoliv však příprava jídla nebo vlastní stravování (konzumace)
v přímé souvislosti s plněním pracovní povinností není zejména
* cesta do/ze zaměstnání (na shromaždiště svozu zaměstnavatelem)
* cesta k lékaři z vlastní potřeby/vlastního podnětu, konzumace stravy
v přímé souvislosti s plněním pracovní povinností je také
* cesta k lékaři/vyšetření z podnětu zaměstnavatele, první pomoc

Zpracovatel

bez pracovní neschopnosti nebo s
pracovní neschopností do tří dnů
nebo
s pracovní neshopností v délce
tři dny a více
Jméno a příjmení, podpis
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Za těchto podmínek jde o pracovní úraz, avšak podléhající pouze
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