
POSTUP PŘI ODŠKODNĚNÍ PÚ 
( zák.č. 262/2006 Sb., 205/2015 Sb., vyhl.č. 125/1993 Sb., n.vl. 201/2010 Sb., 276/2015 Sb. ) 

 
POSTUP : - postižený nebo svědek oznámí úraz nadřízenému 

 - zaměstnavatel zaznamená úraz do „Knihy úrazů“ 
 - v případě PÚ bez PN zaznamená úraz do „Knihy úrazů“ pouze pro evidenci a odškodnění 
 - v případě PN (pracovní neschopnost) - do 3. pracovních dnů vyplní „Záznam o pracovním úrazu“ 

  v počtu kopií dle textu dále + pro postiženého - má nárok na kopii záznamu o úrazu 
 - zaměstnavatel hlásí úraz sociálce společně s odesíláním hlášení PN (+1x záznam o PÚ) do 5. 

dne následujícího měsíce 
 - v případě PÚ s PN zaměstnavatel hlásí úraz zdravot. pojišťovně zaměstnance (1x záznam o PÚ) 
 - provede ohlášení pracovního úrazu pojišťovně Kooperativa a.s. na formuláři „Hlášení pojistné 

události…“ a zašle výpis o zaplacení zákonného pojištění za poslední čtvrtletí 
 - po ukončení léčení ošetřující lékař vydá „Zprávu o poškození zdraví - bolestné“ pro poškozeného 
 - poškozený odevzdá „Zprávu o poškození zdraví - bolestném“ zaměstnavateli 
 - zaměstnavatel řeší odškodnění přes pojišťovnu Kooperativa a.s. (adresa níže) zasláním 

„záznamu o PÚ“, „„Zprávu o poškození zdraví-bolestné“ a formuláře „Náhrada ztráty na výdělku“ 
od mzdové účtárny (+ případné další nároky) 

 

Zaměstnavatel :  
 

- v případě úrazu s PN (do 3 prac. dnů) sepíše záznam o úrazu 1 - pro postiženého 

 2 - pro vlastní evidenci 
 3 - pro úřad sociálního zabezpečení 
 4 - pro zdrav. pojišťov. zaměstnance 
 5 - pro účely odškodnění 

- provede poučení postiženého  
   (povinnost vyplývá ze zákoníku práce) a) náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 
 b) náhrada nákladů spojených s léčením 
 c) náhrada věcné škody, vzniklé při úrazu  
 d) náhrada ztráty na výdělku do 100% - jen zaměstnanci 
 

( FORMULÁŘE – viz.  http://www.koop.cz/reseni-skod/zakonne-pojisteni-zamestnavatele/  ) 
 
Poznámka 1 :  adresa pro odesílání hlášení o PÚ : Kooperativa, pojišťovna a.s., Vienna Insourance Group 
 Centrum pojištění odpovědnosti za PÚ 
 P.O. Box 50 
 664 42  Modřice 
 

Poznámka 2 : Ohlášení pracovního úrazu pojišťovně Kooperativa na formuláři „Hlášení pojistné události…“ 
může být odesláno až po ukončení léčení společně s ostatní dokumentací. 

 

Poznámka 3 : V případě změn u PÚ s PN po odeslání záznamu o PÚ se vyplní taktéž dodatek - „Záznam o 
úrazu - změny“. 

 

Poznámka 4 :  V případě úrazu bez absence zaměstnavatel vše řeší až po ukončení léčení („Záznam o 
pracovním úrazu“, „Hlášení pojistné události“ odesílá společně s „Zprávou o poškození zdraví-
bolestném“ pojišťovně Kooperativa na adresu uvedenou výše). 

 

Poznámka 5 : Odškodnění se zasílá na adresu postiženého dle údajů, které uvede v příslušné kolonce na str. 
2 formuláře „Hlášení pojistné události…“ 

 

Poznámka 6 :  Pokud se na odškodnění vztahuje více pojistek, odškodnění každé pojistky vyžaduje originály 
dokumentace (záznam o úrazu, „Zpráva o poškození zdraví“…) 

 

Poznámka 7 :  Postižený má nárok na odškodnění bolesti vždy – není rozhodné, jestli úraz měl nebo neměl 
absenci, rozhodující je, jestli byl ošetřen lékařem. Není ani rozhodující, jestli byla organizace 
proti úrazům pojištěna – v každém případě je povinna úraz odškodnit v případě, že poškozený 
si nezpůsobí úraz úmyslně !!! 

 

http://www.koop.cz/reseni-skod/zakonne-pojisteni-zamestnavatele/

