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Jak řešit pracovní úrazy  

a nemoci z povolání 
 

25. 10. 2022 
9 – 13 hod. 

Zlín 
 

 
Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK) 

Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M. 

 

Pracovní úraz nebo nemoc z povolání nebývá naštěstí každodenní záležitostí 

zaměstnavatelů a jejich činnost je zaměřena (správně) hlavně na prevenci. Důsledkem 

toho je ale paradoxně to, že povinnosti zaměstnavatele nejsou při vzniku takové události 

příliš známé a v praxi dochází často k chybám. Na tomto semináři vás proto provedeme 

celou agendou, která je s pracovními úrazy spojena, např. právní definice, odkazy na 

judikaturu nebo nutné postupy a nezbytná povinná dokumentace. Samozřejmostí jsou 

ukázky typických situací z právní praxe. 

 

Cílem semináře je vybavit účastníky znalostmi nutnými při řešení pracovních úrazů nebo 

nemocí z povolání z pohledu zaměstnavatele.  

 

Seminář je určen zástupcům všech organizací, podnikovým právníkům, personalistům, 

OSVČ, technikům BOZP, auditorům, zástupcům zaměstnancům pro oblast BOZP, členům 

odborových organizací a rad zaměstnanců 

 

Obsah semináře: 

• Novinky i připravované změny související s BOZP. 

• Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s nimi. 

• Cesta do zaměstnání a zpět. 

• Nemoci z povolání 

• Definice pracovního úrazu 

• Základní postupy zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu a nemoci z 

povolání. 

• Používané tiskopisy a formuláře. 
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• Co dělat v případě vzniku pracovního úrazu. 

• Kniha úrazů, záznam o úrazu, záznam o úrazu_hlášení změn 

• Objektivní odpovědnost zaměstnavatele  

• Ztráta na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti. 

• Bolestné a ztížené společenské uplatnění 

• Účelně vynaložené náklady spojené s léčením 

• Náhrada věcné škody 

• Další druhy náhrad 

• Rozsah odpovědnosti zaměstnavatele 

• Kdy a jakým způsobem se zaměstnavatel může zprostit povinnosti k náhradě 

škody či nemajetkové újmy 

• BOZP při home office 

• Sankce kontrolních orgánů 

• Regresní řízení pojišťoven 

 

 

Cena semináře: 1.000 Kč bez DPH (tzn. 1.210 Kč) pro členy KHK ZK,  

 2.000 Kč bez DPH (tzn. 2.420 Kč) pro nečleny KHK ZK. 

 

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení. 

 

Přihlásit se můžete do 18.10.2022 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář na 

www.khkzk.cz. 

 

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. 
Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti 
nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován 
stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku. 
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