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KNIHA ÚRAZŮ

Komplexní a přehledné vedení 
dokumentace k pracovním 
úrazům

Snadné plnění zákonné 
povinnosti

Úspora času při vyplňování 
knihy úrazů a eliminace 
chybovosti

Komu se hodí?
Funkcionalitu využijí všechny typy společností – vedení knihy úrazů je dáno 
zákonem.

Pomůže konkrétně:
 ■ pracovníkům BOZP, vedoucím oddělení, mistrům, mzdovým účetním a dalším 

pozicím podávajícím hlášení o vzniklých úrazech včetně řešení vyplývajících 
procesů, například odškodnění. Práce s již existujícími daty, která se propisují do 
všech dokumentů, výrazně šetří čas všem.

U pracovních úrazů nerozhoduje, zda jde o drobné či závažné 
zranění nebo následuje pracovní neschopnost – zaměstnavatel 
je dle zákona povinen bezodkladně zaznamenat vše. Snadné 
zpracování a uspořádanou evidenci zajistí novinka informačního 
systému QI Kniha úrazů, která s přehledem nahrazuje svou 
papírovou verzi. Funkcionalita je provázána s daty z QI, většina 
údajů se tak propisuje automaticky. Jednoduše zrealizujete 
i další návazné kroky.



Proč se Kniha úrazů 
vyplatí?
➊ K zaznamenání stačí pár kliků: evidence úrazů 
bez zdlouhavého vyplňování, snadné a intuitivní 
ovládání, zrychlení celého procesu zápisu.

 ▪ Pokud v pracovní době dojde ke zranění, je 
nutné o něm pořídit záznam do knihy úrazů. 
Díky jasně dané struktuře předejdete 
problémům s vynecháním některého z údajů. 
Funkcionalita totiž zahrnuje veškeré body, které 
musí být v souladu se zákonem vyplněny.

 ▪ Výhodou elektronické verze je automatický 
přenos informací, které jsou již součástí 
systému: jednoduše vyberete poškozeného, 
vzápětí se doplní celé jeho jméno, délka 
pracovněprávního vztahu, evidenční číslo 
a klasifikace zaměstnání. Nechybí prostor pro 
popis úrazu, zhodnocení případného porušení 
předpisů a místo pro svědectví.

 ▪ Elektronickou knihu úrazů nemusíte 
dohledávat po areálu firmy, také je snadnější 
její archivace – nemůže vyblednout nebo se 
ztratit. Citlivé informace zároveň zůstanou 
v bezpečí: přístupová práva pro nahlížení nebo 
provádění zápisů získají pouze osoby, které jsou 
za tuto agendu zodpovědné.

➋ Všechny důležité doklady najdete v QI: 
pořádek v dokumentech, zajištění jejich návaznosti 
a automatické propisování údajů až do mezd.

 ▪ Pokud nehoda vyžaduje pracovní neschopnost 
delší než tři kalendářní dny, musí zaměstnavatel 
vyhotovit záznam o úrazu. Tento dokument, 
který je obsahově velmi podobný knize úrazů, 
slouží pro informovanost dotčených externích 
institucí. S QI ho vyplníte takřka bezpracně: 
kompletní formulář, do kterého se automaticky 
přenesou údaje z Knihy úrazů, máte k dispozici 
přímo v systému. Záznam o úrazu můžete spojit 
s konkrétní mzdovou složkou, tím je daná jasná 
identifikace s Knihou úrazů a sociální událostí 
ve mzdách.

 ▪ Evidence odškodnění pracovních úrazů sice 
není povinná ze zákona, pomůže ale při řešení 
této agendy s pojišťovnami. Proto v QI najdete 
i další potřebné dokumenty, například 
potvrzení o ztrátě na výdělku, kdy se stejně 
jako v předešlých případech automaticky 
propisují údaje z návazných formulářů. Všechny 
doklady k úrazu pak máte archivovány 
v systému pod konkrétním zaměstnancem.
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Více informací získáte u svého implementačního partnera nebo se zeptejte přímo nás na e ‑mailu obchod@qi.cz.


