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BEZPEČNOST PRÁCE
Informace – dotazy, stanoviska převzaty z BOZP info cz (redakčně upraveno)

Kdy bude úraz při cestách služebním autem úrazem pracovním?
Dotaz: Pracovník se souhlasem zaměstnavatele parkuje v místě bydliště služební vozidlo, se
kterým i po oficiální pracovní době, pokud je povolán, vyjíždí k různým opravám v objektech
zaměstnavatele. Též občas vyjíždí na nákup náhradních dílů ráno rovnou z domova, aniž by
zajel oficiálně zahájit pracovní směnu do objektu zaměstnavatele. Při běžném pracovním dnu
nasedne ráno do služebního vozidla zaparkovaného v místě bydliště a jede cca 5 km do
objektu zaměstnavatele. Potom podle situace, obvykle vyjíždí do ostatních pracovních objektů
nebo na nákup náhradních dílů. Má se tomu rozumět tak, že za jeho cestu do práce pro účely
uznání pracovního úrazu se považuje přemístění od domu do služebního automobilu? Nebo je
možno považovat za cestu do práce i skutečnost, že na začátku pracovního dne jede do
mateřského pracovního objektu, kde zjistí další okolnosti a případný úraz při nehodě mezi
místem bydliště a mateřským objektem se považuje za úraz nepracovní?
Odpověď. Podle stávající právní úpravy je pracovním úrazem poškození zdraví nebo smrt
zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným
působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.
V daném případě je rozhodující posoudit, zda používání služebního vozidla mimo areál
pracoviště je plněním pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Jestliže zaměstnanec parkuje služební vozidlo se souhlasem zaměstnavatele v místě bydliště a
na jeho příkaz nebo s jeho souhlasem zaměstnanec vyjíždí k opravám v objektech
zaměstnavatele nebo k nákupu náhradních dílů, jde o plnění pracovních úkolů zaměstnance.
Nastane-li při této činnosti škodní událost (úraz), jde o úraz pracovní. Pokud by došlo k úrazu
při cestě zaměstnance z místa bydliště k zaparkovanému služebnímu vozidlu (popř. zpět),
nejde o úraz pracovní, ale o úraz při cestě do zaměstnání (popř. zpět).

