
Zákonné pojištění a pracovní úrazy 

Doplňková informace ke KA 19/12 

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance je povinen platit 

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Výběrem a správou zákonného pojištění a výplatou pojistných plnění jsou pověřeny dvě 

soukromé pojišťovny a to Česká pojišťovna1 a Kooperativa2. 

Graf 1:  Podíl vyplaceného pojistného plnění na přijatém pojistném v procentech  

v jednotlivých letech  

 
Zdroj: MF, vlastní zpracování NKÚ. 

Česká pojišťovna je partnerem pro ty zaměstnavatele, kteří s ní měli sjednáno zákonné 
pojištění k 31. 12. 1992 a Kooperativa pro všechny ostatní.  

Graf 2: Položky vyplacených pojistných plnění a rent Kooperativou v letech 2015-̶̶̶̶ 2018  

v tisících korun 

 
Zdroj: MF, vlastní zpracování NKÚ. 

                                                           
1 Česká pojišťovna a. s. 
2 Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group 
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Graf 3:  Položky vyplacených pojistných plnění a rent Českou pojišťovnou v letech 2015-̶̶̶̶ 2018  

v tisících korun 

 

Zdroj: MF, vlastní zpracování NKÚ. 

Celková částka vyplacená během let 2015-̶̶̶̶ 2018 Kooperativou činila 15,44 miliardy korun 

a Českou pojišťovnou přes 2,64 miliardy korun. Z toho nejvyšší částkou byly renty, které 

u Kooperativy činily 52,1 % z celkové částky a u České pojišťovny 42 %. 

Graf 4: Vyplacená částka pojistného plnění v tisících korun na jednu rentu ve správě pojišťovny 

v letech 2015-̶̶̶̶ 2018 

 

Zdroj: MF, vlastní zpracování NKÚ. 
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V oblasti statistiky jsou nejvíce sledovány pracovní úrazy3 s pracovní neschopností (DPN) delší 

než 3 kalendářní dny, které podléhají povinnosti vyhotovit záznam o úrazu a zaslat jej OIP4. 

Z celkového počtu jich v 1. pol. 2019 bylo 22 828 případů (98,3 %).  Absolutní počet nově 

hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz se meziročně snížil 

z 24 062 případů v 1. pol. 2018 na 23 218 případů v 1. pol. 2019 (tj. o 3,5 %).  

Vizualizaci pracovních úrazů nalezne zde. 

 

                                                           
3 Pracovním úrazem se rozumí 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 
4 Oblastní inspektorát práce 

https://public.tableau.com/profile/nku1321#!/vizhome/DI-pracovnrazy/Dashboard1

