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ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 

Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce) §30:  
Právnické osobě, která se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že:  
nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti: může být uložena pokuta až do výše 2 000 000 Kč. 

Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně 

Za porušení povinností v požární ochraně může státní požární dozor udělit pokutu až 500 000 Kč a to 

opakovaně dokud nedojde k nápravě. 
Zákon. č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění § 92 a § 93 

Za porušení povinností v ochraně veřejného zdraví může být uložena Krajskou hygienickou stanicí 
pokuta do výše 3 000 000,- Kč. 

Zákon č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) §272: 
§ 272 Obecné ohrožení (provozování zařízení s vědomím, že jsou na něm závady bránící  
bezpečnému provozu; nevyhledávání rizik dle zákoníku práce; neprovádění pravidelné údržby dle  
pokynů výrobce)  
(1) Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy  
na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo  
povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných  
látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo takové obecné  
nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na  
tři léta až osm let. 

Zákon č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) § 273  
Obecné ohrožení z nedbalosti (provozování zařízení s vědomím, že jsou na něm závady, ale  
nebyly odstraněny; provozování zařízení bez technické či provozní dokumentace; provozování  
zařízení bez revizí.......)  
(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké  
újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo  
povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných  
látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti  
takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím  
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.  
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,  
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,  
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání,  
povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo  
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.  
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,  
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo  
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na  
zdraví.  
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem  
uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt. 

Náklady na soudní řízení a následné odškodnění 
Náklady za soudní řízení v případě těžkého poškození zdraví či smrti se pohybují v řádech milionů 
korun. 
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Odmítnutí pojistného plnění ze strany pojišťovny za nedodržení bezpečnosti práce. 
V případě nedodržení bezpečnosti práce, pojišťovna krátí nebo odmítá pojistné plnění. V případě 
těžkého poškození zdraví či smrti se může jednat o miliony korun. 

Odmítnutí pojistného plnění ze strany pojišťovny za nedodržení požární ochrany. 
V případě nedodržení zásad požární ochrany pojišťovny odmítají pojistné plnění. 
Průměrná škoda v případech požárů se pohybuje od desítek milionů po stovky milionů korun. 

Navýšení pojistného  
V případě vážných pracovních úrazů, nebo častého opakování drobnějších úrazů, pojišťovna navýší 
pojistné za každého zaměstnance – jednotky tisíc až jednotky stovek tisíc dle velikosti společnosti. 

Ušlý zisk za nemocného zaměstnance 
V případě absence zaměstnance z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, musí 
společnost takového zaměstnance nahradit, zaškolit nebo zpomalit výrobu či poskytování služeb. 
Nálady se tak pohybují v řádech desítek tisíc až jednotek milionů, dle kvalifikace zaměstnance. 

Poškození reputace firmy 
V případě fatálních následků poškození zdraví nebo požárů dochází k poškození dobrého jména 
společnosti, poškození značky firmy může mít za následek finanční ztráty velkého rozsahu a 
v určitých případech může být i likvidační. 

Ztráta certifikace ISO 
Může mít za následek ztrátu reputace společnosti, případně i odchod klientů pro něž je spolupráce 
s certifikovanými společnostmi klíčová. Následné finanční ztráty se mohou pohybovat od desítek 
tisíc po miliony korun. 
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