
Příloha 3, NV č. 170/2014 Sb. 
A) Klasifikace druhu zranění podle metodiky Evropské statistiky pracovních úrazu (ESAW)  
[Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, čl. 2 odst. 1] 
 
Číselný kód druh zranění 
-------------------------------------------------------------------------------- 
000  Neznámý nebo neurčený druh zranění 
010  Rány a povrchová zranění 
011  Povrchové zranění 
012  Otevřené rány 
019 Jiné typy ran a povrchových zranění 
020  Zlomeniny kostí 
021  Zavřené zlomeniny 
022  Otevřené zlomeniny 
029  Jiné typy zlomenin kostí 
030  Vykloubení, vyvrtnutí, natažení 
031  Vykloubení nebo neúplné vykloubení 
032  Vyvrtnutí nebo natažení 
039  Jiné typy vykloubení, vyvrtnutí, natažení 
040  Traumatická amputace (ztráta části těla) 
050  Otřes mozku a vnitřní zranění 
051  Otřes mozku a vnitrolebeční zranění 
052  Vnitřní zranění 
059  Jiné typy otřesů mozku a vnitřních zranění 
060  Popáleniny, opařeniny a omrzliny 
061  Popáleniny a opařeniny (tepelné) 
062  Chemické popáleniny (poleptání) 
063  Omrzliny 
069  Jiné typy popálenin, opařenin a omrzlin 
070  Otravy a infekce 
071  Akutní otravy 
072  Akutní infekce 
079  Jiné typy otrav a infekcí 
080  Tonutí a dušení 
081  Dušení 
082  Tonutí bez smrtelných následků 
089  Jiné typy tonutí a dušení 
090  Účinky zvuku, vibrací a tlaku 
091  Akutní ztráta sluchu 
092  Působení tlaku (barotrauma) 
099  Jiné účinky zvuku, vibrací a tlaku 
100  Účinky extrémních teplot, světla a ozáření 
101  Úpal z tepla a slunečního záření 
102  Účinky ozáření (netepelné) 
103  Účinky snížené teploty 
109  Jiné účinky extrémních teplot, světla a ozáření 
110  Šok 
111  Šoky po agresích a hrozbách 
112  Traumatické šoky 
119  Jiné typy šoků 
120  Vícenásobné zranění 
999  Jiná specifická zranění nezahrnutá do jiných kategorií 



Příloha 3, NV č. 170/2014 Sb. 
B) Klasifikace pro zraněnou část těla podle metodiky Evropské statistiky pracovních úrazu (ESAW) 
[Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, čl. 2 odst. 1] 
 
Číselný kód zraněná část těla 
-------------------------------------------------------------------------------- 
00  Zraněná část těla nespecifikovaná 
10  Hlava bez podrobnějšího rozlišení, dále nespecifikovaná 
11  Hlava, mozek, lebeční nervy a cévy 
12  Tvář 
13  Oko 
14  Ucho 
15  Zuby 
18  Hlava - více postižených oblastí 
19  Hlava - jiné části výše neuvedené 
20  Krk včetně páteře a krčních obratlů 
21  Krk včetně páteře a krčních obratlů 
29  Krk - jiné části dosud neuvedené 
30  Záda včetně páteře a zádových obratlů 
31  Záda včetně páteře a zádových obratlů 
39  Záda - jiné části výše neuvedené 
40  Trup a orgány bez podrobnějšího rozlišení 
41  Hrudní koš, žebra včetně kloubů a lopatek 
42  Oblast hrudníku včetně orgánů 
43  Pánevní a břišní oblast včetně orgánů 
48  Trup - více postižených oblastí 
49  Trup - jiné části výše neuvedené 
50  Horní končetiny bez podrobnějšího rozlišení 
51  Rameno a ramenní klouby 
52  Ruka včetně lokte 
53  Ruka od zápěstí dolů 
54  Prst 
55  Zápěstí 
58 Horní končetiny - více postižených oblastí 
59 Horní končetiny - jiné části výše neuvedené 
60  Dolní končetiny bez podrobnějšího rozlišení 
61  Bedra, bederní klouby 
62  Noha včetně kolena 
63  Kotník 
64  Noha od kotníku dolů 
65  Prst na noze 
68  Dolní končetiny - více postižených oblastí 
69  Dolní končetiny - jiné části výše neuvedené 
70  Celé tělo a více oblastí bez podrobnějšího rozlišení 
71  Celé tělo (systémové účinky) 
78  Tělo - více postižených oblastí 
79  Tělo - jiná zraněná část těla výše neuvedená.". 

 


