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Abstrakt 

Hlavním cílem diplomové práce je určení nákladového zatížení společnosti v případě vzniku 

pracovního absenčního úrazu. Na základě analýzy konkrétních pracovních úrazů dané 

společnosti vzniklých v letech 2008 – 2013 byla vypracována metodika výpočtu očekávaných 

nákladů (sloužící pro odhad nákladů) a metodika výpočtu celkových nákladů. Z rozborů 

konkrétních pracovních úrazů byly získány také další významné informace, které poukazují 

na určité zákonitosti ve vzniku pracovních úrazů.  

 
 

The Abstract 

Main target of this Diploma Thesis is the determination of cost burden of the company in case 

of occurrence of lost time injury. Based on analysis of concrete working injuries in given 

company incurred in the years 2008 – 2013, the methodology for expended costs calculation 

was elaborated (which serves for estimate costs) and also the methodology for calculation of 

the total costs. Also other important information, which refers to specific regularities in the 

creation of working injuries, was obtained from the analysis of concrete working injuries.  
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1   ÚVOD 

Hlavním cílem podnikání je dosažení zisku, jehož hodnota je ovlivněna výší nákladů, které 

vznikají v souvislosti s podnikatelskou činností. V zájmu společnosti je snížit vznikající 

náklady na minimum. K zajištění tohoto primárního cíle, musí společnost umět 

„rozklíčovat“ vznikající náklady, poznat jejich podstatu, jednotlivé vazby a výše a hledat 

možnosti k jejich snížení. Jednou z oblastí, která sebou nese vysoké nákladové zatížení, je 

oblast bezpečnosti práce, konkrétněji oblast řešení vzniklých pracovních úrazů.  

 

Hlavním cílem diplomové práce je sestavení metodiky pro vyčíslení nákladů vznikajících 

v souvislosti se vznikem absenčních pracovních úrazů na základě provedené analýzy 

konkrétních absenčních pracovních úrazů společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Využít 

získané podklady k provedení dílčích analýz a srovnání, týkající se nefinanční stránky 

vzniku úrazů, jako je vytipování nejrizikovějších závodů, srovnání úrazů dle příčin a 

momentů jejich vzniku, dle druhu zranění.  

 

Diplomová práce je rozdělena do dvou základních částí – teoretické a praktické. Teoretická 

část především představuje společnost, která poskytla potřebná data k provedení analýzy, 

vymezuje základní pojmy, odkazuje ve zkratce na legislativu týkající se řešení pracovních 

úrazů, představuje přístupy k řízení bezpečnosti práce. Praktická část je zaměřena na 

náklady, které vznikají v souvislosti s absenčními pracovními úrazy a především obsahuje 

provedenou analýzu a vytvořenou metodiku pro výpočet nákladového zatížení.  
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2  PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI  

 ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Společnost byla založena 31. prosince 1951 pod názvem Nová Huť Klementa Gottwalda, 

národní podnik (NHKG). Důležitý mezníkem v jejím vývoji byl leden 2003 – v rámci 

privatizace jí od státu odkoupila společnost LNM Holdings v čele s Lakshmi Mittalem. 

Během svého života společnost několikrát změnila své obchodní jméno, zažila období 

ekonomických recesí i konjunktur. Dnes je známá pod názvem ArcelorMittal Ostrava a.s. 

(dále jen AMO a.s.) a stala se největším hutním podnikem s uzavřeným výrobním cyklem 

v České republice, se sídlem v Ostravě-Kunčicích. Je součástí nadnárodní skupiny 

ArcelorMittal. Majoritním (100 %) vlastníkem je ArcelorMittal Holdings. 

 

Předmět podnikání  

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového 

železa a oceli a hutní druhovýrobu. 

 

Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba 

produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou 

v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody [1].  

 

Priority společnosti  

Kvalita výrobků a služeb, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví 

zaměstnanců a prevence závažných havárií patří k nejvyšším prioritám této společnosti. 

Jako nedílná součást systému řízení byl zaveden certifikovaný systém integrovaného řízení 

dle EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 a zákona č. 59/2006 Sb., (ve znění 

pozdějších předpisů) o prevenci závažných havárií. V současné době je zaváděn systém 

hospodaření s energií dle EN ISO 50001 [1].  

Organizační struktura společnosti  

Organizační struktura společnosti (viz Obr. 1) prochází čas od času změnami, které mají 

přinést lepší provázaní a spolupráci jednotlivých útvarů, oddělení a závodů, centralizaci 

obslužných činností a s tím spojené snížení nákladů.  
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K významnějším změnám patří bezesporu outsourcingy některých závodů a následný vznik 

dceřiných společností, u kterých má AMO a.s. 100% vlastnický podíl, jedná se o tyto:  

 ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. – výrobce bezešvých a spirálově 

svařovaných trubek a trubkových výrobků. 

 ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic s.r.o. – zajišťuje činnosti 

související s výrobou dlouhých a plochých výrobků za studena. 

 ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. – je výrobcem energetických médií. 

 ArcelorMittal Engineerign Products Ostrava s.r.o. – je výrobcem strojírenských 

výrobků a odlitků. 

 

 

Obr. 1 Organizační struktura společnosti AMO a.s. 

 

Závody společnosti jsou rozděleny na výrobní a obslužné. Mezi výrobní závody patří: 

 Závod 10  - Koksovna – je největším výrobcem koksu v České republice. Její 

zařízení tvoří dvě koksárenské baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorová 
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koksárenská baterie se sypným provozem, jejichž roční produkce činí cca 1,5 mil. 

tun koksu. Chemická část závodu se zabývá výrobou surového černouhelného 

dehtu, surového koksárenského benzolu, koksárenského plynu a kapalné síry.  

 Závod 12 – Vysoké pece – závod disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Pro zajištění 

poptávky po surovém železe vystačí činnost tří vysokých pecí s celkovou kapacitou 

přes 3 mil. tun surového železa. Součástí závodu je provoz Aglomerace, který 

vyrábí až ¾ potřebné vysokopecní rudné vsázky.  

 Závod 13 – Ocelárna – výroba oceli probíhá ve čtyřech tandemových pecích 

s roční produkcí přes 3 mil. tun. Ocel je odlévána v sekvencích na třech zařízeních 

plynulého odlévání (ZPO) do sochorů a bram.  

 Závod 14 – Válcovny – závod vyrábí a dodává dlouhé a ploché válcované 

výrobky.  

 

Hospodářské výsledky  

Dle Výroční zprávy za končící rok 2012 vytvořila společnost zisk před zdaněním ve výši 

717 mil. Kč. Celkový výsledek hospodaření společnosti za toto účetní období představuje 

zisk ve výši 626 mil. Kč, provozní hospodářský výsledek – ztráta ve výši 51 mil. Kč a 

finanční hospodářský výsledek – zisk ve výši 768 mil. Kč. Celkové tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb činily 30 424 mil. Kč, přidaná hodnota byla ve výši 3 523 mil. 

Kč [2]. 

 

K 31.12.2012 vykazovala společnost dle finančních výkazů aktiva celkem ve výši 61 930 

mil. Kč. Hodnota stálých aktiv činí 16 624 mil. Kč, z toho dlouhodobý hmotný majetek 

10 012 mil. Kč a dlouhodobý finanční majetek 5 200 mil. Kč. Hodnota pasiv činila celkem 

61 930 mi. Kč. Hodnota vlastního kapitálu 54 043 mil. Kč. K 31.12.2012 neevidovala 

žádné bankovní úvěry [2].    

 

Výroba a obchod  

V roce 2012 bylo dosaženo výroby ve výši 1 213 291 t dlouhých výrobků a 383 814 t 

plochých výrobků. Produkce mokrého koksu činila 1 101 350 t, surového železa 1 930 048 

t a výroba tekuté oceli činila 1 812 041 t [2]. 
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Investice  

Celkem byly v roce 2012 realizovány investice v hodnotě 355 mil. Kč, z toho 145 mil. Kč 

do projektů pro zlepšení životního prostředí, 110 mil. Kč do obnovy zařízení a 21 mil. Kč 

do zvýšení bezpečnosti [2].  

 

2.1 Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Společnost AMO a.s. je společností, která má velice bohaté zkušenosti v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je to její priorita číslo jedna. Stala se držitelem 

dvou certifikátů, které posuzují shodu s požadavky na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (dále jen BOZP) [1]: 

 Certifikát OHSAS 18001:2007 z roku 2012 

 Osvědčení Bezpečný podnik z roku 2012 

 

Je součástí „interních“ projektů zaměřených na BOZP (projekty zavedeny skupinou 

ArcelorMittal) [1]: 

 Cesta k nule - Journey to Zero, který představuje sdílení zkušeností a nápadů 

v oblasti BOZP v největší hutní skupině na světě (ArcelorMittal). Tento projekt je 

založen na řadě aktivit, od pravidelných zasedání výboru BOZP, přes Dny zdraví a 

bezpečnosti až po vrstvené audity na dílnách (viz Obr. 2). 

 Vzájemná ostražitost - Shared vigilance, tento projekt je směřován 

k zaměstnancům. Hlavní motto: „Moje bezpečnost závisí v prvé řadě na mně, a 

pokud uvidím, že někomu jinému hrozí nebezpečí, okamžitě ho na toto nebezpečí 

upozorním.“. 



6 

 

 

Obr. 2 Projekt Cesta k nulové pracovní úrazovosti (JTZ) [1] 

Kromě výše zmíněných projektů, využívá společnost také další komunikační kanály jako 

např. organizování pravidelných Minut pro bezpečnost, jejichž cílem je probrání možných 

bezpečnostních rizik; distribuce nejrůznějších letáků s bezpečnostní tématikou; pořádání 

Dne zdraví pro bezpečnost či setkání vedení se zaměstnanci. 

 

Dnes a denně jsou nejen všem zaměstnancům, ale také dodavatelským firmám a všem 

osobám pohybujícím se v areálu této společnosti, vštěpovány znalosti a pravidla z oblasti 

BOZP. V AMO a.s. narazíte na problematiku bezpečnosti opravdu na každém kroku. 

 

I přes veškeré úsilí všech k pracovním úrazům stále dochází. 
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3  VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ, VZTAHUJÍCÍCH 

SE K PROBLEMATICE PRŮMYSLOVÉ ÚRAZOVOSTI 

V této kapitole jsou vymezeny základní pojmy, vztahující se k tématu této diplomové 

práce, problematice průmyslové úrazovosti. 

 

Pracovní úraz – je 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. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který 

zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Pracovním úrazem není úraz, který se 

zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět [3]. 

 

Absenční pracovní úraz – je pracovní úraz s lékařským ošetřením, který vede k absenci, 

včetně možné hospitalizace.  

 

Plnění pracovních úkolů – je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního 

poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na 

příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty.  

 

Klasifikace pracovních úrazů [4]: 

 smrtelný úraz – pro statistické účely se tímto úrazem rozumí takové poškození 

zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel 

nejpozději do 1 roku [5], 

 s hospitalizací delší než 5 dní – jedná se o takové poškození zdraví, jehož 

ošetřování si vyžádalo pobyt v nemocnici delší než 5 kalendářních dnů 

 ostatní – takové poškození zdraví, na jehož následky je postižený v dočasné 

pracovní neschopnosti: 

 s pracovní neschopností nad 3 dny, 

 bez pracovní neschopnosti nebo s pracovní neschopností do 3 dnů.  

 

BOZP – je zkratkou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jedná se o souhrn všech 

opatření zaměstnavatele (technických, technologických, organizačních, právních, 

administrativních apod.), která mají za cíl zamezit vzniku ohrožení či poškození zdraví 

osob nebo ztrátám na životech. 
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Skoronehoda (nebezpečná událost) – neplánovaná událost vyvolaná činností člověka, 

selháním zařízení nebo přírodními vlivy, která může vést k ohrožení života, zdraví, 

životního prostředí nebo majetku (která ale nenastala) [6]. 

 

Nápravné opatření – opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí 

situace, přijímané s cílem zabránit jejich opětnému výskytu [6]. 

 

Nebezpečí – zdroj nebo situace s potenciálem pro vznik škody, jako je úraz nebo 

onemocnění osob, škoda na majetku, poškození životního prostředí nebo jejich kombinace 

– např. možnost stroje, strojního systému, technologie, systému práce, materiálu, suroviny 

atd., způsobit za určitých okolností škodu na zdraví člověka nebo na majetku (nebezpečí je 

zdrojem rizika) [6]. 

 

Identifikace nebezpečí – proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a 

místa. 

 

Ohrožení – stav, ve kterém je objekt/subjekt vystaven působení nebezpečí (nebezpečné 

vlastnosti, zdroje rizika). 

 

Riziko – kombinace pravděpodobnosti nebo četnosti výskytu a následků určité nebezpečné 

události (riziko souvisí s vykonáváním činností a vyjadřuje míru ohrožení; je kombinací 

pravděpodobnosti, že se „něco“ stane a následku s jakým se „něco“ stane) [6]. 

 

Hodnocení rizika - komplexní proces určení velikosti rizika na základě analýzy možných 

následků uvažované/předpokládané mimořádné události a pravděpodobnosti jejího vzniku; 

součástí hodnocení rizika je rozhodnutí, zda riziko přijmout nebo je omezit na přijatelnou 

míru (souhrnný proces zjištění velikosti rizika a rozhodnutí, zda riziko je či není přijatelné 

– akceptovatelné) [6]. 

 

Řízení rizik (omezování rizik) - přijetí odpovídajících opatření k eliminaci nebo snížení 

velikosti rizika na přijatelnou (akceptovatelnou) úroveň, s ohledem na účinnost opatření; 

proces vyloučení nebo minimalizace rizik [6]. 
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4   PRACOVNÍ ÚRAZY V LEGISLATIVĚ ČR 

Problematika pracovních úrazů je v naší legislativě zakotvena velice významně – celou 

řadou zákonů, nařízení, vyhlášek a dalších právních předpisů. Níže jsou uvedeny 

legislativní předpisy týkající se pouze úzce vymezené oblasti BOZP, a to řešení absenčních 

pracovních úrazů. 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákoník práce je základním zákonem upravujícím vztahy vznikající při výkonu závislé 

práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, tzv. pracovněprávními vztahy [3].  

 

Problematika pracovních úrazů je řešena v části páté – Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, konkrétně v § 101 až § 108. K povinnostem zaměstnavatele při pracovních úrazech a 

nemocech z povolání se vztahuje § 105 tohoto zákona. 

 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

Toto nařízení mimo jiné upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, v příloze nalezneme vzor záznamu o úrazu a 

okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu [5]. 

 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění 

Touto vyhláškou se stanoví výše, do které se poskytuje náhrada za bolest a ztížení 

společenského uplatnění způsobeného pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným 

poškozením zdraví, a určování výše této náhrady v jednotlivých případech [7]. 

 

V příloze 1 této vyhlášky jsou uvedeny sazby bodového hodnocení za bolest u úrazu.   

 

Vyhláška byla s účinností od 1. ledna 2014 zrušena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Nebylo však zrušeno ustanovení § 394 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, které stanoví, že do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění se 

postupuje podle výše uvedené vyhlášky. Do konce roku 2014 se tedy bude nadále 

postupovat podle citované vyhlášky; tento stav se změní po nabytí účinnosti zákona o 

úrazovém pojištění, která je v současné době stanovena na 1. ledna 2015. 
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Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb. 

Touto vyhláškou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti 

organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání [8].   

 

V příloze 2 jsou uvedeny sazby pojistného podle převažující činnosti vykonávané 

zaměstnavatelem.  

 

I tato vyhláška byla zrušena k 1. lednu 2014 – postup je stejný jako v předchozím případě.  

 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů 

na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost 

orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených 

povinností. V § 30 tohoto zákona jsou vyčísleny výše pokut za správní delikty právnických 

osob na úseku bezpečnosti práce [9]. 

 

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 

Zákon upravuje právní vztahy úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození 

zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Použije se na právní vztahy, které 

nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti 

úrazového pojištění. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou § 38 a 

43, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018, a s výjimkou § 92 a 93, které nabývají 

účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

5     PŘÍSTUPY K ÚRAZŮM 

Vývoj a život člověka je od nepaměti spojen s tvořivou činností – se snahou něco dokázat, 

něco vynalézt, něco vyrobit. A stejně tak dlouho je lidská činnost spojena s méně 

příjemnou skutečností, kterou je úraz, jehož příčinou může být nepozornost, neznalost, 

přecenění sil, zbrklost či nespočet dalších příčin.  

 

Ještě v nedávné minulosti jsme je brali tak trochu jako nutné zlo, které nelze ovlivnit. 

Postupem času se také díky osvětě začíná naše myšlení pomalu obracet – roste snaha 

omezit podmínky pro vznik úrazů.  

 

Určitá změna našeho myšlení nastala také bezesporu vstupem České republiky (dále jen 

ČR) do Evropské unie (dále jen EU) – na jedné straně to přineslo českým firmám větší 

možnosti uplatnění svých výrobků případně služeb na evropských trzích, na druhé straně 

zároveň závazek plnit požadavky stanovené směrnicemi EU k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Neplnění požadavků těchto směrnic je zpravidla 

posuzováno jako záměrné snižování nákladů a tím vytváření podmínek pro nižší ceny 

zboží a služeb, které jsou pak označovány jako dumpingové. Je tedy nezbytné zabývat se 

řízením BOZP, a to především z pohledu preventivního předcházení vzniku mimořádných 

událostí [11]. 

 

Názorně o vývoji pracovní úrazovosti v ČR vypovídá obrázek 3 [12], ve kterém je 

zachycen zřetelný pokles počtu absenčních úrazů, ke kterému došlo v rozmezí let 2003 až 

2012. V případě neabsenčních úrazů můžeme mluvit pouze o drobných výkyvech.  
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Obr. 3 Pracovní úrazovost v ČR v letech 2003 – 2012, pracovní úrazy s pracovní/bez 

pracovní neschopnosti [12] 

 

Také statistika smrtelných pracovních úrazů za stejné období (viz Obr. 4 [12]), vykazuje 

pozitivní výsledky. Je třeba si uvědomit, že hodnota každého lidského života je 

nevyčíslitelná a tudíž i nepatrné zlepšení má veliký význam.  

 

Obr. 4 Pracovní úrazovost v ČR v letech 2003 – 2012, smrtelné úrazy [12] 
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Přestože se počet úrazů rok od roku snižuje, jejich procentuální rozdělení dle odvětví se až 

na nepatrné výjimky vůbec nemění. Velice zřetelně je tato skutečnost znázorněná na 

obrázku 5 [12], který porovnává čtyři po sobě jdoucí roky. Poskytuje nám informaci o 

nejvíce problematických odvětvích, co se týče úrazovosti.  

 

Procentuální rozdělení úrazů dle odvětví v ČR v letech 2009 - 2012 

  

 
 

 

 

Legenda: 

A. Zemědělství, lesnictví, rybářství 

B. Těžba a dobývání 

C. Zpracovatelský průmysl 

D. Výroba a rozvod elektřiny a jaderné energie 

E. Zásobování vodou; činnost s odpady 

F. Stavebnictví 

 

 

 

G. Velkoobchod, maloobchod, opravy motor. vozidel 

H. Doprava a skladování 

I. Ubytování, stravování a pohostinství 

P. Vzdělávání 

Q. Zdravotní a sociální péče 

Ostatní 

 

Obr. 5 Procentuální rozdělení úrazů dle odvětví v ČR v letech 2009 – 2012 [12] 
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5.1   Systémové přístupy k řešení úrazovosti  

Pokud pomineme ty, kteří se ještě dnes domnívají, že problematika BOZP se jich netýká 

(nevyvíjejí přílišnou snahu dodržet platnou legislativu), můžeme přístup právních subjektů 

k BOZP rozlišit na dvě základní skupiny: 

 právní subjekty a podnikající fyzické osoby, které se „snaží“ dodržet platnou 

legislativu, 

 právní subjekty a podnikající fyzické osoby, které jdou dál a snaží se aktivně 

předcházet pracovním úrazům – zaváděním systémů řízení BOZP např, 

mezinárodní normou OHSAS 18001 – Systémy managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, národním programem „Bezpečný podnik“ jehož garantem 

je Státní úřad inspekce práce či plněním požadavků Programu na podporu zdraví na 

pracovišti zpracovaném Státním zdravotním ústavem. 

 

Důležitou skutečností při zavádění BOZP je respektování činitelů, kteří výrazně ovlivňují 

možnost vzniku úrazu. V prvé řadě jde o tzv. lidské činitele neboli predispozice jedinců 

[21]. Ty jsou dány kombinací mentálních a fyzických aspektů s tendencí chovat se určitým 

způsobem. Patří zde např.: 

 postoj/vztah k bezpečnosti práce – přeceňování/podceňování, sklon k rizikovému 

chování, nedůvěra ve své schopnosti/znalosti/dovednosti nebo naopak přílišná 

sebedůvěra, obava o zdraví [22], 

 hodnotová motivace – jako je např. výše výdělku, pocit odpovědnosti, úspěšnost, 

vyrovnanost nebo na druhé straně impulzivnost, nezodpovědnost, neschopnost 

racionálně řešit vzniklé situace, nervozita, strach,  

 věk – starší zaměstnanci mají relativně menší úrazovost, 

 pohlaví – u žen je v průměru za stejných podmínek vykazováno méně úrazů, 

 celkový a aktuální zdravotní stav, 

 životní styl, 

 úroveň mimopracovních podmínek a jejich vliv na duševní rovnováhu.  

 

Další skupina činitelů vychází z vlivu managementu. Jedná se především o 

schopnost/umění přijmout správné rozhodnutí v čase, umění naslouchat, jednat, porozumět 

řešeným problémům, komunikovat (předávat potřebné informace). Významnou úlohu zde 

hrají osobní znalosti a dovednosti - znalost prostředí, vykonávané práce, rozpoznání rizik.  
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Třetí skupinu tvoří činitelé, kteří jsou součástí dané technologie ve smyslu daného 

pracovního postupu, způsobu výroby, používání nářadí. Zde je třeba znát rizika a možnosti, 

jak jim předejít (dodržování pravidel, používání předepsaných osobních ochranných 

pracovních prostředků, ale také provádění údržby nářadí, dodržování pořádku na 

pracovišti). 

 

 5.2   Norma OHSAS 18001 

Norma OHSAS 18001 – „Occupational Health and Safety Management Systém“ je 

mezinárodní specifikací řízení systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Obsahuje 

informace, návody, zdroje a doporučení, která pomohou dostát požadavkům této normy a 

řídit pracovní zdraví a bezpečnost mnohem efektivněji [14]. 

 

Byla vyvinuta v reakci na naléhavý požadavek organizací, podle které by jejich systémy 

managementu BOZP mohly být posuzovány a certifikovány. Základním principem je 

identifikace všech možných rizik na pracovištích a jejich efektivní řízení tak, aby bylo 

minimalizováno možné poškození zdraví zaměstnanců. Důraz je kladen na prevenci a 

předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích, a to při 

všech činnostech spojených s fungováním organizace. Její koncepce je slučitelná 

s normami ISO 9001 a ISO 14001 a usnadňuje integraci těchto tří systémů do jednoho plně 

funkčního celku [15]. 

 

Tento systém je určen všem organizacím, které se chtějí zaměřit na zdraví svých 

zaměstnanců. Efektivně zavedený systém pomůže minimalizovat rizika všech 

zainteresovaných stran, jejichž aktivity jsou spojeny s činností organizace. Naplnění 

požadavků normy zajišťuje i plnění legislativních požadavků ČR v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a může celkově zvýšit produktivitu práce z hlediska prevence 

vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.  

 

Dalšími přínosy, které jdou ruku v ruce s výše uvedeným, jsou bezesporu omezení výskytu 

nemocí z povolání a pracovních úrazů, snížení nákladů v přímé souvislosti s úrazy na 

pracovišti, zvýšení image organizace, zlepšení vztahů se zaměstnanci/veřejností/orgány 

státní správy a úspory na pokutách.  
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5.3   Program Bezpečný podnik 

Cílem programu Bezpečný podnik je zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, včetně ochrany životního prostředí, což umožní také dosáhnout vyšší úrovně kultury 

práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení. 

Je nejen jedním ze způsobů implementace systému řízení BOZP do celkového systému 

řízení, ale zároveň přístupem k naplnění požadavků, které jsou zaměstnavateli uloženy 

v rámci oblasti BOZP zákonem. Jeho součástí jsou také zásadní požadavky na ochranu 

životního prostředí a požární ochranu, které s bezpečností práce úzce souvisejí, jako 

například požadavky stanovené pro bezpečné nakládání s odpady, s nebezpečnými 

chemickými látkami, pro prevenci havárií) [11].  

 

Program je určen pro právní subjekty všech typů a velikostí. Požadavkem pro zapojení do 

programu je, aby daný subjekt prováděl činnosti, které představují zvýšenou míru ohrožení 

života, zdraví osob, případně i ohrožení životního prostředí. 

 

Pro udělení osvědčení „Bezpečný podnik“ je nutné ověření shody systému řízení BOZP 

zavedeného v právním subjektu s požadavky tohoto programu, přičemž se ověřuje 

funkčnost systému v rámci všech procesů a činností realizovaných v daném právním 

subjektu. Z důvodu rozsahu požadavků tohoto programu se využívá výsledků kontrol 

provedených kompetentními orgány státní správy (ČIŽP, HZS, ČBÚ, KHS) a z jejich 

stanovisek. Osvědčení je vydáno na základě splnění podmínek vyhlášených Státním 

úřadem inspekce práce. Účast na tomto programu je dobrovolná [11]. 

 

Od roku 2003 je tento program na základě usnesení vlády č. 475 součástí realizace úkolů 

stanovených v zájmu zvyšování úrovně bezpečnosti práce Národní politikou bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

 

Na obrázku 6 [8] jsou znázorněny základní prvky a vazby systému řízení BOZP 

uplatňované programem Bezpečný podnik. 
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Obr. 6 Základní prvky BOZP [8] 

 

5.4   Program na podporu zdraví na pracovišti  

Podpora zdraví je strategie, která doplňuje stávající systém péče o zdraví při práci. 

Přestože v ČR neexistují pro tuto strategii právní požadavky a povinná infrastruktura, 

mnoho organizací nezpochybňuje význam podpory zdraví a má snahu realizovat aktivity, 

které tuto strategii podporují. Hlavními výhodami, které podpora zdraví při práci přináší, je 

zlepšení pohody a zdraví zaměstnanců, s tím spojené snížení pracovní neschopnosti 

(zejména krátkodobé a dlouhodobé), snížení počtu chorob souvisejících s prací a 

pracovních úrazů, zvýšení produktivity práce, zvýšení atraktivnosti organizace apod. [16] 

[17]. 

 

Tento program je významně realizován v těch zemích, kde část nemocenských dávek 

zaměstnanců tvoří přímý náklad zaměstnavatelů, popřípadě tam, kde funguje systém slev 

na úrazovém a zdravotním pojištění zaměstnanců. V zemích Evropské unie a USA je tato 

strategie uplatňována již řadu let. Na evropské úrovni jsou tyto aktivity koordinovány 

Evropskou sítí na podporu zdraví na pracovišti (European Network for Workforce Health 

promotion, dále jen ENWHP). 

 

Hlavními cíly ENWHP jsou [18]: 

 Vytváření podpory národních infrastruktur ve všech členských zemích ENWHP se 

zapojením institucionálních a neinstitucionálních organizací s cílem identifikovat a 
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šířit dobrou praxi v propagaci zdraví při práci, s odvoláním na národní priority a 

přebrat aktivní roli v sdílení zkušeností a znalostí na Evropské úrovni. 

 Výrazně zvýšit počet zaměstnanců v EU, kteří pracují v podnicích, které jsou 

nakloněny praktikám a politice na podporu zdraví.  

 

Na obrázku 7 [18] je znázorněná činnost ENWHP, která je založena na širokém a 

komplexním přístupu k propagaci zdraví na pracovišti. 

 

 

Obr. 7 Činnost ENWHP [18] 

 

 

V roce 1999 ENWHP zveřejnila výsledky svého dvouletého projektu, kterými jsou Kritéria 

kvality podpory zdraví na pracovišti. Tato kritéria mají sloužit jako vodítko v plánování, 

implementaci a hodnocení projektů na podporu zdraví na pracovišti. Na jejich základě byl 

sestaven dotazník, kterým lze jednoduchou formou zhodnotit kvality dané organizace 

v dané oblasti.  
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Kritéria jsou rozdělena do 6 sekcí [16]: 

 Podpora zdraví na pracovišti a politika závodu. 

 Lidské zdroje a organizace práce. 

 Plánování podpory zdraví na pracovišti. 

 Společenská zodpovědnost. 

 Uplatňování podpory zdraví na pracovišti. 

 Výsledky podpory zdraví na pracovišti. 

 

Kritéria popisují ideální zdraví podporující organizaci, která pravděpodobně nebude ve 

skutečnosti existovat. V každém případě jakékoliv kroky vycházející z uvedených kritérií 

vedoucí ke zlepšení zdraví na pracovišti, jsou kroky správným směrem.  
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6     NÁKLADY A ZTRÁTY VZNIKAJÍCÍ V SOUVISLOSTI 

S ABSENČNÍMI PRACOVNÍMI ÚRAZY 

Mnoho lidí vnímá spojení pojmů lidský život a náklady jako něco neetického – vždyť 

lidský život a zdraví je nenahraditelné a jeho hodnota je nevyčíslitelná. Jak lze vyčíslit 

následky pracovního úrazu, které způsobí, že člověk už nikdy nebude jako předtím (od 

psychických problémů přes drobná zranění až po trvalé následky či úmrtí). Navíc pracovní 

úrazy se neodrážejí jen na zdravotním a psychickém stavu zraněného, ale také jeho okolí – 

rodina, přátelé, spolupracovníci, …, ti všichni jsou touto negativní zkušeností ovlivněni.  

 

Na druhé straně, ve světě financí má vše svou cenu – např. dle vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, je 

nejvyšší bodové ohodnocení ve výši 3 000 bodů, tzn. 360 000,-- Kč.  

 

Jiné vyčíslení hodnoty života je uvedeno např. v případě odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla – dne 1.5.2014 vstoupí v účinnost novela, která bude nově 

zohledňovat i odškodnění pozůstalých v případě smrti (manžel, manželka a každé dítě, 

stejně jako osoby blízké, které žily s usmrceným ve společné domácnosti, dostanou 

jednorázově 240 000,-- Kč, sourozenci 175 000,-- Kč, rodiče  počatého a dosud 

nenarozeného dítěte 85 000,-- Kč). 

 

Novým pojmem v odškodňování následků úrazů jsou psychické újmy. Dalšími položkami, 

které lze uplatnit jsou náhrady za ztrátu výdělku nebo na důchodu, náhrady prokázaných a 

účelně vynaložených nákladů spojených s léčením úrazu.  

 

Horní hranice všech náhrad není stanovena, záleží na dohodě popřípadě rozhodnutí soudu.  
 

Náklady vznikající v souvislosti s pracovními úrazy lze členit z různých hledisek:  
 

1. Dle subjektů, které postihují: 

 zaměstnavatel, 

 poškozený (zraněný), 

 zaměstnanci (spolupracovníci), 

 rodina, 

 pojišťovny, 

 ostatní státní/nestátní organizace. 
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2. Na přímé a nepřímé (jednotlivé subjekty mají odlišné náklady): 

 přímé – např. u zaměstnavatelů - pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů, 

 nepřímé – zdravotní, sociální, personální, ekonomické. 

 

3. Dle typu úrazu: 

 neabsenční, 

 absenční, 

 smrtelný. 

 

4. Dle pojištění nákladů:  

 pojištěné, 

 nepojištěné. 

 

Pro potřeby této diplomové práce jsou níže rozebírány náklady vznikající na straně 

zaměstnavatele. 

 

6.1  Zaměstnavatel a náklady 

Pracovní úraz je pro společnost (zaměstnavatele) vždy nepříjemnou událostí. Pokud 

pomineme skutečnost, že něčí život byl ohrožen, poškozen nebo ztracen, má takováto 

událost ještě mnohem širší dopad v podobě vyšetřování (zvýšení stresu, hledání viníků), 

reportování, analyzování/vypracovávání studií (hledání příčin a možností, jak se 

v budoucnu podobné situaci vyhnout), přijímání a realizace nápravných opatření, 

poškození pověsti (externí – okolí podniku, interní – např. v rámci nadnárodní skupiny 

ArcelorMittal). Všechny tyto činnosti se také promítají do nákladů, které v zásadě můžeme 

rozdělit na přímé a nepřímé. 

 

6.2  Přímé náklady zaměstnavatele  

Přímým nákladem zaměstnavatelů je zákonné pojištění odpovědnosti. Toto pojištění se 

týká všech zaměstnavatelů, bez ohledu na počet zaměstnanců, pokud zaměstnávají alespoň 

jednoho zaměstnance. Pojištění nevzniká uzavřením smlouvy mezi zaměstnavatelem a 

pojišťovnou, ale automaticky přijetím prvního zaměstnance do pracovního poměru a trvá 

do ukončení podnikatelské činnosti zaměstnavatele. V současné době působí v ČR dvě 

pojišťovny, u kterých je možno toto pojištění sjednat – Česká pojišťovna a.s. a 

Kooperativa pojišťovna, a.s. Zaměstnavatelé si vypočítávají výši odvodu sami [19]. 



22 

 

 

Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců za 

uplynulé kalendářní čtvrtletí, násobený sazbou uvedenou v příloze vyhlášky Ministerstva 

Financí č. 125/1993 Sb., podmínky a sazby zákonného pojištění zaměstnavatelů za škodu 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Sazby se pohybují v rozmezí 2,8 až 50,4 

promile dle převažujícího předmětu činnosti zaměstnavatele klasifikovaného dle OKEČ 

(Odvětvová klasifikace ekonomických činností), minimálně však 100,-- Kč čtvrtletně.  

 

Na základě tohoto pojištění vzniká zaměstnavatelům právo, aby za ně pojišťovna uhradila 

škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pokud 

dojde k ukončení činnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu 

nepřejdou na jiného zaměstnavatele, má poškozený právo přímo vůči pojišťovně. 

 

V případě vzniku pracovního úrazu je povinností zaměstnavatele oznámit tuto skutečnost 

příslušné pojišťovně a v součinnosti s ní se podílet na včasném a řádném odškodnění. 

V přílohách 1 a 2 jsou k nahlédnutí tiskopisy České pojišťovny a.s., týkající se nahlášení 

úrazu a jeho bodového ohodnocení, které vychází z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 

440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (1 bod má hodnotu 

120 Kč). 

 

6.3  Nepřímé náklady zaměstnavatele 

Mezi hlavní nepřímé náklady patří: 

 Ztráta na výrobě/výkonu – tento náklad vzniká v souvislosti se zastavením nebo 

omezením výroby. 

 Náklady na technická opatření – tyto náklady jsou vázány přímo k místu úrazu, 

ať už např. změnou pracovního postupu, zlepšením viditelnosti (osvětlení), 

technickými úpravami jako jsou montáže různých krytů, zábran, madel. 

 Náklady na organizační opatření – patří zde personální zajištění chodu, školení, 

exkurze, provedení aktualizace analýzy rizik.  

 Sankce a pokuty – v případě, že orgány inspekce práce dojdou v rámci svého 

šetření k závěrům, že došlo k pochybení ze strany zaměstnavatele, udělí mu za 

porušení příslušných pravidel BOZP sankce a pokuty.  
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 Náklady plynoucí z poškození pověsti v důsledku pracovního úrazu – pověst 

lze rozlišit na externí (okolí podniku) a interní (uvnitř společnosti, uvnitř 

nadnárodní skupiny).  

 

Reakci okolí na poškození pověsti (externí) v důsledku pracovního úrazu lze 

rozdělit na: 

 okolí neprojevuje zájem o úrazovost společnosti, jeho chování není 

ovlivnitelné počtem a závažností pracovních úrazů daného podniku – jedná se 

o typický přístup většiny odběratelů, dodavatelů, obyvatel, 

 vysoká úrazovost může být chápána jako možný problém v budoucnosti - např. 

pro investory.   

 

Oproti tomu poškození interní pověsti, které vznikne v důsledku pracovního úrazu, 

je vždy chápáno negativně, může být pro firmu až likvidační – příkladem jsou velké 

nadnárodní společnosti, u kterých je pracovní úrazovost jedním z hlavních 

ukazatelů, který ovlivňuje rozhodnutí majitele, ohledně budoucnosti společnosti.   
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7  ANALÝZA VÝSKYTU, PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ 

PRACOVNÍCH ÚRAZŮ 

Na základě dostupných informací byla provedena analýza absenčních pracovních úrazů, 

které se staly v časovém úseku let 2008 – 2013 se zaměřením na jejich nákladovost. 

 

Hlavní vstupní informace byly získány z interních zpráv o úrazech, které se vypracovávají 

ke každému úrazu, ať už je smrtelný, absenční či neabsenční a bez ohledu na to, zda se stal 

zaměstnanci AMO a.s., smluvní strany či někomu jinému.  

 

Interní zpráva o úrazu standardně obsahuje:  

 základní údaje – datum a čas úrazu, povaha úrazu, místo úrazu, profese, druh 

zranění/části těla, klíčová slova,  

 popis úrazového děje vč. ilustračních fotografií či nákresů, 

 analýzu úrazu s cílem zjištění ovlivňujících faktorů, 

 analýzu hlavní příčiny, 

 opatření po úraze, 

 kontaktní osoby – vedoucí pracovník + zodpovědný bezpečnostní technik. 

 

Protože tento záznam slouží jako podpůrný materiál pro výše uvedené „interní“ projekty 

(viz podkapitola 2.1), je přeposílán na ostatní členy skupiny ArcelorMittal. Z tohoto 

důvodu obsahuje také další údaje jako je označení společnosti, sektoru, podsektoru a země. 

Kvalitně zpracovaný Záznam o úrazu je velice dobrým základem nejen pro prováděnou 

analýzu, ale také pro hledání možností předejití opakování daného úrazového děje.  

 

Další potřebné informace byly poskytnuty jednotlivými závody, finančním a právním 

oddělením AMO a.s. 

 

Výstupy získané ze vstupních informací, poslouží pro provedení analýzy, pro větší 

přehlednost je rozdělena na:  

 Základní analýzu – vypovídá o trendu pracovních úrazů, včetně jejich rozdělení 

dle závažnosti, poskytuje informace o nejvíce rizikových úsecích výrobního cyklu 

(největší četnost úrazů), poukazuje na závažnost pracovních úrazů vč. druhů 

zranění a krizových časových úseků. 
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 Ekonomickou analýzu – odpovídá na otázky, týkající se finančního zatížení 

úrazovosti – ztráta na výrobě, náklady na přijatá opatření, mzdové náklady, 

pojistné.  

 

7.1  Základní analýza 

Za sledované období (roky 2008 – 2013) vzniklo v AMO a.s. 165 pracovních úrazů, z toho 

3 smrtelné, 57 absenčních a 105 neabsenčních. Tyto základní informace, rozdělené po 

jednotlivých letech, jsou zachyceny na obrázku 8. Obrázek zachycuje trend pracovní 

úrazovosti z pohledu četnosti úrazů. 

 

 

 
 

Obr. 8 Trend četnosti výskytu pracovní úrazů v AMO a.s. v letech 2008 – 2013 

 

 

Jak již bylo dříve uvedeno, hodnota lidského života je nevyčíslitelná. Cílem BOZP není 

finančně ocenit náklady, které vznikly v souvislosti s pracovním úrazem, ale učinit taková 

opatření, aby k těmto úrazům nedocházelo. Z tohoto pohledu je důležitá především 

informace o místu úrazu. Umožňuje vytipovat nejrizikovější úseky hutního výrobního 

cyklu, provést analýzu rizik a učinit příslušná opatření. Za místo vzniku je v této 

diplomové práci považován závod, na kterém k pracovnímu úrazu došlo. Jedná se o 

nejjednodušší určení místa vzniku úrazu. Disponibilní retrospektivní data by umožnila 

mnohem podrobnější rozbor místa vzniku, zahrnující také neabsenční a smrtelné úrazy. 
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Výpovědní schopnost analýzy by se tím mnohem zvýšila. Toto přesahuje možnosti dané 

diplomové práce, jejíž výsledky mohou být základem pro následnou podrobnější analýzu. 

 

Zjištěné výsledky jsou znázorněny na obrázku 9. Ve sledovaném období byl 

nejrizikovějším místem závod 12 – Vysoké pece, který se zaměřuje na výrobu surového 

železa, na druhém konci této pomyslné stupnice stojí organizační útvar Ředitelství, který 

zabezpečuje správu společnosti a poskytování služeb společnosti. Výjimkou mezi závody 

je závod 3 – Údržba. Všechny absenční úrazy jejich pracovníků (ve sledovaném období) se 

staly mimo pracoviště tohoto závodu. Tento rozdíl oproti ostatním závodům vyplývá 

z podstaty tohoto závodu – poskytování služeb v rámci celé společnosti.  

 

 
 

Obr. 9 Rozdělení absenčních pracovních úrazů dle místa jejich vzniku 

 

 

Informace týkající se druhu zranění jsou důležité především z pohledu zajištění 

odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP). Umožňují 

zvážení/realizaci změny OOPP, pokud stávající neposkytují dostatečnou ochranu. Tyto 

informace lze také použít k dovybavení lékárniček tak, aby nejen splňovaly zákonné 

minimum, ale také odrážely četnosti výskytu daného druhu úrazu. Dle analýzy úrazů jsou 

nejčastějšími druhy zranění v AMO a.s.: 

 zlomeniny a podvrtnutí – především dolní a horní končetiny, 

 popáleniny – oblasti hlavy, obličej, horní končetiny, 

 ostatní poranění – menšího i většího rozsahu, 
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 amputace – především články prstů. 

 

V případě druhů zranění se dostáváme ještě k jedné informaci, která má svou 

neopominutelnou vypovídací schopnost, a tou je bodové ohodnocení úrazu. Toto 

ohodnocení provádí ošetřující lékař, přičemž vychází z Vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti. Sestavené ohodnocení zasílá příslušné 

pojišťovně. Ve společnosti AMO a.s. se na tzv. odškodňovacích komisích provádí 

(v souvislosti se vznikem pracovního úrazu) zhodnocení míry zavinění vzniku pracovního 

úrazu zaměstnancem. Výstupem z odškodňovací komise je hlášení, které se zasílá 

pojišťovně. Konečná výše bolestného je poté určena právě pojišťovnou na základě 

lékařského bodového ohodnocení a hlášení společnosti. S touto skutečností seznámí 

pojišťovna společnost. Na obrázku 10 je znázorněn počet úrazů rozdělených do 

příslušných bodových intervalů. Tento obrázek již také naznačuje jednu z nákladových 

položek úrazů, přestože zde není zachycena v Kč (1 bod = 120 Kč).  

 

 

 
 

Obr. 10 Bodové ohodnocení absenčních pracovních úrazů v AMO a.s. v letech 2008-2013 

 

Další zajímavé výsledky byly získány z rozboru doby (časových rozhraní), ve které 

nejčastěji dochází k absenčním pracovním úrazům. Ve sledovaném období se nejvíce 
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následuje odpolední směna, nejméně se stalo na noční směně. Zajímavé také je, že ať už se 

jedná o jakoukoliv směnu, největší pravděpodobnost úrazu je cca 2 až 3 hodiny od začátku 

směny. V časovém rozhraní od půlnoci do páté hodiny ranní se stalo minimum úrazů – 

dva. 

 

Data potřebná pro vytvoření obrázků v této podkapitole, kromě obrázku 10, byla získána z 

výše zmiňovaných interních záznamů o pracovních úrazech. Obrázek 10 vznikl na základě 

informací poskytnutých právním oddělením společnosti, které má na starosti působnost 

odškodňovacích komisí.  

 

7.2 Ekonomická analýza 

Náklady jsou „alfa-omegou“ každé společnosti, ovlivňují výši hlavního důvodu 

podnikatelské činnosti – tvorbu zisku. Za posledních několik let (také v důsledku 

celosvětové hospodářské krize) změnily podniky svůj přístup k otázce nákladů. Stále více 

se zaměřují na řízení vznikajících nákladů. Cílem finančních a controllingových oddělení 

již není pouze faktické zjištění konečné výše na konci zúčtovacího období, ale řízení 

nákladů v průběhu tohoto období. Pro správné řízení je zapotřebí mít k dispozici 

vypovídající údaje, pomocí kterých lze stanovit očekávané náklady.  

 

Struktura základních nákladů vznikajících v souvislosti s pracovními úrazy je obecně 

uvedena v podkapitolách 6.2 a 6.3. Náklady na straně zaměstnavatele jsou primárně 

rozděleny na přímé a nepřímé.  

 

7.2.1  Přímé náklady zaměstnavatele (vyhodnocení) 

Přímým nákladem je zákonné pojištění odpovědnosti. Na obrázku 11 je znázorněn vývoj 

tohoto nákladu za analyzované období. Jak je uvedeno v podkapitole 6.2, výše tohoto 

nákladu se vypočítává na základě souhrnu vyměřovacích základů všech zaměstnanců za 

uplynulé kalendářní čtvrtletí, násobené sazbou uvedenou v příloze vyhlášky Ministerstva 

Financí č. 125/1993 Sb., podmínky a sazby zákonného pojištění zaměstnavatelů za škodu 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Na obrázku je zřetelně vidět pokles 

odváděné hodnoty, který je dán snížením hodnoty souhrnu vyměřovacích základů. Hlavní 

příčinou tohoto poklesu je snížení počtu kmenových zaměstnanců společnosti. Níže jsou 

uvedeny stavy zaměstnanců vždy k 31.12. daného roku: 

 rok 2008 – 7460,  



29 

 

 rok 2009 – 5932, pokles ve srovnání s předcházejícím rokem o 25,76 %, 

 rok 2010 – 5568, pokles ve srovnání s předcházejícím rokem o 6,54 %, 

 rok 2011 – 4743, pokles ve srovnání s předcházejícím rokem o 17,39 %,  

 rok 2012 – 3986, pokles ve srovnání s předcházejícím rokem o 18,99 %, 

 rok 2013 – 3990, nárůst ve srovnání s předcházejícím rokem o 0,10 %. 

 

 

Obr. 11 Roční výše odvodu – zákonné pojištění odpovědnosti v AMO 

  

Specifickým znakem určení odváděné hodnoty tohoto nákladu je jeho nezávislost na počtu 

úrazů (počet úrazů neovlivní výši odvodu). Absurditou je pak skutečnost, že v případě 

zjišťování průměrných nákladů připadající na jeden pracovní úraz, se bude hodnota tohoto 

nákladu snižovat v závislosti na rostoucím počtu úrazů. Obecně platí, že snižování 

průměrných nákladů např. na jednotku výkonu/výroby je pozitivní. V případě úrazů však 

toto neplatí – zvyšování počtu úrazů je výrazně negativním jevem.  
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7.2.2  Nepřímé náklady zaměstnavatele (vyhodnocení) 

V rámci analýzy byly rozděleny nepřímé náklady, vznikající v souvislosti se vznikem 

absenčních pracovních úrazů na: 

 

1. Náklady, které je společnost sama schopná vyčíslit na základě dostupných informací, 

patří mezi ně: 

 náklady na technická opatření,  

 změna OOPP vyvolaná v důsledku vzniku pracovního úrazu, 

 změna materiálu vyvolaná v důsledku vzniku pracovního úrazu, 

 náklady na organizační opatření, 

 ztráta na výrobě/výkonu. 

2. Náklady, které jsou vyčísleny na základě zjištění pochybení zaměstnavatele orgány 

inspekce práce: 

 sankce, 

 pokuty. 

 

Pro úplnost jsou zde tyto náklady zmíněny, ale jejich výše je skutečnost, kterou si 

společnost nepřeje analyzovat a zveřejňovat.  

3. Náklady, jejichž vyčíslení je velice obtížné, ne-li nemožné. V tomto případě se jedná o 

náklady plynoucí z poškození pověsti v důsledku pracovní úrazovosti. Jak je uvedeno 

v podkapitole 6.3, byly tyto náklady rozděleny na externí a interní, přičemž externí 

jsou pro danou společnost nevýznamné (neovlivní chod společnosti), zatímco interní 

mohou být i fatální. 

 

V případě nepřímých nákladů zaměstnavatele, jsou náklady, které je možno dohledat, 

uvedeny v první skupině. Hlavním důvodem je soupis nápravných opatření, který je 

nedílnou součástí každé zprávy o úrazu. Tento soupis poskytuje prvotní podklad pro 

vyhledání nákladů, které vznikly v souvislosti s realizací těchto opatření. Na obrázku 12 

jsou znázorněny v úhrnu jednotlivé druhy těchto nákladů za sledované období, rozdělené 

po jednotlivých letech. Je zde rovněž zřetelně patrný rozdíl mezi jednotlivými roky – 

během sledovaného šestiletého období dochází k postupnému snižování počtu úrazů, výše 

nákladů ale neodpovídá této skutečnosti. Příčinou tohoto stavu je již dříve zmiňovaný fakt 

- neexistují dva stejné úrazy (co do závažnosti, vzniklých nákladů). 
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Obr. 12 Nepřímé náklady v AMO a.s. za období 2008 - 2013 

 

7.2.3  Ostatní náklady (vyhodnocení) 

Další skupinou nákladů, jejichž výše není v žádném případě zanedbatelná, jsou náklady, 

které vychází ze samé podstaty pracovního úrazu – zranění a poškození zdraví. Přestože 

tyto náklady nejsou ve skutečnosti náklady vynaloženými zaměstnavatelem (hradí je 

pojišťovna), v případě hledání odpovědi na otázku „Kolik činí celkové náklady na daný 

pracovní úraz?“, jsou významnou položkou v kalkulaci. 

 

Náklady, odrážející dané zranění a poškození zdraví, lze rozdělit na tyto položky: 

 uznané bolestné – na základě lékařských zpráv je rozhodnuto o počtu přiřazených 

bodů, poté se připraví zpráva pro pojišťovnu, která může rozhodnutí potvrdit nebo 

upravit (viz podkapitola 6.2), 

 ztížení společenského uplatnění – podobný postup jako v předchozím případě, 

podkladem pro určení bodů je posudek o ztížení společenského uplatnění, většinou 

se vystavuje až po jednom roce, na jeho základě může dojít k zvýšení celkových 

nákladů, 

 nemocenské dávky,  
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 ostatní léčebné výlohy – obsahuje směs různých položek – regulační poplatky v 

nemocnicích, vystavení posudku, léky, jízdné (návštěva lékaře).       

 

Všechny výše uvedené položky jsou hrazeny pojišťovnou, u které má zaměstnavatel 

sjednáno zákonné pojištění odpovědnosti.  

 

Získané údaje za sledované období jsou zachyceny na obrázku 12. V roce 2013 není 

vyčíslená položka „ztížení společenského uplatnění“, a to z důvodu, který byl uveden již 

dříve – posudek se vystavuje nejdříve až po jednom roce. Dá se tedy očekávat, že náklady 

na úrazy v roce 2013 popř. 2012 nemusí být konečné.  

 
 

 
Obr. 12 Rozpis nákladů pojišťovny v souvislosti s pracovními úrazy 

 

V rámci ekonomické analýzy byly náklady uvedené v této podkapitole vyčísleny. Získané 

informace umožnily sestavení koláčového grafu (viz Obr. 13) znázorňujícího procentuální 

rozdělení vyčíslených nákladů. Výsledný graf je zajímavý – za zmínku určitě stojí 

markantní procentuální rozdíl mezi odvody zaměstnavatele pojišťovně (zákonné pojištění 

odpovědnosti – činí 82 % nákladů) a vyplacenými náhradami pojišťovnou (činí 9 %). Na 

tomto místě je třeba upozornit na skutečnost, že výsledný rozdíl není konečný. Analýza se 

týkala pouze absenčních pracovních úrazů. Do nákladů pojišťovny nebyly zahrnuty 
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náklady za smrtelné a neabsenční úrazy a náklady za nemoci z povolání, které jsou také 

hrazeny pojišťovnou.  

 

 
 

Obr. 13 Procentuální rozdělení nákladů pracovních úrazů v AMO a.s. v souhrnu za 

sledované období 

 

 

*** 
 
 

Problematika v této kapitole je rozdělena na základní a ekonomickou analýzu. 

 

Základní analýza poskytla odpovědi na otázky týkající se vývoje absenční pracovní 

úrazovosti v AMO a.s.; určení míst jejich vzniku s procentuálním zastoupením; určení 

nejčastějších druhů zranění a jejich závažnosti na základě bodového ohodnocení; určení 

kritických časových intervalů pracovní doby.  

 

Ekonomická analýza umožnila určit a vyhodnotit výši vznikajících nákladů v souvislosti se 

vznikem pracovních úrazů (přímé náklady, nepřímé náklady, ostatní náklady – náklady 

pojišťoven). 
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8    METODIKY 

Přestože je ve své podstatě každý pracovní úraz jedinečný (i stejně diagnostikovaný úraz se 

může a pravděpodobně i bude různě vyvíjet – závisí na celkovém zdravotním stavu 

zraněného, komplikacích, místě úrazu), můžeme v případě většího analyzovaného vzorku 

nalézt určitá spojení, podobnosti, shodné charakteristiky.  

 

Z pohledu řízení nákladů je toto zjištění velice významné – umožňuje sestavení metodiky 

pro výpočet odhadu očekávaných nákladů, a to hlavně z toho důvodu, že dobu pro zjištění 

skutečných celkových nákladů vztahujících se ke konkrétnímu pracovnímu úrazu není 

možné dopředu určit.  

 

8.1 Metodika výpočtu očekávaných nákladů na úrazy 

Na základě získaných informací lze sestavit metodiku pro výpočet očekávaných 

průměrných nákladů pracovního absenčního úrazu pro případ jeho vzniku. Pro návrh dané 

metodiky jsou důležité tři následující kroky: 

 rozdělení vzniklých pracovních úrazů do třístupňové klasifikace, která umožní 

následující dva kroky, 

 stanovení koeficientů pro daná místa vzniku pracovních úrazů (závody), 

 sestavení metodiky pro stanovení očekávaných nákladů.  

 

8.1.1 Klasifikace vzniklých pracovních úrazů  

Ve sledovaném období (roky 2008 – 2013) vzniklo celkem 57 pracovních absenčních 

úrazů. Do následující analýzy bylo zahrnuto 56 úrazů (poslední úraz z roku 2013 není do 

analýzy zahrnut z důvodu nedostatečných informací týkajících se vzniklých nákladů). 

 

Tyto úrazy posloužily jako podklad pro návrh třístupňové klasifikace pracovních 

absenčních úrazů, a to z pohledu jejich závažnosti a v souvislosti s náklady, které jsou pro 

daný stupeň charakteristické. Popis každého stupně je doplněn o tabulku s přiřazením výše 

nákladů (viz Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3) a obrázkem znázorňujícím procentuální vyjádření 

těchto nákladů za sledované období (viz Obr. 14, Obr. 15, Obr. 16). 

 

Protože je každý úraz jedinečnou kombinací příčin a následků, nelze jednotlivé úrazy brát 

jako rovnocenné. Náklady, které vznikají v jejich důsledku, se pohybují v různých 

hodnotových řadách (tisíců, desetitisíců, statisíců). Z tohoto důvodu nejsou vyčíslené 
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nákladové položky v tabulkách zprůměrovanými hodnotami daných druhů nákladů, ale 

byly získány porovnáním úrazů, které byly do dané skupiny přiřazeny. Výsledné výše 

nákladů jsou pak charakteristické většině úrazů zařazených právě do daného stupně.  

 

1.  První stupeň – nejnižší úroveň – do této úrovně jsou zařazeny absenční pracovní 

úrazy „lehčího charakteru“. 

 

Charakteristické rysy úrazů tohoto stupně: 

 Převládající zranění: poranění, podvrtnutí a zlomeniny dolních a horních končetin, 

výjimkou nejsou ani amputace článků prstů. 

 Vznikající náklady: bolestné, nemocenské dávky, technická opatření (včetně změny 

OOPP), výjimečně náklady na stižené společenské uplatnění a léčebné výlohy. 

 Počet dní v pracovní neschopnosti od 1 dne do 3 měsíců (ve sledovaném období se 

v AMO a.s. pohybovala tato hodnota ve většině případů v rozmezí 2-3 měsíců, 

přesto ani zde nebyly výjimkou i delší pracovní neschopnosti). 

 

Náklady, typické pro tento stupeň, jsou vyčísleny v tabulce 1. Na obrázku 14 je 

zachycena výše sledovaných nákladů u všech úrazů zařazených do tohoto stupně. Do 

prvního stupně bylo zařazeno 24 úrazů. 

 

Tab. 1 První stupeň úrazovosti – nejnižší úroveň 

 

První stupeň úrazovosti – nejnižší úroveň 

- počet dní v pracovní neschopnosti 2 - 3 měsíce 

- bolestné 3 000,-- 

- snížení spol. uplatnění 5 000,-- 

- nemocenské dávky + léčebné výlohy 35 000,-- 

- technická opatření 15 000,-- 

- organizační opatření -
*)

 

- ztráta na výrobě/výkonu                  - 

Celkem 58 000,-- 

*) náklady na organizační opatření jsou naprostou výjimkou, ve sledovaném období se vyskytly pouze 1x  
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Obr. 14 První stupeň – nejnižší úroveň 

 

2. Druhý stupeň – střední úroveň – do této úrovně jsou zařazeny absenční pracovní úrazy 

s níže uvedenými charakteristikami. 

 

Charakteristické rysy úrazů tohoto stupně: 

 Převládající zranění: zlomeniny, podvrtnutí, poranění horních a dolních končetin 

(ve sledovaném období činí tato zranění cca 70 %), výjimečně popáleniny či 

amputace. 

 Hlavními příčinami úrazů jsou zakopnutí, upadnutí. 

 Vznikající náklady: bolestné, nemocenské dávky, technická opatření (včetně změny 

OOPP), léčebné výlohy, výjimečně náklady na stižené společenské uplatnění. 

 Počet dní v pracovní neschopnosti od 3 měsíců do 1 roku (v případě zprůměrování 

vychází tato hodnota v AMO a.s. na 5,1 měsíců, ale opět ani zde nejsou výjimkou 

delší pracovní neschopnosti). 

 

Náklady, typické pro tento stupeň, jsou vyčísleny v tabulce 2. Na obrázku 15 je 

zachycena výše sledovaných nákladů u všech úrazů zařazených do tohoto stupně. Do 

druhého stupně bylo zařazeno 25 úrazů. 
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Tab. 2 Druhý stupeň – střední úroveň 

 

Druhý stupeň – střední úroveň 

- počet dní v pracovní neschopnosti 3 - 9 měsíců 

- bolestné 13 000,-- 

- snížení spol. uplatnění 84 000,-- 

- nemocenské dávky + léčebné výlohy 70 000,-- 

- technická opatření 10 000,-- 

- organizační opatření -
*)

 

- ztráta na výrobě/výkonu                  - 

Celkem 177 000,-- 

*) náklady na organizační opatření jsou naprostou výjimkou, ve sledovaném období se vyskytly pouze 1x 

 

 

 
 

Obr. 15 Druhý stupeň – střední úroveň 

 

3. Třetí stupeň – nejvyšší úroveň – do této úrovně jsou zařazeny závažné absenční 

pracovní úrazy.  

 

Charakteristické rysy úrazů tohoto stupně: 

 Převládající zranění: zasažení celého těla popř. velké části těla – popáleniny, 

zlomeniny, ostatní zranění (hlava, oči, pánev, končetiny). 

 Dlouhodobá nemocenská a s tím spojené vysoké bolestné, stižení společenského 

uplatnění a vyšší léčebné výlohy. 
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 Náklady na opatření jsou vysoké, často spojeny se změnou OOPP, nutnými 

organizačními opatřeními a výskytem nákladů ze ztráty na výrobě/výkonu. 

 Počet dní v pracovní neschopnosti od 1 roku (v případě zprůměrování vychází tato 

hodnota v AMO a.s. na 5,1 měsíců, ale opět ani zde nejsou výjimkou delší pracovní 

neschopnosti). 

 

Náklady, typické pro tento stupeň, jsou vyčísleny v tabulce 3. Na obrázku 16 je 

zachycena výše sledovaných nákladů u všech úrazů zařazených do tohoto stupně. Do 

třetího stupně bylo zařazeno 7 úrazů. 

 

Tab. 3 Třetí stupeň – nejvyšší úroveň 

 

Třetí stupeň – nejvyšší úroveň 

- počet dní v pracovní neschopnosti 9 měsíců a více 

- bolestné 240 000,-- 

- snížení spol. uplatnění 160 000,-- 

- nemocenské dávky + léčebné výlohy 300 000,-- 

- technická opatření 600 000,-- 

- organizační opatření 150 000,-- 

- ztráta na výrobě/výkonu     (1 200 000,--)
*)

 

Celkem 1 400 000 (2 600 000,--)
*)

 

*) ztráta na výrobě/výkonu se vyskytla ve 2 případech, pokud nastala, její hodnota byla minimálně 

1 200 000,-- Kč. 

 

 

 

Obr. 16 Třetí stupeň – nejvyšší stupeň 
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8.1.2  Stanovení koeficientů pro místa vzniku pracovních absenčních úrazů 

Dalším krokem je návrh stanovení koeficientu, který bude charakterizovat dané místo 

vzniku pracovního úrazu. Koeficient je vytvořen jako součet tří kritérií, která jsou pro daný 

závod (místo vzniku pracovního úrazu) charakteristická: 

 

1. Výrobní x nevýrobní – jedná se o prosté rozdělení závodů na výrobní a obslužné – 

výrobnímu závodu byla přiřazena hodnota 0,5 a nevýrobnímu 0. Toto základní 

rozdělení vypovídá o místě vzniku pracovního úrazu. Typickým obslužným závodem 

v AMO a.s. je závod Údržba. Pravděpodobnost vzniku úrazu jeho zaměstnanců přímo 

na závodě 3 je téměř nulová. Právě naopak je tomu v případě výrobních závodů – tam je 

tato pravděpodobnost téměř rovna 100 %. 

 

2. Frekvence úrazovosti – toto kritérium udává frekvenci vzniku úrazu na daném závodě 

za sledované období bez ohledu na jeho závažnost, výsledná hodnota byla získání 

prostým průměrem. K výpočtu byl použit vzorec (1). 

   
   

 
                                                                                                                                     (1) 

 

Fr – frekvence úrazovosti 

Ap – počet úrazů za daný závod 

T – sledované období (počet let) 

 

3. Závažnost úrazů – v případě tohoto kritéria se vycházelo z rozdělení úrazů do 

třístupňové klasifikace – viz podkapitola 8.1.1. Každému stupni byla přiřazena hodnota: 

 1. stupeň – 0,1, 

 2. stupeň – 0,5, 

 3. stupeň – 1. 

 

Výpočet je pak dán na základě vzorce (2). 

 

   
              

 
                                                                                                         (2) 

As – závažnost úrazů daného závodu 

n1 – počet úrazů spadajících do prvního stupně třístupňové klasifikace 

n2 – počet úrazů spadajících do druhého stupně třístupňové klasifikace 

n3 – počet úrazů spadajících do třetího stupně třístupňové klasifikace 

n – celkový počet úrazů za sledované období 
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Výsledné koeficienty závodů včetně přiřazených hodnot jednotlivých faktorů, získaných 

dle výše uvedeného postupu, jsou zachyceny v tabulce 4.  

  

Tab. 4 Výpočet koeficientů míst vzniku pracovních úrazů 

Kritéria 

Místo vzniku úrazu  

Ú
d
rž

b
a
 

D
o
p
ra

va
 

K
o
ks

o
vn

a
 

V
ys

o
ké

 

p
ec

e 

O
ce

lá
rn

a
 

V
á
lc

o
vn

y 

Ř
ed

it
el

st
ví

 

výrobní X obslužný 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 

frekvence úrazovosti 0,17 0,5 1,17 2,7 2,17 2,17 0,17 

závažnost úrazů 0,5 0,75 0,46 0,35 0,46 0,32 0,1 
 - 1. stupeň 0 0 2 6 5 7 1 

 - 2. stupeň 1 1 4 10 5 5 0 

 - 3. stupeň 0 1 1 0 3 1 0 

KOEFICIENT 

ÚRAZOVOSTI 
0,67 1,25 2,13 3,55 3,13 2,99 0,27 

počet úrazů* 1 2 7 16 13 13 1 
 

*Pro návrh stanovení koeficientu bylo analyzováno 56 absenčních pracovních úrazů. 

Počet úrazů uvedený v tabulce 4 je 53. Tento rozdíl je způsoben outsourcingy, ke kterým 

došlo v průběhu analyzovaného období.  

 

 

8.1.3  Sestavení metodiky pro očekávané náklady 

Výpočet očekávaných nákladů je dán vzorcem (3) sestaveným na základě výsledků 

ekonomické analýzy uvedených v dílčí podkapitole 8.1.1 a podkapitole 8.1.2.  

 

Pro výpočet byla jako základní hodnota (C2) zvolena výše nákladů na jeden absenční úraz 

druhého stupně třístupňové klasifikace. Jedním z důvodů je skutečnost, že do tohoto stupně 

spadá nejvíce úrazů.  Dalším je nákladové složení druhého stupně – nejsou zde zahrnuty 

náklady na ztrátu ve výrobě/výkonu – dle provedené analýzy za celé sledované období 

vznikly v AMO a.s. jen 2 úrazy, u nichž byl tento náklad zaznamenán a vyčíslen. 

Nákladovou skladbou se velice podobá prvnímu stupni, jen odvozené hodnoty jsou 

výrazně vyšší.  

 

                            (3) 

 

Ce – očekávané náklady [Kč] 

C2 – výše nákladů na jeden absenční úraz druhého stupně třístupňové klasifikace [Kč] 

k – koeficient místa vzniku pracovního úrazu  
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Výše uvedený, na první pohled, jednoduchý vzorec, umožní vyčíslit odhad očekávaných 

nákladů na daný absenční pracovní úraz (viz Tab. 5)  

 

Tab. 5 Výpočet očekávaných nákladů na 1 absenční pracovní úraz  
 

Místo vzniku absenčního 

pracovního úrazu 

Koeficient místa vzniku 

absenčního pracovního 

úrazu 

Výše očekávaných 

nákladů na 1 úraz [Kč] 

Údržba 0,67 118 590 

Doprava 1,25 221 250 

Koksovna 2,13 377 010 

Vysoké pece 3,55 628 350 

Ocelárna 3,13 554 010 

Válcovny 2,99 529 230 

Ředitelství 0,27 47 790 
 

 

Odhad očekávaných nákladů patří v součásti mezi rutinní činnosti ekonomických a 

controllingových oddělení. Zjištěné hodnoty jsou velice důležitým zdrojem informací, 

umožňujícím firmám připravit se na možné problémy, dává jim možnost v předstihu hledat 

finanční zdroje pro jejich financování, a tím zajištění likvidity a stability.  

 

Vzorec pro výpočet očekávaných nákladů je založen na analýze 56 úrazů za léta 2008 - 

2013, s růstem počtu analyzovaných úrazů by docházelo k dalšímu zpřesnění vstupních a 

výstupních hodnot vzorce. Výsledek může být ovlivněn také dalšími faktory, jako je např. 

inflace (v případě výrazných výkyvů). A také není možné opomenout základní 

charakteristický rys pracovních úrazů, kterým je jejich neovlivnitelná jedinečnost. Z toho 

všeho vyplývá, že vzorec opravdu slouží pro určení odhadu nákladů.  

 

8.2 Metodika výpočtu skutečných celkových nákladů 

Metodika výpočtu celkových nákladů slouží ke zjištění skutečných celkových nákladů. Na 

tomto místě je nezbytné přesněji definovat pojem celkové náklady.  

 

Celkovými náklady v této podkapitole rozumíme skutečné náklady na pracovní úraz, které 

zahrnují dílčí náklady všech zúčastněných stran bez ohledu na jejich nositele – viz vzorec 

(4). Důležité je také říci, že uvedený vzorec je určen pro výpočet celkových nákladů 

jednoho (daného) pracovního úrazu.     
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                                                                                                           (4) 

 

Ct – celkové náklady [Kč] 

Dc – přímé náklady zaměstnavatele [Kč] 

Cc – nepřímé náklady zaměstnavatele [Kč] 

Ic – náklady pojišťovny [Kč] 

Rc – ostatní náklady [Kč] 

n – počet úrazů 

 

Jednotlivé položky uvedené ve vzorci (4): 

 Dc – přímé náklady zaměstnavatele – jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti. 

Hodnotu připadající na jeden úraz vypočítáme prostým vydělením celkové výše 

zaplaceného pojištění počtem úrazů za dané období (kalendářní rok). Není 

zapotřebí zde rozlišovat závažnost úrazu a hodnotu složitě rozpočítávat, protože ani 

závažnost úrazů ani počet úrazů neovlivní hodnotu, kterou musí zaměstnavatel ze 

zákona odvést. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že tyto náklady vznikají bez závislosti na vzniku úrazu. 

Vzorec (5) zobrazuje výpočet celkových nákladů za dané období (kalendářní rok) 

v případě, že by během tohoto období nevznikl žádný pracovní úraz.  

 

                                                                                                                     (5) 

 

Dle výsledků získaných z ekonomické analýzy činí v průměru roční zákonné 

pojištění odpovědnosti v AMO a.s. za posledních 6 let cca 17 mil. Kč. Více 

informací vztahujících se k těmto nákladům je uvedeno dílčích podkapitole 6.2 a 

dílčí podkapitole 7.2.1. 

 

 Cc – nepřímé náklady zaměstnavatele – do této skupiny nákladů patří náklady 

spojené přímo s daným úrazem. Jeho hodnota je dána prostým součtem 

jednotlivých složek, jak je uvedeno ve vzorci (6).  
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                                                                                             (6) 

 

Tc – náklady na technická opatření [Kč] 

Oc – náklady na organizační opatření [Kč] 

Pl – ztráta na výrobě/výkonu [Kč] 

SP – sankce a penalizace [Kč] 

R – pověst [Kč] 

 

Detailnější charakteristika těchto nákladů je uvedena v podkapitole 6.3 a dílčí 

podkapitole 7.2.2.  

 

Při získávání informací se stala klíčovou právě tato skupina nákladů, protože určení 

hodnoty této nákladové skupiny závisí pouze na získání přesných a úplných 

informacích, přičemž se nejedná o zanedbatelné hodnoty.  

 

 Ic – náklady pojišťovny – nositelem této skupiny nákladů jsou pojišťovny. Ve 

vzorci (7) jsou zachyceny položky, které mohou být za vzniklý pracovní úraz 

vyplaceny zraněnému pojišťovnou.  

 

                                                                                                (7) 

 

Ms – uznané bolestné [Kč] 

Usl – snížení společenského uplatnění [Kč] 

Bh – nemocenské dávky [Kč] 

Em – ostatní léčebné výlohy [Kč] 

 

Podrobnější informace týkající se této skupiny nákladů se nachází v dílčí kapitole 

7.2.3. Tyto náklady by v případě výpočtu celkových nákladů ze strany 

zaměstnavatele nebyly ve vzorci (4) zahrnuty. 

 

 Rc – ostatní náklady – tato položka byla do vzorce (4) dodána pro případ vzniku 

dalších nákladů, které nejsou zahrnuty v předchozích skupinách a měly by přímou 

nebo nepřímou souvislost se vznikem daného úrazu – mohlo by se jednat např. o 

náklady vzniklé z důvodu dočasně omezené možnosti zraněného používat osobní 

dopravní prostředek (časová ztráta při přepravě k lékaři). Tato skupina nákladů je 

velice těžce zjistitelná a vyčíslitelná. Přesto je součástí celkových nákladů. 
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*** 

 

 

Výstupy, získané z provedené základní a ekonomické analýzy, vedly k:  

 Návrhu třístupňové klasifikace pracovních absenčních úrazů, a to z pohledu 

společných charakteristických rysů absenčních pracovních úrazů (závažnost úrazu, 

druh zranění, délka pracovní neschopnosti, přijatá opatření, léčebné výlohy a 

bolestné), s vyčíslením hodnoty vznikajících nákladů. 

 Stanovení koeficientů úrazovosti dle místa vzniku pracovního absenčního úrazu. 

Hodnoty koeficientů jsou dány počty pracovních úrazů na příslušných místech, 

závažností a rozdělením míst úrazů na výrobní a nevýrobní.  

 

Třístupňová klasifikace a koeficienty úrazovosti byly využity k sestavení metodiky pro 

výpočet očekávaných nákladů spojených s úrazovostí. 

 

Získaná data z analýz umožnila také sestavení metodiky pro výpočet skutečných celkových 

nákladů na úrazy.  
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9   NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je společností, která vnímá problematiku bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci jako svou prioritu. Bezpečnostní osvěta je šířená nejrůznějšími 

komunikačními kanály napříč celou společností a citelně se dotýká všech úrovní řízení. 

Stále se hledají nové možnosti, jak upozornit na potencionální nebezpečí. Prioritou není 

pokárat, ale upozornit na nedostatky, které mohou mít vážné následky. Tuto politiku 

uplatňuje nejen v rámci svých zaměstnanců, ale prosazuje ji a důsledně její plnění 

kontroluje také u všech externích firem, které se pohybují v areálu společnosti.  

 

Vše ale nekončí pouze bezpečnostní osvětou – vytipovávají se riziková pracovní místa a 

hledají se prostředky, jak jejich rizikovost snížit (barevné bezpečnostní nátěry, doplňování 

bezpečnostních tabulek, zlepšování osvětlení, používání kvalitnějších OOPP). 

 

Z pohledu osvěty je společnost na vysoké úrovni. Problém vyvstává při získávání 

komplexních informací o nákladech, které jsou vázány na pracovní úrazy.  

 

Pokud vztahujeme tyto náklady ke konkrétnímu pracovnímu úrazu, je zapotřebí oslovit 

minimálně vedení závodu, na kterém se úraz stal, zástupce bezpečnosti práce daného 

závodu a právní oddělení. Rychlost zpětné reakce pak závisí na mnoha faktorech (doba 

vzniku pracovního úrazu, personální změny, systémy evidence potřebných dat). Vezme-

me-li v úvahu, že struktura  společnosti se časem mění, stávají se některé informace 

nedobytnými. Z tohoto vyplývá, že management nemusí být vždy informován o výši 

nákladů souvisejících s pracovními úrazy.  

 

K získání relevantních informací týkajících se nákladového zatížení společnosti 

absenčními pracovními úrazy mohou posloužit navržené metodiky – metodika pro 

výpočet/odhad očekávaných nákladů a metodika pro výpočet skutečných celkových 

nákladů. Tyto metodiky mohou být po provedení úprav využity také pro zjištění 

nákladového zatížení v případě neabsenčních a smrtelných úrazů.  

 

Pro získání vypovídajících výstupů je zapotřebí použít při jejich využití správné, 

vypovídající vstupy. Zlepšení situace v oblasti vstupů by nastalo zavedením navrženého 

centrálního systému pro evidenci pracovních úrazů. 

 

Výkonný systém by umožnil sledování pracovního úrazu od jeho vzniku až po poslední 

návštěvu zraněného u lékaře. Výhodou by byla jednotnost formátu a výstupů v rámci celé 
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AMO a.s. a okamžitá dostupnost požadovaných údajů.  Pokud by data do databáze systému 

byla vkládána všemi zainteresovanými stranami (závod/útvar, úsekem bezpečnosti a 

zdraví, právním oddělením, controllingem apod.), vznikla by databáze s dostatečným 

množstvím informací. Výstupem by pak bylo nejen zjištění nákladového zatížení, ale i 

soubor informací pro zprávy o úrazech, nejrůznější statistiky, odhady a trendy.  

 

V případě realizace zavedení systému by bylo vhodné zvážit jeho využití jako další 

možnosti pro rozšíření komunikace a přenášení informací týkajících se bezpečnosti mezi 

širší zaměstnaneckou veřejnost s určením vhodnosti zpřístupněných dat.  
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10   ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo sestavení metodiky pro výpočet celkových nákladů 

souvisejících se vznikem absenčních pracovních úrazů na základě provedení analýzy, 

vycházející z poskytnutých podkladů o absenčních pracovních úrazech, které se staly 

období let 2008 – 2013 v AMO a.s. 

 

Poskytnuté podklady umožnily „rozklíčovat“ jednotlivé nákladové položky a sestavit 

obecný vzorec pro výpočet celkových nákladů. Za povšimnutí v této souvislosti stojí výše 

a systém odvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Legislativa upravující 

stávající systém výpočtu výše odvodu je zcela nemotivující – počet úrazů a závažnost 

zranění nemají de facto na výši odvodu žádný vliv. Přístup společnosti k oblasti BOZP je 

postaven pouze na její zodpovědnosti vůči vlastním i externím zaměstnancům.  

 

Náklady AMO a.s. v oblasti absenčních pracovních úrazů mají klesající tendenci, ale tento 

trend je dán snížením výše odvedeného pojištění na základě snížení počtu zaměstnanců 

společnosti. Z tohoto vyplývá, že snížení nákladů nemusí znamenat snižování počtu 

pracovních úrazů. Snižování nákladů závisí na závažnosti daných úrazů a na opatřeních, 

která jsou na základě jejich vzniku implementována (i lehčí úraz může mít výraznější 

nápravná opatření). 

 

Dalším výstupem z analýzy je zpracování metodiky pro výpočet očekávaných nákladů.  

Přesnost odhadu stanoveného na základě této metodiky závisí na podobnosti úrazového 

děje. 

 

V souhrnu lze konstatovat, že společnost využívá široké spektrum nástrojů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přesto k úrazům dochází. Na základě získaných 

informací ohledně druhu zranění, můžeme za nejčastější příčinu úrazů ve sledovaném 

období považovat lidský faktor.  

 

Z pohledu dalšího postupu v oblasti BOZP je zapotřebí neustávat v „bezpečností“ osvětě, 

doporučovala bych zaměřit se na lehčí úrazy (jsou významnými nositeli nákladů na 

nápravná opatření) a pokusit se vybudovat plně funkční systém pro evidenci úrazů.  
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