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Anotace 

DEÁKOVÁ, Petra. Analýza úrazovosti při těžbě a zpracování surovin ve vybraném 

podniku. Ostrava, 2016. Diplomová práce. 55 s. VŠB-Technická univerzita Ostrava.  

Diplomová práce se zabývá problematikou úrazovosti v akciové společnosti 

Severní energetická, a.s. V úvodu je stručně popsána historie těžby hnědého uhlí 

v Severočeském hnědouhelném revíru a charakteristika podniku. Dále je v práci zahrnuta 

otázka legislativního zabezpečení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

včetně práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů. Hlavní část práce je věnována 

systému bezpečnosti v podniku, evidenci úrazů a samotné analýze pracovních úrazů  

podle stanovených faktorů. V závěru práce je uveden návrh opatření vedoucích ke snížení 

pracovních úrazů. 

Klíčová slova: pracovní úraz, bezpečnost práce, analýza, pracoviště, pracovní neschopnost, 

společnost, zaměstnanec, zákoník práce 

 

Annotation 

DEÁKOVÁ, Petra. An analysis of the accident rate at mining and processing of raw 

materials in a selected company. Ostrava, 2016. Dissertation. 55 pp. VSB-Technical 

University of Ostrava.  

This thesis deals with issues concerning the accident rate in the joint stock company 

Severní energetická. The introduction briefly describes the history of brown coal mining in 

the North Bohemian lignite territory and the characteristics of the company. The work also 

includes the question of the legislative security issues of occupational safety and health, 

including the rights and obligations of employees and employers. The main part is devoted 

to a security system in the company, accident records and an analysis of work injuries 

according to specified factors. The conclusion proposes measures to reduce accidents at 

work.  

Keywords: occupational accident, occupational safety, analysis, workplace, industrial 

disability, company, employee, labor code  
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1 ÚVOD 

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci ve vybraném podniku. Toto téma se týká všech právních subjektů zaměstnávající 

alespoň jednu osobu a z toho vyplývají také jejich povinnosti. Nároky na bezpečnost 

se neustále zvyšují a je potřeba jim věnovat pozornost. Hlavním cílem bezpečnosti 

je předcházet vzniku úrazů a omezit rizika, které ohrožují život a zdraví zaměstnanců. 

 

 Diplomová práce je rozdělena do několika částí, kde je na úvod shrnuta stručná 

historie těžby hnědého uhlí a rozvoj důlních společností v Severních Čechách. Zde práce 

plynule navazuje na vznik společnosti Severní energetická, a.s., která svým kladným 

přístupem umožnila zpracování této práce a poskytla k tomu potřebné materiály. 

V další části je práce zaměřena na legislativní zabezpečení problematiky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a to především z hlediska práv a povinnosti jak zaměstnanců, 

tak zaměstnavatele.  

 

Dále se práce zabývá systémem bezpečnosti ve vybraném podniku a dopodrobna 

rozebírá oblasti, jako jsou evidence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, evidence úrazů, 

rizikových prací, kategorizace prací, havarijní připravenost a systém předcházení úrazů 

a pracovní neschopnosti v podniku. 

 

Stěžejní část práce se zaměřuje na analýzu úrazovosti v podniku podle několika 

předem vybraných faktorů jako je pohlaví, zdroj a příčina úrazu. Především se zaměřuje 

na vliv jednotlivých pracovních úseků na celkové úrazovosti v podniku a analýzu úrazů 

podle poraněné části těla. Na závěr podle nejčastějších poranění je uveden návrh opatření, 

které vedou k eliminaci pracovních úrazů. 

 

Cílem práce je vytvořit srozumitelnou a přehlednou analýzu úrazovosti, posoudit 

nejčastěji vyskytované příčiny a na základě toho navrhnout taková řešení, která povedou 

k eliminaci úrazů. 
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2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A HISTORIE PODNIKU 

 

V této kapitole se zabývám celou historií těžby hnědého uhlí v Severočeském 

hnědouhelném revíru, rozvojem důlních společností na území České republiky 

a v neposlední řadě vznikem společnosti Severní energetická, a.s., o které pojednává tato 

diplomová práce. Dále je zde zahrnut použitý způsob těžby včetně techniky a možnost 

prolomení těžebních limitů. 

 

2.1 Historie těžby hnědého uhlí v Severních Čechách 

 

Počátky těžby hnědého uhlí v Severních Čechách jsou spojeny s těžbou rudy 

v jeho blízkém okolí. Ke zpracování rud bylo potřeba značného množství dřeva 

a dřevěného uhlí a z tohoto důvodu se brzy vyčerpaly jeho místní zdroje. Cena uhlí začala 

drasticky stoupat a začalo se nahrazovat jiným zdrojem paliva a to hnědým uhlím.  

Do té doby se uhlí dobývalo pouze ručně především v zimě, kdy sedláci měli po žních. 

Nejstarší zmínka o dobývání uhlí v místě Severočeského hnědouhelného revíru je z roku 

1403.  

 

V  roce 1870 měl severočeský a falkovský hnědouhelný revír celkem  

6 538 dělníků. Tento počet téměř každým rokem rostl a v roce 1913 už byl počet 

dělnických profesí 34 245. V průměru se počet mladistvých pod 16 let pohyboval  

okolo 1,7%, ti směli zastávat jen lehké práce. Průměrný počet zaměstnaných žen byl 3,5%.  

Ženy mohly být zaměstnány jen v denních směnách a nikdy ne pod zemí. 

 

Původně byla pracovní doba neomezená, ovšem v roce 1884 byla uvedená 

v platnost tzv. dělnická novela, podle které bylo nutné změnit provoz na 12 hodin, přičemž 

pracovní doba mohla mít maximálně 10 hodin. Po stávce v roce 1900 v celém Rakousku-

Uhersku byla směna zkrácena na 9 hodin pro dělníky v hlubinných dolech, ale pro povrch 

zůstala doba směny 12 hodin. Na uhelných lomech byla většinou pouze jedna směna. 

[2] [3] 
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2.2 Rozvoj důlních společností v Severočeském hnědouhelném revíru  

 

První zmínka o těžbě na Mostecku je z roku 1613, kdy císař Matyáš udělil 

privilegium na těžbu uhlí u obcí Havraň a Hrob. V letech 1850 až 1870 došlo k výstavbě 

železniční sítě a tím k největšímu průmyslovému rozvoji těžby uhlí. 

 

Ve druhé polovině 19. století docházelo ke slučování těžařských firem do větších 

důlních provozů a postupně se také připojovaly menší uhelné doly k dolům s významnější 

těžbou. V roce 1871 vznikla Mostecká společnost pro dobývání uhlí. V roce 1876 převzaly 

Císařsko-královské státní hnědouhelné doly v Mostě veškerý důlní majetek Duchcovsko-

mostecko-chomutovské hnědouhelné, a.s. V roce 1890 byla založena Severočeská 

společnost uhelných dolů, která se později přejmenovala na Severočeské uhelné doly, a.s. 

 

Území severočeské hnědouhelné pánve bylo před 2. světovou válkou rozděleno 

na 35 těžařských společností, kdy každá z nich vlastnila až 16 důlních závodů. V období 

okupace Sudet v roce 1939 se sloučilo 12 společností v jeden velký podnik 

Sudetenländische Bergbau A.G. (dále jen SUBAG) v Mostě. Dále se k SUBAGu přidaly 

Mostecká uhelná společnost a Severočeské uhelné doly. Po 2. světové válce a vydání 

Benešových dekretů se všechny doly znárodnily a v roce 1946 vznikl národní podnik 

Severočeské hnědouhelné doly, n.p. (dále jen SHD) v Mostě. Ten se stal se správou 

58 dolů největším báňským podnikem ČSR. V letech 1965 až 1975 se SHD členilo 

na 7 důlních národních podniků, 2 nedůlní národní podniky a 6 závodů. Pod SHD patřily 

státní podniky Doly a úpravny Komořany, Doly Hlubina Litvínov a Doly Ležáky Most, 

jejichž sloučením dne 1.11.1993 vznikla Mostecká uhelná společnost, a.s. Most (dále jen 

MUS). Úpravna uhlí Herkules, lom Most, hlubinný důl Alexander, hlubinný důl Kohinoor 

a další, byly v souvislosti s transformací oboru postupně uzavírány. V lednu roku 2008 

se MUS rozdělila na tři sesterské podniky a to Vršanskou uhelnou, a.s., Litvínovskou 

uhelnou, a.s. a Czech Coal Services, a.s. Na následujícím obrázku je pohled na lom 

Československé armády v Mostě, na kterém těží Severní energetická, bývalá MUS. [2] [3] 
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Obr. č. 1 Pohled na lom ČSA 

 

2.3 Vznik společnosti Severní energetická, a.s. 

 

Společnost Severní energetická, a.s. těží na povrchovém lomu Československé 

armády v Mostě. Tento lom spravovala od roku 2008 Litvínovská uhelná, a.s., která měla 

dále pod svojí správou také Úpravnu uhlí Komořany. Litvínovská uhelná byla 18.3.2013 

vyčleněna ze skupiny Czech Coal Services a došlo ke změně akcionářské struktury. 

Dne 31.7.2013 rozhodla valná hromada o přejmenování společnosti na Severní 

energetická, a.s. Tento název nese oficiálně společnost ke dni zápisu do obchodního 

rejstříku 2.8.2013. Společnost Severní energetická, a.s. je mateřskou společností skupiny 

Sev.en, která sdružuje více akciových společností, mezi které patří elektrárna  

ve Chvaleticích, dnes Sev.en EC, a.s.  
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Společnost ČEZ nabídla v roce 2013 elektrárnu ve Chvaleticích k prodeji. 

Hlavním důvodem byl spor s Evropskou unií, která požadovala snížení podílu na výrobě 

elektrické energie. Nabídky využila skupina Sev.en a dne 2.9.2013 se stala akcionářem 

společnosti. Rovněž sdružuje společnosti Důl Kohinoor a.s. (od 28.2.2013), úpravnu vod 

Sev.en WT, a.s., dříve Humeco, a.s. ( od 14.7.2014) a Hipodrom Most, a.s. (od 29.3.2013). 

Podíly Sev.en jsou uvedeny v následujícím obrázku. [16] 

 

 
 

Obr. č. 2 Akcionářská struktura skupiny Sev.en 

 

2.4 Lom ČSA 

 

Lom ČSA se nachází na místě největšího hnědouhelného ložista v České 

republice a to na severozápadním okraji Severočeské hnědouhelné pánve mezi obcemi 

Vysoká Pec a Litvínov. Lom ČSA má zásoby 750 milionů tun toho nejkvalitnějšího 

hnědého uhlí, kvůli kterému musela zaniknout řada obcí.  

  

Severní energetická, a.s. 

sílo: Václava Řezáče 315,  

434 01 Most 

Sev.en EC, a.s.  

(100 %) 

sídlo: K Elektrárně 227,  

533 12 Most 

Důl Kohinoor, a.s.  

(100 %) 

sídlo: 435 43 Horní Jiřetín-

Dolní Jiřetín 5 

Sev.en WT, a.s.  

(100 %) 

sídlo: Václava Řezáče 315, 

434 01 Most 

Hipodrom Most, a.s.  

(57,54%) 

sídlo: K Hipodromu 213,  

434 01 Velebudice 
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Jedná se o povrchový lom s mocností sloje cca 30 metrů. Místy je však sloj 

přerubána hlubinným způsobem, jak je vidět na obrázku číslo 3. Hlubinný způsob těžby 

však klade vyšší nároky na bezpečnost práce. Díky územním limitům je na lomu snižován 

provoz kvůli omezení postupu těžby. Na lomu jsou dva technologické celky, z nichž 

na jednom je dvousměnný provoz a na druhém třísměnný.  

 

 
 

Obr. č. 3 Pohled na přerubanou sloj hlubinným způsobem 

 

Nadložní souvrství ve střední části se těží kolesovým rýpadlem typu KU800. 

Skrývkové řezy v nejnižší části se těží korečkovým rýpadlem typu RK5000, tím se 

současně skrývá uhelná sloj. Rýpadlo RK5000 je zobrazeno na obrázku číslo 4. Dále jsou 

na lomu nasazeny tři zakladače typu ZP6600. Dálková pasová doprava šířky 1800 mm 

je použita pro přepravu vytěženým hmot. 
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Obr. č. 4 Rýpadlo RK5000 

 

Vzdálenost na vnitřní výsypku je v průměru 5 až 6 km. V současné době 

je na lokalitě ČSA ukládána veškerá skrývka do vnitřní výsypky. Vlastní uhlí je těženo 

třemi rýpadly typu KU300. Je zde výsypka pro zakládání výklizu, na té je použit pásový 

zakládací vůz PV2500. Pro veškerou přepravu vytěženého uhlí je nasazena pasová doprava 

šíře 1200 mm. Vzdálenost k místu vykládky je v průměru 3 km. Dále jsou na lomu 

využívány dozery, lopatová rýpadla, nákladní doprava a další. Jsou používány především 

k provozu technologických celků a pro selektivní odtěžování zemin, které nejsou vhodné 

pro hlavní těžební technologii. Postup těžby je patrný z obrázku číslo 5. 
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Obr. č. 5 Řez hlavní porubní frontou a konečnými závěrnými svahy [16] 

 

Lom je odvodňován pomocí odvodňovacích příkopů, pomocných čerpacích stanic 

a hlavní čerpací stanice. Nad hranou lomu se také nachází úpravna důlních vod, která 

upravuje vodu takovým způsobem, aby ji bylo možné vypouštět do veřejných vodotečí. 

Vodu upravuje společnost Sev.en WT. 

 

Uhlí, které se vytěží na lomu ČSA je pomocí železničních vozů přepravováno 

k dalšímu zpracování do úpravny uhlí v Komořanech. Poloha úpravny je znázorněna 

na obrázku číslo 6. V Komořanech se používají tři technologie úpravy uhlí a to suché 

třídění, těžkosuspenzní rozdružování a drcení. Cílem je, aby uhlí mělo co nejvhodnější 

jakost pro různé typy spotřebičů a momentální požadavky odběratelů. Produkci úpravny 

lze dělit do tří kategorií na tříděné uhlí, hruboprachy a průmyslové směsi. 
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Obr. č. 6 Lokality lomu ČSA [16] 

 

Zásoby velmi kvalitního hnědého uhlí v první etapě, která má být ukončena v roce 

2024, jsou 27,7 milionu tun. To je patrné z obrázku číslo 7. Skupina Sev.en se zasazuje 

o prolomení limitů těžby v lokalitě lomu ČSA. Pokud by se prolomení podařilo, vytěžilo 

by se v lokalitě více než 750 milionů tun uhlí a to by zajistilo i nadále práci tisícům 

zaměstnancům společnosti, avšak na úkor obyvatel okolních obcí. Tato lokalita skrývá 

největší zásoby uhlí s nejvyšší výhřevností v České republice. Z důvodů omezení 

územními limity těžby bude cca v roce 2016 odstaven mimo provoz další technologický 

celek pro těžbu skrývky. Tím dojde ke snížení těžby i zaměstnanosti. [16] 

 
 

Obr. č. 7 Zásoby hnědého uhlí v případě prolomení těžebních limitů [16] 
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3 LEGISLATIVNÍ ZABEZPEČENÍ PROBLEMATIKY BOZP PŘI HČ 

A ČPHZ 

 

V této kapitole je obsažena legislativa, která se vztahuje k právním předpisům 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také k zákonům a vyhláškám z oblasti hornictví. 

Dále zde uvádím práva a povinnosti týkající se zaměstnavatelů i zaměstnanců.  

 

Pojem právní přepis je vysvětlen v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 349 odst. 1 

takto: „Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou 

předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické 

předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, 

předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, 

radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami 

škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.“ [5] 

 

Horní právo v České republice tvoří 6 zákonů a více jak 50 vyhlášek. Zde jsou 

uvedeny ty nejdůležitější, kterými je nutné se řídit při každé důlní činnosti. 

 

3.1 Legislativa z oblasti hornictví 

 

 zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon); 

 

 zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě; 

 

 vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem v podzemí; 

 

 vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

na povrchu; 

 

 vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při úpravě a zušlechťování nerostů; 
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 vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení 

ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů; 

 

 vyhláška ČBÚ č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin 

a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost; 

 

 vyhláška ČBÚ č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu 

a zpracování výbušnin; 

 

 vyhláška ČBÚ č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti 

a při činnosti prováděné hornickým způsobem; 

 

 vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl;  

 

 vyhláška ČBÚ č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu; 

 

 vyhláška ČBÚ č. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko-technické podmínky 

pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových 

situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření 

a provádění kontrol; 

 

 vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky 

č. 87/2006 Sb.; 

 

 vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických 

zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem; 

 

 vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 

závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch 

technických zařízení; 
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 vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 

a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb.  

 

3.2 Legislativa z oblasti bezpečnosti práce 

 

Práva a povinnosti každého zaměstnance a v neposlední řadě i zaměstnavatele 

vyplývají ze zákoníku práce: zákon č. 262/2006 Sb., ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., 

č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb., nálezu ÚS 

č. 116/2008 Sb. a č. 80/2011 Sb., zákonů č. 121/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 294/2008 

Sb., č. 305/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 382/2008 Sb., č. 320/2009 Sb. a č. 326/2009 Sb.  

 

Práva a povinnosti zaměstnavatele: 

 

 „Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají 

výkonu práce (dále jen "rizika"); 

 

 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením; 

 

 Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, 

jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců 

včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu 

do bezpečí; 

 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci; 

 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

 

 Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí 

zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení; 
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 Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 

nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky; 

 

 Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny 

(201/2010 Sb.) a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud 

to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace 

nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných 

důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku 

pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele 

zaměstnavatel podle věty první bez zbytečného odkladu uvědomí zaměstnavatele 

úrazem postiženého zaměstnance, umožní mu účast na objasnění příčin a okolností 

vzniku pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění; 

 

 Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla 

způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost 

nepřesahující 3 kalendářní dny; 

 

 Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, 

jejichž následkem došlo; 

 

 ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, 

nebo k úmrtí zaměstnance; 

 

 Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.“ [5] 

 

Práva a povinnosti zaměstnance: 

 

 „Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

na informace o rizicích jeho práce; 

 

 Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, 

že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, takové 

odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance; 

 

 Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost; 
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 Zaměstnanci mají právo se účastnit na řešení otázek souvisejících s bezpečností 

a ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce 

pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“[5] 

 

3.3 Legislativa z oblasti ochrany zdraví při práci 

 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb. a č. 223/2009 Sb.; 

 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů; 

 

 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách); 

 

 zákon č. 133/1985 Sb., zákon České národní rady o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 

 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon); 

 

 zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

(zákon o prevenci závažných havárií); 

 

 zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 
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 zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů 

(zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších přepisů; 

 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších přepisů; 

 

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších přepisů; 

 

 zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů; 

 

 vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií; 

 

 vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva; 

 

 nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky; 

 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; 

 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a desinfekčních prostředků; 

 

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. 
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4 SYSTÉM BOZP VE VYBRANÉM PODNIKU 

 

V České republice je pracovně lékařská pěče povinná dle zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

avšak u vybraných profesí, např. u řidičů strojů, jsou zaměstnanci nad rámec povinnosti 

posíláni na psychologické testy. Zaměstnanci, kteří mají zvýšené riziko nákazy, např. práce 

záchranářů, práce v travních porostech apod., mají možnost očkování. V zimním období 

jsou poskytovány všem zaměstnancům vitamíny a při práci s rizikovými faktory 

klimatických podmínek také ochranné nápoje. [7] 

 

4.1 Systém předcházení úrazů a pracovní neschopnosti v podniku 

 

Ve společnosti Severní energetická má každý zaměstanec osobní fond, ze kterého 

může čerpat částku 10 000 Kč. Fond může uplatnit na nákup zdravotních potřeb, 

na rekreaci, zdravotní prohlídky, očkování, nákup vitamínů apod., což se samozřejmě 

pozitivně odrazí na zdraví zaměstnanců. Dále společnost své zaměstnance pojišťuje 

nad rámec zakonného pojištění a to v oblasti rizikové činnosti báňského charakteru. Jedná 

se o pojištění ke vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Společnost také poskytuje 

svým zaměstnancům, kteří pracují ve zhoršeném pracovním prostředí a ve výškách, 

příplatky za rizikové podmínky. 

 

Důležité u předcházení úrazů je dostatečné školení a vzdělávání, proto je cílem 

společnosti školit své zaměstnance co nejčastěji. V průměru se počet školení na jednoho 

zaměstnance pohybuje okolo 20 hodin ročně. Největší počet školení je u dělnických pozic 

23 hodin, u technicko-hospodářských pozic je jen 9,5 hodiny. Muži mají v průměru 

21 hodin školení, ženy pouze 9 hodin. Četnost školení je dána právními předpisy 

a to především zákoníkem práce, horním zákonem a vyhláškou č. 298/2005 Sb., 

o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti 

nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. 

Školení mají různou dobu platnosti (1 rok, 2 roky, 3 roky a 5 let), viz příloha číslo 1. 

[9] 
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Povinné úrazové pojištění v rámci zákonného pojištění hradí v plné míře 

zaměstnavatel. Jedná se o škodu při pracovním úrazu, nemoci z povolání nebo následek, 

tzn. invaliditu. Jestliže nelze zaměstnance v případě trvalých následků nadále zaměstnat, 

je mu po ukončení pracovního poměru vyplácen 12-ti násobek průměrného měsíčního 

platu zaměstnance. Pokud dojde k úmrtí následkem pracovního úrazu, je zaměstnavatel 

povinen nad rámec legislativy vyplatit pozůstalým jednorázové odškodnění, jehož výše 

je stavovena kolektivní smlouvou. 

 

Podstatná část pracovněprávních podmínek je ve skupině Sev.en upravována 

v kolektivní smlouvě. Ty jsou uzavřeny u všech společností a týkají se 99,3% 

zaměstnanců. Ve smlouvě je mimo jiné upravena oblast bezpečnosti práce a hygieny. 

Kontrola naplňování smlouvy je uskutečňována společnou komisí a výbory, v nichž mají 

zaměstnanci svého zástupce. Zaměstnavatel a odborová komise rozhodují o mimořádných 

situacích jako jsou havárie, změna pracovního řádu, organizace prověrek BOZP, 

systém školení a vzdělávání zaměstnanců, vydávání pravidel o BOZP apod. Z kolektivní 

smouvy také vyplývají práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance. 

 

V rámci prevence předcházení úrazům je prováděno hodnocení rizik 

a jeho výsledky se zahrnují do provozní dokumentace. Mimořádné situace jsou uvedeny 

v havarijních. Cílem firmy je různými formami prevence udržet nízkou úrazovost 

zaměstnanců a to nižší než 1 úraz s absencí více jak 3 dny na 100 zaměstnanců ročně. 

V báňském provozu je nejvyšší odpovědnou osobou bezpečnosti Závodní lomu a Závodní 

dolu, ve výrobě potom koordinátor BOZP. 
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4.2 Komise BOZP 

 

Komise BOZP si na své jednání zve zástupce managementu a dozorových orgánů 

státní správy. Jedná se vlastně o komisi odborového sdružení. Na jednání posuzuje 

výsledky úrazovosti z informačních zpravodajů, které společnost zpracovává každý měsíc. 

Dále komise spolupracuje s odbory v oblasti BOZP a na jednáních probíhá předávání 

poznatků z oblasti bezpečnosti práce. Komise jedná 1x měsíčně, přičemž celkové 

hodnocení BOZP probíhá 1x ročně.  

Dále jsou ve firmě komise odškodňovací a komise zkušební. Odškodňovací 

komise navrhuje výši odškodného pracovních úrazů a nemocí z povolání. Komise zkušební 

zase provádí ověřování odborné způsobilosti a získávání zvláštní kvalifikace zaměstnanců. 

 

4.3 Vedení evidence BOZP 

 

V celém podniku je jednotně vedena evidence BOZP v bezpečnostní složce 

zaměstnanců. Bezpečnostní složka se skládá z bezpečnostní karty a ostatní dokumentace 

zaměstnance, to může být např. potvrzení o zdravotní způsobilosti, záznamy o účasti 

na školení (vzor potvrzení o absolvování školení viz příloha číslo 2). Lhůty ověřování 

zdravotní způsobilosti jsou uvedeny v příloze číslo 3. 

 

Bezpečnostní karta obsahuje záznamy o: 

 

 školení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů 

 

 závažných pracovních úrazech 

 

 porušení předpisů a postihu z jeho porušení 

 

Ostatní dokumentace v bezpečnostní složce obsahuje: 

 

 záznam o absolvování odborných kurzů a školení 

 

 záznam o absolvování praktického školení, seznámení s rizikovými faktory daného 

pracoviště, seznámení s riziky a kategorizací vykonávané práce 

 

 kopie průkazu nebo osvědčení o odborné způsobilosti 
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Dále mohou být odděleně vedeny např. záznamy o seznámení se zajištěním 

poskytnutí první pomoci, s cestami pro chůzi a dopravu, s provozní dokumentací 

nebo s podstatnou částí havarijního plánu a kontakt na osobu blízkou pro informování 

v případě úrazu. Tyto záznamy se provádějí na prezenční listinu z hromadných školení 

nebo na samostatném listu a obsahují náplň školení, datum, podpisy zúčastněných 

zaměstnanců a podpis školitele. 

 

Bezpečnostní složka musí být vždy vedena tak, aby tvořila ucelenou dokumentaci 

o kvalifikaci pracovníka. Složku zaměstnance vede jeho nadřízený a musí být vždy 

přístupná kontrolním orgánům. Pokud je zaměstnanec přeložen na jiné pracoviště, musí být 

v rámci společnosti převedena také jeho bezpečnostní složka. V případě ukončení 

pracovního poměru se bezpečnostní složka předává na úsek řízení personálního ředitele. 

 

4.4 Evidence pracovních úrazů  

 

Za smrtelný úraz je dle nařízení vlády č. 170/2014 Sb., považován takový úraz, 

při kterém došlo k takovému poškození zdraví, na jehož následky zaměstnanec nejpozději 

do 1 roku zemřel. Dále je za pracovní úraz považován takový úraz, při nemž nebyla 

dočasně způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena, ale nepřesáhla  

3 kalendářní dny. Dále úraz, při kterém došlo k dočasné pracovní neschopnosti přesahující 

3 kalendářní dny a také po kterém je zaměstnanec hospitalován na více než 5 dnů 

nebo se taková délka hospitalizace vzhledem k povaze zranění dá předpokládat. [10] 

 

Evidenci pracovních úrazů je každý podnik povinen provádět dle platné 

legislativy, konkrétně dle nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

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

Kromě jiného je zaměstnavatel povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech. 

V knize úrazů se musí evidovat i takové úrazy, jimiž nebyla způsobena pracovní 

neschopnost nebo byla menší než 3 kalendářní dny. Evidence v knize úrazů může být 

vedena buď v listinné nebo v elektronické podobě. [1] 
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Zápis o úrazu do knihy musí obsahovat tyto údaje: 

 

 jméno, příjmení zraněného zaměstnance; 

 

 datum, hodina úrazu; 

 

 místo, kde došlo k úrazu; 

 

 činnost, při které došlo k úrazu; 

 

 počet hodin, které byly bezprostředně před úrazem odpracovány; 

 

 celkový počet zraněných osob; 

 

 druh zranění, zraněná část těla; 

 

 popis úrazového děje; 

 

 druh úrazu; 

 

 zdroj úrazu; 

 

 příčina úrazu; 

 

 jména zaměstnanců, kteří byli svědky úrazu; 

 

 jméno a pracovní zařazení zaměstnance, který údaje zaznamenal. 

 

Druh zranění a zraněná část se popisují příslušným trojmístným, 

resp. dvojmístným kódem podle nařízení vlády č. 201/2010 Sb. [11] 

 

Podle zákoníku práce je dále zaměstnavatel povinen vyhotovit záznam o úrazu 

o všech pracovních úrazech, při nichž došlo: 

 

 ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny; 

 

 k úmrtí zaměstnance. 

 

K sepsání záznamu o úrazu a vyšetření příčin vzniku musí být vždy přizván 

zástupce odborové organizace. Na obrázku číslo 8 a 9 je zobrazen vzor záznamu o úrazu. 
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Obr. č. 8 Vzor Záznamu o úrazu  
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Obr. č. 9 Vzor Záznamu o úrazu-hlášení změn 
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Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel neprodleně, avšak nejpozději 

do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam je povinen předat 

zaměstnanci, pokud se jedná o smrtelný případ předá ho jeho rodinným příslušníkům. 

Na žádost zaměstnance vydá zaměstnavatel také kopii nebo výpis údajů v knize úrazů, 

která musí být potvrzená zaměstnavatelem. Stejně jako u záznamu o úrazu je tato kopie 

nebo výpis vydán v případě smrtelného úrazu rodinným příslušníkům, ale pouze na vlastní 

žádost. 

 

Nejpozději do pátého dne následujícího měsíce je zaměstnavatel povinen odeslat 

záznam o úrazu těmto subjektům: 

 

 územně příslušnému útvaru Policie ČR, vždy u smrtelných úrazů, u ostatních jen 

pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán 

trestný čin; 

 

 příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, vždy u úrazu fyzické nebo právnické 

osoby, která podléhá jeho kontrolní působnosti; 

 

 příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, vždy pokud činnost, pracoviště 

nebo technické zařízení podléhá vrchnímu dozoru; 

 

 příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnance (pouze pro účely likvidace pojistné 

události). 

 

4.5 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance při vzniku úrazu 

 

Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz a je toho schopen nebo zaměstnanec, 

který je svědkem tohoto úrazu, je povinen úraz ihned nahlásit předákovi nebo jinému 

nejbližšímu nadřízenému případně na výrobní dispečink. Pokud úraz nahlásí předákovi 

nebo nadřízenému, jsou tito povinni zajistit ohlášení výrobnímu dispečinku. Zaměstnanec 

je povinen spolupracovat při vyšetřování příčin vzniku úrazu.  
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Výrobní dispečer poté každý úraz oznámí příslušnému bezpečnostnímu technikovi 

a podle závažnosti úrazu dalším zaměstnancům dle havarijního plánu. Pokud je úraz 

oznámen nejprve na technologický dispečink je tento povinen informovat dispečink 

výrobní. Pokud se jedná o úraz zaměstnance HBZS je povinen oznámit úraz dispečer 

HBZS dispečerovi výrobnímu. Výrobní dispečer je povinen provést zkrácený elektronický 

zápis o úrazu. 

 

Nadřízený zaměstnanec má povinnost důkladně provést vyšetření příčin 

a okolností vzniku úrazu. Zranění je považováno za pracovní úraz prokáže-li se přímá 

souvislost s plněním pracovních úkolů. V takovém případě je sepsán Záznam o úrazu. 

U všech zúčastněných a u zraněného zaměstnance je nutné prokázat, že nejsou pod vlivem 

alkoholu a jiných návykových látek. Výsledek této zkoušky se přikládá k Záznamu 

o úrazu. Vzor záznamu o výsledku orientační dechové zkoušky na alkohol nebo požití jiné 

návykové látky je uveden v příloze č. 4 

 

Záznam o úrazu sepisuje nadřízený zaměstnanec zraněného pracovníka 

a projednává ho s vedoucím zaměstnancem úseku a s bezpečnostním technikem nejpozději 

do 5 dnů od ohlášení úrazu. Záznam do Knihy úrazů provede bezpečnostní technik a zajistí 

do knihy podpis závodního lomu. Bezpečnostní technik, který vede evidenci úrazů, založí 

originál Záznamu o úrazu a vyhotoví dostatečný počet opisů. Jeden opis založí vedoucí 

úseku do Bezpečnostní složky zaměstnance, další předá technik tajemníkovi odškodňovací 

komise. Další opisy bezpečnostní technik zašle předepsaným institucím. 

 

Nadřízený úrazem postiženého zaměstnance je povinen úraz ihned oznámit 

na výrobní dispečink u situace, kdy dojde k úrazu: 

 

 smrtelnému; 

 

 životu nebezpečnému, tj. úraz, po němž došlo k odebrání orgánu nebo jinému 

závažnému poškození zdraví včetně průmyslové otravy nebo k úrazu, u něhož došlo 

k porušení bezpečnostních předpisů a tím také k ohrožení bezpečnosti provozu 

a ochrany zdraví při práci; 

 

 hromadnému, při kterém se zranili nejméně 3 osoby, přičemž alespoň jedna osoba 

utrpěla smrtelný úraz nebo kde došlo ke zranění nejméně 10 osob; 
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 elektrickým proudem; 

 

 při manipulaci s výbušninami nebo přiotrávení osob výbuchovými zplodinami; 

 

 při provozu těžního zařízení; 

 

 při povolené dopravě osob na pásových dopravnících. 

 

Pokud dojde k hospitalizaci zaměstnance, je nadřízený zaměstnanec povinen tuto 

skutečnost ihned ohlásit bezpečnostnímu technikovi. Pokud je hospitalizace delší 

než 5 dnů, vyhotoví bezpečnostní technik Záznam o úrazu-hlášení změn. Tento záznam 

zašle na Obvodní báňský úřad v Mostě. Pokud je zaměstnanec hospitalizován bez vědomí 

zaměstnavatele, je zaměstnanec povinen zajistit ohlášení úrazu zaměstnavateli, pokud je 

toho schopen vzhledem k zdravotnímu stavu. 

 

Pokud dojde k úrazu na jiném pracovišti, je povinen zaměstnanec, pokud je toho 

schopen, příp. jiní zaměstnanci, ohlásit vznik úrazu. Úraz se ohlašuje vedoucímu 

pracoviště, na kterém úraz vznikl nebo výrobnímu dispečerovi. Vedoucí pracoviště nebo 

jím pověřený zaměstnanec tohoto pracoviště prošetří příčiny úrazu a sepíše Záznam 

o úrazu. K prošetření příčin přizve nadřízeného zraněného zaměstnance. Jestliže je zjištěn 

nedostatek na pracovišti, je vedoucí pracoviště povinen stanovit taková opatření, aby bylo 

zabráněno vzniku dalšího úrazu.  

 

Nejpozději do 5 dnů od ohlášení musí být předán Záznam o úrazu 

bezpečnostnímu technikovi, který je povinen předat dostatečný počet kopií nadřízenému 

postiženého zaměstnance a dále vedoucímu pracoviště, kde došlo k úrazu. Bezpečnostní 

technik má právo na vlastní prošetření příčin úrazu, jestliže dojde k závěru, že předchozí 

šetření bylo chybné nebo neúplné. Vzor záznamu o prošetření úrazu je uveden v příloze 

číslo 5. 

 

Pokud došlo k závažnému pracovnímu úrazu, určí závodní lomu komisi, 

která prošetří příčiny jeho vzniku. V některých případech provádí prošetření komise OBÚ. 

Po prošetření zajistí bezpečnostní technik zpracování zprávy o výsledcích a ty jsou pak 

projednány na základě rozhodnutí závodního lomu. K tomuto projednání musí být přizváni 

zástupci odborové organizace. 
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Jestliže zaměstnanec neohlásí pracovní úraz ihned po jeho vzniku, provede jeho 

nadřízený důkladné prošetření, zda ke vzniku opravdu došlo při plnění pracovních 

povinností. K tomuto prošetření bude přizván zástupce odborové organizace. V takovém 

případě je zaměstnanec povinen prokázat, že k úrazu opravdu došlo při plnění pracovních 

povinností. Ve výpovědi zaměstnance, kterou sepisuje jeho nadřízený, je uveden popis 

úrazového děje, svědci úrazu a z jakého důvodu nebyl bezprostředně oznámen vznik úrazu. 

Se svědky, které zaměstnanec uvedl ve výpovědi, musí být rovněž sepsána výpověď. 

Vzor záznamu o výpovědi svědka úrazu je uveden v příloze číslo 6. V případě, že se 

prokáže, že šlo o pracovní úraz, je postup stejný jako u úrazů, které byly ohlášeny 

okamžitě. Jestliže je pracovní úraz nahlášen dodatečně, je v takových případech nutné toto 

považovat za porušení pracovních povinností a to platí nejen pro postiženého zaměstnance, 

ale i pro svědky úrazu.  

 

Pokud lékař určí, že se jednalo o infarkt myokardu, je nutné zjistit, zda k tomu 

došlo při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti a zda infarkt vznikl 

v důsledku nadměrné fyzické nebo psychické pracovní zátěže.  

 

Podle druhu zranění je nutné zajistit dopravu zraněného zaměstnance na odborné 

ošetření k lékaři nebo ho dopravit služebním vozidlem do nemocnice. Dále je nutné 

dle charakteru zranění zajistit doprovod zraněného, přičemž za doprovod nesmí být 

považován řidič vozidla. V závažných případech je zraněnému zajištěna okamžitá lékařská 

pomoc a je dopraven do nemocnice pomocí Zdravotnické záchranné služby v Mostě. 

Pro případný výjezd terénního sanitního vozidla je nutné uvést, kde se zraněný nachází. 

Inspekční služba zajistí doprovod do místa, kde k úrazu došlo. 

 

4.6 Kategorizace prací 

 

Kategorizaci prací upravuje § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláška č. 432/2003 Sb., 

kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 

biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli. [6] [8] 
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Důležitá při zařazování práce do kategorií dle této legislativy je míra výskytu 

faktorů, které ovlivňují zdraví zaměstnanců. Pro stanovení minimálních ochranných 

opatření je nutné se řídit Zákoníkem práce, nařízením vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a nařízením vlády 

č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. [13] 

 

Veškeré práce prováděné na pracovišti se zařazují do čtyř kategorií, přičemž 

se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb, které jsou využívány ve zkušebním 

provozu nepřekračující jeden rok. Do druhé kategorie zařazuje práce zaměstnavatel 

do 30 kalendářních dnů od zahájení prací nebo změny podmínek, které odůvodňují 

zařazení prací do druhé kategorie nebo do deseti dnů od rozhodnutí orgánu ochrany 

veřejného zdraví, že práce, která byla dosud zařazena do třetí nebo čtvrté kategorie již není 

prací této kategorie. Práce, které byly zařazeny do druhé kategorie, musí technik 

bezpečnosti a hygieny práce oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 

Do třetí a čtvrté kategorie zařazuje práce příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

Ostatní práce, které nebyly zařazeny, jsou považovány za práce první kategorie. 

 

V žádosti o zařazení prací do příslušné kategorie jsou uvedeny tyto údaje: 

 

 název prací, popř. jednotlivé dílčí úkony; 

 

 název a místo pracoviště; 

 

 výsledek hodnocení expozice osob, které vykonávají práce vzhledem k faktorům 

pracovních podmínek ve směně; 

 

 délka směn, u vícesměnného provozu se uvádí režim střídání; 

 

 návrh kategorie, do které by měly být práce zařazeny; 

 

 počty zaměstnanců, kteří vykonávají dané práce, zvlášť se uvede také počet žen; 

 

 opatření, která byla přijata pro ochranu zdraví zaměstnanců, kteří vykonávají dané 

práce. 
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Orgán ochrany veřejného zdraví zašle rozhodnutí o zařazení prací do třetí a čtvrté 

kategorie. Dále určí práce druhé kategorie, které byly označeny jako rizikové. 

V tomto případě jsou dále vedoucí útvarů povinni zajistit jmenný seznam zaměstnanců, 

kteří jsou zařazeni do rizikových prací. Tyto seznamy vedoucí zašlou na úsek řízení 

personálního ředitele. Dále vedoucí zavede tyto zaměstnance do evidence rizikových prací. 

Jestliže se změnily podmínky pro výkon prací, které mají vliv na zařazení do třetí 

nebo čtvrté kategorie, musí být zpracován nový návrh na zařazení prací do kategorie. 

 

Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví má právo z vlastního podnětu 

nebo na návrh zaměstnavatele rozhodnout o: 

 

 zařazení práce, kterou zaměstnavatel určil jako práce kategorie první nebo druhé, 

do vyšší kategorie; 

 

 tom, že práce zařazená do druhé kategorie je prací rizikovou; 

 

 tom, že práce zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie nejsou pracemi této kategorie; 

 

Vzhledem k požadavkům na odbornost osob, které provádějí měření a vyšetření 

prací pro účely zařazení prací do jiné než první kategorie, je nutné toto zajišťovat 

ve spolupráci s technikem bezpečnosti a hygieny práce. 

 

4.7 Rizikové práce a jejich evidence 

 

Rizikovou prací je dle § 39 zákona č. 258/2000 Sb. taková práce, při níž 

je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci, která souvisí s prací. V případě, 

že jsou na pracovištích vykonávány rizikové práce, je zaměstnavatel povinen: 

 

 zabezpečit mimořádná měření pracovních podmínek, a to v případě, že o to byl 

požádán zařízením, které vykonává závodní preventivní péči nebo příslušným 

orgánem ochrany veřejného zdraví; 

 

 zjistit příčinu překročení limitních hodnot, které ohlásilo zařízení vykonávající 

závodní preventivní péči, dále je povinen zabezpečit odstranění těchto příčin 

a informovat o tom zaměstnance. 
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Dále zaměstnavatel musí vést o takových pracích evidenci odpracované doby 

v riziku a také je povinen: 

 

 předat evidenci příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví s archivační dobou 

40 let, pokud podnik zanikl bez právního nástupce a dosud neuplynula tato doba; 

 

 oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnosti, které mohou mít 

vliv na zvýšení vystavení zaměstnance rizikům pracovních podmínek. 

 

V evidenci musí být uvedeno: 

 

 jméno a příjmení zaměstnance; 

 

 rodné číslo zaměstnance; 

 

 počet směn, které byly odpracovány v rizikové práci; 

 

 datum a druh provedených lékařských prohlídek, očkování, které souvisejí s prací; 

 

 výsledky sledování organismu zaměstnanců zatěžovaných faktory pracovních 

podmínek, dále naměřené hodnoty intenzity a koncentrace těchto faktorů a druh a typ 

biologického činitele, do těchto údajů není zahrnut zdravotní stav zaměstnance. 

 

Uvedená evidence rizikových prací musí být ukládána po dobu 10 let od ukončení 

expozice, v případě že se jedná o práce uvedené v § 40 odst. b) zákona č. 258/2000 Sb., 

je nutné evidenci ukládat po dobu 40 let. [6] 

 

4.8 Havarijní připravenost 

 

Pro případ mimořádných událostí a závažných provozních nehod je zpracováván 

Havarijní plán, který slouží pro lom ČSA a úpravnu uhlí v Komořanech. 

Dalším dokumentem je Zásahový řád, který se zabývá taktikou vedení zásahu na povrchu 

a v důlních dílech, které ústí na povrch. Obsahuje také oblast havarijních zásahů v případě 

požáru a zaplynování a oblast mimořádných událostí jako je propadnutí osob nebo strojů 

do starých důlních děl.  
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Havarijní plán se zabývá problematikou rizik především v těchto oblastech: 

 

 činnost prováděná hornickým způsobem; 

 

 likvidace požáru; 

 

 možnost vzniku povodňové situace a zvodnění hornin; 

 

 radiační ochrana pracovišť, které pracují se zařízeními obsahujícími zdroj 

ionizujícího záření (popeloměry); 

 

 používání výbušnin, včetně možnosti přiotrávení pracovníků výbuchovými 

zplodinami; 

 

 drážní doprava; 

 

 vyhrazené technické zařízení, tzn. elektrická, zdvihací, tlaková, plynová; 

 

 havárie závadných látek, zamezení jejich řízení do horninového prostředí a do vod; 

 

 výskyt nebezpečného stavu ohrožující kvalitu ovzduší; 

 

 vyhlášení smogové situace; 

 

 neoprávněný vstup osob do prostoru organizace. 

 

4.9 Hlavní báňská záchranná stanice Most 

 

Hlavní báňská záchranná stanice Most pracuje v nepřetržitém provozu na zajištění 

havarijních a záchranných zásahů, zajištění prevence a odborné činnosti. HBZS řeší zásahy 

nejenom ve společnostech Severní energetická, a.s., Vršanská uhelná, a.s., Severočeské 

doly, a.s., ale také v rámci Integrovaného záchranného systému České republiky. 

HBZS se skládá ze dvou částí a to z vlastní HBZS a hasičského záchranného sboru. 

HBZS se řídí vyhláškou Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné 

službě. HZS se řídí především zákonem České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, který mimo jiné stanovuje odbornou způsobilost pracovníků.  
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V HBZS jsou v nepřetržité pohotovosti nejen báňští záchranáři, ale také 

záchranářská technika. Zajišťují bezpečnost pro hornickou činnost na povrchu na celém 

území ČR a pro hornické činnosti v některých podzemních dolech. 

 

Pro smluvní partnery zajišťuje HBZS Most následující činnosti: 

 

 práce v nedýchatelném prostředí; 

 

 práce v extrémních podmínkách; 

 

 sanační práce; 

 

 činnosti v oblasti požární ochrany; 

 

 havarijní zásahy; 

 

 školení a výcvik; 

 

 práce ve výškách nad volnou hloubkou; 

 

 zkoušení dýchacích a oživovacích přístrojů; 

 

 zkoušení tlakových lahví včetně jejich plnění; 

 

 činnosti v plynové laboratoři; 

 

 zkoušení roznětnic, ohmmetrů a indikačních přístrojů. 

 

Plynová laboratoř HBZS je rozhodnutím Ministerstva Životního prostředí ČR 

autorizována zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Provádí měření emisí výhradně 

pro organizace, které se zabývají hornickou činností a činností prováděnou hornickým 

způsobem. Jedná se o měření oxidu uhelnatého v důlním ovzduší k zajištění ochrany zdraví 

a oxidů dusíku k zajištění ochrany ekosystémů a vegetace. Platnost této autorizace 

je dle zákona č. 201/2012 Sb. na dobu neurčitou. [4] 
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5 ANALÝZA ÚRAZOVOSTI DLE STANOVENÝCH FAKTORŮ 

 

V této kapitole je uvedeno zhodnocení a posouzení, který z faktorů je nejčetnější 

a nejvíce ovlivňuje úrazovost v podniku a přináší tak největší zatížení po ekonomické 

i technické stránce. Analýza pracovních úrazů je zpracována z poskytnutých materiálů 

z období let 2009 až 2015 a jsou zde uvedeny pouze úrazy s pracovní neschopností delší 

než 3 dny. 

 

Pro potřeby zpracování analýzy jsou předem zvoleny tyto faktory: 

 

 dle jednotlivých pracovních úseků; 

 

 dle pohlaví; 

 

 dle zdroje; 

 

 dle příčiny; 

 

 dle poraněné části těla. 

 

5.1 Úrazovost v podniku 

 

V rámci předcházení a opakování úrazů musí být vždy uvedena taková opatření, 

aby bylo zamezeno vzniku dalšího úrazu se stejnou příčinou nebo zdrojem.  

 

Veškeré úrazy ve společnosti musí být zaznamenány, šetřeny, vyhodnoceny 

a ohlášeny v souladu s následující legislativou: 

 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

 

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

o úrazu, ve znění pozdějších předpisů; 
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 vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů; 

 

 vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Pro hodnocení úrazovosti jsou používány pojmy jako úrazová četnost a procento 

pracovní neschopnosti. 

 

Úrazová četnost (ÚČ) je vyjádřena jako poměr počtu úrazů (PÚ) x 100 ku počtu 

zaměstnanců (PZ).  

 

 

                                                                      
  

  
                                                              

 

 

Procento pracovní neschopnosti (%PN) je vyjádřeno jako poměr počtu 

zameškaných kalendářních dnů pracovní neschopnosti (PZKDN) x 100 ku počtu 

kalendářních dnů (PKD) vynásobených počtem zaměstnanců (PZ). 
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5.1.1 Celková pracovní úrazovost 

 

V letech 2009 až 2015 došlo celkem k 63 úrazům. Z tabulky číslo 1 je patrné, 

že nejmenší počet úrazů za sledované období byl v roce 2012 a 2013, zatímco nejvyšší byl 

v roce 2009. Závažný úraz se stal pouze jeden a to v roce 2012. Pozitivní je, že smrtelné 

ani hromadné úrazy se v tomto období nestaly žádné.  

 

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti byl největší v roce 2014. 

Toto hledisko je patrné také z průměrného procenta pracovní neschopnosti, které udává 

poměr kalendářních dnů pracovní neschopnosti vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců 

v období jednoho roku. Přestože pracovní neschopnost byla v roce 2014 největší, úrazová 

četnost byla spíše průměrná, tzn. že bylo v tomto roce více úrazů těžšího charakteru. 

Obecně lze říci, že úrazovost v posledních letech spíše klesá, pouze v roce 2015 se počet 

mírně navýšil. Šlo ale o úrazy lehčího charakteru a tím se v tomto roce snížil i počet dnů 

pracovní neschopnosti. 

 

Tabulka č. 1 Vývoj úrazovosti za sledované období 

 

Sledovaná položka 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Průměrný počet zaměstnanců 1084 1015 947 891 852 951 936 

Počet úrazů celkem 14 11 8 6 6 8 10 

Z toho závažné úrazy 0 0 0 1 0 0 0 

Počet kalendářních dnů PN 690 705 516 386 238 1136 402 

Úrazová četnost 1,292 1,084 0,845 0,673 0,704 0,842 1,069 

Průměrné % PN 0,174 0,195 0,149 0,119 0,077 0,327 0,118 
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V uplynulých sedmi letech pracovalo ve společnosti v průměru o dvě třetiny méně 

žen než mužů, což se projevilo také na rozdílném počtu úrazů u obou pohlaví. Z tabulky 

č. 2 je patrné, že celkově je úrazová četnost ve sledovaném období u mužů vyšší než u žen, 

stejně jako % pracovní neschopnosti. Přestože ženy v roce 2011 neutrpěly žádný pracovní 

úraz, v některých letech naopak byla úrazová četnost vyšší než u mužů.  

 

Počet dnů pracovní neschopnosti byl u mužů i u žen nejvyšší v roce 2014 

a naopak nejnižší v roce 2013. Lze tedy říci, že podnik v roce 2013 byl finančně nejméně 

zatížen za náhrady mzdy při pracovní neschopnosti. 

 

 

 

Tabulka č. 2 Úrazová četnost a průměrné % pracovní neschopnosti na počet mužů a žen 

 

Sledovaná položka 

Rok 

Celkem 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet zaměstnanců 

muži 857 779 735 693 649 696 686 5095 

ženy 227 236 212 198 198 253 251 1575 

Počet úrazů 

muži 12 8 8 4 5 5 7 49 

ženy 2 3 0 2 1 3 3 14 

Dny PN 

muži 632 554 516 295 195 772 332 3296 

ženy 58 151 0 91 43 364 70 777 

Úrazová četnost 

muži 1,400 1,027 1,088 0,577 0,770 0,718 1,020 0,962 

ženy 0,881 1,271 0 1,010 0,505 1,186 1,195 0,889 

Průměrné % PN 

muži 0,202 0,195 0,192 0,117 0,082 0,303 0,133 0,177 

ženy 0,070 0,175 0 0,126 0,060 0,394 0,076 0,135 
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5.1.2 Úrazovost u mužů a žen 

 

V následujícím grafu jsou možné vidět lokální extrémy úrazovosti u mužů a žen. 

U mužů byl nejvyšší počet úrazů v roce 2009 a v průběhu let postupně mírně klesal. 

Nejnižší počet je zaznamenán v roce 2012, bohužel v dalších letech úrazovost opět mírně 

stoupá.  

 

U žen úrazovost v průběhu let kolísá, přičemž v roce 2011 neutrpěly žádný úraz. 

Přesto lze bohužel říci, že se počet úrazů stejně jako u mužů v posledních letech navyšuje. 

 

 

 
 

Obr. č. 10 Úrazovost mužů a žen ve sledovaném období 
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5.1.3 Podíly pracovních úseků na úrazovosti v podniku 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny jednotlivé úseky, které se podílejí 

na úrazovosti v podniku. HBZS, HZS a správa nejsou hlavními pracovišti při těžbě uhlí, 

přesto se podílejí na úrazovosti související s těžbou a proto jsou zde zahrnuty. 

Největší počet zaměstnanců je na úseku skrývky a úpravy uhlí. Nejvíce žen je zaměstnáno 

v úseku úpravy, ale nejvíce úrazů utrpěly na úseku uhlí ČSA. Oproti tomu mužů je nejvíce 

na skrývce ČSA a také tam bylo zaznamenáno nejvíce jejich úrazů.  

 

Na úsecích skrývky a úpravy uhlí je úrazová četnost u žen mnohonásobně vyšší 

než u mužů, což se také nepříznivě odráží na průměrné pracovní neschopnosti. U mužů 

je četnost nejvyšší na HBZS a potom také na skrývce a těžbě uhlí. Nejmenší podíl 

na úrazovosti mají HZS, řízení HZS a správa.  

 

 

 

Tabulka č. 3 Podíl jednotlivých úseků na úrazovosti v roce 2015 

 

Úsek 

Počet 

zaměstnanců 
Počet úrazů Dny PN 

Úrazová 

četnost 

Průměrné % 

PN 

ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži 

Skrývka ČSA 16 185 1 2 12 45 6,154 1,081 0,202 0,067 

Uhlí ČSA 20 110 1 3 25 31 5,042 2,727 0,345 0,077 

Úprava uhlí 113 183 1 0 33 0 0,882 0 0,080 0 

Správa 95 116 0 0 0 0 0 0 0 0 

HBZS 2 47 0 1 0 249 0 2,128 0 1,452 

HZS 4 43 0 1 0 7 0 2,326 0 0,045 

Řízení HBZS 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 251 686 3 7 70 332 1,195 1,020 0,076 0,133 
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Tabulka č. 4 Podíl jednotlivých úseků na úrazovosti v roce 2014 

 

Úsek 

Počet 

zaměstnanců 
Počet úrazů Dny PN 

Úrazová 

četnost 

Průměrné % 

PN 

ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži 

Skrývka ČSA 17 194 0 1 0 60 0 0,516 0 0,085 

Uhlí ČSA 20 113 1 0 36 0 5,063 0 0,531 0 

Úprava uhlí 113 184 1 1 36 21 0,885 0,544 0,096 0,031 

Správa 97 113 1 0 292 0 1,031 0 0,803 0 

HBZS 2 47 0 3 0 691 0 6,383 0 4,028 

HZS 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 

Řízení HBZS 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 253 696 3 5 364 772 1,186 0,718 0,394 0,304 

 

 

 

 

Tabulka č. 5 Podíl jednotlivých úseků na úrazovosti v roce 2013 

 

Úsek 

Počet 

zaměstnanců 
Počet úrazů Dny PN 

Úrazová 

četnost 

Průměrné % 

PN 

ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži 

Skrývka ČSA 18 198 0 1 33 99 0 0,505 0,502 0,137 

Uhlí ČSA 17 99 1 1 10 17 5,882 1,010 0,161 0,047 

Úprava uhlí 107 176 0 1 0 25 0 0,568 0 0,039 

Správa 49 82 0 0 0 0 0 0 0 0 

HBZS 2 49 0 2 0 54 0 4,082 0 0,302 

HZS 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 

Řízení HBZS 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 198 649 1 5 43 195 0,505 0,770 0,060 0,082 
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Tabulka č. 6 Podíl jednotlivých úseků na úrazovosti v roce 2012 

 

Úsek 

Počet 

zaměstnanců 
Počet úrazů Dny PN 

Úrazová 

četnost 

Průměrné % 

PN 

ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži 

Skrývka ČSA 24 181 1 2 10 182 4,167 1,105 0,114 0,276 

Uhlí ČSA 34 186 1 1 81 57 2,941 0,538 0,653 0,084 

Úprava uhlí 111 150 0 1 0 56 0 0,667 0 0,102 

Správa 22 80 0 0 0 0 0 0 0 0 

HBZS 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

HZS 4 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

Řízení HBZS 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 198 693 2 4 91 295 1,010 0,577 0,126 0,117 

 

Největší procentní podíl v počtu devíti úrazů má úsek těžby uhlí, což je největší 

podíl ze všech pracovišť. Na úseku skrývky ve sledovaném období došlo celkem k osmi 

úrazům a v úseku HBZS k šesti. Přestože na pracovišti úpravy uhlí pracuje nejvíce 

zaměstnanců, došlo tam v tomto období pouze k pěti úrazům. 

 

 
 

Obr. č. 11 Podíly úseků na úrazovosti v letech 2012 až 2015 
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5.1.4 Zdroje a příčiny pracovních úrazů 

 

Z tabulky číslo 7 vyplývá, že nejvíce úrazů vzniklo v důsledku pádu osoby, 

ať už na rovině, z výšky apod. Nejvíce úrazů s tímto zdrojem se stalo v roce 2010 a velké 

množství bylo také v roce 2015. Oproti tomu nejméně se takovýchto případů stalo v roce 

2013. Druhý nejčastější zdroj úrazu je pád předmětu, materiálu nebo břemena. 

Nejvíce úrazů tohoto charakteru se stalo v roce 2013, v ostatních letech je jejich počet 

nízký. V jednom případě v roce 2009 šlo o úraz v kontaktu se strojním zařízením a v roce 

2011 se na vzniku podílel faktor „nástroj, přístroj, nářadí“. Ve dvou případech byl zdrojem 

stroj, z toho jeden takovýto úraz byl v roce 2015 a šlo o zásah hasiče HZS, který byl mimo 

areál lomu ČSA. Třikrát byl na vině jiný blíže nespecifikovaný důvod. Vzhledem k tomu, 

že se jedná především o venkovní pracoviště, kde působí povětrnostní podmínky, 

jsou zdroje velmi těžko ovlivnitelné. 

 

Tabulka č. 7 Zdroje úrazů ve sledovaném období 

 

Zdroj úrazu 
Rok 

Celkem 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dopravní prostředek        0 

Kontakt se strojním zařízením 1       1 

Materiál, břemena, předměty (pád, 

přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení) 
3 1 1 1 4 2 1 13 

Pád na rovině, z výšky, do hloubky, 

propadnutí 
7 10 5 5 2 4 8 41 

Nástroj, přístroj, nářadí   1     1 

Průmyslové škodliviny, chemické 

látky, biologické činitele 
       0 

Horké látky a předměty, oheň a 

výbušniny 
  1     1 

Stroje hnací, pomocné, obráběcí, 

pracovní 
     1 1* 2 

Lidé, zvířata a přírodní živly        0 

Jiný důvod 3       3 

* úraz hasiče HZS v rámci Integrovaného záchranného systému, zásah na Unipetrol a.s. 
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Z následující tabulky je patrné, že celkem v 48 případech došlo k úrazu 

v důsledku selhání lidského faktoru nebo nepředvídatelného rizika. Tato příčina 

je nejčastější. Ve třech případech vznikl úraz v důsledku poruchy nebo vadného stavu 

zdroje úrazu. Osm krát došlo k úrazu chybným nebo nedostatečně odhadnutým rizikem, 

přičemž nejvíce těchto případů bylo v roce 2009. V posledních letech úrazy s tímto typem 

příčiny ubývají. 

 

V roce 2012 se stal jeden úraz, u kterého zaměstnanec porušil předpis týkající 

se bezpečnosti práce na pracovišti. Tři úrazy se ve sledovaném období staly z jiného blíže 

nespecifikovaného důvodu. Úraz, který by vznikl vlivem závady na pracovišti 

nebo nedostatečným osobním zajištěním zaměstnance, se v těchto letech nestal žádný, 

což lze hodnotit příznivě. 

 

 

 

Tabulka č. 8 Příčiny vzniku úrazů ve sledovaném období 

 

Příčina vzniku úrazu 
Rok 

Celkem 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Porucha nebo vadný stav zdroje 

úrazu 
1  1    1* 3 

Chybně nebo nedostatečně 

odhadnuté riziko 
5 2   1   8 

Závada na pracovišti        0 

Nedostatečné osobní zajištění 

zaměstnance včetně osobních 

ochranných pomůcek 

       0 

Porušení předpisů nebo pokynů 

zaměstnavatele 
   1    1 

Selhání lidského faktoru nebo 

nepředvídatelné riziko 
7 9 7 5 5 6 9 48 

Jiný důvod 1     2  3 

* úraz hasiče HZS v rámci Integrovaného záchranného systému, zásah na Unipetrol a.s. 
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V roce 2010 a 2015 bylo u nejvíce úrazů příčinou selhání lidského faktoru 

nebo nepředvídatelné riziko práce. V ostatních letech byl jejich počet nižší, nejméně jich 

však bylo v roce 2012 a 2013. Nejvíce úrazů vlivem chybně nebo nedostatečně 

odhadnutého rizika bylo v roce 2009. Od té doby tímto zapříčiněné úrazy klesají 

a v posledních letech již nejsou žádné.  

 

Rozborem příčin vzniku pracovních úrazů je zřejmé, že v 75 % bylo příčinou 

selhání lidského činitele, což lze pokládat za neopatrnost a jednání, které vyplývá z rizika 

práce. Nelze říci, že by ostatní příčiny byly zanedbatelné, ale bohužel je nelze dostatečně 

předvídat. 

 

 

 

 
 

Obr. č. 12 Příčiny vzniku úrazů za sledované období 
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5.1.5 Pracovní úrazy podle druhu zranění 

 

V jednom případě došlo k porušení předpisů vztahující se k práci nebo pokynů 

zaměstnavatele a úraz byl hodnocen jako závažný. Ostatní úrazy byly z větší části 

hodnoceny jako nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele. V mnoha 

případech došlo k pádu vlivem neopatrnosti nebo povětrnostních podmínek 

a k následnému poranění některé části nohy. Ve většině těchto úrazů došlo k zakopnutí 

nebo uklouznutí např. na zasněženém nebo mokrém povrchu. Nejvíce případů úrazu 

je podvrknutý kotník a poranění jiné části nohy.  

 

 

Tabulka č. 9 Popis příčiny vzniku pracovních úrazů v letech 2012 a 2013  

 

Rok Popis vzniku úrazu Popis úrazu 

2012 

zkrácení cesty k pasovému dopravníku při přestavbě stroje, 

přelézání oje mezi traktorem a zapřaženým vozíkem a následný 

pád na kličku zvedacího mechanismu vozíku 

poranění v oblasti 

konečníku (závažný 

úraz) 

neopatrné sestupování po schodech stroje podvrknuté koleno 

demontáž a vyražení čepu poraněný ukazovák 

zakopnutí o část konstrukce při obchůzce pracoviště poranění ruky 

uklouznutí na zasněžené pláni při chůzi na pracoviště 
naražené zápěstí a 

stehno 

2013 

oprava vypadlého pasu pomocí kleští a lana, vypadnutí pasu 

z kleští při ztížených povětrnostních podmínkách (mokro, bláto) 
poranění nohy 

usazování hřídele do drážky a následné sesmeknutí pasového 

válečku 
poraněný prst 

nakolejování vykolejeného vozu, vysmeknutí lana s hákem 

napínaného buldozerem 
poranění kolena 

namáhavé odtahování víka před čistěním autováhy poranění zad 

neopatrné sestupování z vozu podvrknutý kotník 

pád na schodech v budově podvrknuté koleno 
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V roce 2015 došlo k úrazu hasiče HZS, který se nestal na pracovišti Sev.en. 

Úraz je zde zahrnut, protože se jednalo o zaměstnance společnosti Severní energetická. 

HZS svou působností spadá pod Integrovaný záchranný systém a v rámci této pomoci 

hasič zasahoval při výbuchu a následné likvidaci požáru v Unipetrolu a.s. Za toto zranění 

nenese podnik žádnou odpovědnost, protože k úrazu došlo při mimořádné události. 

 

Tabulka č. 10 Popis příčiny vzniku pracovních úrazů v letech 2014 a 2015 

 

Rok Popis vzniku úrazu Popis úrazu 

2014 

prořezávání suku při řezání na kotoučové pile, upravování 

dřevěné součásti pro výrobu přejezdových můstků hadic 

částečná amputace 

ukazováku 

špatné došlápnutí při chůzi fraktura kotníku 

uvolnění kusu uhlí při kontrole před zahájením zajišťovacích 

prací zapadlé housenice ve starém komorovém porubu 
poranění zad 

neopatrné sestupování z ochozu podvrknuté koleno 

namáhavé nakládání pasového válečku o hmotnosti cca 20 

kg na transportní vozík 
poranění zad 

neopatrné vystupování z nákladního vozidla podvrknutý kotník 

špatné došlápnutí při chůzi podvrknutý kotník 

práce nad volnou hloubkou na laně při odstraňování nálepů 

ze stěn zauhlovacího zásobníku teplárny 
tříselná kýla 

2015 

zaboření nohy v rozmáčeném terénu, pád na kolejnici pohmoždění žeber 

neopatrné zavírání dveří kabiny obsluhy skřípnutý malíček 

poražení silným poryvem větru (cca 15 m/s), pád na 

kolejnici 
poranění hlavy a zad 

pád při sestupování z denní místnosti do prostoru hlubinného 

zásobníku 
podvrknutý kotník 

pád z výšky cca 2,3 m na lešení poraněný hrudník 

neopatrné vystupování z nákladního automobilu podvrknutý kotník 

nadměrný akustický hluk vlivem unikajících látek při zásahu 

na Unipetrolu a.s. 

podrážděný sluchovod na 

pravém i levém uchu 

uklouznutí na stupíncích při nastupování do kabiny 

nákladního automobilu 
pohmožděná holeň 

uklouznutí na schodech a následný pád poranění zad 

neopatrné sestupování po sklopných schodech podvrknutý kotník 
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U nejvíce pracovních úrazů došlo ve sledovaném období k poranění kotníku 

v důsledku neopatrnosti. Ve 20 % došlo k poranění jiné části nohy, nejčastěji kolene. 

V 17 % došlo k poranění zad v důsledku zvedání těžkého předmětu nebo pádu osob, z toho 

v jednom případě se jednalo o uvolnění kusu uhlí v hlubinně přerubané části lomu. 

V dalších 17 % došlo k poranění některé části ruky, většinou se jednalo o poranění prstu. 

V 17 % případů byla poraněná jiná část těla, např. tříselná kýla nebo podrážděný 

sluchovod. 

 

 

 

 
 

Obr. č. 13 Členění PÚ podle poraněné části těla 
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5.2 Riziková pracoviště 

 

Za práce první kategorie se považují práce, u kterých není určen pravděpodobný 

nepříznivý vliv na zdraví. V druhé kategorii jsou práce, kde nelze vyloučit poškození 

zdraví vlivem pracovního prostředí, může se jednat o vliv u zvýšeně citlivých osob.  

 

Za práce třetí kategorie se považují práce, při jejichž vykonávání 

jsou překračovány hygienické limity a expozice osob není spolehlivě snížena opatřeními 

na úroveň hygienických limitů. Pro zajištění ochrany zdraví pracovníků vykonávající práce 

třetí kategorie je potřeba používat ochranné prostředky a další opatření a může se jednat 

o práce, u nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo nemoci související 

s prací. Ve čtvrté kategorii jsou práce, které trvale ohrožují zdraví a nelze to zcela vyloučit 

ani při používání ochranných prostředků. 

 

Zařazení prací do správné kategorie je důležité pro přidělení osobních ochranných 

pomůcek podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků a také pro pracovnělékařské prohlídky podle zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., 

o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). 

[12] 

 

Do druhé kategorie rizikových prací je v současné době zařazeno 14 mužů 

a ani jedna žena, což je patrné z tabulky číslo 11. V třetí kategorii je zařazeno 286 mužů 

a 97 žen. Ve čtvrté kategorii není zařazen ani jeden člověk, ostatní zaměstnanci spadají 

do kategorie první. 
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Tabulka č. 11 Přehled počtu zaměstnanců s rizikovým faktorem v roce 2015 

 

Úsek Druh rizika 
II. Kategorie III. Kategorie 

muži ženy muži ženy 

Skrývka ČSA 

hluk 8 0 23 0 

prach+hluk 0 0 1 0 

hluk+zraková zátěž+ neionizující záření 6 0 6 0 

Celkem 14 0 30 0 

Uhlí ČSA 

hluk 0 0 10 0 

hluk+zraková zátěž+ neionizující záření 0 0 19 0 

Celkem 0 0 29 0 

Úprava uhlí 

prach 0 0 25 0 

prach+hluk 0 0 62 96 

hluk+zraková zátěž 0 0 8 0 

prach+hluk+zraková zátěž 0 0 14 0 

prach+hluk+fyzická zátěž 0 0 17 0 

Celkem 0 0 126 96 

Přestavby 

vibrace 0 0 6 0 

vibrace+hluk 0 0 3 0 

vibrace+zraková zátěž+ neionizující záření 0 0 4 0 

Celkem 0 0 13 0 

HBZS 

práce záchranáře 0 0 45 1 

práce hasiče 0 0 43 0 

Celkem 0 0 88 1 
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6 NÁVRH OPATŘENÍ VEDOUCÍCH K ELIMINACI PRACOVNÍCH 

ÚRAZŮ 

 

K největšímu počtu úrazů dochází ve společnosti Severní energetická vlivem 

neopatrné chůze nebo špatného došlápnutí a jsou to především úrazy jako  podvrknutý 

kotník nebo jiné zranění nohy. Proto se v návrhu opatření zaměřuji na pracovní obuv.  

 

Zaměstnanci podniku mají k dispozici několik druhů obuvi podle ročního období. 

Je to kotníková obuv letní a zimní, dále koženofilcová holeňová a gumofilcová holeňová. 

Pracovníci laboratoří používají sandále a hasiči speciální zásahovou obuv. Předpokládám, 

že nejvíce zaměstnanci nosí obuv letní kotníkovou, jelikož v ČR bylo v roce 2015 

cca 250 teplých dnů. Proto se v návrhu zaměřuji na tento typ obuvi. 

 

Nejoblíbenější je u zaměstnanců podniku letní kotníková obuv typu Wibram firmy 

Canis. Jedná se o koženou obuv bez ocelové špice. Obuv je uvedená na obrázku číslo 14. 

Cena dle oficiálních webových stránek výrobce je 359 Kč bez DPH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14 Kotníková obuv Canis Wibram [15] 



Bc. Petra Deáková: Analýza úrazovosti ve vybraném podniku 

2016 52 

Jelikož se trh neustále vyvíjí, jsou k dispozici již novější typy obuvi, které mohou 

pomoci ke snížení úrazovosti, je to např. pevnější materiál v místě kotníku, který může 

předejít podvrknutí. 

 

Navrhuji obuv celokoženou kotníkovou z hovězí usně od výrobce B.E.K., s.r.o., 

která má ocelovou špici a planžetu, odolnou proti propíchnutí. Dále má měkčenou bandáž 

pro pohodlnější nošení. Obuv je odolná olejům, pohonným hmotám a kontaktnímu teplu 

do 110 °C, je antistatická a má nepíšící podešev. Cena této obuvi uváděná výrobcem 

je 362,10 Kč bez DPH. 

 

 

Obr. č. 15 Kotníková obuv B.E.K. Firsty S1P [14] 

 

Oproti obuvi od výrobce Canis má obuv B.E.K. větší vyztužení v oblasti kotníku, 

což zamezí vyvrknutí. Dále má vyšší podrážku, která zabrání v případě nepříznivých 

povětrnostních podmínek promáčení boty. Také má ocelovou špici, která chrání nohu 

v případě pádu těžkého předmětu a je odolná proti propíchnutí. Je antistatická, 

takže vytváří odpor mezi nohou a podlahou a tím chrání před úrazem elektrickým 

proudem. Tyto typy obuvi jsou určeny pro použití v potenciálně hořlavém či výbušném 

prostředí. Dále je obuv odolná proti teplotám do 110 °C. 
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V následující tabulce je zaznamenáno finanční zatížení podniku z hlediska 

používané obuvi a vyplácení náhrady mzdy při pracovní neschopnosti. Jelikož je tento typ 

obuvi používán především v provozu, jsou ve výpočtu zahrnuty pouze úseky skrývky ČSA, 

těžby uhlí ČSA a úpravy uhlí. 

 

Při ceně doposud používané obuvi Canis Wibram 359 Kč bez DPH je finanční 

zatížení podniku 225 093 Kč za rok. Beru přitom v úvahu, že každý zaměstnanec dostane 

v průměru jeden kus obuvi za rok. Náhrada mzdy za úraz za jeden den je průměrně 

515 Kč. V roce 2015 bylo celkem 161 dnů pracovní neschopnosti, u kterých hrálo roli 

uklouznutí nebo neopatrné našlápnutí. To znamená, že firma teoreticky zaplatila za tyto 

náhrady mzdy 82 915 Kč. Při ceně 362,10 Kč nově navržené obuvi B.E.K. Firsty S1P 

by v případě nákupu vyšel podnik na 227 037 Kč za rok. Pokud tedy porovnáme 

 že celkově podnik stála obuv a náhrady mzdy za pracovní úrazy 308 008 Kč, vyjde nově 

nakoupená obuv podnik o 80 971 Kč levněji. Předpokládám, že pokud by nově navrhovaná 

obuv předešla těmto úrazům, nebyl by podnik finančně zatížen za náhrady mzdy. 

 

 

Rok 2015 Počet zaměstnanců Výpočet Finanční zatížení (Kč) 

Obuv Canis Wibram 627 627 x 359 225 093 

Náhrada mzdy za úrazy 627 161 x 515 82 915 

Celkem 627 (627 x 359) + (161 x 515) 308 008 

Obuv B.E.K. Firsty S1P 627 627 x 362,10 227 037 

 

Tabulka č. 12 Finanční porovnání stávající a nově navrhované obuvi 
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Další velmi častý úraz v podniku je namožení zad v důsledku namáhavého 

zvedání těžkých břemen. Hygienické limity, které určují ruční manipulaci s břemeny, 

jsou uvedeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska prevence jsou tyto limity uváděny také 

při školeních, přesto navrhuji zaměřit se na prevenci formou informativních tabulek. 

Tyto tabulky se týkají správné manipulace s břemeny a je vhodné je umístit v provozech 

na viditelném místě. Příklad správné manipulace s břemeny je zobrazen na obrázku 

číslo 16. 

 

 

 

 

Dále navrhuji v rámci vstupních, periodických a mimořádných školení, se zaměřit 

na problematiku již vzniklých pracovních úrazů. Při těchto školeních je vhodné uvádět 

jako příklady závažnější úrazy s popisem, rozborem úrazu i ukázkou dokumentace. 

 

 

 

 

  

Obr. č. 16 Správná manipulace s břemeny [17] 
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7 ZÁVĚR 

 

Tato diplomová práce do detailů rozebírá problematiku bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a analyzuje vznik pracovních úrazů ve vybraném podniku. Tato analýza 

může být přínosem pro zaměstnavatele, přičemž zde najde jak celkové zhodnocení 

z hlediska úrazové četnosti a procenta pracovní neschopnosti, tak i posouzení úrazovosti 

podle předem zvolených faktorů. Dále jsou zde uvedeny návrhy opatření, které v případě 

jejich uvedení do praxe mohou vést ke snížení úrazovosti v podniku. Také je zde možné 

nalézt stručnou historii podniku a legislativní zabezpečení problematiky BOZP. 

Tato práce nabízí komplexní obraz o vedení evidence BOZP, úrazů, rizikových pracích 

a také preventivních opatření vedoucích k eliminaci pracovních úrazů. 

 

Nutno také podotknout, že v roce 2013 se společnost Severní energetická umístila 

na prvním místě v soutěži o cenu „Zlatý Permon“ za bezpečnost v hornictví. Cílem soutěže 

je napomáhat zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovních podmínek 

v organizacích. Cenu uděluje Český báňský úřad jménem dalších zřizovatelů, kterými jsou 

Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz 

Stavba České republiky. Společnost se každoročně umisťuje na předních příčkách 

této soutěže, což je důkazem, že podnik má kvalitní systém bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a poskytuje svým zaměstnancům velmi dobré pracovní podmínky. 

 

Závěrem lze říci, že nejdůležitější v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

je prevence, která souvisí s informovaností v rámci školení zaměstnanců o možných 

rizicích, které souvisejí s prácí a také poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků. Cílem zaměstnavatele a stejně tak i zaměstnanců, by mělo být dosažení 

takového stavu, aby k pracovním úrazům docházelo co nejméně. 
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