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Anotace  
Diplomová práce je věnována problematice pracovních úrazů, zejména pak 

analýze pracovních úrazů, které se staly na velkostrojích. 

 V úvodu diplomové práce se zaměřím na popis velkostroje, jeho technické 

údaje, a společnost, která tyto stroje provozuje, a kterou jsem si pro analýzu pracovních 

úrazů vybrala. 

 Dále se seznámíme s právními předpisy týkající se práv a povinností 

zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců při vzniku pracovních úrazů. Popíši jednotlivá 

rizika při práci a opatření k jejich zabránění.  

Závěr diplomové práce je věnován formám náhrad za pracovní úraz, faktorům 

ovlivňujícím bezpečnost práce a samotné analýze pracovních úrazů.  

 

Klíčová slova : velkostroj, pracovní úraz, rizika, opatření, analýza 

 
Die Anotacion  
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Problematik von den Arbeitsunfällen, 

besonders mit der Analyse der Arbeitsunfällen, welche sich auf den Grossmaschinen 

geschehen sind.  

Im Anfang der Diplomarbeit spezialisiere ich mich auf die Beschreibung der 

Grossmaschine, deren technischen Angaben und die Gesellschaft, welche diese 

Maschinen betreibet und welche ich mir für die Analyse der Arbeitsunfällen ausgewählt 

habe.  

Weiter machen wir uns bekannt mit der rechtlichen Vorschriften, welche die 

Richte und Pflichte der Arbeitgeber und ihrer Angestellten betreffen bei der Entstehung 

von den Arbeitsunfällen.  

Ich beschreibe die einzelne Risiken bei der Arbeit und die Massnahmen deren 

Verhütung.  

Das Resümee der Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Formen der Verhütung 

von Arbeitsunfällen, den Faktoren, die Arbeitsicherheit beeinflussen und eigentliche 

Analyse der Arbeitsunfällen.   

 
Schlüssel Wörter: die Grossmaschine, der Arbeitsunfall, die Risiken, die Massnahmen, 
die Analyse 
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1. Úvod 
 

Lidská činnost sebou nese rizika různého druhu a velikosti. Každým dnem čteme 

nové zprávy o nehodách, k nimž došlo v důsledku pracovních činností. Mnohdy jde o 

události, jejichž následky mohou dotčené osoby provázet celý život. Největším 

následkem nehody co do kvality je poškození našeho zdraví. A proto by bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci měla být nedílnou součástí řízení každé obchodní společnosti. 

V každé společnosti by měl být zaveden ucelený systém řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, tedy systém řízení rizik při práci, jenž je integrální součástí řízení 

chodu celé společnosti.  

Při znalosti vzniku možných nehod, je budeme moci alespoň částečně řídit, 

snižovat, případně eliminovat úplně. Pomoci nám při tom může analýza vzniku těchto 

pracovních rizik. Obchodní společnost, kterou jsem si pro pojmenování a následné 

vyhotovení analýzy vybrala, se jmenuje Severočeské doly a.s.  

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na pojmenování zásadních rizik 

pracovních činností na velkostrojích, opatřeních  k jejich zabránění a dále pak rozbor 

pracovních úrazů na těchto velkostrojích. Cílem mé práce je provést analýzu druhů 

pracovních úrazů, jejich důsledky a faktické i možné následky.  
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2. Technické údaje a popis velkostroje 
 V této druhé části diplomové práce vás seznámím s obchodní společností, ve 

které jsem se analýzu pracovních úrazu na velkostrojích rozhodla provést, s velkostroji, 

které daná společnost vlastní a dále s jejich technickým popisem. Vysvětlím, jaké 

povinnosti mají  jednotlivé profese zaměstnanců a dále se budu podrobněji zabývat 

bezpečnostními prohlídkami, údržbami a revizemi těchto velkostrojů.  

 

2.1. Informace o spole čnosti Severo české doly a.s.  
Obchodní společnost Severočeské doly a.s. byla založena Fondem národního 

majetku České republiky na základě zakladatelské listiny dne 24.11.1993. Obchodní 

jméno firmy je Severočeské doly a.s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 

Chomutov. Jedná se o akciovou společnost, která byla zapsaná do obchodního rejstříku 

vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 495 se vznikem 

společnosti 1.1.1994. Předmět podnikání společnosti je uveden ve výpise z obchodního 

rejstříku. Firemní značka společnosti je tvořena grafickým spojením firemní ochranné 

známky a názvem společnosti v barevném nebo černobílém provedení ( obrázek č.1). 

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která dohlíží na výkon 

působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti. Statutárním orgánem 

je představenstvo, které řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Členové 

představenstva odpovídají za výkonné řízení na úsecích, jejímž řízením byli pověření.  

Vrcholové vedení společnosti je tvořeno vedoucím odborných úseků, tj. 

generálním ředitelem a odbornými řediteli. Vrcholové vedení mimo jiné zabezpečuje, 

aby bezpečnostní politika odpovídala povaze a rozsahu činností prováděných v 

organizaci a z nich vyplývajících rizik, poskytovala rámec stanovení a přezkoumání cílů 

v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a dále aby toto bylo sdělováno a 

pochopeno v samotné organizaci společnosti. Celá organizace uplatňuje a udržuje 

bezpečnostní systém. Od udržování tohoto systému se očekává docílení prakticky 

minimální možnosti výskytu krizových situací; situaci, která se bude blížit stavu bez 

nehod; minimalizace bezpečnostních rizik; zvyšování bezpečnosti a ochrany při zdraví.  
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Obrázek č. 1 – Firemní značka společnosti Severočeské doly a.s. 

 

 

2.2. Popis stroje  
Ve společnosti Severočeské doly a.s. jsou provozována kolesová rýpadla typu K800/N, 

KU 300, SchRS, KU 800, ZNKK a několika zakladači. Kolesové rýpadlo typu K800 

(obrázek č. 2) je dobývací stroj s bezkomorovým kolesem poháněným elektromotorem 

200 kW. Kolesový výložník příhradové konstrukce je zavěšen na jednom konci na 

zdvihových lanech a na druhém konci kloubově uložen na kočce posuvu s možností 

výsuvu 12 m. Vyvažovací výložník příhradové konstrukce slouží k pohybu kolesového 

výložníku. Spodní stavba je podepřena ve třech bodech na housenicovém podvozku, 

který se skládá ze tří housenicových dvojčat (2 řiditelná, 1 pevné). [ Kryl V., Jiskra J., 

Technologie lomového dobývání uhelných ložisek, VŠB – TUO, HGF, 2005, 144 s]. Na 

lomech se používá pro těžbu skrývky ve spojení s vlakovou nebo pásovou dopravou a 

zakladačem. Níže uvádím jednotlivé části rypadla : 

- podvozek rypadla (housenicový) 

- spodní stavba (kruhový nosník otoče),  

- horní stavba (otočná deska, montážní jeřáb horní stavby),  

- vyvažovací výložník (strojovna),  

- kolesový výložník ( koleso, kabina řidiče),  

- nakládací výložník,  

- elektrické vybavení a elektrická požární signalizace, případně stabilní hasící 
zařízení 
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S pasovou dopravou je velkostroj propojen pojízdnou násypkou (drtičem), která 

je součástí pasové dopravy. V mnoha případech je k velkostroji přiřazen pasový vůz, 

který umožňuje vynášet těžební materiál nižšího horizontu na vyšší.  

 

 

     

   Obrázek č.2 – Kolesové rýpadlo K800/N 

 

2.3. Přehled bezpe čnostních nápis ů, značek a tabulek  
Na každém velkostroji jsou z hlediska bezpečnosti a protipožární prevence umístěny 

následující nápisy, značky a tabulky :  

- pozor nepoužívej schodiště pokud se sklápí 

- vstup zakázán – umístěno u vstupu na stroj a před vstupem do kabiny 

- zákaz kouření – umístěno u skladu mazadel 

- nevstupuj do pracovního prostoru – umístěno nejméně 3 na částech stroje 

- opravuj, čisti, seřizuj jen zajištěn stroj v klidu – umístěno na vhodných místech 

mechanických celků 
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- první pomoc – u umístění prostředků první pomoci  

Dále je pro každý velkostroj určen minimální počet hasících přístrojů, které jsou při 

každé směně kontrolovány  a jejich kontrola zapsána do služební knihy. V případě, že 

se hasicí přístroj použije, je nutné to okamžitě nahlásit směnovému technikovi, který 

zajistí jeho výměnu.  

2.4. Stav osádky  
Na velkostroji K 800 pracuje při provozním stavu osádka, skládající se 

z vedoucího řidiče velkostroje (předák osádky), řidiče velkostroje, elektrikáře, 

zámečníka a klapkaře. Povinností ať již vedoucího řidiče nebo pouze řidiče, ten se stává 

v době jeho nepřítomnosti předákem osádky, je sledovat chod velkostroje, zejména pak 

to, aby nedošlo k předvrtání v závalových polí. Elektrikář je zodpovědný za provádění 

kontrol elektrozařízení na rypadle, odstraňování poruch, tak aby bylo zařízení stále 

schopné spolehlivého provozu. Zámečník je zodpovědný za bezvadný chod a stav stroje 

a řádnou údržbu, provádí mazání a opravy mazacího zařízení, udržuje zásoby mazadel 

dle platných předpisů požární ochrany. Klapkař zajišťuje čistotu pojezdových kolejí a 

zodpovídá za zajištění pojízdného příslušenství proti ujetí.  

Při případné absenci některého pracovníka musí být jiným pracovníkem 

s odpovídající kvalifikací provedeny všechny kontroly, prohlídky a činnosti, které jsou 

nutné z hlediska bezpečnosti pracovníků stroje a provozu.  

2.5. Provoz, prohlídky, údržba a opravy velkostroje  
Je zakázáno provozovat stroj, pokud by jeho nekompletností mohlo dojít 

k ohrožení bezpečnosti členů osádky nebo stroje. Proto jsou prováděny pravidelné 

prohlídky stroje. Jedná se o prohlídky preventivní, tj. denní, týdenní, odborné, tj. 

měsíční a podrobné a odborné, tj. roční.  

Denní prohlídka je prováděna výhradně za denního světla, zaměřuje se na 

ověření kompletnosti a provozuschopnosti stroje, jako je například úplnost zábradlí a 

podlahových roštů přístupových cest, úplnost ochranných krytů, řádné očištění stroje od 

přepadaného materiálu, zejména u pásových cest, úplnost hasicích přístroj. Výsledky 

každé provedené denní kontroly jsou zapsány do Provozního deníku stroje (příloha č. 

1). 



Bc. Linda Rollová : Analýza pracovních úrazů na velkostrojích  

2009                                                                                                                                 11    

Týdenní prohlídka je rozšířená denní prohlídka. Tyto prohlídky musí být 

provedeny nejméně 3 v kalendářním měsíci, přičemž nejdelší interval mezi jednotlivými 

prohlídkami nesmí být delší než 13 dní. Rozsah prohlídky je stejný jako u denní 

prohlídky rozšířený o kontrolu seřízení všech brzd, kontrolu lan, kontrolu válečků 

pásových dopravníků. Tato prohlídka se provádí v klidu stroje. Prohlídku obtížně 

přístupných částí zařízení je možno provádět pomocí dalekohledu.  

Rozsah měsíční prohlídky je uveden v ( příloze č.2 ), zápis z odborné měsíční 

prohlídky a její výsledek se zakládá do Kontrolní knihy stroje . 

Součástí roční prohlídky (příloha č. 3 ) je kontrola předepsaných dokladů stroje, 

zejména vedení a úplnost záznamů v kontrolní knize stroje. 

Kromě výše uvedených prohlídek se dále každé dva roky provádějí revize stroje, 

kdy rozsah revize je stanoven ve vyhlášce ČBÚ č. 26/1989 Sb., § 122.  Při revizi musí 

být provedena kontrola předešlých záznamů z odborných prohlídek, musí být provedena 

vnější prohlídka částí velkostroje, zejména pak hlavní ocelové nosné konstrukce, 

pracovní a kotevní lana, ochranné a bezpečnostní zařízení, pohon zdvihu, výsuvu a 

pojezdu a dále elektrotechnické zařízení včetně signalizačního a dorozumívacího. Při 

revizi stroje dojde k přezkoušení daného velkostroje. Předpokládanou revizi je 

organizace povinna nahlásit na Obvodní báňský úřad nejméně 1 měsíc dopředu.  

 

Ze shora popsaného je zřejmé, že systém kontroly stroje je dokonale 

propracovaný, a že pokud jde o závady ohrožující bezpečnost osob, tak k těm by 

docházet z důvodu nefunkčnosti stroje nemělo.  
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3. Rizika p ři práci a prevence úraz ů 
V první části této kapitoly se seznámíme s právními předpisy týkajících se práv a 

povinnostmi zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců a jaká jsou preventivní opatření před 

vznikem pracovních úrazů. V druhé části této  kapitoly se seznámíme s konkrétními 

riziky pracovních úrazů na velkostrojích.  

3.1. Všeobecné informace 
Touto podkapitolou bych chtěla upozornit na právní předpisy, které v oblasti 

bezpečnosti práce platí, konkrétněji se zabývat povinnostmi zaměstnavatele a jeho 

zaměstnanců a opatřeními, které je zaměstnavatel povinen dodržovat.   

3.1.1. Právní p ředpisy  

Vznik pracovního úrazu je velkou nepříjemností nejen pro postiženého 

zaměstnance, ale i pro samotného zaměstnavatele. A to zejména v případech, kdy nemá 

zaměstnavatel tzv. čisté svědomí při zabezpečení svých zákonných povinností. V tomto 

případě se může pracovní úraz zaměstnance zaměstnavateli velmi citelně nevyplatit. 

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele k zajištění bezpečného pracoviště? Kdo za ochranu 

zdraví zaměstnanců při práci zodpovídá? A kdo ji zaplatí? 

Shora položeným otázkám se podrobně věnuje zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník 

práce, který svou pozornost ubírá právě k úpravě problematiky ochrany zdraví při práci 

a zdravých pracovních podmínek. Zákon stanoví, že je zaměstnavatel povinen zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného 

ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Bezpečnost a hygiena 

práce je součástí každé pracovní činnosti, ovlivňuje charakter práce pracovním 

prostředím a pracovními podmínkami. Musí být nedílnou součástí výrobního procesu, 

řešit konkrétní problematiku. Cílem bezpečnosti práce je nalézt, ověřit, převést do praxe 

prostředky a metody, jejichž aplikace zvyšuje úroveň vlastního pracovního procesu. 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli Zákoníkem práce 

nebo jinými zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí 

pracovních povinností zaměstnanců v rozsahu pracovních míst, která zastávají.  
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3.1.2. Povinnosti zam ěstnavatele  

Zaměstnavatel musí vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 

přijímat k tomu příslušná opatření. Cílem těchto opatření je jejich předcházení, 

odstraňování nebo minimalizování neodstranitelných rizik. Zaměstnavatel je proto 

povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a 

pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Dále je povinen na základě 

tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění,  

pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména pak stav 

výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť.   

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen  přijmout opatření 

k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno.  

 

3.1.3. Všeobecné preventivní zásady  

Při přijímání a provádění technických, technologických, organizačních a jiných 

opatření k prevenci rizik, se zaměstnavatel řídí všeobecnými preventivními zásadami. 

Níže uvedené zásady jsou popsány v rámcové Směrnici Rady Evropské unie 

89/391/EEC o opatřeních na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci : 

- omezování vzniku rizik, 

- odstraňování rizik, 

- přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnancům s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

- nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními 

postupy, 

- nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, 

surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s 

vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky,  

- omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů 

pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik 

na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu,  
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- plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí,  

- přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany,  

- provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení,  

- udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Shora popsaná ustanovení sledují plnění zásad nového postupu států Evropské 

unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle kterého nestačí jen vydat a  

striktně dodržovat bezpečnostní předpisy a normy, ale je nejen potřebné ale i nutné, aby 

se každý zaměstnavatel přesvědčil, zda pracovní činností vykonávanou svými 

zaměstnanci není ohrožena jejich bezpečnost, zdraví a život. Zvláště pak nutné je, aby 

na svých pracovištích cíleně hledal a minimalizoval to, co by úraz mohlo způsobit.  

 

3.1.4.Opatření pro p řípad zdolávání mimo řádných událostí  

Zaměstnavatel musí mít zabezpečena 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; při poskytování první pomoci spolupracuje se 

zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči. Zaměstnavatel je povinen zajistit a 

určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří 

organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné 

služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a 

organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel musí navíc zajistit ve spolupráci se 

zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu 

odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.  

Společnostem provádějící hornickou činnost je uloženo vypracovat plán 

zdolávání závažných provozních nehod - havarijní plán. Tento plán musí být 

vypracován přehledně, stručně a srozumitelně. Je nutné ho uložit na takové místo, kde 

bude zaměstnancům kdykoliv dosažitelný. Havarijní plán obsahuje část pohotovostní, 

operativní a mapovou. V pohotovostní části jsou určeny osoby, orgány a organizace, 
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kterým musí být havárie ohlášena. V části operativní jsou uvedeny předvídatelné druhy 

havárií, prostředky a postupy při záchraně osob, jejich ošetření a transport, jakož i 

prostředky pro likvidaci havárie. Je zde uveden i způsob vyhlašování poplachu. Mapová 

část obsahuj důlní mapu se zakreslením důlních děl.  

Důležité je, že všechna tato shora popsaná opatření a doporučení je 

zaměstnavatel povinen přizpůsobovat měnícím se skutečnostem, soustavně kontrolovat 

jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a 

pracovních podmínek.  

 

3.1.5. Finanční otázka 

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti ochrany zdraví při práci hradí 

zaměstnavatel. Výslovně je určeno, že tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani 

nepřímo na zaměstnance.  

Další povinností zaměstnavatele je platit za své zaměstnance povinné pojištění 

zaměstnavatele proti pracovním úrazům. Výše  pojistného závisí na vyměřovacím 

základu každého zaměstnance a příslušnou sazbou promilí. Každá pracovní činnost má 

ve Vyhlášce č. 125/93 Sb. o povinném zákonném pojištění zaměstnavatele přidělenou 

sazbu. Co se týká povrchového dobývání uhlí, tak tato sazba je 8,4 promile. Pro 

srovnání uvádím ještě sazbu 2,8 promile za úřednické práce a činnosti spojené s 

bankovnictvím a pojišťovnictvím a sazbu 50,4 promile za hlubinné dobývání černého 

uhlí.  

3.2. Rizika 
Nyní si rozebereme jednotlivá rizika,díky kterým může v blízkosti a přímo na 

velkostroji dojít ke vzniku pracovního úrazu a zároveň si uvedeme opatření k jejich 

zabránění.  

3.2.1. Rizika na pásových dopravnících  

Mezi možná rizika vzniku pracovních úrazů řadíme úrazy vniklé na pásových 

dopravnících.  
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Riziko :  

vtažení a sevření končetiny, zejména ruky pohyblivými a rotujícími částmi, jako jsou 

kladky, válce, a dále kde pásy nabíhají pod tahem na části dopravníků  

Opatření :  

ochrana nebezpečných míst kryty, ohrazením, zábradlím, zcela vyloučit zachycení a 

následné vtažení oděvu nebo končetin v blízkosti nechráněných a nebezpečných míst,u 

kde pracovník prochází, pracuje, provádí kontrolu a údržbu, v případě že pracovník 

uslyší výstražné návěstí, musí se ihned vzdálit z dosahu dopravníku 

 

Riziko :  

pád pracovníka z konstrukce dopravního zařízení, uklouznutí a následný pád pracovníka 

Opatření :  

zřízení výstupů pomocí pevných ocelových žebříků, schodů, plošin, dodržování zákazu 

vystupovat po konstrukci dopravníku, překračovat ho, přelézat nebo podcházet místech, 

která k tomu nejsou určená, vybavení volných okrajů plošin a lávek zábradlím, 

udržování nakládacích a pracovních míst v čistotě a stále průchodném stavu, veškeré 

práce provádět po zajištění proti nenadálému rozjetí.  

 

3.2.2. Rizika na p řenosných žeb řících  

Riziko :  

pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability, pád osoby ze žebříku při vystupování a 

nastupování, prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků   

Opatření :  

udržovat žebříky v řádném technickém stavu, před každým použití žebříku provádět 

vizuální prohlídku, je zakázáno pracovat nad sebou a vystupovat či sestupovat po 

žebříku více osobám současně; nebezpečně a nadměrně se vyklápět, tj. vychylovat 

těžiště těla mimo osu žebříku; vstupovat na žebřík s nevhodnou či znečištěnou obuví, 

dlouhými tkaničkami apod.; v případě, že se pracuje na žebříku ve větší výšce než 5 m, 

nutno použít osobní zajištění proti pádu; vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 20kg, 
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doporučeno žebříky používat jen pro krátkodobé fyzicky nenáročné práci při použití 

jednoduchého nářadí 

 

3.2.3. Rizika p ři pohybu osob na podlahách a komunikacích velkostro je  

Riziko :  

pád, zakopnutí, podvrtnutí a naražení nohy  pracovníka při obslužných činnostech, při 

provádění údržby a opravy 

Opatření :  

rovná pracovní plocha bez nebezpečných překážek, bez otvorů, udržování podlahových 

prvků, tj. výměna nahnilých fošen a dřevěných částí podlahy; udržování podlah a 

komunikací bez nerovností, výmolů; čištění a úklid podlah, v zimních období 

odstraňování námrazy, sněhu, zejména pak vhodná pracovní obuv, kde je to možné tak 

přidržování se madel a zábradlí  

 

3.2.4. Rizika na elektrických za řízení – úraz elektrickým proudem  

Riziko :  

úrazy následkem zasažení pracovníků el.proudem při běžné činnosti, přímý dotyk 

s částmi, které jsou pod napětím, dotyk cizích vodivých předmětů (hadic, potrubí, 

kovových konstrukcí) s el.vodiči p manipulaci, porušení izolace, vytržení el.šňůry 

nešetrnou, nežádoucí, nebo zakázanou manipulací  

Opatření :  

vyloučení činností, při nich by se pracovník dost do styku s částmi, které jsou pod 

napětím, zabránění neodborných zásahů do el. instalace, vypínání el. zařízení po 

ukončení pracovní doby,  zákaz omotávání el.kabelů kolem kovových konstrukcí, 

zábradlí a lešení na pracovišti, šetrné vypínání a zapínání do zásuvek 
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3.2.5. Rizika p ři práci ve výškách  

Riziko : 

práce a pohyb pracovníka ve výškách a nad volnou hloubkou s následným pádem, 

propadnutí a pád nebezpečnými otvory (mezery a prostupy v podlahách), propadnutí a 

pád osob po zlomení, uvolnění a zborcení konstrukce, zejména dřevěné 

Opatření :  

zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na zvýšená místa stavby (žebříky, 

schodiště, rampy), dodržování zákazu seskakování a slézání po konstrukcích, 

nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat dostatečně únosnými poklopy s ohledem na 

předpokládané zatížení, výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky 

pomocných podlah, tam kde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m musí být pracovník 

osobně nebo kolektivně zajištěn, kolektivním zajištěním, tj. ochranné a záchytné 

konstrukce (zábradlí, ohrazení, lešení, poklopy, ohrazení, záchytné lešení, sítě) musí být 

dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám, aby bezpečně unesly předpokládané 

zatížení, prostředky pro osobní zajištění jsou zejména, bezpečnostní lano, bezpečností 

pás, bezpečností postroj, zkracovač lana, samonabíjecí kladka, bezpečnostní brzda 

 

3.2.6. Rizika p ři práci s ru čním ná řadím  

Riziko :  

sečné, řezné, bodné, tržné rány, otlaky, zhmožděniny končetin, úrazy očí  

Opatření :  

praxe zručnost, používání vhodného druhu, typu, velikosti  nářadí, zajištění možnosti 

výběru vhodného nářadí, zákaz používání poškozeného nářadí, požití ochranných 

pomůcek k ochraně zraku, pro přenášení nářadí se používají brašny, nikoliv kapsy 

pracovníků.  

3.2.7. Rizika p ři těžbě na povrchu – komunikace 

Riziko :  

při pohybu po rozvolněné hornině a při chůzi po neupravených komunikací hrozí 

nebezpečí uklouznutí, zakopnutí, podvrtnutí kotníku 
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Opatření :  

dbát zvýšené pozornosti při pohybu pro rozvolněné hornině, používat vhodnou pracovní 

obuv, nešlapat na volné kusy horniny 

 

3.2.8. Riziko p ři pohybu po velkostroji  

Riziko :  

při pohybu po velkostroji za účelem ovládání, údržby nebo oprav hrozí uklouznutí, nebo 

pád z velkostroje, při pohybu pracovníka po stroji v bezprostřední blízkosti pohonných 

a pomocných motorů velkostroje  

Opatření :  

při pohybu dbát zvýšené pozornosti, používat obuv s protiskluzovými podrážkami, 

všechny motory velkostroje musí být opatřeny kryty 

 

3.3. Desatero pro bezpe čnou práci  
Pro bezpečnou práci na pracovišti platí v organizaci Severočeské doly a.s. toto základní 

desatero - [ Herčík, Marek. Provozní dokumentace – Technologický postup č. 4/2006, 

Severočeské doly a.s., 2006, 36 s] : 

 

1. Do práce přicházej odpočinutý, střízlivý a včas po vyhrazených cestách. 

2. Používej předepsané pracovní ochranné pomůcky, pracovní oděv, pracovní obuv 

a vhodné pracovní nářadí. Bez  ochranné přilby nevstupuj na stroj, ani do jeho  

blízkosti. 

3. Dbej pokynů výstražných tabulek a signálů. Nevstupuj do  míst ohrožení bez 

předchozího zajištění. 

4. Před uvedením stroje a zařízení do chodu se přesvědč, zda  neohrozíš sebe a své 

spolupracovníky. 

5. Soustřeď se na pracovní proces, který vykonáváš. 

6. Na pracovištích udržuj pořádek a čistotu. Nesnímej ochranné kryty a nevyřazuj 

bezpečnostní a ochranná zařízení z provozu. 
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7. Udržuj v akceschopném stavu vyhrazené druhy věcných prostředků požární 

ochrany a vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení. 

8. Dbej zvýšené opatrnosti při práci ve výškách a používej ochranný pás nebo 

postroj tam, kde není ochranné zábradlí. 

9. Dbej zvýšené opatrnosti při práci - obsluze a manipulaci  s el. zařízením. 

10. Při mimořádných událostech postupuj podle Havarijního plánu, v případě požáru 

dle Požárně poplachové směrnice. 

 

Dodržovat toto desatero pro bezpečnou práci je samozřejmě povinností každého 

pracovníka společnosti Severočeské doly a.s., byť se tak v mnohých případech neděje  
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4. Analýza pracovních úraz ů  
 V předposledním článku osnovy nesoucí název analýza pracovních úrazů se 

zaměříme nejenom na samotnou analýzu, ale také na pracovně právní předpisy týkající 

se dotčených subjektů, dále si ukážeme možnosti náhrad za pracovní úrazy a 

upozorníme na faktory ovlivňující bezpečnost práce.  

4.1. Obecné informace  
V této kapitole si řekneme jakými zákony se řídí řešení pracovních úrazů, jaké 

jsou povinnosti zaměstnavatele při řešení pracovních úrazů , budeme se zabývat právy a 

povinnostmi zaměstnanců, vysvětlíme si formy náhrad za pracovní úraz a pro představu 

si přiblížíme jednotlivé sazby bodového hodnocení za úraz a ztížení společenského 

uplatnění.  

4.1.1.Pracovn ě právní p ředpisy týkající se pracovních úraz ů 

Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, i řešení pracovních úrazů upravuje 

Zákoník práce – zákon č 262/2006 Sb. Ten stanoví, že zaměstnavatel odpovídá 

zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Co je pracovní úraz nám právní 

předpisy rovněž upravují. Pracovním úrazem je takové 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 pak posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění 

pracovních úkolů. Pracovním úrazem však není úraz, který se zaměstnanci přihodil na 

cestě do zaměstnání a zpět.   

Kdy je tedy zaměstnavatel povinen nahradit svému zaměstnanci škodu vzniklou 

pracovním úrazem? Tehdy, když se jedná o škodu, která vznikla při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Je vidět, že definice se snaží být obsáhlá, ale 

zároveň dostatečně obecná. V některých sporných situacích tak jistě rozhodne až soud.  

Následně je možno položit další nabízenou otázku, a to kdy se může zaměstnavatel 

zcela nebo z části odpovědnosti za úraz zprostit?  

Odpovědnost zaměstnavatele je konstruována jako odpovědnost objektivní - bez 

ohledu na zavinění, tedy zaměstnavatel: je povinen nahradit škodu, i když dodržel 

povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci. Zproštění odpovědnosti je proto možné pouze za zákonem stanovených 

podmínek: 

Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela, prokáže-li, že škoda vznikla : 

• tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní 

předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně 

vyžadovány a kontrolovány, nebo  

• v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných 

návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti 

byly jedinou příčinou škody.  

Zčásti se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti v případě, když prokáže, že škoda 

vznikla : 

• v důsledku výše uvedených zprošťujících skutečností a že tyto skutečnosti byly 

jednou z příčin škody,  

• proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, 

že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si 

musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může 

způsobit újmu na zdraví. Přitom za lehkomyslné jednání není možné považovat 

běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.  

Zde si proto můžeme opět položit další zásadní otázku. Je důkazem toho, že byl 

zaměstnanec řádně seznámen s možnými riziky vzniku pracovního úrazu ta skutečnost, 

že zaměstnavatel papírově prokáže, že zaměstnance s dodržováním předpisů seznámil, a 

že je tedy měl znát („tady mi podepiš papír, že jsem tě poučil o bezpečnosti při práci“ ) 

nebo skutečně, že ze strany vedoucích zaměstnanců dochází neustále ke kontrole při 

dodržování bezpečnosti práce a v případě zjištění nedostatků k vyžadování povinností 

zaměstnanců? Dle mého názoru je ve většině společností aplikována první část položené 

otázky, ne vždy dochází ve společnostech ke striktnímu a zcela zásadnímu dodržování 

toho, co by v případech bezpečnosti při práci, dodržovat měli. 

Důležité je vědět, že při posuzování, zda zaměstnanec porušil právní nebo 

ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se 
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zaměstnavatel nemůže dovolávat všeobecných ustanovení, podle nichž si má každý 

počínat tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných, a proto je třeba, aby důvody 

zproštění odpovědnosti byly doloženy konkrétně. Například v případě zproštění 

odpovědnosti zcela za požití alkoholu na pracovišti, záznam o dechové zkoušce a 

následný odběr krve k prokázání opilosti či požití návykových látek.  

 

4.1.2. Povinnosti zam ěstnavatele  

Zaměstnavatel musí vést knihu úrazů, z níž je patrná evidence všech úrazů, i 

když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní 

neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.  

O úrazech, které přesahují stanovené limity, musí zaměstnavatel vyhotovit 

záznamy (příloha č. 4 ) a vést dokumentaci. Týká se to všech pracovních úrazů, jejichž 

následkem došlo  

• ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní 

dny, nebo  

• k úmrtí zaměstnance.  

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému 

zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. 

Zaměstnavatel je navíc povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu 

stanoveným orgánům a institucím, to mu ukládá Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým 

se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.   

Způsob evidence - zaměstnavatel je povinen vést evidenci v knize úrazů tak, aby 

obsahovala všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu. Záznam o úrazu 

sepisuje zaměstnavatel nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu. 

V případě, že zaměstnanec zemře v důsledku poškození jeho zdraví úrazem ve lhůtě 1 

roku od úrazu, považuje se tento úraz také za pracovní.   

Vzor záznamu o úrazu (příloha č. 4) a okruh orgánů a institucí, kterým se 

pracovní úraz ohlašuje - zaměstnavatel zašle záznamy o pracovních úrazech za uplynulý 

kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce příslušnému 

inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, 

které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li 
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činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona a 

dále příslušné zdravotní pojišťovně.  

4.1.3. Práva a povinnosti zam ěstnanc ů  

Zaměstnanec má právo ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce na 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na 

informace o opatřeních na ochranu před jejich působením, přičemž tyto informace musí 

být pro zaměstnance srozumitelné.  

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

bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život 

nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako 

nesplnění povinnosti zaměstnance.  

Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a 

zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.  

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 

bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se 

bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních 

povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí 

kvalifikačních předpokladů zaměstnance.  

Zejména je zaměstnanec povinen : 

• účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,  

• podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním 

stanoveným zvláštními právními předpisy,  

• dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se 

zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,  
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• dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a 

ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu,  

• nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 

zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich 

vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných 

prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání 

alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v 

nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým 

obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí 

plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno,  

• oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly 

ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik 

mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo 

poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení,  

• s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na 

odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon 

kontroly podle zvláštních právních předpisů,  

• bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní 

úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného 

zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a 

spolupracovat při objasňování jeho příčin,  

• podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného 

zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek. 

4.1.4. Formy náhrad za pracovní úraz  

V situacích, kdy již pracovní úraz vznikne, náleží zaměstnanci široká paleta 

možných náhrad k uplatňování. Mezi ně patří náhrady ztráty na výdělku, náhrada za 

bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením 

a věcnou škodu. Podrobněji se jimi budeme zabývat níže.  
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Ve velmi zjednodušené podobě lze říci, že první náhrada se poskytuje ve formě 

rozdílu mezi potenciálním výdělkem a faktickým výdělkem po pracovním úraze či za 

nemoci z povolání, náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje 

potom jednorázově, přičemž jednotlivé výše v konkrétních případech se určují na 

základě tabulek podle vyhlášky. 

Účelně vynaložené náklady spojené s léčením přísluší pak tomu, kdo tyto 

náklady vynaložil a ve výši jež jsou skutečně prokazatelné. Věcná škoda se rovněž 

poskytuje ve výši prokazatelné a skutečně způsobené. 

Zvláštním druhem náhrad jsou pak náhrady v situaci, kdy je pracovním úrazem 

způsobena smrt zaměstnance. Zemře-li zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání, je pak zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti 

poskytnout: 

a) náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením, 

b) náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, 

c) náhradu nákladů na výživu pozůstalých, 

d) jednorázové odškodnění pozůstalých, 

e) náhradu věcné škody. 

 

Náhrada za ztrátu na výdělku  

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší 

zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené 

pracovním úrazem a plnou výší náhrady mzdy nebo platu a plnou výší nemocenského.  

Náhrada za ztrátu na výdělku se musí zaměstnanci poskytnout do výše částky, 

do které by mu příslušela náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti, kdyby nebyl neschopen práce. Za výdělek po pracovním úrazu se 

považuje náhrada mzdy nebo platu a nemocenské.  

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 

Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v 

Posudku o bolestném ( příloha č. 5), a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím 
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léčením nebo odstraňováním jejích následků. Za bolest se přitom považuje každé 

tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla,  

Odškodnění ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového 

ohodnocení stanoveného v Posudku o ztížení společenského uplatnění (příloha č. 6), a 

to za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý 

vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho 

životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy 

na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, 

kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na 

zdraví. Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze 

následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny 

možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti. 

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci 

jednorázově. Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí vyhláškou výši, do které je možné poskytnout náhradu za bolest a 

ztížení společenského uplatnění a určování výše náhrady v jednotlivých případech. 

Lékař zhodnotí poškození zdraví, určí počet bodů poškození, které se pak následně 

přepočítávají na finance. Každý bod m cenu 120,-Kč. Je notorietou, že předmětný 

vyhláška, byť byla v posledních letech novelizována, již neobstojí v porovnání 

s obdobnou právní úpravou civilizovaných světových zemí, resp. zemích Evropské unie,  

a proto se v hojné míře při uplatnění této náhrady používá systém, kdy poškozený buď 

sám nebo prostřednictvím svého právního zástupce, uplatňuje náhradu bolestného a 

ztížení společenského uplatnění v rámci soudního řízení, přičemž požaduje navýšení 

této náhrady oproti náhradě vyčíslení v základní výměře. Tento postup umožňuje 

příslušná vyhláška, kdy v posledních letech soudy stále častěji přiznávají poškozeným 

navýšené odškodnění odpovídající jejich skutečnému postižení a to v souladu 

s ustálenou judikaturou vyšších soudů včetně Nálezu Ústavního soudu České republiky, 

kterým bylo rozhodnuto mimo jiné tak, že soudem navýšená náhrada škody se musí 

řídit zásadou tzv. proporcionality, tedy nechť škoda určená soudy se neřídí pouze 

platnou vyhláškou, ale nechť je odpovídající bolesti a trvalým následkům toho kterého 

poškozeného. V tomto smyslu Ústavní soud České republiky v rámci své 

přirozenoprávní praxe výrazně napomohl poškozeným ve snaze o spravedlivé a 

legitimní odškodnění. 
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Účelně vynaložené náklady - spojené s léčením přísluší tomu, kdo tyto náklady 

vynaložil.  

Věcná škoda – tím se rozumí škoda, která byla zaměstnanci způsobena vznikem 

pracovního úrazu ( například za zničený oděv).   

 

4.1.5. Sazby bodového hodnocení za bolest a ztížení  spole čenského 
uplatn ění 

Zdraví nelze vyvážit penězi, ale i tak si pro představu položme otázku: Kolik 

tedy stojí způsobená bolest? Z níže popsaných úrazů a výše odškodnění je zřejmé, že se 

jedná o de facto výsměch do tváře poškozeným, když v porovnání s úpravou Spolkové 

republiky Německa se jedná o náhrady  škody nižší řádově 30-krát až 70-krát. V tabulce 

č.1 si uvedeme sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů, v tabulce č. 2 si uvedeme 

sazby bodového hodnocení za ztížení společenského úplatní u úrazů.  

 

Tabulka č. 1 - Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh zranění 
Počet 

bodů 
Přepočet  

Povrchní poranění hlavy, nosu, 

ucha 

2-5  
240,-Kč - 600 00,-Kč 

ztráta zubu 10  2.400,-Kč 

otřes mozku 20-60 2.400,-Kč – 7.200,-Kč 

zlomenina kyčelní kosti 150 18.000,-Kč 

zlomenina pánve 50-200 6.000,-Kč - 24.000,-Kč 

zlomenina palce ruky 15-45 1.800,-Kč – 5.400,-Kč 

Zlomenina lokte a předloktí 60-100 7.200,-Kč – 12.000,-Kč 

Zlomenina nohy 50-100 6.000,-Kč – 12.000,-Kč 

vymknutí kotníku 100 12.000,-Kč 
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Tabulka č.2 - Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů 

 

Následek zranění Počet bodů Přepočet 

ztráta čichu 200 - 500 24.000,-Kč – 60.000,-Kč 

ztráta zraku 3000 360.000,-Kč 

Ztráta dolní končetiny  1400 168.000,-Kč 

ztráta všech prstů ruky 1100 132.000,-Kč 

ztráta horní  končetiny 2000 240.000,-Kč 

ztráta palce nohy 600 72.000,-Kč 

rozsáhlé plošné jizvy 100-400 12.000,-Kč – 48.000,-Kč 

 

4.2. Faktory ovliv ňující bezpe čnost práce  
Cílem této kapitoly je ukázat jaké faktory ovlivňují bezpečnost práce. Pod 

každým z uváděných ovlivňujících faktorů se skrývá velmi rozsáhlá a složitá 

problematika, kterou musí při zavádění opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci příslušné subjekty řešit.  

 

4.2.1. Pracovní podmínky  

Hlavním zdrojem poškození zdraví člověka při práci je konkrétní pracovní 

proces. Práce je vykonávána v proměnlivých pracovních podmínkách, na které musí 

zaměstnanec aktivně reagovat. Tyto podmínky si vyžadují zaměstnancovu neustálou 

pozornost.  

Vlivy pracovního prostředí, které jsou mnohdy příčinou vzniku pracovního 

úrazu nelze posuzovat a hodnotit jednotlivě a samostatně. Dochází k působení souboru 

faktorů, a to technických, přírodních, fyzických a sociálních.  
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4.2.2. Zátěž  

Zátěží člověka při práci myslíme jeho vlastní pracovní činnost a faktory pracovního 

prostředí, které na něj působí,  a které ho ovlivňují.  

Druh, forma, velikost a doba trvání zátěže jsou určujícími činiteli námahy organismu, 

způsobují jeho únavu a určují stupeň i míru poškození organismu pracovníka. Zátěž má 

v organismu dvojí odezvu. Pozitivní, kdy je předpokladem aktivního způsobu života. 

Tehdy mobilizuje organismus, podněcuje člověka k učení, hledání nových cest, vede ho 

k vyšším výkonům svalovým, nervovým, intelektuálním, citovým a volním, čímž 

podněcuje rozvoj osobnosti. Negativní odezvu má v případech, kdy z hlediska adaptace 

organismu jde o nepřiměřeně náročné situace, které způsobují, že stav dynamické 

rovnováhy organismu se rozvrátí. [Bártlová I., Otáhal A., Prokop P.: Základní 

informace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Skripta pro rekvalifikační studium, 

Ostrava, VŠB, 2000]. 

 

4.2.3.Vnější a vnit řní vlivy ovliv ňující úrove ň bezpečnosti  

Na člověka vykonávající pracovní činnost působí vlivy. Tyto vlivy můžeme 

rozdělit na vlivy vnější a vnitřní. 

Mezi vnější řádíme vlivy na pracovišti a vlivy mimo pracoviště. Do vlivů 

působících na člověka mimo pracoviště můžeme zařadit rodinnou situaci, zázemí, 

kterou mu rodina vytváří. Do vlivů působících na pracovišti řadíme pracovní 

prostředky, pracovní doba, osvětlení při práci, organizace práce, sociální podmínky, 

vztahy mezi spolupracovníky.  

Mezi vnitřní vlivy řadíme psychický, fyzický stav člověka a jeho odbornou 

kvalifikaci. Co se týká psychického stavu člověka, tak zde můžeme uvést schopnosti, 

charakter, potřeby zájmy, motivace člověka. Fyzický stav člověka je ovlivněn věkem, 

nemocí, únavou, zátěží, vyčerpáním. Odbornou kvalifikací mám na mysli vědomosti a 

dovednosti konkrétního člověka.   
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Diagram č. 1 – Vnitřní a vnější vlivy 

4.3. Pracovní úrazy  
Analýza pracovních úrazů byla vytvořena z poskytnutých podkladů za období let 

2000-2008 u zmiňované obchodní společnosti. V tomto období se konkrétně na 

velkostrojích stalo 44 úrazů. Z toho byl 1 úraz smrtelný a 1 úraz závažný, ostatních 

případech se jednalo o úrazy ostatní. Závažným úrazem se rozumí úraz vyžadující 

hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení minimálně 5 kalendářních dní. V případě, že 

zaměstnanec není hospitalizován ve zdravotnickém zařízení a je pouze v pracovní 

neschopnosti jedná se o úraz ostatní.  

V případě smrtelné úrazu došlo k porušení Technologického postupu společnosti 

Severočeské doly a.s., který ukládá zaměstnanci za povinnost vstupovat pod kolesový 

výložník pouze tehdy, pokud byl prostor zkontrolován a zajištěn proti pádu materiálu. 

V tomto případě se tak nestalo. Zaměstnanec zařazen do funkce zástupce řidiče 

velkostroje byl zasažen padajícím kusem materiálu z pasu kolesového výložníku do 

hlavy. Zaměstnanec nezemřel na místě, ale až druhý den po převozu do nemocničního 

zařízení. Jednalo se o zaměstnance ve věku 40 let, který ve společnosti pracoval bez 

dvou měsíců 19 let. Pracovní úraz se stal po odpracování 5 hodin. Tzn., že se nejednalo 

o pracovníka nezkušeného, ani poměrně mladého a také zde nehrála roli únava, když 

úraz se stal v 1/2 pracovní směny.  

V případě závažného úrazu – utržení ruky u ramenního kloubu nedošlo 

k porušení žádného předpisu. Příčinou úrazu bylo nedostatečně odhadnuté riziko práce, 

když  se ruka zaměstnance dostala do blízkosti hnacího bubnu prašného pasu a byla do 

 
Člověk 

Vnitřní 
vlivy 

Vnější vlivy 

Na 
pracovišti
  

Mimo 
pracoviště 

Psychický 
stav 

Fyzický stav Odborná 
kvalifikace 
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něj vtažena. Jednalo se o zaměstnance zařazeného do funkce pasař, ve věku 29 let, který 

ve společnosti pracoval 2 roky. Pracovní úraz se stal po odpracování 10 hodin. V tomto 

případě se jednalo, posuzuji podle věku a doby zaměstnání u společnosti,  o pracovníka 

bez zkušeností, praxe a potřebných znalostí, zřejmě mu přitížila i ta skutečnost, že 

pracovní směna se chýlila ke konci a hrála zde značnou roli únava.  

U ostatních úrazů, kterých se stalo na velkostrojích celkem 42, provedu 

zhodnocení podle příčin pracovních úrazů, zdrojů pracovních úrazů, věku zaměstnanců, 

doby zaměstnání u společnosti, a časového údaje vzniku pracovního úrazu.  

 

4.3.1. Analýza pracovních úraz ů podle p říčiny 

Prvním hlediskem pro rozlišování a rozklíčování předmětných pracovních úrazů 

byly zjištěné příčiny těchto událostí (graf č.1). Z dostupných dokumentů vyplývá, že 

více než polovina pracovních úrazů, konkrétně 56% procent, byla zapříčiněna 

nepředvídatelným rizikem práce či selháním lidského činitele. 35% pracovních úrazů 

bylo způsobeno z důvodu nedostatečně odhadnutého rizika příslušného zaměstnance, 

6% pracovních úrazů z důvodu porušení pracovní kázně příslušného zaměstnance a 

zbývající procentní část pracovních úrazu, tj. 3% z jiných blíže nespecifikovaných 

příčin. Z těchto shora uvedených skutečností vyplývá, že zásadní měrou na celkovém 

počtu pracovních úrazů na sledovaném pracovišti, se podílí rizika spojená se 

specifickými pracovními úkony provádějící se na zmiňovaném pracovišti, která jsou 

ovšem, právě s ohledem na tuto specifičnost, těžko předvídatelná, nebo jsou zapříčiněná 

selháním lidského faktoru.  

Ve snaze o předcházení takovýmto pracovním úrazům či dokonce jejich 

minimalizaci, je s ohledem na dané závěry co do příčin pracovních úrazů záhodno klást 

zvýšený důraz na systematickou práci vedoucích pracovníků ve vztahu k těmto 

zaměstnancům, neboť se jedná o de facto jedinou možnost a způsob jakým je možno 

těmto událostem předcházet.  
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Graf č. 1 – Příčiny pracovních úrazů 

 

4.3.2. Analýza pracovních úraz ů podle zdroj ů 

Následujícím rozlišením příslušných pracovních úrazů bylo stanoveno hledisko, 

tzv. zdroje pracovních úrazů (graf č. 2). Z předložených materiálů je zřejmé, že téměř 

polovina všech sledovaných pracovních úrazů, konkrétně 48 %, spočívá v úrazech, 

které si zaměstnanci způsobili při výkonu své pracovní činnosti svými pády, a to ať již 

na rovině, z výšky, do hloubky nebo propadnutím skrze pochozí plochu.  

Druhým nejčastějším zdrojem pracovních úrazů jsou úrazy způsobené surovinou 

či materiálem, který na příslušného zaměstnance spadl, zavalil jej, přirazil zaměstnance 

či jeho část těla ke stroji, odlétnul z pracujícího stroje.  

Dalším zdrojem pracovních úrazů jsou dle specifické terminologie sledovaného 

průmyslového odvětví kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí, tedy přímý 

kontakt těla zaměstnance s příslušným strojním zařízením, ze kterého následně dochází 

k faktickému poškození zdraví zaměstnance.  

Zbývající nepatrná část pracovní úrazů je způsobena zdroji blíže 

nespecifikovanými.  

S ohledem na tuto statistiku je zřejmé, že ve většině případů nese vinu na 

pracovních úrazech příslušný zaměstnanec sám vinou své neopatrnosti či 

nerespektováním pracovních předpisů a směrnic, kdy se například pohybuje v místech, 

kde je pohyb zaměstnanců v určitém okamžiku provozu zakázán, nebo nedostatečně 
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zabezpečen, a nebo neprovádí svou pracovní činnost ve vztahu ke strojnímu zařízení 

natolik důsledně a v rozporu s příslušnými provozními předpisy, že následně si sám 

nebo jinému zaměstnanci svým zaviněným jednáním způsobí újmu na zdraví. Je zřejmé 

tedy, že samotní rizikoví zaměstnanci by měli býti opakovaně, tak jako i v jiných 

případech, proškolování z předpisů bezpečnosti práce, metodiky pohybu na pracovišti a 

práce se strojním zařízením, mělo by býti apelováno na pečlivé a precizní provádění 

výkonu práce včetně svého soustředění na právě vykonávanou činnost s ohledem na 

druh práce a místo jeho výkonu.  

 

Zdroje pracovních úraz ů

48%

41%

9% 2%

pád na rovině, z
výšky, do hloubky,
propadnutí

materiál břemena
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odlétnutí, náraz)
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zařízením nebo
jeho části

jiný blíže
nespecif ikovaný
zdroj

 

Graf č. 2 – Zdroje pracovních úrazů  

 

4.3.3. Analýza pracovní úraz ů ve vztahu k délce odpracované pracovní 
směny  

Pro potřeby této části analýzy jsem rozdělila pracovní směnu trvající 12 hodin na 

3 stejné části. S ohledem na tuto metodu bylo zjištěno, že největší díl pracovní úrazů, tj. 

43%, je způsobeno v první třetině trvání pracovní směny v prvních 4 hodinách výkonu 

práce (graf č.3). Zbylé pracovní úrazy si zaměstnanci způsobí při výkonu 5-8 hodiny 

pracovní směny, konkrétně 30% pracovních úrazů, u ostatní pracovních úrazů s tak 

stává v posledních hodinách pracovní směny. Z těchto souborných informací je zřejmé, 

že nebyl potvrzen obecně předvídatelný názor, že pracovní úrazy se stávají ve větší míře 

ke konci pracovní směny zaměstnance, tedy v době, kdy by tento zaměstnance měl být 
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unaven a tím pádem také méně precizní, soustředěný a spolehlivý ve vztahu k výkonu 

práce, své osobě a ostatním spolupracovníkům, ale že naopak si zaměstnanci způsobují 

pracovní úrazy na počátku výkonu pracovní směny. Z toho podle mého názoru plyne, že 

zaměstnanci se nedostatečně na začátku směny pracovní činnosti věnují svému 

pracovnímu výkonu, neprovádějí jej natolik precizně či svědomitě a vystavují se tak 

včetně svého okolí zvýšenému riziku nehod a pracovních úrazů. Jedná se zřejmě o 

jakousi nedostatečnou „aklimatizaci“ na pracovní prostředí a podmínky existující na 

pracovišti oproti jejich jakémusi občanskému a civilnímu zázemí. I z tohoto důvodu se 

nabízí pro vedoucí zaměstnance či specialisty na bezpečnost práce prostor při 

jednotlivých školení zaměstnanců, aby tímto směrem s způsobem soustředili svou 

pozornost při výkladu a aplikaci samotného školení a bezpečnostních norem za účelem 

opětovné minimalizace pracovních úrazů. 

 

Časový údaj vzniku PÚ

43%

30%

27%

do 4 hodin

do 8 hodin

do 12 hodin

  

Graf č. 3 – Časový údaj vzniku pracovních úrazů  

 
 

4.3.4. Analýza pracovních úraz ů podle v ěku zam ěstnance  

Dalším druhem rozlišení pracovních úrazů je věk příslušného na zdraví 

postiženého zaměstnance (graf č. 4). Největší měrou, a to v rozsahu 50 % jsou 

pracovními úrazy postiženi zaměstnanci s věkem 45 let a více. Zaměstnanci ve věku 30 

- 45 let jsou dotčeni všemi pracovními úrazy v rozsahu 27 % a zbývající podíl 
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pracovních úrazů, tj. 23%,  si způsobují zaměstnanci ve věku 18-30 let.  Co se týká prvé 

skupiny zaměstnanců, věk 45 let a více, jednalo se o zaměstnance, kteří byly tzv. 

dlouhodobými zaměstnanci dané společnosti, resp. dlouhodobými zaměstnanci v daném 

oboru.  

Možno tedy konstatovat, že se jednalo o zkušené pracovníky, dostatečně 

proškolené jak opakovanými semináři o bezpečnosti práce, tak také mnohaletým 

každodenním výkonem svého povoláním. I přes tyto na první pohled pozitivní instituty 

ve vztahu k prevenci úrazů a škod, je právě tato věková skupina zaměstnanců nejvíce 

ohrožena  a postižena pracovními úrazy a následnou újmou na zdraví. Jediným 

logickým východiskem při stanovení důvodu výsledků této analýzy může být závěr o 

fyziologickém stárnutí organismu zaměstnance, o nižší schopnosti organismu rychle a 

kvalitně reagovat na známé či neznámé příčiny a podněty objevující se při výkonu 

pracovní činnosti, o zmenšené schopnosti adekvátně odvracet hrozící nebo dokonce 

existující nebezpečí vzniku pracovních úrazů či škod na pracovních strojích a 

v neposlední řadě také snížené odolnosti samotného organismu snášet každodenní 

námahu a únavu při výkonu, objektivně vzatu, těžké fyzické práce. Neoficiálně je 

v daném pracovním kolektivu jako příčina pracovních úrazů této věkové kategorie 

zaměstnanců všeobecně dávána za objektivní důvod jejich okázalá „profesorská“ práce, 

tedy jakési předvádění se před mladšími spolupracovníky nebo nedbání notoricky 

známých pracovních zásad a metodických pokynů stran bezpečnosti práce s dovětkem, 

mě se nic nestane, pracuji tady dlouho, a tím de facto nedůsledný výkon jejich 

samotného činnosti.  

Co se týká nižších věkových skupin zaměstnanců je zřejmé, že tito jsou ve větší 

míře ochotni nejen respektovat dané zásady bezpečnosti práce, ale také je v praxi 

dodržovat a tím jsou fakticky více chráněni před rizikem pracovních úrazů. 
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       Graf č. 4 – Věk zaměstnance  

 

4.3.5. Analýza pracovních úraz ů podle délky pracovního pom ěru  

Pátým způsobem rozlišení sledovaných pracovních úrazů je analýza dle délky 

pracovního poměru, tedy v jakém časovém období od vzniku pracovního poměru toho 

kterého zaměstnance se pracovní úraz stal (graf č.5). Z předloženého vzorku je zřejmé, 

že největší počet pracovních úrazů, celkem 39%, se stal těm zaměstnancům, kteří u 

svého zaměstnavatele jsou v pracovním poměru 20 a více let. Zaměstnanci, kteří 

vykonávají práci u daného zaměstnavatele 10-20 let, byli postiženi pracovním úrazem 

v rozsahu 25%, a zbývající část se stala zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru u 

zaměstnavatele krátce, maximálně do 10 let, a to 36%.  

Z předložených materiálů vyplývá, že pracovní úrazy se přibližně stávají 

zaměstnancům ve stejné míře bez ohledu na délku pracovního poměru, byť zde existuje 

určitý rozdíl mezi tzv. novými zaměstnanci, tj. 0-10 let výkonu práce, a zaměstnanci 

s pracovními poměrem mezi 10-20 lety, když převažující část pracovních úrazů se stává 

právě těmto „novým“ zaměstnancům. Důvodem této situace je dokonalé zvládnutí 

pracovních postupů, seznámení se se všemi vlivy hrajícími roli při řádném výkonu 

práce a rizicích  pracovních úrazu právě u zaměstnancům, kteří již delší dobu jsou 

v daném pracovním poměru, delší dobu vykonávající příslušný druh práce a opakovaně 

jsou proškolování a informování o všem podstatném stran jejich pracovního poměru.  
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Samostatnou kapitolou jsou zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru u 

zaměstnavatele 20 a více let. Na tuto část zaměstnanců připadá největší podíl 

pracovních úrazů. Částečně to může býti způsobeno také tím, že do této skupiny mohou 

spadat zaměstnanci s širokou délkou trvání pracovního poměru, dá usuzovat na 20-40 

let trvání pracovního poměru, avšak nezanedbatelného úlohu u těchto zaměstnanců 

hraje také jejich věk a s tím spojené důsledky popisované v předcházející metodice 

analýzy podle věku zaměstnanců. Důsledky vyplývající z této analýzy pro vedení 

zaměstnavatele a její bezpečností pracovníky jsou obdobné jako u předcházejících 

analýz. Tedy speciální zaměření při opakovaném proškolování z bezpečnosti práce na 

tzv. „nové“ zaměstnance a dále na ty, kteří jsou již v daném oboru považování za 

odborníky a specialisty právě s ohledem na jejich dlouhodobý pracovní poměr, přičemž 

u obou pracovních skupin je nutno se zaměřit na jejich specifické vlastnosti, podmínky 

výkonu práce a příčiny samotných pracovních úrazů, neboť zde budou existovat 

diametrální rozdíly co do faktických pochybeních těchto zaměstnanců majících 

příčinnou souvislost se vznikem pracovního úrazu.  
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Graf č. 5 – Délka pracovního poměru  
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4.3.6. Analýza pracovních úraz ů podle jejich závažnosti  

Z předloženého vzorku vyplynulo, že 2% sledovaných úrazů bylo možno 

podřadit pod kategorii smrtelných, 2% pracovních úrazů byly kvalifikovány jako 

pracovní úrazy těžké a zbývajících 96% jako úrazy pracovní. Z této analýzy vyplývá, že 

byť je možno objektivně sledovaný provoz podřadit pod výkon práce se složitými a 

velkými stroji a zařízeními, nedocházelo ve sledovaném období ke značnému množství 

úrazů, jež by si vyžádaly vážné nebo dokonce ireverzibilní následky. Je zde tedy zřejmá 

dobrá preventivní činnost příslušných vedoucích složek zaměstnavatele co do těžkých a 

smrtelných úrazů, byť i shora uvedená procenta těchto skupin úrazů nejsou 

zanedbatelná a i zde je prostor k možnému zlepšení ve středně dlouhém časovém úseku.  
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Graf č. 6 – Druhy  pracovních úrazů 

 

4.3.7. Analýza pracovních úraz ů podle jednotlivých dn ů v týdnu 
 Podle této metodiky došlo k analýze pracovních úrazů podle toho v jakém dnu 

týdne došlo k pracovním úrazům. Z předložených materiálů vyplývá, že největší měrou 

se pracovní úrazy stávají v pondělí a v pátek, konkrétně 14, resp. 11 pracovních úrazů 

z celkového počtu 44 pracovních úrazů. Zbývající část pracovních úrazů je téměř 

rovnoměrně rozložena mezi ostatní dny v týdnu s výjimkou středy, která počtem 

pracovních úrazů mírně převyšuje zbývající 4 dny v týdnu. Z této analýzy by bylo 
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možno dospět k takovému závěru, za předpokladu, že výkon práce u předmětné 

společnosti je nejvíce realizován v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek, že největší 

riziko vzniku pracovních úrazů je vždy na začátku a na konci pracovního pětidenního 

cyklu. Toto by mohlo býti způsobeno opětovně jednak horší aklimatizací do pracovního 

procesu pod dnech volna a odpočinku, reps.únavou zaměstnanců při výkonu práce pátý 

den po sobě. U dané společnosti ovšem zaměstnanci na předmětných strojích pracují 

v nepřetržitém provozu, a tedy nelze rozlišovat klasické pracovní dny a dny volna jako 

u zaměstnancům, kteří vykonávají práci standardně pouze ve dnech pondělí až pátek. 

Zůstává tedy nezodpovězenou otázkou proč výrazně vyšší procento pracovních úrazů se 

odehrává právě v pondělí a pátek. Jedna z teorií snažící se vysvětlit tuto anomálii by 

mohla býti založena na myšlence, že subjektivní vnímání těchto zaměstnanců zůstává 

podobné jako u osob vykonávajících práci pouze v tzv. pracovní dny, tedy pondělí až 

pátek, a tedy s riziky či negativy těchto přechodů ze dne pracovního volna na den práce 

a naopak jak je shora popsáno.  
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Graf č. 7 – Členění PÚ dle jednotlivých dnů v týdnu  
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4.3.8. Analýza pracovních úraz ů dle m ěsíce jejich vzniku 
Předposledním druhem analýzy pracovních úrazů je metodiky dle kalendářního 

měsíce, ve kterém k úrazu na sledovaném pracovišti došlo. Tímto výběrem sledování 

pracovních úrazů vyplývá, že nejvyšší počet pracovních úrazů, konkrétně 7 nastal 

v měsíci dubnu a listopadu, nejnižší počet pracovních úrazů, konkrétně žádný, se stal 

v měsíci květnu a říjnu. S ohledem na takto rozvržený počet pracovních úrazů do 10 

kalendářních měsíců není možno dospět k jednoznačnému závěru, zda vznik pracovního 

úrazu podmiňuje určitá událost či události pravidelně se odehrávajících v kalendářním 

roce, popřípadě zda rizikovost zvýšeného počtu pracovních úrazů je podmíněna 

konkrétním ročním obdobím, zvýšeným počtem dovolených, nebo hlavními svátky jako 

jsou například Vánoce.  
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Graf č. 8 – Členění PÚ dle měsíce jejich vzniku  

4.3.9. Analýza celkového po čtu pracovních úrazu  

Daná problematika byla analyzována za období kalendářních roků 2000-2008. 

Z předložených materiálů vyplývá, a toto je také uvedeno v níže zakresleném grafu, že 

se v dané společnosti byť s menšími výkyvy v roce 2004 a 2007 postupně daří snižovat 

celkový počet pracovních úrazů v tom kterém kalendářním roce ve vztahu k celému 
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sledovanému období. Toto je zapříčiněno jednak zvyšujícími se nároky na bezpečnost 

práce nejen v této společnosti, ale obecně v celé České republice, resp. Evropské unii, 

neboť stávající právní řád je opakovaně doplňován právními předpisy, které 

kvantitativně a kvalitativně zlepšují pracovní podmínky zaměstnanců ve vztahu k jejich 

ochraně, ale také kvalitním přístupem vedení zaměstnavatele k dané problematice 

včetně uvědomování si závažnosti situace ve vztahu ke svým zaměstnancům.  
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Graf č. 9 – Celkový počet pracovních úrazů  
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5. Závěr  
 

Úrazy, s ohledem na zadané téma diplomové práce zejména pracovní, hrají jak 

v životě jednotlivých osob přímo či nepřímo postižených konkrétním pracovním 

úrazem, tak také v provozu společnosti zaměstnávající postiženého zaměstnance, 

důležitou roli. Jsou jednak ukazatelem profesionality vedení zaměstnavatele v rámci 

zabezpečení bezpečnosti práce a samotné aplikace těchto pravidel a norem v praxi, ale 

také profesionality jednotlivých zaměstnanců, jejich odpovědnosti a faktického 

věnování se pracovní činnosti a dodržování zásad a pravidel bezpečného výkonu práce. 

Je nesporné, že cílem a smyslem faktické právní úpravy pracovního poměru 

konkrétního zaměstnance u zaměstnavatele je předcházení pracovním úrazům, 

respektive minimalizace možnosti nastání situace, kdy může dojít k pracovnímu úrazu.  

 V rámci možnosti nahlédnout do interních záznamů sledované společnosti, bylo 

možno konstatovat, že byť sledovaný provoz je spojován s těžkou manuální prací za 

používání složitých a svým způsobem i nebezpečných pracovních strojů, daří se 

sledované společnosti svou činností v rovině bezpečnosti práce minimalizovat riziko 

vzniku pracovních úrazů. Taktéž ze sledovaných materiálů a faktů je možno dospět 

k závěru, že celkový počet pracovních úrazů se ve sledovaném období trvale snižuje, 

čemuž podle mého názoru napomáhá nejen zvyšující se profesionalita výkonu práce 

jednotlivých zaměstnanců, zlepšování pracovních podmínek na tom kterém pracovišti, 

ale také, byť to s ohledu zaměstnavatele může býti chápáno a vnímáno jako nepopulární 

omezující pravidla svobodného podnikání, i zpřísňující se regule a pravidla zabývající 

se danou problematikou na úrovni českého potažmo komunitárního práva.  

 Pro úplnost je snad možno závěrem uvést, že by snahou všech zainteresovaných 

subjektů, jak zaměstnanců, zaměstnavatele, tak i třetích subjektů mající vliv na 

vytváření faktického a právního prostoru pro výkon pracovní činnosti, mělo být 

dosažení takového stavu, kdy by ke zraněním zaměstnanců, ať již na základě pracovních 

úrazů nebo nemoci z povolání nedocházelo. Je nesporné, že takovéto situace není 

možné nikdy vyloučit, avšak i přes možno říci precizní a propracovaný systém 

bezpečnosti práce a kontroly dodržování příslušných pravidel, existují určité rezervy 

v této oblasti, zejména co se týká prevence vzniku pracovních úrazů na konkrétních 

pracovních místech se zaměřením na jednotlivé skupiny zaměstnanců nejvíce 
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postižitelných pracovním úrazem. Poté co tedy budou příslušnými vedoucími 

zaměstnanci skutečně zhodnoceny pracovní úrazy co do příčin vzniku apod., poté co 

z těchto výsledků analýz budou vyvozeny patřičné důsledky ve vztahu k praxi, bude 

podle mého názoru možné legitimně konstatovat, že daná společnost udělala skutečně a 

objektivně vše možné pro zajištění řádného a nerušeného výkonu práce svých 

zaměstnanců ve vztahu k předcházení pracovním úrazům.  
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