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 ŠUMPÍK, P. Dopad pracovních úrazů na činnost jednotky požární ochrany: Diplomová 
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 Diplomová práce je zaměřena na rozbor pracovních úrazů HZS, včetně vyhodnocení 

příčin a zdrojů úrazů a dopadů na činnost jednotky poţární ochrany. Dále práce uvádí 

základní druhy školení, školení odborné způsobilosti hasiče pro výkon sluţby. Cílem 

diplomové práce je vyhodnotit dopad pracovních úrazů na početní stavy, sloţení a činnost 

jednotek poţární ochrany. Výsledkem je stanovení postupů jak řešit nepřítomnost hasiče na 

poţární stanici v návaznosti na minimální početní stavy.   

   

 Klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prevence rizik, odborná 

způsobilost,  úraz,  početní stavy. 

 

 

Annotation: 

 

ŠUMPÍK, P.  The Impact of Occupational Accidents on Fire Brigade Activity:  the Thesis, 

Ostrava: VŠB-TU, 2010.  49 pages of text, 7 page of annexes. 

 

The diploma work is aimed on analysis of work injuries (industrial accidents) of Fire 

brigade, including evaluation of reasons and source of injuries and effects on a fire 

department’s activities. The work introduces the basic sorts of training, training of firemen 

professional qualifications needed for their service. The main aim of the diploma work is to 

evaluate the effects of work injuries on establishment, structure and activities of fire 

departments. The outcome is the assesment of process how to solve the absence of the 

firemen in the firehouse in coherence of minimum establishment. 

 

Key words: security and protection of health at work, prevention of risks, professional 

qualification, injury, establishment. 



 

 

 

 Obsah 

  

1. Úvod .......................................................................................................................1 

2. Rešerše ...................................................................................................................2 

3. Bezpečnost práce ...................................................................................................4 

4. Právní předpisy .....................................................................................................5 

4.1 Přehled základních právních předpisů BOZP ...................................................5 

4.2 Vnitřní předpisy HZS kraje k zajištění BOZP příslušníků při výkonu sluţby ...7 

5. Základní povinnosti HZS kraje týkající se BOZP ...............................................8 

5.1 Základní povinnosti HZS kraje ........................................................................8 

5.1.1 Prevence rizik a další povinnosti bezpečnostního sboru  ..............................8 

5.1.2 Prevence rizik ............................................................................................ 10 

5.1.3 Hodnocení rizik ......................................................................................... 10 

5.2 Přidělování OOPP na základě hodnocení rizik ............................................... 11 

5.3 Kategorizace prací ......................................................................................... 11 

5.4 Jednotlivé druhy lékařských prohlídek  .......................................................... 13 

5.5 Školení BOZP ............................................................................................... 13 

5.6 Povinnosti příslušníků ................................................................................... 13 

5.7 Pracovní úrazy a nemoci z povolání............................................................... 15 

5.8 Poţadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení ................................. 16 

6. Osobní ochranné prostředky pro hasiče............................................................. 17 

7. Charakteristika činnosti hasičů na požární stanici ............................................ 19 

8. Základní pravidla pro zajištění BOZP hasičů u zásahu .................................... 21 

9. Nedostatky zjištěné při kontrolách BOZP ......................................................... 26 



10. Vyhodnocení přehledu úrazovosti .................................................................. 27 

10.1 Statistika GŘ HZS ČR ................................................................................... 27 

10.2 Statistika HZS KH kraje ................................................................................ 28 

11. Dopady pracovních úrazů na početní stavy jednotky HZS KH kraje ........... 37 

11.1 Rozdělení úrazů ............................................................................................. 37 

11.2 Početní stavy HZS KH kraje .......................................................................... 37 

11.3 Analýza nepřítomnosti hasiče na poţární stanici ............................................ 39 

12. Závěr ................................................................................................................ 43 

13. Použitá literatura ............................................................................................ 45 

14. Seznam použitých zkratek .............................................................................. 47 

15. Seznamy ........................................................................................................... 48 

15.1 Obrázky......................................................................................................... 48 

15.2 Tabulky ......................................................................................................... 48 

15.3 Grafy ............................................................................................................. 48 

15.4 Přílohy .......................................................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1. Úvod 

  

 Bezpečnost práce je obor lidské činnosti, který se stal neodmyslitelnou součástí 

jakéhokoliv lidského konání. V současné době při změně společenských a právních vztahů 

dochází v uvedených oblastech k častým legislativním úpravám a z toho plynoucím změnám 

poţadavků vzhledem k povinným osobám.  

 Při své práci bezpečnostního technika Hasičského záchranného sboru 

Královéhradeckého kraje (dále jen HZS KH kraje), kterým jsem od roku 2002, se setkávám 

s úrazy hasičů. Jako člen odškodňovací komise krajského ředitelství provádím šetření příčin 

úrazů a zdrojů úrazů. Při kaţdodenní práci se setkávám s dopady úrazů na činnost jednotky 

poţární ochrany, kdy kaţdý úraz hasiče znemoţňuje plné nasazení týmu a určitou částí 

znevýhodňuje další zásahy hasičů při mimořádné události. 

 Ve své práci se zaměřím na dopad pracovních úrazů na činnost jednotky poţární 

ochrany. Nejprve se zaměřím na základní právní předpisy BOZP a ostatní předpisy. Následně 

bude charakterizována činnost hasiče na poţární stanici a základní pravidla pro zajištění 

BOZP hasičů u zásahu. Dále uvedu základní nedostatky zjištěné při pravidelných kontrolách 

BOZP u HZS KH kraje. 

 Následně zpracuji základní rozbor dostupných statistik úrazovosti s rozdělením na 

statistiku zpracovanou GŘ HZS ČR a statistiku HZS KH kraje. V hodnocené statistice kraje 

zatřídím úrazy do tří skupin podle činností řízení - operační řízení, organizační řízení a 

sportovní činnost (poţární sport a fyzická příprava), včetně finančních dopadů na hospodaření 

HZS KH kraje.  

Nakonec rozpracuji dopady pracovních úrazů na početní stavy jednotky HZS KH 

kraje, kdy úrazy budou členěny s dopadem nebo bez dopadu na činnost jednotky HZS kraje. 

Dále budou zmíněny početní stavy příslušníků poţární stanice a stanovena minimální a 

maximální nepřítomnost hasiče na poţární stanici v jednom kalendářním roce. Výsledkem 

bude  stanovení postupů, jak řešit nepřítomnost hasičů na poţární stanici v návaznosti na 

minimální početní stavy.   
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2. Rešerše 

  

 Pro dané téma diplomové práce jsem zpracoval rešerši základních předpisů a zdrojů 

literatury  pro nalezení základních informací.  

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Základní 

zákon o poţární ochraně, ze kterého vycházejí další předpisy. Má osm částí a ty se zabývají 

jednotlivými aspekty poţární ochrany. 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších 

předpisů. Vyhláška má 4 části a 5 příloh. V nich stanovuje základní organizaci jednotek 

poţární ochrany. Podle typu jednotek stanovuje početní stavy, vybavení mobilní poţární 

technikou a věcnými prostředky. Upravuje také základní činnosti prováděné při zásahu 

jednotek. 

 Věstník ministerstva vnitra č. 34/1999, k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při výkonu sluţby a  při práci, ve znění pozdějších předpisů. Věstník upravuje 

zabezpečení výkonu odborného dozoru nad bezpečností práce v působnosti Ministerstva 

vnitra. 

 Tomeček M., Jaroš J. a kolektiv autorů: Školení bezpečnosti práce a poţární ochrany, 

Verlag Dashöfer vzdělávací servis  2008, str. 180. Publikace určená zaměstnavatelům, která 

seznamuje s povinnostmi v oblasti bezpečnosti práce. Uvádí příklady zpracování 

dokumentace BOZP. 

 

Poradce bezpečnosti práce a ochrany zdraví, RoVS - Roţnovský vzdělávací servis s.r.o. 

Periodikum určené široké veřejnosti, ve kterém jsou zodpovídány dotazy z oblasti BOZP.  

 

Periodikum: Bezpečnost a hygiena práce, ASPI Publishing. 
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 Internetové stránky  http://europe.osha.eu.int/.   Jedná se o informační síť Evropské 

agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Europen Agency for Safety and Health 

at Work)- FACTS, kde je moţno rychlým způsobem získat aktuální informace o problematice 

bezpečnosti a ochraně zdraví z celého světa. Součástí sítě je i Český Focal Point pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, http:/osha.mpsv.cz/.  

 
 Internetové stránky Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, http://www.vubp.cz/. 

VUBP v této oblasti poskytuje odbornou pomoc, provádí výchovu a výcvik odborných 

pracovníků a zajišťuje osvětu BOZP mezi širokou veřejností.  

 

 Internetové stránky  http://www.bozpinfo.cz/ 

 

 Internetové stránky Státního úřadu bezpečnosti práce http://www.suip.cz/ 

 

 Internetové stránky Ministerstva vnitra  http://web.mv.cz/osm/ 

 

Knihovna VŠB – TU Ostrava, seznam bakalářských a diplomových prací, ze kterého 

bylo vybráno 6 prací zabývající se pracovními úrazy. Pouze diplomová práce : 

 Bendíková,L.,Ing.: Úrazy hasičů při zásahové činnosti. VŠB – TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství 2009,  rozpracovává pracovní úrazy hasičů podle zákoníku práce. 

Tyto úrazy rozděluje do skupin podle statistiky vypracované GŘ HZS ČR, to znamená pouze 

zásahovou činnost hasičů (operační řízení). Dále ve své práci rozpracovává osobní výstroj 

hasiče a další společné ochranné prostředky. Tato práce rozpracovává pracovní úrazy pouze 

okrajově, protoţe řeší pouze zásahovou činnost z vypracované statistiky GŘ HZS ČR za roky 

2006 aţ 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europe.osha.eu.int/
http://agency.osha.eu.int/index_cs.htm
http://agency.osha.eu.int/index_cs.htm
http://europe.osha.eu.int/
http://www.vubp.cz/
http://www.bozpinfo.cz/slovnik/
http://www.suip.cz/
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3. Bezpečnost práce  

 

 Bezpečnost práce je moţné v obecném slova smyslu chápat jako mezivědní obor, 

zabývající se hledáním a aplikací metod a prostředků, jejichţ cílem je zajistit, aby člověk        

v pracovním procesu nebyl ohroţován na zdraví  [24]. K dosaţení tohoto cíle je vyuţíváno     

v souladu s úrovní současných znalostí různých postupů a poznatků souvisejících disciplín jak 

z oblastí technických a humánních, tak i ekonomických [24]. 

 

 Bezpečnost práce je moţné také definovat jako stav pracovních podmínek a opatření, 

která omezují rizika ohrožení zdraví a životů lidí, životního prostředí a majetku 

vyplývajících z pracovních činností na přijatelnou úroveň [24].   

 

 

 

 

Obrázek č. 1 -  vztah člověka, stroje a pracovního prostředí [24]. 

 

 

 Historie a počátky vývoje péče o bezpečnou práci jsou uvedeny v příloze č. 1  

 

 

Č L O V Ě K 

S T R O J, 

P R A C O V N Í  

N Á Č I N Í 

 

P R O S T Ř E D Í 
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4. Právní předpisy  

4.1 Přehled základních právních předpisů BOZP 

 Základní právní rámec problematiky BOZP v České republice tvoří Ústava České 

republiky [22], která upravuje právo na uspokojivé pracovní podmínky pro kaţdého, Listina  

základních lidských práv a svobod [23], směrnice Rady a ratifikované mezinárodní úmluvy, 

jimiţ je ČR vázána.  

 Evropské právo tvoří směrnice Rady EHS, které jsou závazné pro členské státy 

Evropské unie a promítají se do národních legislativ členských států. Vedle směrnic Rady 

jsou mezinárodní standardy BOZP obsaţeny v úmluvách Mezinárodní organizace práce 

(International Labour Organization - ILO). Pracovním prostředím se v rámci zdravotní péče 

zabývá také Světová zdravotnická organizace (World Health Organization - WHO). 

 Svým usnesením č. 475 ze dne 19.5.2003 [1] vláda schválila Národní politiku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP pokrývá celou šíři uvedené 

problematiky bez ohledu na kompetence jednotlivých ministerstev. Jednoznačně byly určeny 

následující priority:   

 prevence, tvorba a podpora preventivních opatření 

 zajištění stability práva v oblasti BOZP 

 podpora úlohy zaměstnanců/zástupců v řešení otázek BOZP 

 podpora vzdělávání a znalostí souvisejících  s BOZP včetně osvěty a propagace 

 podpora tvorby bezpečného a zdraví neohroţujícího pracovního prostředí 

 podpora chování směřujícího k zajištění stanovených cílů 

 omezení počtu úrazů a nemocí souvisejících s prací 

 podpora rychlého návratu postiţených do pracovního procesu 

 K zajištění nejen výše uvedených úkolů byla vládou v září 2003 zřízena Rada vlády 

pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci [2]. Ve své činnosti připravuje a schvaluje návrhy a 

doporučení k provádění a pravidelnému hodnocení plnění Národní politiky BOZP [1]. 

 

 Vláda České republiky schválila dne 17.8. 2004 Národní akční program bezpečnosti  a 

ochrany zdraví při práci na léta 2004 - 2012. Vypracovalo jej MPSV v souladu s novou 

strategií společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
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Program ukládá naplnění cílů v následujících oblastech: 

 oblast právní 

- cílem je zjednodušení a větší stabilita právní úpravy a zvýšení právního 

vědomí 

 ekonomické nástroje podpory BOZP 

- zavedení přirozené soustavy ekonomicky motivačních nástrojů 

 propagace, výchova a výzkum 

- prosadit vytvoření informační základny pro potřeby podnikatelské sféry 

v oblasti prevence rizik a výchovu osob 

 prosazování a vynucování dodržování pravidel 

- zajištění důsledné kontroly uplatňování a dodrţování předpisů 

 oblast zahraniční a mezinárodní spolupráce 

- zajistit aktivní účast  zástupců státní správy a odborníků v mezinárodních 

institucích a programech 

 

 

 Je řada zákonů, vyhlášek a vládních nařízení, jeţ se BOZP dotýkají okrajově;  

hovoříme o právních dokumentech závazných. Dále je nutno připomenout, ţe bezpečností 

práce se zabývá řada dalších předpisů, jako jsou evropské, české a v některých případech ještě 

i československé technické normy, a technická pravidla a doporučení (TPG, TD). Technická 

pravidla jsou normou vytvořenou na základě konsenzu, přijatou na úrovni odvětví nezávislou 

schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací [11]. Normy, doporučení a 

technická pravidla jsou předpisy platnými, ale nezávaznými. 

 

 V ČR je kontrolním orgánem na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních 

podmínek Státní úřad inspekce práce (dále jen SUIP). Je podřízen Ministerstvu práce a 

sociálních věcí a řídí činnost oblastních inspektorátů práce (dále jen OIP). Ve smyslu dosud 

platného zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce č. 174/1968 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů [6] a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce , ve znění pozdějších 

předpisů [15], SUIP a OIP vykonávají kontrolu nad bezpečností práce a technických zařízení 

a nad dodrţováním stanovených pracovních podmínek a plní další odborné úkoly v oblasti 

BOZP. Technická inspekce České republiky (dále jen TIČR) jako organizace státního 

odborného dozoru. Provádí výkon státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených 

technických zařízení, rovněţ ve smyslu výše uvedeného zákona [6].  
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 Přehled základních právních předpisů BOZP byl sestaven z literatury a internetových 

stránek a je uveden v příloze č. 2. 

 

4.2 Vnitřní předpisy HZS kraje k zajištění BOZP příslušníků při 

výkonu služby 

  

 Tyto předpisy HZS kraje k BOZP vydává Generální ředitelství HZS ČR (MV) nebo 

krajský ředitel HZS kraje jako Sbírku interních aktů řízení upřesňujících provádění 

bezpečnosti práce u hasičů. Těmto předpisům se také tzv. říká ostatní předpisy. 

 Nařízení ministerstva vnitra č. 34/1999, k zajištění plnění úkolů v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu sluţby a  při práci. 

 Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 17/2003, 

kterým se stanoví normy znalostí hasičů. 

  Pokyn hlavního hygienika MV č. 2/2007, který upravuje zařazení prací do kategorií. 

 Řád chemické služby, který upravuje jednotný výkon chemické sluţby a stanoví její 

základní úkoly při zabezpečení akceschopnosti, provozuschopnosti, pouţívání, zkoušení a 

kontrolách, údrţbě a skladování věcných prostředků chemické sluţby. 

 Řád technické služby,  který upravuje jednotný výkon technické sluţby a stanoví její 

základní úkoly při zabezpečení akceschopnosti, provozuschopnosti, pouţívání, zkoušení a 

kontrolách, údrţbě a skladování věcných prostředků technické sluţby. 

  Řád strojní služby, který upravuje jednotný výkon strojní sluţby a stanoví kontroly, 

údrţbu a technické ošetření techniky. 

  Bojový řád jednotek požární ochrany 

  Pokyn zaměstnavatele k přidělování OOPP  

  Návody k obsluze k jednotlivým zařízením  
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5. Základní povinnosti HZS kraje týkající se BOZP  

5.1 Základní povinnosti HZS kraje 

 

 Sluţební zákon [19] ukládá povinnost bezpečnostnímu sboru zajistit bezpečnost a 

ochranu zdraví příslušníků při výkonu sluţby s ohledem na rizika spojená s moţným 

ohroţením jejich ţivota a zdraví. Tato povinnost se vztahuje téţ na další osoby, které se s jeho 

vědomím zdrţují ve sluţebnách. Za plnění úkolů bezpečnostního sboru v péči o bezpečnost a 

ochranu zdraví při výkonu sluţby odpovídají sluţební funkcionáři.  

 

 

5.1.1 Prevence rizik a další povinnosti bezpečnostního sboru [19] 

 Bezpečnostní sbor je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví 

neohroţující sluţební prostředí a přijímat opatření k prevenci rizik. 

 

 Za prevenci rizik se povaţují všechna opatření, která směřují k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví příslušníků při výkonu sluţby a opatření, jejichţ cílem je předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení. 

 

 Bezpečnostní sbor je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a 

přijímat opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci jejich působení. Za tím účelem 

je povinen pravidelně kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví příslušníků při výkonu 

sluţby. 

 

 Při přijímání a provádění technických, technologických, organizačních a jiných 

opatření k prevenci rizik vychází bezpečnostní sbor ze všeobecných preventivních 

zásad, kterými jsou: 

a) omezování vzniku rizik, 

b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

c) přizpůsobování podmínek výkonu sluţby potřebám příslušníků s cílem 

omezit působení negativních vlivů výkonu sluţby na jejich zdraví a 

d) plánování při provádění prevence rizik. 
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 K základním povinnostem dále patří [19] : 

 zajistit příslušníkům školení o právních předpisech, sluţebních předpisech a rozkazech 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví příslušníků při výkonu sluţby, pravidelně 

ověřovat jejich znalost, vyţadovat a kontrolovat jejich dodrţování, 

 

 zajistit příslušníkům podle potřeb vykonávané sluţby ve vhodných intervalech 

dostatečné a přiměřené informace a rozkazy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

příslušníků při výkonu sluţby; těhotné příslušnice, příslušnice do konce devátého 

měsíce po porodu a příslušnice, které kojí, informovat o rizicích spojených s výkonem 

sluţby a o opatřeních k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví, 

 

 vést evidenci o školeních, informacích a rozkazech k bezpečnosti a ochraně zdraví 

příslušníků při výkonu sluţby, 

 

 přijmout nezbytná opatření pro první pomoc, 

 

 nepřipustit, aby příslušník vykonával sluţbu, jejíţ výkon by neodpovídal jeho 

zdravotní způsobilosti, 

 

 zajistit dodrţování zákazu kouření na sluţebnách stanoveného zvláštními právními 

předpisy,  

 

 přizpůsobovat těhotným a kojícím příslušnicím na sluţebnách prostory pro jejich 

odpočinek, 

 

 zajistit vedení a ukládání zdravotní a jiné dokumentace o sluţebních úrazech a 

nemocech z povolání. 
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5.1.2 Prevence rizik 

 

 Obecně lze říci, ţe prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních 

předpisů k zajištění BOZP a z opatření HZS kraje, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení rizik neodstranitelných. Rizika pramení 

z vadného uspořádání pracoviště, působení rizikových faktorů, volby a pouţití pracovních 

prostředků, pracovních postupů a reţimů práce, z úrovně vzdělání příslušníků a jejich poučení 

k práci. Je nanejvýš důleţité rizika řádně zhodnotit. 

 Úkoly v oblasti prevence je HZS kraje povinen provádět svým odborně způsobilým 

příslušníkem (zaměstnancem). Nemá-li odborně způsobilého příslušníka (zaměstnance),         

a není-li sám odborně způsobilý, je povinen zajistit provádění úkolů v prevenci rizik 

prostřednictvím jiné osoby odborně způsobilé (dále jen OOZ). 

 

 

 

 

5.1.3 Hodnocení rizik 

 

 Hodnocení rizik je v současné době moţné provádět v několika rovinách: 

 hodnocení rizik podle sluţebního zákona [19] a zákoníku práce [18],  

 hodnocení rizik ve vztahu k přidělování OOPP,  

 hodnocení zdravotních rizik s ohledem na zařazování zaměstnanců do kategorií [12, 

13], 

 hodnocení rizik konstruktérem stroje a předané zákazníkovi spolu s dokumentací 

stroje. 

 

 

 

Postup hodnocení rizik  a určení hodnoty rizika je uveden v příloze č. 3. 
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5.2 Přidělování OOPP na základě hodnocení rizik 

 Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatření 

v organizaci práce je zaměstnavatel (HZS kraje) povinen poskytnout zaměstnancům OOPP 

[14]. Tam, kde oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, 

poskytuje zaměstnavatel (HZS kraje) jako OOPP téţ pracovní oděv nebo obuv. OOPP 

zaměstnavatel udrţuje v pouţitelném stavu a kontroluje jejich pouţívání. Dále je 

zaměstnavatel povinen poskytovat mycí, čistící a desinfekční prostředky a na pracovištích 

s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami téţ ochranné nápoje. Poskytování OOPP 

nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním. 

 Podle zhodnocení rizik (viz. příloha č. 3) se postupuje i při výběru OOPP kaţdého 

příslušníka. Pro poskytování OOPP musí HZS kraje mít vypracován vlastní Seznam prací a 

činností pro poskytování OOPP.   

 Příslušníkům,  kteří přicházejí  do  styku  s látkami,  jeţ mohou způsobit   podráţdění   

pokoţky   nebo   znečištění příslušníka,  poskytne HZS kraje podle druhu látky mycí a čistící  

prostředky, jejichţ doporučené mnoţství je uvedeno v příloze nařízení [16], případně 

regenerační krémy a masti.  

 

 

 

5.3 Kategorizace prací 

 Pokud při identifikaci rizik zaměstnavatel zjistí, ţe se na jeho pracovištích vyskytují 

rizikové faktory, je povinen měřením zajišťovat a kontrolovat jejich hodnoty [16]. 

 

 Rizikovými faktory jsou zejména:  

 faktory fyzikální - hluk  

    - vibrace 

 faktory chemické - např. karcinogeny 

 biologičtí činitelé - viry 

    - bakterie 

    - plísně 
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 nepříznivé mikroklimatické podmínky 

    - extrémní chlad nebo teplo 

    - vlhkost  

 prach 

 fyzická zátěţ 

 psychická a zraková zátěţ a další. 

 

 Členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování, hodnocení a rozsah opatření 

k ochraně zdraví zaměstnanců řeší vyhláška a nařízení vlády  [13, 16]. V zásadě ale platí, ţe 

HZS kraje musí zajistit měření. Měření koncentrace chemických škodlivin a zhoršených 

faktorů pracovních podmínek můţe provádět pouze osoba mající poţadovanou autorizaci 

nebo akreditaci pro dané měření.  

 Na základě výsledků měření pak HZS kraje zpracuje návrh na zařazení prací do 

kategorií [12]. Do návrhu uvede výsledky hodnocení rizik moţného ohroţení zdraví svých 

zaměstnanců, včetně výsledků měření koncentrací a intenzit faktorů pracovních podmínek a 

zjištění druhu a typu biologického činitele, počty příslušníků v jednotlivých kategoriích a 

způsob zajištění ochrany jejich zdraví. Takto zpracovaný návrh předloţí orgánu ochrany 

veřejného zdraví, který na základě těchto podkladů rozhodne o zařazení prací do druhé, třetí 

nebo čtvrté  kategorie. Ty práce, které nebyly do uvedeného návrhu zařazeny, se povaţují za 

práce kategorie první. Orgán ochrany veřejného zdraví vydá rozhodnutí o zařazení prací do 

kategorií. Práce zařazené do kategorie třetí a čtvrté, a práce kategorie druhé, o níţ rozhodne 

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, se pro účely zákona o ochraně veřejného zdraví 

[12] povaţují za práce rizikové. V souvislosti s nimi je HZS kraje nadále povinen plnit 

opatření uloţená v rozhodnutí a povinnosti dané zákonem o ochraně veřejného zdraví [12]. 

 HZS kraje postupuje v souladu s výše uvedenými právními předpisy a navrhuje 

zařazení prací do kategorií, které poté předkládá Hygienikovi Ministerstva vnitra. HZS kraje 

poté obdrţí Rozhodnutí Hygienika Ministerstva vnitra.  

 

 Příklad Rozhodnutí o zařazení práce do kategorií Hygienikem Ministerstva vnitra pro 

Východočeský kraj je uvedeno v příloze č. 4. 
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5.4 Jednotlivé druhy lékařských prohlídek [26] 

 HZS kraje nesmí připustit, aby příslušník vykonával sluţbu, jejichţ výkon by 

neodpovídal jeho zdravotní způsobilosti [19]. S tím úzce souvisí i opatření uloţené v případě, 

ţe práce jsou zařazené jako rizikové, v němţ jsou lékařské preventivní prohlídky (dále jen 

LPP), jejich četnost a obsah konkrétně uvedeny [17]. 

 HZS kraje postupuje v souladu s vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti 

[26], která upravuje druhy lékařských prohlídek příslušníků podle sluţebního zákona [19]. 

Vyhláška o zdravotní způsobilosti [26] dále v příloze obsahuje podmínky pro stanovení 

zdravotní klasifikace, formulář lékařského vyšetření a lékařského posudku. 

 

Druhy lékařských prohlídek jsou uvedeny v příloze č. 5. 

  

 

5.5 Školení BOZP  

 „HZS kraje je povinen zajistit příslušníkům školení o právních předpisech, sluţebních 

předpisech a rozkazech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví příslušníků při výkonu 

sluţby, pravidelně ověřovat jejich znalost, vyţadovat a kontrolovat jejich dodrţování.“  Tolik 

citace odst. a), § 88 SZ [19].  

 Za plnění úkolů bezpečnostního sboru v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při 

výkonu sluţby odpovídají sluţební funkcionáři. [19]. 

 

Druhy školení jsou uvedeny v příloze č. 6. 

 

 

5.6 Povinnosti příslušníků 

 Nejen HZS kraje, ale i příslušníci mají za povinnost starat se o BOZP. Kaţdý příslušník je 

povinen dbát podle svých moţností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a 

zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká  jeho jednání. [19].  Mezi základní práva a 

povinnosti příslušníka podle sluţebního zákona [19] patří: 
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 Právo příslušníka na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu sluţby, na 

informace o rizicích výkonu sluţby a o ochraně před jejich působením. 

  

 Právo a povinnost příslušníka podílet se na vytváření zdravého a bezpečného 

sluţebního prostředí. 

  

 Povinnost příslušníka je dbát, umoţňují-li to podmínky výkonu sluţby, o vlastní 

bezpečnost a ochranu zdraví, i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně 

dotýká jeho jednání nebo opomenutí konání při výkonu sluţby.  

 

 

 

Příslušník je dále povinen [19] : 

  

 dodrţovat při výkonu sluţby právní předpisy a sluţební předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví, 

  

 dodrţovat stanovené postupy a pouţívat osobní ochranné prostředky, 

 

 účastnit se školení zajišťovaných bezpečnostním sborem k bezpečnosti a ochraně 

zdraví při výkonu sluţby a podrobovat se ověřování získaných znalostí, 

 

 oznamovat vedoucímu příslušníkovi nedostatky a závady, které mohou ohrozit 

bezpečnost nebo zdraví příslušníků při výkonu sluţby, a podle moţností se účastnit na 

jejich odstraňování, 

 

 podrobit se na výzvu sluţebního funkcionáře lékařskému a psychologickému vyšetření 

za účelem ověření zdravotní nebo osobní způsobilosti k výkonu sluţby, 

 

 podrobit se na výzvu sluţebního funkcionáře testům fyzické způsobilosti k výkonu 

sluţby; vyţaduje-li to důleţitý zájem sluţby, téţ vyšetření na polygrafu, 

 

 podrobovat se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetřením a diagnostickým 

zkouškám stanovených zvláštními právními předpisy,  
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 nepoţívat alkoholické nápoje a nezneuţívat ani jiné návykové látky ve sluţebnách, a v 

době sluţby i mimo ně, nenastupovat pod jejich vlivem do sluţby a nekouřit ve 

sluţebnách, kde vykonávají sluţbu i nekuřáci, 

 

 podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, na 

rozkaz vedoucího příslušníka, 

 

 oznámit vedoucímu příslušníkovi svůj úraz bez zbytečného odkladu, jestliţe mu to 

jeho zdravotní stav dovolí, jakoţ i spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. 

 

 

5.7 Pracovní úrazy a nemoci z povolání  

  Bezpečnostní sbor je podle sluţebního zákona [19] povinen vyšetřit příčiny a 

okolnosti vzniku poškození zdraví nebo smrti příslušníka úrazem při výkonu sluţby nebo v 

přímé souvislosti s ním, anebo pro výkon sluţby (dále jen "sluţební úraz") za účasti 

příslušníka, jestliţe to dovoluje jeho zdravotní stav, a neměnit bez váţných důvodů stav na 

místě úrazu do doby vyšetření příčin a okolností vzniku sluţebního úrazu. 

  Bezpečnostní sbor pořizuje záznamy a vede dokumentaci o všech sluţebních úrazech, 

jejichţ následkem došlo ke zranění příslušníka s následnou neschopností ke sluţbě, která je 

delší neţ 3 kalendářní dny, nebo k jeho úmrtí. 

  Bezpečnostní sbor vede evidenci o všech sluţebních úrazech, i kdyţ jimi nebyla 

způsobena neschopnost ke sluţbě nebo kdyţ neschopnost ke sluţbě nepřesáhla 3 kalendářní 

dny a o nemocích z povolání. Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu stanoví 

zvláštní právní předpis [7]. 

 Při nemoci z povolání se jedná o poškození zdraví příslušníka dlouhodobým 

působením škodlivin na jeho organismus, pokud vznikla za podmínek uvedených v seznamu 

nemocí z povolání [8]. 

 HZS kraje postupuje v souladu s výše uvedenými právními předpisy a pokynem 

krajského ředitele, kterým se stanovil metodický postup při řešení náhrad škod, včetně 

jmenování komise  k šetření sluţebních úrazů.   

 

Odškodňování pracovních úrazů a jejích náhrady jsou uvedeny v příloze č. 7. 
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5.8 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

 HZS kraje je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 

nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které 

budou pouţívány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být [17]: 

  

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání ţivot a zdraví zaměstnanců, 

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým poţadavkům a aby 

zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

c) pravidelně a řádně udrţovány, kontrolovány a revidovány. 

 

 Tyto obecné postupy stanovené výše uvedeným zákonem o dalších poţadavcích 

BOZP [17],  dále pro HZS kraje upravuje i zákon o poţární ochraně [20] a jeho prováděcí 

vyhláška o organizaci jednotek PO [21].    
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6. Osobní ochranné prostředky pro hasiče 

 

Pouţití OOP pro hasiče upravuje řád technické a chemické sluţby.  

 

Oděvní součást – jednotlivá část oděvu, která můţe být tvořena jednou nebo více vrstvami. 

Ochranný oděv – oděv převlečený přes spodní oděv nebo jej  nahrazující, určený k ochraně 

proti jednomu nebo více nebezpečí (rizikům). 

Ochranný oděv pro hasiče – oděvní součásti, které jsou určeny k zajištění ochrany horní  

a dolní části trupu, krku, paţí a nohou hasiče, s výjimkou hlavy, rukou a chodidel.
 
 

Reflexní oděv pro speciální hašení – ochranný oděv určený k zajištění ochrany proti 

vysokým úrovním sálavého proudícího a kontaktního tepla spočívající ve schopnosti 

svrchního materiálu odráţet intenzívní sálavé teplo a vhodný pro speciální operace hašení.  

Pracovní stejnokroj II  (PS II) – ochranný oděv nahrazující osobní oděv. Poskytuje ochranu 

proti obecným typům nebezpečí, např. nebezpečí z chladu, mechanické. Současně svým 

provedením plní funkci sluţebního stejnokroje. Skládá se z blůzy a kalhot. Doplňky PS II 

tvoří čepice a zimní čepice. 

Přilba pro hasiče – ochranný prostředek určený pro zajištění ochrany hlavy uţivatele proti 

rizikům, které se mohou vyskytnout během činností, které hasiči vykonávají. 

Kukla pro hasiče – oděvní součást, která má za cíl poskytnout ochranu vystaveným oblastem 

hlavy a krku proti teplu a plamenu, pokud je nošená během hašení a doprovodných činností 

v situacích, kdy je také nošen ochranný oděv pro hasiče a přilba, případně dýchací přístroj.  

Bezpečnostní obuv pro profesionální použití – obuv s ochrannými prvky, která chrání 

uţivatele před poraněním, jeţ mohou nastat při nehodách v těch pracovních oblastech, pro 

které je obuv určena; obuv je opatřena tuţinkami na ochranu prstů, které zabezpečují ochranu 

proti nárazu při dopadové zkušení energii 200 J. 

Ochranné rukavice pro hasiče – rukavice určené pro ochranu rukou při běţných poţárních 

zásazích, včetně vyhledávacích a záchranných prací. Nejsou určeny k záměrné manipulaci 

s kapalnými chemikáliemi, ale poskytují určitou ochranu při náhodném kontaktu 

s chemikáliemi. 
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Základní dělení ochranných oděvu   -  Hasičský zásahový oděv 

     -  Speciální oděv proti sálavému teplu (ţárový oblek) 

     -  Ochranný oděv proti nebezpečným látkám 

 

 Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které za 

podmínek stanovených zákonem (zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích ve znění pozdějších předpisů) mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro 

které jsou klasifikovány jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, 

vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, ţíravé, dráţdiví, senzibilující, karcinogenní, 

mutagenní, zdraví škodlivé pro reprodukci a nebezpečné pro ţivotní prostředí. 

 

 Hasiči musí znát a dodrţovat základní technické parametry techniky i OOP. Hasiči 

jednotlivých sluţeb musí znát technické parametry techniky a OOP včetně jejich ošetřování, 

údrţby a pokynů výrobce (řád technické a chemické sluţby).   

 

 Velitel zásahu rozhoduje na místě zásahu o pouţití osobních ochranných prostředků. 

Musí zhodnotit nastalá rizika a správně vyhodnotit a rozhodnout o pouţití ochranných 

prostředků hasiče a po celou dobu zásahu analyzovat informace o nebezpečí na místě zásahu. 

 

 V případě chybného rozhodnutí o pouţití osobních ochranných prostředků můţe dojít 

k úrazu nebo nemoci z povolání. HZS kraje poté provede odškodnění příslušníka podle 

sluţebního zákona [19], které je rozvedeno v příloze č. 7. 

 

 HZS kraje přiděluje ochranné pracovní prostředky na základě pokynu generálního 

ředitele HZS ČR č. 47/2009. Kaţdý kraj má k realizaci tohoto pokynu zpracovaný sluţební 

předpis podle místních podmínek. Náš kraj má zpracovaný pokyn ředitele HZS KH kraje 

č.104/2009, kterým stanoví zásady poskytování ochranných pracovních prostředků. V pokynu 

jsou rozděleny ochranné prostředky podle zařazení hasiče v operačním řízení a na základě 

hodnocení rizik v organizačním řízení. Přidělení ochranného prostředku je u příslušníků 

zaznamenáno v osobní evidenční kartě. 
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7. Charakteristika činnosti hasičů na požární stanici 

  

 Činnost hasičů se řídí dvěma reţimy a to organizačním a operační řízení.  

 

 Organizačním řízením [20]  se rozumí činnost k dosaţení stálé organizační, 

technické a odborné způsobilosti sil a prostředků poţární ochrany k plnění úkolů jednotek 

poţární ochrany.  

 Operačním řízením [20]  se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech 

vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků poţární ochrany, provedení poţárního zásahu 

a záchranných prací při ţivelných pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu 

sil a prostředků poţární ochrany na základnu.  

Níţe je na ukázku uveden rozvrh denního řádu 24 hodinové směny příslušníků HZS KH kraje 

 

     Tabulka č.1 – rozvrh denního řádu 24 hodinové směny 

Čas 
Počet 

hodin 
Činnost 

07:00  Předání a převzetí směny 

07:00 – 07:45 00:45 
Kontrola techniky zkoušky rdst, seznámení s denní 

činností 

07:45 – 12:00 04:15 Dopolední zaměstnání (Š a V, hospodářská práce) 

12:00 – 12:30 00:30 Sluţební pohotovost v místě 

12:30 – 17:30 05:00 Odpolední zaměstnání (Š a V, fyzická příprava) 

17:30 – 18:00 00:30 Sluţební pohotovost v místě 

18:00 – 22:30 04:30 
Večerní zaměstnání (zkoušky, údrţba techniky a 

prostředků, Š a V) 

22:30 – 23:00 00:30 Úklid 

23:00 – 06:00 07:00 Sluţební pohotovost v místě 

06:00 – 07:00 01:00 
Úklid pracovišť a příprava k předání pracovišť a 

techniky, předání pracovišť a techniky 

 

Organizační řízení tvoří všechny činnosti na poţární stanici kromě operačního řízení. Tyto 

činnosti nesmí narušit akceschopnost jednotky.  
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Akceschopností jednotky [21] se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil a 

prostředků k provedení zásahu. Jednotka je akceschopná, jestliţe : 

 

a) početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s ustanovením § 4 a 

jednotka je schopna uskutečnit výjezd na zásah v časovém limitu podle § 11 odst. 2, 

  

b) hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti podle § 35 odst. 5 pro výkon funkce, 

kterou v jednotce zastávají, a v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava 

podle § 36 aţ 39, 

  

c) má za účelem provedení zásahu připravenu poţární techniku a věcné prostředky 

poţární ochrany a jsou splněny podmínky pro pouţití poţární techniky a věcných 

prostředků poţární ochrany podle § 8 odst. 2 aţ 5. 

 

 

 Hasiči musí při celodenní činnosti na poţární stanici bezpodmínečně dodrţovat veškeré 

právní předpisy a pokyny HZS kraje k BOZP a být seznámeni s hodnocením rizik na všech 

pracovištích poţární stanice. Z toho vyplývá, ţe při organizačním řízení nesmí dojít 

k porušení předpisů týkajících se BOZP. 

 

 Při operačním řízení má velitel zásahu právo rozhodnout o nedodrţení technických 

podmínek poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany, jestliţe hrozí nebezpečí 

z prodlení při záchraně ţivota osob [21].  
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8. Základní pravidla pro zajištění BOZP hasičů u zásahu 

  

Tato doporučení jsou určena pro sluţební funkcionáře k zajištění BOZP. Základní pravidla 

jsem  rozdělil  do čtyř základních skupin -  zásady kontrol techniky, 

      -  školení a výcvik hasičů, 

      -  střídání směn, 

      -  zásah jednotky PO. 

 

 

1) Kontroly a revize požární techniky podle zákona o požární ochraně [20] a prováděcí 

vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek PO [21] a zákona o dalších požadavcích 

BOZP [17] : 

 

 Pokud jsou stanoveny pro poţární techniku a věcné prostředky poţární ochrany 

technické podmínky, lze poţární techniku a věcné prostředky poţární ochrany do 

vybavení jednotek zařadit jen v případě, ţe stanoveným technickým podmínkám 

vyhovují. Nejsou-li technické podmínky právním předpisem stanoveny, platí 

technická norma nebo mezinárodní technické pravidlo. Poţární techniku a věcné 

prostředky poţární ochrany, které byly zařazeny do vybavení jednotek, mohou 

pouţívat jen hasiči [17, 21]. 

 Poţární techniku a věcné prostředky poţární ochrany mohou jednotky pouţít, jen 

pokud je provedena kontrola provozuschopnosti, před jejich zařazením k jednotce, 

před pouţitím, po pouţití, v pravidelných intervalech nebo podle podmínek, které 

stanovil výrobce, a pokud je to nutné pro zajištění provozuschopnosti, také při střídání 

směn [21].  

 Intervaly pravidelné kontroly podle předchozího bodu, pokud výrobce nestanovil lhůtu 

kratší, jsou [21]. 

a) 1 měsíc u prostředků pro detekci plynů a nebezpečných látek, 

b) 1 měsíc, pokud jde o kontrolu provozuschopnosti informačních systémů a 

systémů řízení výjezdu jednotky; kontrola se provádí také při kaţdé změně 

hardwarové nebo softwarové konfigurace, 

c) půl roku u dýchacích přístrojů, ochranných protichemických oděvů, oděvů 

proti sálavému teplu a ohni a prostředků pro poskytnutí první pomoci, 
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d) půl roku, pokud jde o kontrolu provozuschopnosti spojovacích prostředků 

včetně radiostanic, které jsou přiděleny hasičům do trvalého pouţívání a 

nedochází k jejich předávání mezi směnami; provozuschopnost ostatních 

radiostanic a telefonů se kontroluje vţdy při začátku směny, 

e) 1 rok u prostředků pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami, 

f) 1 rok u pneumatických a hydraulických vyprošťovacích zařízení. 

 

 O provádění pravidelných kontrol nebo kontrol prováděných v intervalech 

stanovených výrobcem se vedou záznamy, které se uchovávají po dobu 5 let. 

 

 

 

2) Pravidelná odborná příprava a pravidelná odborná způsobilost hasičů : 

Pravidelnou odbornou přípravu a pravidelnou odbornou způsobilost hasičů upravuje 

vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO [21] a Pokyn GŘ HZS ČR 

a náměstka MV č. 17/2003, kterým se stanovují normy znalostí hasiče. 

 

 Pravidelné odborné přípravy (dále jen "odborná příprava") se zúčastňují všichni hasiči 

a ostatní příslušníci. Odborná příprava zahrnuje : 

a) prohlubování odborných znalostí, 

b) tělesnou přípravu, 

c) prověřovací a taktické cvičení. 

 

 Podle zaměření jednotky se zpracuje plán odborné přípravy, v němţ se zohlední 

předurčenost jednotky k záchranným pracím. Součástí odborné přípravy mohou být i 

instrukčně metodická zaměstnání, nebo specializační kurzy ve vzdělávacích zařízeních 

ministerstva, nebo hasičského záchranného sboru kraje. 

  

 Odborná příprava se ověřuje jedenkrát v kaţdém kalendářním roce. Ověřením odborné 

přípravy se rozumí také přezkoušení znalostí a praktických dovedností u kaţdého 

hasiče jednotky. O výsledku ověření odborné přípravy se vyhotoví protokol, který je 

součástí dokumentace o odborné přípravě. 
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 Za účelem udrţení a prohloubení odborných znalostí se organizují specializační kurzy, 

přednášky, semináře, instrukčně metodická zaměstnání a jiné formy teoretického a 

praktického výcviku hasičů. 

  

 V rámci prohlubování odborných znalostí se hasiči a ostatní příslušníci podrobí 

jedenkrát za 12 měsíců přezkoušení znalosti bezpečnosti práce, pokud předpisy o 

bezpečnosti práce nestanoví jinak : 

a) hasiči a ostatní příslušníci určení k pouţívání dýchacích přístrojů procvičí 

nejméně jedenkrát za 3 měsíce pouţití těchto přístrojů, 

b) hasiči určení k pouţívání protichemických ochranných oděvů a oděvů proti 

sálavému teplu a ohni procvičí nejméně jedenkrát za půl roku pouţití těchto 

oděvů, 

c) hasiči určení k pouţívání prostředků pro detekci plynů a nebezpečných látek 

procvičí nejméně jedenkrát za měsíc pouţití těchto prostředků, 

d) určení k řízení vozidel s právem přednostní jízdy, kteří v průběhu 4 týdnů 

neřídili poţární automobil určený pro výjezd k zásahu anebo jiné motorové 

vozidlo stejné hmotnostní kategorie, absolvují bezodkladně kondiční jízdu v 

délce nejméně 10 km bez pouţití výstraţného zařízení, 

e) hasiči z povolání, jimţ má být svěřeno řízení vozidla s právem přednostní 

jízdy, nebo jestliţe jako řidiči vozidla s právem přednostní jízdy měli dopravní 

nehodu, při které došlo k úmrtí, nebo těţké újmě na zdraví, se podrobí 

bezodkladně psychodiagnostickému vyšetření.  

  

 Při pouţívání dýchacích přístrojů a obdobných věcných prostředků poţární ochrany, 

jejichţ provozuschopnost souvisí se zevnějškem hasiče, musí být hasiči upraveni tak, 

aby úprava jejich zevnějšku byla z hlediska provozu věcných prostředků poţární 

ochrany bezpečná. Za bezpečnou úpravu se povaţuje délka vlasů v obličejové části 

maximálně po obočí, nepřesahující ušní boltce a na krku maximálně dosahující po 

úroveň límce košile. Tvář musí být hladce oholena; povolen je pouze krátce střiţený 

knír, který v neupraveném stavu nezasahuje do těsnicí linie masky nebo polomasky.  
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 Dokumentace o pravidelné odborné přípravě obsahuje : 

a) roční plány pravidelné odborné přípravy, které mohou být rozpracovány do 

měsíčních plánů, 

b) protokol o pravidelné odborné přípravě, ve kterém jsou údaje a záznamy o 

odborné přípravě obsahující téma odborné přípravy, datum odborné přípravy a 

seznam na školení přítomných hasičů, a je-li tématem ochrana zdraví a ţivota 

hasičů při zásahu, i jejich podpisy a podpisy školitelů. 

 

 

 

 

3) Střídání směn [21] : 

 

 Střídání směn hasičů z povolání lze uskutečnit jen při současné přítomnosti hasičů, 

kteří sluţbu končí a kteří do sluţby nastupují. Při střídání směn si hasiči z povolání 

vzájemně předají úkoly, poţární techniku, věcné prostředky poţární ochrany a další 

prostředky potřebné pro výkon sluţby. 

  

 Velitel jednotky ustanovený zřizovatelem jednotky nebo hasič z povolání, který byl 

jako velitel jednotky na dobu výkonu sluţby jednotky ve směně určen (dále jen 

"velitel jednotky"), provede kontrolu zda hasiči z povolání nastupující směnu jsou na 

výkon sluţby dostatečně připraveni a upřesní jejich organizační zařazení. 

  

 Hasiči z povolání nastupující směnu upozorní velitele jednotky na všechny 

skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit výkon sluţby, včetně své případné 

nepřipravenosti na výkon sluţby. O nedostatcích a závadách zjištěných při předání 

sluţby, které nebyly ihned odstraněny, provádí velitel jednotky záznam ve stráţní 

knize, včetně záznamu o přijatých opatřeních. (Stráţní knihu jednotky uchovávají po 

dobu 10 let od data posledního zápisu.) 
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4) Zásah jednotky požární ochrany [21] : 

 

 Velitel zásahu : 

 

a) řídí průzkum, vyhodnocuje situaci a s ohledem na získané poznatky organizuje 

soustřeďování a nasazování jednotek, 

b) kontroluje a vyhodnocuje účinnost zásahu a plnění svých rozkazů a pokynů. 

 

 Velitel jednotky za účelem sníţení rizika ohroţení ţivota a zdraví hasičů jednotky : 

a) shromaţďuje informace o nebezpečí a provádí jejich ověřování na místě 

zásahu jednotky, 

b) rozděluje místo zásahu jednotky na zóny s charakteristickým nebezpečím a 

stanovuje odpovídající reţim práce a způsob ochrany hasičů, 

c) upozorní velitele úseku či sektoru, nebo není-li velitel úseku či sektoru určen, 

tak velitele zásahu, pokud poţadavky kladené na jednotku neodpovídají jejímu 

vybavení poţární technikou a věcnými prostředky poţární techniky a pokud při 

stanovení cíle činnosti jednotky při zásahu nebylo přihlédnuto ke konstrukci 

zachraňovaných objektů, charakteru technologických procesů probíhajících v 

těchto objektech a chemickým vlastnostem vznikajících nebo skladovaných 

látek, 

d) dbá, pokud to situace na místě zásahu umoţňuje, aby při nebezpečných 

činnostech, jakými jsou například průzkum, práce v prostředí nebezpečných 

látek, práce ve výškách a hloubkách, byli hasiči jištěni navzájem nebo jiným 

hasičem, 

e) dbá u zasahujících hasičů na pouţívání předepsaného standardního vybavení 

osobními ochrannými pracovními prostředky a věcnými prostředky poţární 

ochrany proti působení nebezpečných látek, zejména chemických, 

radioaktivních a infekčních. 
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9. Nedostatky zjištěné při kontrolách BOZP 

 

Prověrky BOZP jsou prováděny na základě pokynu ředitele HZS KH kraje se 

stanoveným termínem prověrky a jmenováním sloţení komise (velitel poţární stanice, 

bezpečnostní technik, zástupce odborové organizace a zástupci strojní, technické a chemické 

sluţby). K závadám a nedostatkům, které jsou v průběhu prověrky zjištěny, stanový komise 

na místě opatření k jejich nápravě. Dále stanoví termíny jejich odstranění a určí zodpovědné 

osoby.  S písemným vyhodnocením a závěrem provedených prověrek BOZP je seznámen 

ředitel HZS KH kraje. Vedoucí bezpečnostní technik zpracuje a předloţí řediteli HZS KH 

kraje pokyn za celý kraj k odstranění závad zjištěných prověrkou BOZP s termíny odstranění 

a určenými zodpovědnými osobami. 

 

 

 Nejčastější nedostatky zjištěné při ročních prověrkách BOZP u HZS KH kraje, které 

jsem zjistil v období 2002 aţ 2010 se dají shrnout do několika bodů:  

 

 příslušníci neznají a nemají dostatek informací o platných právních předpisech 

 odpovědní příslušníci neznají poţadavky norem a jiných předpisů na revize, kontroly a 

prohlídky vyhrazených technických zařízení  

 předepsaná provozní dokumentace je vedena nedostatečně nebo není vedena vůbec, 

tzn. revizní knihy, místní provozní řády, provozní deníky  

 nezpracované provozní řády 

 nejsou prováděny pravidelné kontroly, revize, odborné prohlídky  

 neprováděná systematická preventivní údrţba 

 stav budov, komunikací, zařízení apod. neodpovídá poţadavkům bezpečné práce 

 nedostatky při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky 

 

 Ne vţdy je však vina na straně HZS KH kraje, i kdyţ je jeho povinností na dodrţování 

bezpečné práce soustavně dohlíţet. Velice často dochází i k porušování zásad a předpisů 

samotnými příslušníky, zejména:  

 nedodrţováním pracovních postupů, provozních řádů, pracovních pokynů, návodů 

k obsluze 

 nepouţívání OOPP 
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10. Vyhodnocení přehledu úrazovosti  

 

10.1 Statistika GŘ HZS ČR 

 HZS krajů měli povinnost  do roku 2005 zasílat záznamy o pracovních úrazech na GŘ 

HZS ČR na základě nařízení ministra vnitra č. 34/1999. Tato statistika byla vypracována 

neoficiálně, pouze jednou se sledovaným obdobím do konce roku 2004. Tato statistika byla 

zpracována podrobně, komplexně a s vypovídajícími údaji. Pokynem generálního ředitele a 

náměstka ministra vnitra č. 40/2005 byl zrušen pokyn vrchního poţárního rady ČR č. 4/1995 

o předkládání záznamů o pracovních úrazech. Od roku 2006 zpracovává statistiku odbor 

analýzy a statistiky GŘ HZS ČR. Podkladem ke zpracování statistiky jsou zprávy od zásahu 

jednotek poţární ochrany. Pracovní úrazy v této statistice jsou roztříděny podle jednotky PO a 

podle druhu zásahu. Nejsou tříděny  podle prováděné činnosti hasiče. Základní zatřídění je do 

8 skupin : 

 Poţár 

 Dopravní nehoda 

 Ţivelná pohroma 

 Únik nebezpečné látky 

 Technická havárie 

 Radiační havárie a nehoda 

 Ostatní mimořádné události 

 Planý poplach 

 

Tato statistika nemá vypovídající schopnost k celkové  problematice BOZP, protoţe 

řeší pouze zásahovou činnost z celkového počtu pracovních úrazů. Statistika postrádá bliţší 

roztřídění jako příčinu, zdroj úrazu nebo délku praxe zraněného hasiče. 

 Od roku 2005 GŘ HZS ČR neplní informační povinnost ve sledování a 

vyhodnocování pracovních úrazů u HZS krajů, řeší pouze statistické sledování úrazů při 

zásahové činnosti. 
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10.2 Statistika HZS KH kraje 

 I kdyţ není ţádná oficiální dostupná statistika, vycházím z vlastní zkušenosti 

bezpečnostního technika HZS KH kraje, kterým jsem od roku 2002 a z mého vlastního 

sledování příčin pracovních úrazů, které jsem zpracoval do čtyř základních tabulek. Zdrojem 

statistiky jsou záznamy o úrazu, které byly řešeny odškodňovací a náhradovou komisí, které 

jsem jako bezpečnostní technik kraje členem. 

 V tabulce č. 2 jsem v prvním řádku uvádím počet úrazů s pracovní neschopností 

hasičů po jednotlivých letech. V druhém řádku je celkový počet dnů pracovní neschopnosti. 

V třetím řádku průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na 1 pracovní úraz. Ve čtvrtém 

 řádku je celková  roční finanční částka vynakládaná na odškodnění hasičů HZS KH kraje. 

V pátém řádku je uvedeno průměrné odškodnění pracovní neschopnosti na jeden pracovní 

úraz.  

 

 

Tabulka č.2 – počet pracovních neschopností (PN) a odškodnění pracovních úrazů 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet 
sluţebních 

úrazů 
26 26 21 21 23 21 15 22 18 

Celkový počet 

dnů PN 
1069 1153 652 620 622 539 647 753 608 

Průměrný 

počet dnů PN 

na 1 úraz 

41,11 44,35 31,05 29,52 27,04 25,67 43,14 34,23 33,78 

Celkové 
odškodnění 

PN  v Kč 

86 811 64 130 142 395 133 458 330 986 152 065 138 427 182 281 286 617 

Průměrné 
odškodnění 

PN na 1 úraz 

v Kč 

3 338 2 466 6 780 6 355 14 390 7 241 9 228 8 285 15 923 

 

 

 Pro lepší přehled jsou v následujících grafech zaneseny jednotlivé řádky tabulky č.2. 
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Graf č. 1 – Počet pracovních úrazů 
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Z grafu č. 1 je zřejmá pomalá sestupná tendence počtu úrazů. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 – Celkový počet dnů pracovní neschopnosti 
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Z grafu č. 2 vyplývá, ţe za posledních 6 let došlo k ustálení celkové  pracovní neschopnosti 

kolem 600 dnů v jednom kalendářním roce.  
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Graf č. 3 – Průměrný počet dnů (směn) pracovní neschopnosti na jeden úraz 
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Průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na 1 úraz nám ukazuje závaţnost zranění 

s následnou dobou léčení. Pro převod na směny musíme počet dnů podělit třemi.   

 

 

 

 

Graf č. 4 – Celkové odškodnění pracovních úrazů v Kč 
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Odškodňovaná částka za roky 2001 a 2002 je niţší z důvodu niţší výplaty odškodnění za 

bolestné (1 bod 30,- Kč, nyní 1 bod 120,- Kč). Odškodňovaná částka za rok 2005 je více neţ 

dvojnásobně vyšší z důvodu vyplacení odškodnění příslušníka za úraz způsobený dopravní 
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nehodou z dvouletou pracovní neschopností, která byla ukončena odchodem příslušníka do 

invalidního důchodu. V roce 2009 došlo ke zvýšení celkového odškodnění o více neţ          

100 000,- Kč oproti předcházejícímu roku, které bylo způsobeno změnou právních předpisů 

upravujících niţší zákonnou náhradu za pracovní neschopnost (první 3 dny pracovní 

neschopnosti nejsou hrazeny) a z toho plynoucí vyšší odškodnění ze strany HZS KH kraje. 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 – Průměrné odškodnění na pracovní neschopnost v Kč 
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Průměrné odškodnění na jeden pracovní úraz  v roce 2005 je ovlivněn vyplacením příslušníka 

za dopravní nehodu (viz. popis grafu č. 4). V roce 2009 průměrné odškodnění na jeden 

pracovní úraz činilo téměř 16 000,- Kč a je vyšší oproti předcházejícímu roku z důvodu 

změny právních předpisů upravujících niţší zákonnou náhradu za pracovní neschopnost a 

z toho plynoucí vyšší odškodnění ze strany HZS KH kraje. 
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 V následujících tabulkách č. 3, 4 a 5 jsou úrazy HZS KH kraje rozděleny do tří základních 

skupin podle činnosti při které došlo k poškození zdraví :  

  -     sportovní činnost (poţární sport a fyzická příprava) 

 -     denní činnost na poţární stanici (organizační řízení) 

 -     zásahová činnost (operační řízení) 

 

 

Tabulka č. 3 – Počet pracovních neschopností při požárním sportu a fyzické přípravě 

Druh prováděné 

činnosti 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Poţární sport 4 4 3 3 5 2 1 2 1 

Fyzická příprava 
- testy 

1  2  1 1  1  

- kopaná 5 8 5 4 4 2 3 2 2 

- nohejbal 2 4 2 3 3 2 1 1 1 

- odbíjená          

- hokej        1 1 

- jiné        1 1 

při sportovní 

činnosti celkem 
12 16 12 10 13 7 5 8 6 

tj. procent z 
celkového počtu 

úrazů 

46 % 61 % 57 % 47 % 57 % 33 % 33,3 % 36,4 % 33,3 % 

 

 

 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny  pracovní úrazy při poţárním sportu a fyzické přípravě. Za 

sledované období došlo k poklesu pracovních úrazů  při poţárním sportu a fyzické přípravě 

téměř o polovinu ze všech pracovních úrazů. V celkovém počtu úrazů pokles představuje z  

57 % na 33,3 %. Tento pokles mohl být v posledních dvou letech ještě větší kdyby nedošlo ke 

zřízení hokejového a florbalového muţstva. Úraz ve florbale je zařazen v řádku jiné.   
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Tabulka č. 4 – Počet pracovních neschopností při organizačním řízení 

Druh prováděné 

činnosti 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Výcvik    1  1 1 1 1 

Námětová cvičení 1       1  

Údrţba  

-  techniky a TP 
2 2 1 1 1 1 2 2 2 

- budov a zařízení         1 

Práce na strojích a 

zařízení 
2   1 1 1 1 1  

Běţný nebo denní 
výkon sluţby 

2    2 2 1  1 

Dopravní nehoda 

při SC 
  1 1    1  

Jiné          

při další denní 

činnosti celkem  
7 2 2 4 4 5 5 6 5 

tj. procent z 
celkového počtu 

úrazů 

27 % 8 % 10 % 19 % 17 % 24 % 33,3 % 27,2 % 27,7 % 

 

 

 

 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny  pracovní úrazy při organizačním řízení (např. výcvik, údrţba 

techniky). Počet pracovních úrazů je v posledních letech neměnný a je do 30 % ze všech 

pracovních úrazů. Při údrţbě techniky dochází nejčastěji k úrazu o teplé povrchy (popálení o 

výfuk), smeknutí stranového klíče při povolování a utahování. 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

Tabulka č. 5 – Počet pracovních neschopností při operačním řízení 

Druh prováděné 

činnosti 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Zásahy  

- příprava výjezdu 
2 1 1 1 1 2  1 1 

- jízda k zásahu 1 1 1 1  1  2 1 

- zásah - poţár 2 3 2 3 2 1 1 2 2 

- dopravní nehoda  1 2  1 3 1 1 1 

- práce na vodě, 

   ve výškách 
1 1  1 2 1 1 1 1 

- čerpání vody   1    1   

- olejová havárie          

- únik 

nebezpečných látek 
         

- technologická     

  pomoc 
         

- technická pomoc 1 1  1  1 1 1 1 

- jiné          

při zásahové 

činnosti celkem 
7 8 7 7 6 9 5 8 7 

tj. procent z 

celkového počtu 
úrazů 

27 % 31 % 33 % 33 % 26 % 43 % 33,3 % 36,4 % 39 % 

 

 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny úrazy při operačním řízení (zásahová činnost). Jako nejrizikovější 

je zásah při poţáru, nastupování a vystupování z vozidla. 
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Graf č. 6 – Rozložení úrazovosti mezi jednotlivé činnosti 
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 Z celkového rozboru sluţebních úrazů vyplývá, ţe nejčastější příčinou pracovního 

úrazu je sportovní činnost (poţární sport a fyzická příprava).  Od roku 2003 dochází kaţdým 

rokem k poklesu sluţebních úrazů, který je u našeho HZS KH kraje podle mého názoru 

způsoben působením všech bezpečnostních techniků na velitele čet a druţstev, kteří 

organizují fyzickou přípravu. Z vlastního sledování bylo zjištěno, ţe k úrazům dochází 

v začátku fyzické přípravy nebo na jejím konci. Proto byl vţdy kladen důraz na rozcvičení 

celého těla. 

 Nejméně sluţebních úrazů nastává při denní činnosti hasičů na poţární stanici, 

v průměru 5 úrazů za rok.    

 Z rozboru dále vyplývá, ţe v operačním řízení je nejčastější příčinou sluţebního úrazu 

nastupování a vystupování z vozidla a hašení poţáru v zakouřeném a neznámém prostředí.  

 Nejprve se zmíním o nastupování a vystupování z poţárního vozidla. Jednou z příčin 

úrazů jsou stísněné prostory garáţového stání poţární techniky. Toto stísnění prostor je 

způsobeno umístěním stanic z jedné třetiny v historickém centru měst, bez moţnosti dalších 

stavebních úprav, které by tento neţádoucí stav změnily. Další příčinou se v poslední době 

stávají spodní nástupní pohyblivé stupačky u poţárních vozidel, které se pouţívají z důvodu 
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zvýšené průchodnosti poţárních vozidel terénem. Při rychlém nastupování do vozidla dochází 

k pohybu stupačky s následným podklouznutím a vzniku úrazu. Při rychlém vystupování 

z poţárních vozidel na místě zásahu dochází k úrazům z důvodu nerovnosti terénu, nebo při 

špatných klimatických podmínkách (např. náledí).     

 Příčinou úrazů při hašení poţárů je práce hasičů v zakouřeném a neznámém prostředí, 

kdy uvnitř budov dochází k pádům na schodech, pádům do prohlubní a nezakrytých otvorů, 

nebo při pádu předmětů na hasiče. 

 Z rozboru dále vyplývá, ţe nejvíce úrazů podle odslouţených let je do 5 let od nástupu 

u HZS KH kraje. Dlouhodobě pod průměrem v počtu úrazů hasič s praxí 10 aţ 20 let  a nad 

20 let. Odráţí se v tom nejen získané zkušenosti, ale i postupné sniţování sportovních aktivit, 

coţ ovšem nelze jednoznačně hodnotit jako klad.  
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11. Dopady pracovních úrazů na početní stavy jednotky 

HZS KH kraje 
 

 

Pro hodnocení dopadů pracovních úrazů na početní stavy jednotky HZS KH kraje 

provedeme rozdělení úrazů pro potřeby této kapitoly na úrazy s dopadem a bez dopadu na 

činnost jednotky poţární ochrany. 

 

 

11.1 Rozdělení úrazů 

Úrazy pro naše sledování lze rozdělit do tří skupin :   

- úraz bez pracovní neschopnosti (zanesení úrazu do knihy úrazů) 

- úraz do tří dnů pracovní neschopnosti (zanesení úrazu do knihy úrazů) 

- úraz nad tři dny pracovní neschopnosti (zanesení do knihy úrazů a vyplnění 

záznamu o úrazu) 

 

 Úraz bez pracovní neschopnosti - představuje náhradu pouze za bolestné 

ohodnocení, bez pracovní neschopnosti, který nemá vliv na výkon sluţby. 

 Úraz do tří dnů pracovní neschopnosti – představuje pracovní neschopnost tři 

kalendářních dny. To znamená, ţe do další směny je hasič schopen výkonu sluţby. 

 Úraz nad tři dny pracovní neschopnosti – pracovní neschopnost nad tři kalendářní 

dny. To znamená, ţe pracovní neschopností jsou ovlivněny i další směny hasiče. U HZS KH 

kraje pracovní neschopnost trvá v průměru 33 dní = 11 směn.  

 

 

11.2 Početní stavy HZS KH kraje 

 Pracovní úrazy nad tři dny pracovní neschopnosti mají vliv na početní stavy všech 

jednotek, zejména poţárních stanic typu P1. Jako příklad uvedu naše početní stavy 

výjezdových hasičů.   HZS KH kraje se skládá z jedné stanice typu C3 (1 + 20), čtyř stanic 

typu C1 (1 + 10) a osmi stanic typu P1 (1 + 5). Počet příslušníků v jedné směně v celém kraji 

činí  100 hasičů.   
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Tabulka č. 6 – Početní stavy výjezdových hasičů HZS KH kraje 

Požární stanice Typ požární stanice  Základní  početní stav 

ÚZEMNÍ   ODBOR  HRADEC  KRÁLOVÉ 

Hradec Králové C3 20 

Nový Bydžov P1 5 

ÚZEMNÍ   ODBOR  JIČÍN 

Jičín C1 10 

Nová Paka P1 5 

Hořice P1 5 

ÚZEMNÍ   ODBOR  NÁCHOD 

Náchod C1 10 

Jaroměř P1 5 

Broumov P1 5 

ÚZEMNÍ   ODBOR  RYCHNOV  NAD  KNĚŢNOU 

Rychnov nad Kněžnou C1 10 

Dobruška P1 5 

ÚZEMNÍ   ODBOR  TRUTNOV 

Trutnov C1 10 

Dvůr Králové nad 

Labem 
P1 5 

Vrchlabí P1 5 
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Počet příslušníků na stanici je dán systemizací  HZS KH kraje schválenou generálním 

ředitelem HZS ČR na plný početní stav.  Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a 

činnosti jednotek poţární ochrany stanovuje základní a minimální početní stav příslušníků 

směny (viz. tabulka č.7). 

 

 

 

Tabulka č. 7 – Základní  a minimální početní stav příslušníků směny 

Typ požární stanice Základní  početní stav Minimální početní stav 

C3 20 14 

C1 10 8 

P1 5 4 

  

 

 

 

11.3 Analýza nepřítomnosti hasiče na požární stanici 

 Musíme se zabývat otázkou nepřítomností hasiče na poţární stanici vyvolanou např. 

čerpáním dovolené, nemocí, ozdravným pobytem, odbornými kurzy, účastí na poţárním 

sportu, případně studijním volnem. Ne všichni hasiči mají nárok na ozdravný pobyt, účastní 

se poţárního sportu nebo jsou nemocní. Například na ozdravný pobyt má nárok 43 % 

výjezdových hasičů v kraji. V následující tabulce jsem se snaţil zohlednit výše uvedené 

faktory a to jako minimální a maximální nepřítomnost hasiče na poţární stanici v jednom 

kalendářním roce. Počet nepřítomných směn byl vztaţen k průměru vzorku 10 hasičů na 

všech typech poţárních stanic HZS KH kraje a rozdílného zařazení hasiče na poţární stanici.  
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Tabulka č. 8 – Počet směn nepřítomnosti hasiče v jednom roce 

Druh nepřítomnosti 

Minimální nepřítomnost  

v 1 roce  

(směn) 

Maximální nepřítomnost        

v 1 roce 

 (směn) 

Dovolená 14 14 

Nemoc 0 5 

Ozdravný pobyt 0 5 

Odborné kurzy  4 6 

Poţární sport 0 10 

Studijní volno 0 20 

C E L K E M  18 55 

Procentní vyjádření 

nepřítomnosti k počtu 

všech směn 

15 % 45 % 

 

 

 Z tabulky č. 8 vyplývá, ţe při minimální nepřítomnosti hasiče na poţární stanici 

neodslouţí v kalendářním roce 18 směn, čemu odpovídá 15 % nepřítomnost. Maximální 

nepřítomnost hasiče na poţární stanici představuje 55 směn, čemu odpovídá 45 % 

nepřítomnost. Maximální nepřítomnost se jeví jako málo pravděpodobná, i kdyţ můţe nastat. 

Výpočtem minimální a maximální nepřítomnosti hasiče jsem stanovil hranice intervalu, ve 

kterém se kaţdý hasič nachází.    

 V jednom kalendářním roce má hasič 122 směn a v ideálním případě odslouţí 104 

směn při započtení dovolené a odborných kurzů. V nejméně příznivém případě odslouţí       

67 směn. V následující tabulce jsem zohlednil minimální a maximální nepřítomnost hasiče a 

případný pracovní úraz.  
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Tabulka č. 9 – Počet směn nepřítomnosti hasiče v jednom roce včetně pracovního úrazu 

Druh nepřítomnosti 

Minimální nepřítomnost  

v 1 roce  

(směn) 

Maximální nepřítomnost        

v 1 roce 

 (směn) 

Celková nepřítomnost 18 55 

Pracovní úraz 11 11 

C E L K E M  29 66 

Procentní vyjádření 

nepřítomnosti k počtu 

všech směn  

23 % 54 % 

 

 

  V prvním případě hasič neodslouţí 18 směn a v případě úrazu s průměrnou pracovní 

neschopností 11 směn dojde ke zvýšení nepřítomnosti na 29 směn, čemu odpovídá 23 % ze 

všech směn. V druhém, horším případě, hasič neodslouţí 55 směn a v případě průměrného 

pracovního úrazu dojde ke zvýšení nepřítomnosti na 66 směn, čemu odpovídá 54 % ze všech 

směn. 

 Dopady pracovních úrazů mají vliv na početní stavy poţárních stanic zejména v našem 

případě typu P1. Hasič na této poţární stanici neodslouţí minimálně 18 směn v roce, co 

představuje při ideálním rozloţení, ţe 9 měsíců slouţí na poţární stanici v minimálním 

početním stavu – čtyř hasičů a 3 měsíce v plném početním stavu. Případný průměrný úraz 

v trvání 33 dnů (11 směn) můţe podle doby vzniku zapříčinit, ţe 10 měsíců budou slouţit 

v počtu čtyř hasičů a 2 měsíce v plném početním stavu, nebo 1 měsíc v počtu tří hasičů,         

8 měsíců v počtu čtyř hasičů a 3 měsíc v plném početním stavu. V druhém uvedeném případě 

by po dobu 1 měsíce poţární stanice nedosahovala minimálního početního stavu to znamená, 

ţe poţární jednotka je neakceschopná.   

 Při maximální nepřítomnosti jednoho hasiče je poţární stanici typu P1 po dobu 3 aţ 6 

měsíců podle doby vzniku úrazu v početním stavu tří hasičů, to znamená, ţe jednotka poţární 

ochrany je neakceschopná k výjezdu.  

 Z výše uvedeného plyne, ţe na poţárních stanicích jsou stavy hasičů větší část roku na 

minimálním početnímu stavu. Více ohroţeny jsou malé poţární stanice typu P1 a případný 

úraz můţe zapříčinit neakceschopnost jednotky k výjezdu.   
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 Poţární stanice typu P1 se skládá z pěti hasičů zařazených jako velitel druţstva, 

strojník a tří hasiči. Velice záleţí, kdo z hasičů je nepřítomen, zda velitel druţstva nebo 

strojník. Z toho plyne, koho musíme nahradit a jakou odbornou způsobilost musí mít.  

 Nyní můţeme tento stav řešit přesunem příslušníka s patřičnou odbornou způsobilostí 

z jiné směny nebo z jiné poţární stanice v rámci územního odboru, zejména poţární stanice 

typu C. 

 Tento stav lze řešit zajištěním duplicitního školení (odborná příprava) více osob  na 

poţární stanici, neţ stanovuje systemizace sluţebních míst. Jedná se zejména o velitele 

druţstva (kurz - taktické řízení), strojníka (strojní kurz) a techniky technické a chemické 

sluţby. Toto se týká i poţární stanice typu C, ze které by došlo k přesunu hasiče na poţární 

stanici typu P1 v rámci územního odboru. 
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12. Závěr 

 

 Ve své práci jsem podchytil právní a ostatní předpisy zabývající se BOZP a 

základními povinnostmi sluţebních funkcionářů a HZS kraje podle sluţebního zákona [19]. 

Získaný přehled by mohl slouţit při školení příslušníku.   

 Práce dále obsahuje základní pravidla pro zajištění BOZP hasičů u zásahu a pouţití 

osobních ochranných prostředků, které jsou určeny zejména veliteli zásahu poţární jednotky. 

Velitelem zásahu musí být hasič se znalostmi, zkušenostmi a znalostí základních technických 

parametrů techniky i OOP, protoţe nese odpovědnost za zasahující hasiče, a protoţe má právo 

nařídit porušení předpisů BOZP.  

 Z rozboru pracovních úrazů u HZS KH kraje vyplývá, ţe nejčastější příčinou 

sluţebního úrazu je sportovní činnost (poţární sport a fyzická příprava). Od roku 2003 se 

kaţdým rokem tento počet sniţuje. 

 Nejméně sluţebních úrazů u HZS KH kraje nastává při denní činnosti hasičů na 

poţární stanici, v průměru 5 úrazů za rok. Je to hodnota, u které zřejmě nedojde k dalšímu 

sníţení. HZS KH kraje se územně skládá z pěti okresů, a to představuje průměr jednoho 

sluţebního úrazu na Územní odbor.    

 Nejčastější příčinou pracovních úrazu u HZS KH kraje v operačním řízení je 

nastupování a vystupování z vozidla a hašení poţáru v zakouřeném a neznámém prostředí. 

Metodický list na tato očekávaná nebezpečí upozorňuje, přesto by hasiči měli při nastupování 

a vystupování z poţárního vozidla neustále dbát na zvýšené nebezpečí způsobené stísněnými 

prostory garáţového stání a spodní nástupní pohyblivé stupačky. Příčinou úrazu při hašení 

poţáru je práce hasiče v zakouřeném a neznámém prostředí, kdy uvnitř budov dochází 

k pádům na schodech, pádům do prohlubní a nezakrytých otvorů, nebo při pádu předmětu na 

hasiče. 

 HZS KH kraje vyplatí na odškodnění pracovních neschopností hasičů ročně cca 

286 000,- Kč. Tato částka by mohla být vyuţita mnohem efektivněji a to např.na údrţbu 

stávající techniky a na nákup nové. 

 Dopady úrazů na jednotky dobrovolných hasičů nejsou zpracovány z důvodu 

nedostatku potřebných dat nutných k relevantnímu vyhodnocení. Proto jsem vyhodnotil  

pouze úrazy Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Dopady pracovních 

úrazu na činnost jednotky HZS KH kraje byly vypočteny na minimální a maximální 

nepřítomnost hasiče na poţární stanici i s případným průměrným úrazem. Porovnáním počtu 
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hasičů na poţární stanici s minimálním početním stavem bylo zjištěno, ţe  nejvíce ohroţeny 

jsou zejména malé poţární stanice typu P1. Při minimální nepřítomnosti hasičů na poţární 

stanici (dovolená, odborné kurzy) 9 měsíců slouţí hasiči při minimálním početním stavu a 3 

měsíce v základním početním stavu. Jakákoliv další nepřítomnost jednoho hasiče (nemoc, 

ozdravný pobyt, poţární sport, studijní volno) či  případný pracovní úraz zapříčiní na poţární 

stanici, ţe budou slouţit 1 měsíc v počtu tří hasičů, 8 měsíců v počtu čtyř hasičů a 3 měsíce 

v základním početním stavu. Výsledkem je, ţe 1 měsíc poţární stanice nedosahuje 

minimálního početního stavu – jednotka je neakceschopná. Při maximální nepřítomnosti 

jednoho hasiče je poţární stanice typů P1 po dobu 3 aţ 6 měsíců podle doby vzniku úrazu 

nedosahuje minimálního početního stavu – jednotka je neakceschopná. Přesunem hasiče z jiné 

směny nebo jiné poţární stanice v rámci územního odboru si vyţádá nutnost zajistit duplicitní  

proškolení hasičů ve větším rozsahu, neţ určuje systemizace sluţebních míst. Toto se týká 

zejména velitelů druţstev a strojníků.   

 

 Svou diplomovou prací jsem jistě neobsáhl  celou problematiku bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Snaţil jsem se vyzdvihnout dopady pracovních úrazů na činnost jednotky 

HZS KH kraje, se kterými jsem se setkal při práci bezpečnostního technika. 
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Počátky  a vývoj péče o bezpečnou práci 

 

 První zmínky řešení otázek bezpečnosti se objevují jiţ 1800 let před naším 

letopočtem, kdy babylonský panovník Chammurapi (ve starších materiálech i Chammurabi) 

vydal 271 zákonů, z nichţ se několik vztahovalo k bezpečnosti a mnohé upravovaly tresty a 

náhrady za poranění způsobené jiné osobě, ať úmyslně nebo bezděčně. Např. zákon č. 198: 

„Jestliţe některá osoba vypíchne oko nebo zlomí kost jinému svobodnému člověku, zaplatí 

jednu zlatou minci“. Chammurapi také stanovil přísné tresty za nebezpečné stavební práce a 

poţadované záruky ţivotnosti stavby. Zákon č. 229: „Jestliţe stavitel pro někoho staví dům a 

nepostaví jej řádně a dům, který postavil, spadne a zabije vlastníka domu, pak bude tento 

stavitel potrestán smrtí“. Ve starém Egyptě, kolem roku 1500 před Kristem egyptský 

panovník Ramses III. údajně najal lékaře k péči o dělníky v dolech a v kameno lomech a na 

stavbách veřejně prospěšných děl, jako vodních kanálů a velkých chrámů. A tak bychom 

mohli  pokračovat.  Z historických pramenů je tedy zřejmé, ţe společenská odpovědnost za 

jiné osoby byla i v minulosti nedílnou součástí vyspělých civilizací. 

 Z historie bezpečnosti práce nejen  v českých zemích je  vznik a rozvoj této oblasti  

spojen především s průmyslovou revolucí. Po druhé světové válce došlo nejen u nás k 

výraznému urychlení rozvoje průmyslu a technologií. Vznikají nové materiály, nové 

technologie a dokonce i nová průmyslová odvětví. Dochází ke stále intenzivnějšímu úsilí o 

zvýšení efektivnosti výroby. Prudký rozvoj průmyslu byl ale provázen vysokou pracovní 

úrazovostí, přetrvávající aţ do padesátých let. Důvodem byly nedostatečné zkušenosti a 

příprava pracovníků, zavádění nových technologií a zvýšený důraz na produktivitu. Hledají se 

cesty a způsoby, jak tento negativní vývoj zvrátit. Vznikají instituce, které zkoumají, jak 

především zvýšit bezpečnost strojů a zařízení, protoţe se předpokládá, ţe bezpečný stroj 

automaticky znamená bezpečnou práci. Praxe ukázala, ţe tento předpoklad má pouze 

omezenou platnost. Bezpečné technické zařízení je důleţitým a nezbytným předpokladem, ale 

v pracovních systémech, jejichţ součástí je člověk, je bezpečnost práce významně ovlivněna 

právě jeho vlastnostmi, schopnostmi a chováním. Člověk, lidský činitel, je nejslabším a 

nejméně spolehlivým článkem pracovních systémů.  

 Pokud nahlédneme do historie předpisů v našich zemích jako součásti Rakouska-

Uherska, tak ustanovení § 74 novelizovaného ţivnostenského zákona (zák. č. 22/1885 ř. z.), 

stanovil zaměstnavateli povinnost, ţe musí upravit pracovní dílny a stroje tak, aby dělník, 

který je opatrný, nebyl v nebezpečí snadného poškození. Při kontrolách však inspektoři nebyli 
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jednotní a stávalo se při výměně inspektorů, ţe nový inspektor poţadoval úpravy zařízení a 

strojů, který jeho předchůdce měl za dostatečně zabezpečené. Proto bylo vydáno ministerské 

nařízení č. 176/1905 ř. z., které bylo prvním bezpečnostním předpisem na našem území. 

Nařízení bylo vydáno pro ţivnostenské inspektory a stanovovalo, co mohou na podnikatelích 

poţadovat. Nařízení se vztahovalo na: 

 pracovní místnosti 

 parní kotle 

 silostroje (strojovna, motory) 

 transmise 

 dělné (pracovní) stroje a závodní zařízení 

 vytahovadla, zdvihadla, beranidla a buchary 

 dopravní zařízení 

 skladní místnosti 

 ochranné pomůcky 

 

 Zmiňované rakouské předpisy tvořili základ pro vznikající obdobné předpisy a byly 

platné i v Československu, postupně ale byly novelizovány a doplňovány. V roce 1938 bylo 

vydáno vládní nařízení č. 41, jimţ se vydávaly předpisy na ochranu ţivota a zdraví 

pomocných dělníků. Nařízení platilo aţ do r. 1982. Péči o bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci a o stálé zlepšování pracovních podmínek, jako rovnocennou a neoddělitelnou součást 

plánování a plnění výrobních a ostatních pracovních úkolů, včetně rozvoje nové techniky 

ukládal zákon o bezpečnosti při práci č. 67/1951 Sb., jakoţ i později přijatý zákon o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci č. 65/1961 Sb., včetně zákoníku práce č. 65/1965 Sb.  

Zároveň byly stanoveny formy a způsob kontroly nad dodrţováním povinností daných 

zákonnými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 Ţe péče o bezpečnou práci nebyla zanedbávána, dokazuje i ukázka plakátu 

upozorňující na moţné nebezpečí. 
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Přehled základních právních předpisů BOZP 

 

Zákony 
 

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto zákonu je schválena řada nařízení 

vlády, týkajících se jednotlivých zařízení, výrobků, spotřebičů apod. 

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

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

činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění pozdějších předpisů 

(o dalších poţadavcích BOZP). 

Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpis. 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpis. 

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

zákon), ve znění pozdějších předpis. 

 

 



Příloha č. 2 

2 - 3 

 

Bc. Petr Šumpík                          Dopad pracovních úrazů na činnost jednotky poţární ochrany 

 

Vyhlášky 

 
Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení 

a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická  

zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení  

a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých 

kotelnách. 

Vyhláška MZd č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí 

z povolání a vydává seznam zdravotnických  zařízení, která tyto nemoci uznávají.  

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky poţární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání ţivic v tavných nádobách.  

Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodění bolesti a ztíţení společenského uplatnění, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným 

ţenám, kojícím ţenám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvím, a 

podmínky, za nichţ mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na 

povolání. 

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

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu při provádění biologických  expozičních testů a náleţitostí hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli. 

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení 

a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou vodu a 

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Vyhláška č. 328/2001 Sb., o zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. 

Vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech sluţebních stejnokrojů příslušníků Hasičského 

záchranného sboru České republiky, jejich pouţívání a způsobu vnějšího označení, a vzoru 

sluţebního průkazu (vyhláška o vystrojování a sluţebním průkazu příslušníků Hasičského 

záchranného sboru České republiky) 

 

Nařízení vlády 

 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence,, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 

ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky. 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací.  

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

 Nařízení vlády č. 1/2008 Sb.,  o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 

Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za 

poškození na zdraví při plnění úkolů poţární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.  

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších 

předpisů.  
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Postup hodnocení rizik 

 
 

Postup při hodnocení rizik by měl být následující [25] :  

a) specifikovat činnost, vyhledat a identifikovat rizika, zjistit jejich příčiny a zdroje  

b) určit hodnotu rizika a zařadit do skupiny podle přijatelnosti 

c) určení nápravných opatření v závislosti na stupni rizika 

 

ad a) vyhledávat a identifikovat rizika, zjistit jejich příčiny a zdroje [25] 

 O rizicích spojených s jednotlivými činnostmi je důleţité mít co nejúplnější informace 

o jejich charakteru a způsobu provádění. Podrobné údaje a celkový přehled je vhodné získat 

prostřednictvím vyplněných tiskopisů nebo tabulek, které však nejsou předepsány.   

 

ad b) určení hodnoty rizika zařazení do skupin podle přijatelnosti [25] 

 Tímto krokem je myšleno ohroţení,  nebezpečí,  přiřazení stupně pravděpodobnosti a 

stupně závaţnosti. Určení hodnoty rizika je uvedeno v příloze č. 3  [25]. 

 

ad c) určení nápravných opatření v závislosti na stupni rizika [25] 

 Podle hodnoty rizika musí být navrţena opatření ke sníţení, popřípadě úplné eliminaci 

daného nebezpečí. Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k 

prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí:    

 omezování vzniku rizik, 

 odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

 přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců 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 nejniţší počet 

nutný pro zajištění provozu, 
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 plánování při provádění prevence rizik s vyuţitím 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. 

 

 Vydaná opatření je HZS kraje povinen přizpůsobovat opatření měnícím se 

skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodrţování a zajišťovat zlepšování stavu 

pracovního prostředí a pracovních podmínek.  

 Tyto postupy se shodují i u zásahu hasičů a jsou v souladu s metodickými listy, které 

podle druhu činnosti mohou obsahovat : charakteristiku, předpokládaný výskyt, úkoly a 

postup činnosti, ochranu a očekávané zvláštnosti.   
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Určení hodnoty rizika  
 

 

Stanovení pravděpodobnosti vzniku nebezpečí nebo ohrožení 
    

Stupeň Pravděpodobnost Frekvence vzniku Čas působení 

1 Velmi nízká Vznik je téměř vyloučen Téměř nemožné  

      ohrožení 

2 Nízká Vznik je málo pravděpodobný, Velmi malé  

    ale možný ohrožení 

3 Střední Jev vznikne někdy Malé ohrožení 

        

4 Vysoká Jev vznikne několikrát během Časové ohrožení 

    životnosti zařízení   

5 Velmi vysoká Jev vzniká velmi často Nepřetržité  

      ohrožení 

 

Tabulka č. 1 -    Stupně pravděpodobnosti pro přiřazení míry nebezpečí nebo ohroţení   

 

 

Hodnocení stupně závažnosti možného úrazu nebo škody 

   

Stupeň Důsledek Popis důsledku 

      

1 Zanedbatelný Drobné poranění, zanedbatelná porucha systému 
      

      

2 Málo významný Lehký úraz, drobné poškození systému. 
      

      

3 Významný Závažnější úraz, závažné poškození systému, finanční ztráty. 
      

      

4 Kritický Těžký úraz, nemoc z povolání, rozsáhlé poškození systému 

    ztráty ve výrobě, velké finanční ztráty 

      

5 Katastrofický Smrtelný úraz, úplné zničení systému, nenahraditelné ztráty. 
      

 

Tabulka č. 2 -  Stupně závaţnosti úrazu nebo škody pro přiřazení do tab. č. 3 

  

 Konečnou fází tohoto kroku je vyjádření rizika (pouţil jsem  vyjádření maticové tab. č. 3),  

a následným posouzením přijatelnosti rizika  v úrovních uvedených v následující tabulce č. 4.  

 

 

 



Příloha č. 3 

4 - 4 

 

Bc. Petr Šumpík                          Dopad pracovních úrazů na činnost jednotky poţární ochrany 

 

  

    Málo        
Důsledek Zanedbatelný významný Významný Kritický Katastrofický 

   --------------------           

Pravděpodobnost 1 2 3 4 5 

            
1 Velmi nízká 1 2 3 4 5 
            
            
2 Nízká 2 4 6 8 10 
            
            
3 Střední 3 6 9 12 15 
            
            
4 Vysoká 4 8 12 16 20 
            
            
5 Velmi 
vysoká 5 10 15 20 25 
            

  

 Tabulka  č. 3 -   Maticové vyjádření rizika 

 

  

            

Hodnota rizika Posouzení přijatelnosti Kriteria bezpečnosti   

            

            

1 až 4 Riziko přijatelné Systém je bezpečný   

            

      Systém je bezpečný podmínečně, 

5 až 8 Riziko mírné   je nutné vyškolení obsluhy,   

      kontroly apod.     

            

9 až 12 Riziko nežádoucí Systém je nebezpečný - je nutné 

      uplatnit ochranná opatření   

            

15 až 25 Riziko nepřijatelné Okamžité opatření, případně   

      odstavení systému   

   

 Tabulka č. 4  -   Určení hodnoty rizika 

 



Příloha č. 4 

1 - 4 

 

Bc. Petr Šumpík                          Dopad pracovních úrazů na činnost jednotky poţární ochrany 

Rozhodnutí o zařazení práce do kategorií 
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Druhy lékařských prohlídek 

  

 

 Vstupní prohlídka se provádí 

 u občana před přijetím do sluţebního poměru, 

 u příslušníka před ustanovením na sluţební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní 

poţadavek na zdravotní způsobilost, 

 u příslušníka, u něhoţ má dojít k rozšíření činnosti nad rámec posouzení zdravotního 

stavu. 

 

 

 

 Periodická prohlídka se provádí 

 jednou za dva roky ode dne provedení vstupní nebo poslední periodické prohlídky, 

pokud zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného 

zdraví není stanoveno jinak, v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, 

elektrokardiografického vyšetření a dalších odborných vyšetření, jejichţ rozsah 

stanoví lékař zařízení závodní preventivní péče podle zdravotního stavu příslušníka a 

nároků vyplývajících ze sluţebního místa. 

 

 Pokud není periodická prohlídka vykonána v stanovené periodě, tzn. k stanovenému 

dni, měsíci a roku, je zaměstnanec pro tuto práci nezpůsobilý. 

 

 

 

 

  Mimořádná prohlídka se provádí  

 za účelem zjištění a posouzení toho, zda došlo nebo nedošlo ke ztrátě nebo změně 

zdravotní způsobilosti k výkonu sluţby na sluţebním místě, nebo dalších skutečností 

stanovených vyhláškou o zdravotní způsobilosti. 

 

 Mimořádná prohlídka se provádí, pokud 

  ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

podle zvláštních právních předpisů, 
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 byl výkon sluţby přerušen z důvodu nemoci po dobu delší neţ 6 týdnů nebo těţkého 

úrazu nebo onemocnění spojeného s bezvědomím nebo jiné těţké újmy na zdraví, 

  

 došlo k přerušení výkonu sluţebního místa nebo sluţby na dobu delší neţ 6 měsíců. 

 

 na návrh sluţebního funkcionáře příslušného bezpečnostního sboru, pokud příslušník 

vykazuje při výkonu sluţby takové nedostatky, ţe lze důvodně předpokládat, ţe došlo 

ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti k výkonu sluţebního místa, nebo sluţby, 

  

 z podnětu lékaře zařízení závodní preventivní péče, nebo ošetřujícího lékaře, pokud 

zjistí, ţe došlo k takové změně zdravotního stavu příslušníka, která odůvodňuje změnu 

zdravotní způsobilosti, 

  

 na ţádost příslušníka, pokud vysloví důvodné podezření ze ztráty zdravotní 

způsobilosti, nebo důvodnou domněnku, ţe jeho zdravotní obtíţe vznikly, nebo se 

zhoršují v souvislosti se zdravotní náročností výkonu sluţebního místa, na kterém je 

zařazen. 

 

 

  Výstupní prohlídky se provádí 

 při výstupní prohlídce, jejímţ účelem je zhodnotit vliv výkonu sluţby na zdraví 

příslušníka, se provádí lékařská vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky, popřípadě další 

odborná vyšetření, jejichţ rozsah stanoví lékař zařízení závodní preventivní péče podle 

zjištěného zdravotního stavu příslušníka. 

  

 ukončením sluţebního poměru, 

 

 převedením příslušníka na sluţební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní 

poţadavek na zdravotní způsobilost, nebo před ukončením rizikového výkonu sluţby. 
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Druhy školení  

  

Druhy školení, kdo školení provádí, termíny školení [25]. 

  

 vstupní školení při nástupu do práce 

 zúčastňují se:  - všichni nově přijatí příslušníci 

   - osoby nastupující  na brigádu, praxi, vracející se z mateřské dovolené  

      apod. 

 provádí :  - sluţební funkcionář – přímý nadřízený 

 termín:  - ihned po přijetí příslušníka do sluţebního poměru, před nástupem na 

     pracoviště  

 

 

 školení příslušníků 

 zúčastňují se:  - všichni příslušníci a osoby, jeţ absolvovali vstupní školení 

   - příslušníci přecházející v rámci organizace na jiné pracoviště, jiný  

     stroj, či pracovní místo 

 provádí: - sluţební funkcionář – přímý nadřízený, moţno ve spolupráci s OOZ  

      v oblasti BOZP 

 termín:  - ihned po absolvování vstupního školení 

   - periodicky v termínech 1x ročně 

     (v případech přijatelného rizika, to znamená bezpečného systému 

     práce, je moţno termín prodlouţit na 1x za 2 roky)   

  

 

 školení sluţebních funkcionářů 

 zúčastňují se:  - vedoucí organizačního celku 

   - vedoucí organizačních útvarů 

   - osoby provádějící vstupní školení 

   - další osoby, o kterých můţe rozhodnout vedoucí organizačního celku 

 provádí: - OOZ v oblasti BOZP 

 termín:  - u nově přijatých příslušníků zpravidla do 3 měsíců po nástupu 

 - periodicky 1x za 3 roky 
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 školení příslušníků v odborných profesích 

 (např. elektrikáři, svářeči, topiči, jeřábníci, řidiči, řidiči výtahů, obsluhy a revizní 

 technici vyhrazených technických zařízení apod.) 

 Tato odborná školení nenahrazují opakovaná školení u HZS, včetně jejich ověření 

znalostí. 

 zúčastňují se: - osoby, provádějící dané profese a činnosti u nichţ je absolvování  

      odborných školení povinností 

 provádí: - osoby a instituce mající oprávnění k provádění daných odborných  

      školení 

 termíny: - dle poţadavků jednotlivých odborností 

 

 

 

 

Osnovy školení [25] 

Při vypracování osnov školení je třeba vycházet z následujících podkladů a zdrojů: 

 právní předpisy týkající se BOZP 

 další předpisy (ČSN, EN, TPG, TD apod.) 

 výsledky hodnocení rizik včetně opatření, kategorizace pracovišť 

 pokyny HZS 

 dokumentace o strojích, technických zařízeních a technologiích 

 výsledky prověrek BOZP 

 opatření z neţádoucích událostí na pracovištích 

 přehled pracovních úrazů a nemocí z povolání za posledních 5 let 

 

 Hlavním úkolem a smyslem uvedených povinností je připravit příslušníka pro 

pracovní pozici (zařazení) z hlediska teorie i praxe tzn. doplnit jejich kvalifikační poţadavky 

o skutečnosti, které se týkají jejich práce a pracoviště a dále soustavně vyţadovat a 

kontrolovat jejich dodrţování.  
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 Uvedené poţadavky kladou důraz na prokazatelnost všeho, co se týká školení, 

informací a pokynů. Jinými slovy, písemné doklady o tom, jaké školení, v jakém rozsahu, 

s jakým obsahem bylo pro příslušníky zajištěno, co bylo předmětem informací a pokynů a kdo 

je poskytnul, zda tato sdělení byla příslušníkům srozumitelná a zda jimi byla pochopena.  

  

 HZS kraje postupuje v souladu s výše uvedenými právními předpisy a pokynem GŘ 

HZS ČR a náměstka MV č. 17/2003, kterým se stanovují normy znalostí hasičů.  

 

 HZS kraje vede řádnou evidenci o školeních, informacích a rozkazech k bezpečnosti a 

ochraně zdraví příslušníků při výkonu sluţby.  

 

 



Příloha č. 7 

1 - 8 

 

Bc. Petr Šumpík                          Dopad pracovních úrazů na činnost jednotky poţární ochrany 

Odškodňování příslušníků podle služebního zákona 

 

 Oblast náhrady škody na zdraví upravuje pro příslušníky sluţební zákon [19],  pro 

občanské zaměstnance tuto oblast upravuje zákoník práce [18].  

 

 Služebním úrazem [19]  se rozumí porušení zdraví, které bylo příslušníkovi 

způsobeno při plnění sluţebních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nezávisle na jeho vůli, 

krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů mechanické  příp. jiné povahy, 

např. chemické (otrava chemickými látkami). Sluţebním úrazem je i úraz, v důsledku něhoţ 

došlo při plnění sluţebních úkolů či v přímé souvislosti s ním ke smrti příslušníka.  

 

 Plněním služebních úkolů [19] se rozumí výkon sluţebních povinností vyplývajících 

ze sluţebního poměru, jiná činnost vykonávaná na příkaz HZS a činnost, která je předmětem 

sluţební cesty. V přímé souvislosti s plněním sluţebních úkolů jsou kromě jiného i úkony 

potřebné k výkonu sluţby (práce) a úkony během sluţby (práce) obvyklé nebo nutné před 

počátkem sluţby (práce) nebo po jejím skončení. Výjimku z takovýchto úkonů však tvoří 

cesta do zaměstnání a zpět, stravování, popřípadě vyšetření příslušníka (zaměstnance) ve 

zdravotnickém zařízení, cesta k nim a zpět, pokud nejsou konány v objektu zaměstnavatele 

nebo na pokyn zaměstnavatele. 

 HZS kraje dále odpovídá za škodu způsobenou příslušníkovi nemocí z povolání, 

jestliţe příslušník konal sluţbu u tohoto zaměstnavatele před jejím zjištěním za podmínek, 

z nichţ nemoc z povolání vzniká.   

 

Odpovědnost HZS kraje při služebních úrazech                  

a jejich náhrady  
  

HZS kraje odpovídá příslušníkovi za škodu při sluţebním úrazu či nemoci z povolání, 

musí být splněny současně základní předpoklady pro vznik nároku na náhradu škody : 

a) existence sluţebního úrazu  (nemoci z povolání), 

b) vznik škody na straně příslušníka, příp. vznik škody na straně pozůstalých, jestliţe   

příslušník následkem sluţebního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, 

c) příčinná souvislost mezi sluţebním úrazem nebo nemocí z povolání a vznikem škody. 
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Zproštění se odpovědnosti bezpečnostním sborem [19]   

 Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela , prokáţe-li, ţe  

a) škoda byla způsobena tím, ţe postiţený příslušník svým zaviněním porušil právní 

nebo sluţební předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně 

seznámen a jejich znalost a dodrţování byly soustavně vyţadovány a kontrolovány,  

b) škodu si přivodil postiţený příslušník v důsledku opilosti nebo zneuţití jiných 

návykových látek a bezpečnostní sbor nemohl škodě zabránit a ţe tyto skutečnosti 

byly jedinou příčinou škody. 

 

Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zčásti, prokáţe-li, ţe skutečnosti uvedené pod  a) a 

b) byly jednou z příčin škody.    

      Zaměstnavatel se nemůţe zprostit odpovědnosti zcela ani zčásti v případě, kdy příslušník 

utrpěl sluţební úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící 

ţivotu nebo zdraví, pokud příslušník tento stav úmyslně nevyvolal. 

 Pro uplatnění nároků na náhradu škody na zdraví je stanovena dvouletá promlčecí 

lhůta, která počíná běţet ode dne, kdy se poškozený dozví o tom, ţe škoda vznikla, a o tom, 

kdo za ni odpovídá. Tato lhůta počíná běţet u kaţdého nároku samostatně.  

 Nároky poškozeného na náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu sluţebního úrazu nebo 

nemoci z povolání nebo jiné škody na zdraví a nároky na náhradu nákladů na výţivu 

pozůstalých se nepromlčují. Promlčují se však nároky na jednotlivá plnění.   

 

 

Nárok příslušníka, který utrpěl sluţební úraz 

 

1) Příslušník, který utrpěl sluţební úraz nebo u něhoţ byla zjištěna nemoc                         

z povolání, má nárok na 

a) náhradu za ztrátu na sluţebním příjmu (náhradu za ztrátu na výdělku),  

b) náhradu za bolest a ztíţení společenského uplatnění,   

c) náhradu účelně vynaloţených nákladů spojených s léčením, 

d) jednorázové odškodnění,  

e) náhradu věcné škody.  
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2)  Při  úmrtí příslušníka následkem sluţebního úrazu nebo nemoci z povolání  mají pozůstalí 

po příslušníkovi (zaměstnanci) nárok  na  

a) náhradu účelně vynaloţených nákladů spojených s jeho léčením, 

b) náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, 

c) náhradu nákladů na výţivu pozůstalých,  

d) jednorázové odškodnění pozůstalých, 

e) náhradu věcné škody. 

 

 

Náhrady při úrazech 

 

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu  se příslušníkovi poskytuje po dobu jeho 

neschopnosti ke sluţbě z důvodu sluţebního úrazu nebo nemoci z povolání v takové výši, aby  

se spolu se sluţebním příjmem nebo s dávkami nemocenského pojištění (dále jen 

„nemocenské)  rovnala jeho průměrnému sluţebnímu příjmu před vznikem škody. 

 Při další neschopnosti ke sluţbě z důvodu téhoţ sluţebního úrazu nebo nemoci z 

povolání se vychází z průměrného sluţebního příjmu příslušníka před vznikem této další 

neschopnosti ke sluţbě. Jestliţe před vznikem další neschopnosti ke sluţbě náleţela 

příslušníkovi náhrada za ztrátu na sluţebním příjmu po skončení neschopnosti, náleţí mu 

náhrada aţ do částky, do níţ by mu náleţela náhrada za ztrátu na sluţebním příjmu po 

skončení neschopnosti ke sluţbě, kdyby nebyl neschopen ke sluţbě. Za sluţební příjem po 

sluţebním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se povaţuje i nemocenské. 

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě se 

poskytuje po dobu trvání sluţebního poměru nebo v případě, ţe sluţební poměr skončil v 

důsledku sluţebního úrazu nebo nemoci z povolání. Po skončení sluţebního poměru však 

náhrada za ztrátu na sluţebním příjmu po skončení neschopnosti ke sluţbě nenáleţí, jestliţe 

příslušník není výdělečně činný ani nepobírá plný nebo částečný invalidní důchod nebo 

podporu v nezaměstnanosti anebo podporu při rekvalifikaci.   
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Náhrada za ztrátu na sluţebním příjmu po skončení neschopnosti ke sluţbě se 

příslušníkovi poskytuje ve výši, která se spolu se sluţebním příjmem nebo jiným výdělkem po 

sluţebním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání, popřípadě s plným invalidním nebo s 

částečným invalidním důchodem poskytovaným z téhoţ důvodu nebo podporou v 

nezaměstnanosti anebo podporou při rekvalifikaci rovná průměrnému sluţebnímu příjmu před 

vznikem škody; ke zvýšení plného invalidního důchodu pro bezmocnost se nepřihlíţí. Za 

dosahovaný výdělek se povaţuje výdělek alespoň ve výši minimální mzdy stanovené 

zvláštním právním předpisem;
1
 z minimální mzdy se vychází téţ v případě, ţe skončila 

výplata podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci z důvodů uplynutí doby, 

po kterou se podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci poskytuje.   

Náhrada za ztrátu na sluţebním příjmu příslušníka, který byl ustanoven na jiné 

sluţební místo z důvodu ohroţení nemocí z povolání nebo u něhoţ byla zjištěna nemoc z 

povolání po převedení, vychází z výše jeho průměrného sluţebního příjmu, kterého dosáhl 

přede dnem převedení na jiné sluţební místo, jestliţe to je pro něj výhodnější. 

Příslušníkovi, jenţ odmítl po skončení sluţebního poměru přijmout práci v pracovním 

poměru odpovídající jeho zdravotnímu stavu zajištěnou bezpečnostním sborem, se poskytne 

pouze náhrada ve výši rozdílu mezi průměrným sluţebním příjmem před vznikem škody a 

průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout v pracovním poměru. 

Příslušníkovi náleţí náhrada za ztrátu na sluţebním příjmu po skončení neschopnosti 

ke sluţbě nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovršil věk 65 let. 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší 

zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy a plnou výší 

nemocenského. Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší zaměstnanci i při jeho další pracovní 

neschopnosti z důvodu téhoţ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Průměrným 

výdělkem před vznikem škody je průměrný výdělek zaměstnance před vznikem této další 

škody. Jestliţe před vznikem této další škody příslušela zaměstnanci náhrada za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na výdělku se zaměstnanci 

poskytne do výše částky, do které by mu příslušela náhrada za ztrátu na výdělku po skončení 
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pracovní neschopnosti, kdyby nebyl neschopen práce. Za výdělek po pracovním úrazu nebo 

po zjištění nemoci z povolání se povaţuje náhrada mzdy a nemocenské. 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při 

uznání invalidity nebo částečné invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi 

průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu 

nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního nebo částečného 

invalidního důchodu pobíraného z téhoţ důvodu. Ke zvýšení invalidního důchodu pro 

bezmocnost, ke sníţení tohoto důchodu podle právních předpisů o důchodovém pojištění, ani 

k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíţí. Náhrada za 

ztrátu na výdělku přísluší zaměstnanci i při pracovní neschopnosti z jiného důvodu, neţ je 

původní pracovní úraz nebo nemoc z povolání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po 

zjištění nemoci z povolání se povaţuje výdělek, z něhoţ se stanoví výše nemocenského.  

Náhrada přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; za 

výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se povaţuje výdělek ve výši 

minimální mzdy. Pobíral-li zaměstnanec před tím, neţ se stal uchazečem o zaměstnání, 

náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v 

takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru. 

  Dosahuje-li zaměstnanec bez své viny niţšího výdělku neţ ostatní zaměstnanci 

vykonávající u zaměstnavatele stejnou práci nebo práci téhoţ druhu, povaţuje se za výdělek 

po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání průměrný výdělek, kterého dosahují 

tito ostatní zaměstnanci. 

 Zaměstnanci, který bez váţných důvodů odmítne nastoupit práci, kterou mu 

zaměstnavatel zajistil, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku pouze ve výši rozdílu mezi 

průměrným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout 

na práci, která mu byla zajištěna. Zaměstnavatel zaměstnanci neuhradí škodu do výše částky, 

kterou si bez váţných důvodů opomenul vydělat. 

 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci 

nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němţ dovršil věk 65 let nebo do data přiznání 

starobního důchodu. 
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Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění  – jde o samostatné dílčí 

nároky příslušníků i zaměstnanců, které se odlišují dobou jejich vzniku. Nárok na bolestné 

vzniká skončením bolestivosti, nárok na náhradu za ztíţení společenského uplatnění vzniká 

tehdy, kdyţ se následky úrazu nebo nemoci z povolání projeví jako trvalé; zpravidla tomu tak 

bude po uplynutí jednoho roku. Posouzení se provede, jakmile je moţno povaţovat stav 

poškozeného za ustálený. Výši, do které je moţné poskytnout náhradu za bolest a ztíţení 

společenského uplatnění a určování výše náhrady v jednotlivých případech, stanoví vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztíţení společenského 

uplatnění a určuje se podle počtu bodů stanovených lékařským posudkem, který vydává 

zpravidla ošetřující lékař, v případě nemoci z povolání oddělení (klinika) nemocí z povolání. 

Finanční náhrada za jeden bod je v současné době určena částkou 120 Kč. Náhrada za bolest a 

ztíţení společenského uplatnění  se poskytují jednorázově.  

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením příslušníka 

(zaměstnance)  můţe být poskytnuta teprve poté, co tyto náklady byly vynaloţeny a 

poskytuje se tomu, kdo je vynaloţil. Účelně vynaloţenými náklady na léčení se rozumí 

zejména náklady na cesty postiţeného příslušníka (zaměstnance) do zdravotnického zařízení, 

zvýšené náklady na léky, dietní stravování, náklady jízdného za návštěvy rodinných 

příslušníků v nemocnici. Účelnost těchto nákladů určuje lékař.  

Náhrada věcné škody se hradí, prokáţe-li příslušník (zaměstnanec), ţe škodu utrpěl 

v souvislosti se sluţebním (pracovním) úrazem. Většinou se jedná o poškozené oblečení, 

rozbité hodinky, ztrátu dalších osobních věcí. Věcnou škodou je i škoda, která spočívá ve 

zvýšených nákladech, které musí postiţený příslušník (zaměstnanec) v důsledku škody na 

zdraví vynaloţit např. na údrţbu domácnosti, na péči o děti apod. Při určování hodnoty 

poškozených věcí se vychází z ceny, kterou měla věc v době poškození. Náhrada věcné škody 

v případech, kdy dojde následkem sluţebního (pracovního) úrazu nebo nemoci z povolání  

k úmrtí příslušníka (zaměstnance), náleţí dědicům příslušníka (zaměstnance).  

Jednorázové odškodnění ve výši 230 000 Kč náleţí příslušníkovi, jehoţ sluţební 

poměr skončil  v důsledku sluţebního úrazu nebo nemoci z povolání. 

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením příslušníka 

(zaměstnance)  se poskytuje za náklady vzniklé v souvislosti s léčením příslušníka 

(zaměstnance), který později následkem sluţebního (pracovního) úrazu nebo nemoci 
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z povolání zemřel. Zahrnuje zejména ty náklady, které nejsou hrazeny z veřejného 

zdravotního pojištění nebo jsou hrazeny pouze částečně.  

Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem příslušníka - náhrada 

přiměřených nákladů spojených s pohřbem obsahuje výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní 

poplatky, jednu třetinu obvyklých výdajů na smuteční ošacení člena rodiny, cestovní výlohy, 

výdaje na úpravu hrobu a na zřízení pomníku nebo desky; výdaje na zřízení pomníku nebo 

desky se hradí aţ do výše 20 000 Kč. Náhrada těchto nákladů se poskytne osobě, která tyto 

náklady vynaloţila. Od přiměřených nákladů spojených s pohřbem se odečte pohřebné 

poskytnuté podle zvláštního právního předpisu.   

Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem zaměstnance  tvoří výdaje 

účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše 20 

000 Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých 

výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým. Náhrada těchto nákladů se poskytne osobě, 

která tyto náklady vynaloţila. Od přiměřených nákladů spojených s pohřbem se odečte 

pohřebné poskytnuté podle zvláštního právního předpisu.  

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých po zemřelém příslušníkovi se poskytuje 

členům rodiny, kterým byl příslušník povinen poskytovat výţivu, a to po dobu , po kterou by 

tuto povinnost měl, nejdéle do 65 let jeho věku. Při výpočtu náhrady se vychází z průměrného 

sluţebního příjmu příslušníka. Výše náhrady činí 50% průměrného sluţebního příjmu, jestliţe 

měl povinnost vyţivovat 1 osobu, a 80%, jestliţe měl povinnost vyţivovat více osob. Náhrada 

nákladů na výţivu pozůstalých se poskytuje jen v případě, ţe není uhrazena vdovským 

(vdoveckým) a sirotčím důchodem poskytovaným z téhoţ důvodu.  

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých po zaměstnanci náleţí členům rodiny, 

kterým zaměstnanec výţivu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to po dobu, po kterou 

by tuto povinnost měl, nejdéle do doby, kdy by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku. 

Pokud jde o vymezení okruhu oprávněných pozůstalých, není rozhodující, jestli zemřelý 

poskytoval výţivu na základě právní povinnosti nebo dobrovolně. Oprávněnými osobami jsou 

tedy jak osoby, vůči nimţ měl zemřelý  povinnost na základě zákona o rodině, tak i osoby 

další, např. druţka a její děti, kteří se zemřelým zaměstnancem ţili ve společné domácnosti, 

společně s ním hospodařili a pečovali o společnou domácnost. Náhrada nákladů přísluší 

pozůstalým ve výši 50% průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud 

výţivu poskytoval nebo byl povinen poskytovat jedné osobě, a 80% tohoto průměrného 
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výdělku, pokud výţivu poskytoval nebo byl povinen poskytovat více osobám. Od těchto 

částek se odečte důchod přiznaný pozůstalým. K případnému výdělku pozůstalých se 

nepřihlíţí. Náhrada nákladů na výţivu pozůstalých nesmí úhrnem převýšit částku, do které by 

příslušela zemřelému zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti. 

Jednorázové odškodnění pozůstalých po příslušníkovi náleţí pozůstalému 

manţelovi a nezaopatřenému dítěti, kterému vznikl nárok na sirotčí důchod, a to kaţdému ve 

výši 200 000 Kč, a kaţdému rodiči příslušníka, jestliţe s ním ţil v domácnosti, ve výši 

100 000 Kč.  

Jednorázové odškodnění pozůstalých po zaměstnanci přísluší pozůstalému 

manţelovi a nezaopatřenému dítěti, a to kaţdému ve výši 240 000 Kč; rodičům zemřelého 

zaměstnance přísluší v úhrnné výši 240 000 Kč za podmínky, ţe ţili se zaměstnancem 

v domácnosti.  

 


