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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je provést návrh na snížení počtu pracovních úrazů 

zaměstnanců České pošty, s. p. Důraz je kladen na vybrané profese s nejčastějším výskytem 

úrazů. Práce analyzuje základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců, které jsou dány 

právními předpisy. Dále se práce zabývá výběrem klíčových profesí v podniku a hodnocením 

jejich rizik. Na základě počtu pracovních úrazů, jejich zdrojů a příčin ve vybraném období, 

jsou navržena technická, organizační a další opatření vedoucí ke snížení jejich počtu a ke 

zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. 
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to make a proposal for a decrease in the number of 

occupational injuries of the Czech Post SOE employees, with the focus on that particular 

occupations with the highest incidence of injuries. In the thesis, the basic employer's and 

employees' duties, which are determined by legal enactments, are analysed. Another focus is 
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1 ÚVOD 

 

Se sílícími mezinárodními trendy, které zdůrazňují a stále zvyšují nároky na 

zaměstnavatele (především na jeho odpovědnost vůči zaměstnancům) jsou organizacím stále 

více připomínány skutečnosti vhodného pracovního prostředí, s ohledem na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP). Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro 

bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, zjišťovat příčiny a zdroje rizika 

a přijímat opatření k jejich odstranění nebo k omezení jejich působení tak, aby ohrožení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno [18]. Tato zákonná skutečnost je 

mnohdy porušována a ne vždy je na pracovištích dodržena stávající legislativa v souvislosti s 

veškerými právními předpisy na úseku BOZP.  

Meta, které má být těmito postupy dosaženo, je zřejmá. Zdraví osob, a v tomto případě 

zaměstnanců, je to nejdůležitější a nejcennější na světě. Nebezpečí na nás čeká všude, a 

jestliže si uvědomíme, že minimálně 25 % našeho života trávíme prací, je nutné se otázkou 

bezpečnosti zaměstnanců zabývat neustále. Při vytváření hodnot pro společnost, se mohou 

vyskytnout očekávané i neočekávané skutečnosti a úskalí, která mohou vést k pracovnímu 

úrazu. Tyto překážky je možné překonávat jen v případě, že symbióza zaměstnance a 

zaměstnavatele je naplněna. Nejsou to jen povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, je nutné 

mezi nimi nastavit podmínky tak, že vzájemná zpětná vazba, bude skutečně fungovat, a že se 

oba mohou na sebe navzájem spolehnout.  

Ke zlepšování podmínek BOZP zaměstnanců, minimalizaci rizik a pracovních úrazů již 

dnes nestačí „pouze” dodržovat legislativní požadavky. Je potřeba se podívat problému 

hlouběji pod kůži a řešit nejen samotný pracovní úraz, ale také jeho zdroje a příčiny. Je 

potřebné, rozebrat taktéž události, při kterých nedošlo k újmě na zdraví osob, ovšem dojít 

mohlo. Dnes je tento fakt, důležitější jako nikdy předtím. Stačí zde připomenout jeden střípek 

z mnoha, kterým mohou zaměstnavatelé přispět k lepším pracovním podmínkám 

zaměstnanců. Je to nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými postupy, 

což je v dnešní době „finanční nejistoty”, čím dál obtížnější. 

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout bezpečnostní opatření ke snížení pracovních úrazů 

u největšího zaměstnavatele České republiky, kterým je ČESKÁ POŠTA, s. p. 
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2 LEGISLATIVA VZTAHUJÍCÍ SE K PRACOVNÍM ÚRAZ ŮM 

 

2.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

 

Pracovním úrazem pro účely výše uvedeného zákona je poškození zdraví nebo smrt 

zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních 

úkolů. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a 

zpět [18]. 

 

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

 

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

okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav 

zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce 

pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit 

stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního 

úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele zaměstnavatel 

podle věty první bez zbytečného odkladu uvědomí zaměstnavatele úrazem 

postiženého zaměstnance, umožní mu účast na objasnění příčin a okolností 

vzniku pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění. 

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

způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost 

nepřesahující 3 kalendářní dny. 

� Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních 

úrazech, jejichž následkem došlo 

            a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní    

               dny, nebo 

            b) k úmrtí zaměstnance. 
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� Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému  

       zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným    

       příslušníkům. 

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

      stanoveným orgánům a institucím. 

� Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních  

      úrazů. 

� Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z  

      povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby      

      odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení  

      nemocí z povolání nebo nemoc z povolání [18]. 

 

Vláda stanovila nařízením vlády č. 494/2001 Sb., 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. 

 

Zaměstnavatelé nesmějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance také pracemi, při nichž 

jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit 

bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob. 

 

Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, nesmí-li podle 

lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí 

příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní 

práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, 

anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného 

zdraví nejvyšší přípustné expozice [18]. 

 

Práva a povinnosti zaměstnance 

 

Každý zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému 

vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a 

pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl 

svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin. 
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         Úloha odborové organizace 

 

Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci 

umožnit výkon kontroly a za tím účelem jí 

a) zajistit možnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči o 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně vytváří podmínky pro 

bezpečnou a zdraví neohrožující práci, 

b) zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro 

zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými 

pracovními prostředky, 

c) zajistit možnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní 

úrazy [18]. 

 

2.2 Evidence, hlášení a zasílání záznamu o pracovním úrazu 

 

Dle NV č. 494/2001 Sb., v platném znění, musí zaměstnavatel vést evidenci v knize 

úrazů tak, aby obsahovala všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu [1]. 

 

Ve vybraném regionu ČP, který je zkoumán vzhledem k pracovní úrazovosti, je 

povinnost vést evidenci v knize úrazu řešena prostřednictvím odborně způsobilé osoby. 

Ta knihu všech úrazů vede. Povinností každého vedoucího zaměstnance, který řídí své 

podřízené je sepsat každý pracovní úraz na „Záznam o úrazu“ a to bez ohledu na skutečnost, 

zda pracovní neschopnost nastala, či nikoliv. Díky tomu, má odborně způsobilá osoba 

v prevenci rizik daleko větší přehled, a to i o tzv. úrazech „evidovaných“ (nebyla vystavena 

pracovní neschopnost), což přispívá ke zvyšování celkové úrovně BOZP v podniku.  

 

Zaměstnavatel vede evidenci v knize úrazů tak, aby obsahovala všechny údaje potřebné 

k sepsání záznamu o úrazu. Záznam o úrazu sepisuje zaměstnavatel nejpozději do 5 

pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu a postupuje přitom podle vzoru záznamu o 

úrazu, který je uveden v příloze [5].  
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Současné dělení pracovních úrazů: 

 

- OSTATNÍ 

- SMRTELNÉ 

 

Pro účely hlášení úrazu je smrtelným pracovním úrazem takové poškození zdraví, 

které způsobilo smrt po úrazu, nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 

roku [1], [5]. 

 

Zaměstnavatel má povinnost ohlásit pracovní úraz bez zbytečného odkladu 

a) státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky,    

    nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl    

    spáchán trestný čin, 

         b) příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti    

             a ochrany zdraví při práci, 

c) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal, 

d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro   

    případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu, 

e) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti,   

    stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému    

    obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické   

    zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona, vyžaduje-li poškození zdraví  

    hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní [1], [5]. 

 

Zaměstnavatel zašle záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc 

nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 

a) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti,  

    stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému    

    obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické   

    zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona, 

b) příslušné zdravotní pojišťovně [1], [5]. 
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Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 

b) příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti  

    a ochrany zdraví při práci, 

c) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal, 

d) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti,   

    stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému    

    obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické     

              zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona, 

e) příslušné zdravotní pojišťovně, 

f) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro  

    případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu [1], [5]. 

 

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o 

 úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti,   

    stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému 

    obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické     

    zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona, 

c) příslušné zdravotní pojišťovně [1], [5]. 

 

Nutno ovšem informovat, že v současné době probíhá připomínkové řízení 

k návrhu nového nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a hlášení pracovních 

úrazů. Uvedené NV by mělo nabýt účinnosti 1. ledna 2011. 

 

Velice kladně hodnotím fakt, že se navrhuje, aby nařízení stanovilo taxativní výčet 

údajů, které budou uvedeny v knize úrazů bez toho, že by stanovilo jejich grafickou 

podobu. To může přinést významný posun v šetření úrazů, kterými nebyla způsobena 

pracovní neschopnost. Právě těmto úrazům se dosud nevěnuje dostatečná pozornost i přes to, 

že se jejich následkem pracovní neschopnost může projevit později.  
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Další posun vpřed vnímám ve faktu zavedení formuláře pro hlášení změn o  

úrazu. Navrhuje se, aby zaměstnavatele podávali dodatečné informace v případech, že: 

• délka pracovní neschopnosti, pokud neskončila před odesláním záznamu,  

• délka hospitalizace, přesahuje-li 5 kalendářních dní ve stejném případě,  

• údaje o jiných změnách, např. jestliže až po odeslání záznamu došlo ke 

      zjištění příčiny či zdroje úrazu nebo, v důsledku šetření, je nutno    

      korigovat. 

 

S přijetím tohoto formuláře se opět zvýší důraz na pečlivější prošetření každého 

úrazu (nových poznatků v PÚ). 

 

2.3 Orgány státního dozoru a jejich činnost 

 

Státní úřad inspekce práce je správním úřadem podřízeným Ministerstvu práce a 

sociálních věcí, v čele s generálním inspektorem řídí činnost oblastních inspektorů práce. 

Metodicky řídí Technickou inspekci České republiky [11]. 

 

Oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování povinností vyplývající z právních 

předpisů, kolektivních smluv a vnitřních předpisů, které zakládají nároky zaměstnancům [17], 

[14]. 

 

Technická inspekce České republiky je organizace, jejímž posláním je výkon státního 

odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v souladu se zákonem 

č. 174/1968 Sb. a prováděcích vyhlášek vydaných k tomuto zákonu. Stejně jako bývalý ITI 

(zánik k 31. 12. 2009) provádí akreditované činnosti tj., vydává odborná a závazná stanoviska 

k projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravám, údržbě, revizím 

apod., zajišťuje prohlídky, řízení a vyhodnocování zkoušek, kterými osvědčuje splnění 

požadavků a předpisů na bezpečnost vyhrazených technických zařízení. Provádí také 

neakreditované činnosti, jako prověřování odborné způsobilosti a vydávání oprávnění 

k výrobě, montáži, opravám, revizím apod. Vydává osvědčení opravňující ke zkouškám, 

revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení (g). 
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3 BOZP Z POHLEDU ZAM ĚSTNANCE A ZAM ĚSTNAVATELE 

 

Dobrá péče o BOZP by měla vést k faktu , že zaměstnanci budou chodit domů zdraví a 

zaměstnavatelé nebudou mít problémy se závažnými nebo dokonce se smrtelnými úrazy, 

nebudou muset řešit nemoci z povolání s následnými odškodněními, protože se žádné 

závažné úrazy, popř. nemoci, nebudou u zaměstnanců vyskytovat. 

Jak již bylo v úvodu nastíněno, těchto cílů bude dosaženo jen při maximálním souladu 

zaměstnavatele se zaměstnancem. Každý z nich má svá práva, ale taktéž povinnosti. Oba se 

musí stále vzdělávat, nové poznatky aplikovat do praxe a zejména se o nových skutečnostech 

navzájem informovat . 

 

Každý zaměstnanec, účastnící se školení v ČP, uslyší to významné slovo. Slyší jej 

dokonce třikrát za sebou. 

 

KOMUNIKACE  KOMUNIKACE  KOMUNIKACE 

 

Na pohled obyčejný výraz, řeklo by se. Ovšem vždy se někde projeví, pokud není 

zúčastněnými naplňován a pochopen.  

Právní předpisy nevysvětlují (taky nemohou) veškeré činnosti a nepodávají výklad, jak 

se podle nich chovat. Zaměstnavatelé s oblibou říkají „ Zde je vše v pořádku, nic se nemůže 

stát“. Je tomu skutečně tak? Na papíře snad ano. Otázky zní? Byl s ním seznámen také 

zaměstnanec? Pochopil zaměstnanec skutečně problematiku? Zeptal se jej někdo na tento 

fakt? Ano, problematika BOZP je skutečně komplikovaná, ne však neřešitelná. 

 

3.1 Legislativní povinnosti zaměstnavatele 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 

uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní 

prostředí a pracoviště [19]. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 

dodržovány zásady BOZP [19]. 



 9 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně způsobilé osobě písemnosti týkající se 

pracovních úrazů a nemocí z povolání a potřebnou součinnost 

a) při předcházení ohrožení života a zdraví s ohledem na povahu rizika na jeho pracovištích,  

b) k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením zdraví zaměstnanců,  

c) při výběru a volbě ochranných zařízení [19]. 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné 

předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se 

k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce 

vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování [18]. 

 

Zaměstnavatel je povinen nepřipustit , aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a 

práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti [18]. 

 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 

nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. OOPP jsou ochranné prostředky, které 

musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu 

práce a musí splňovat požadavky NV č. 495/2001 Sb. 

 

3.2 Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP 

 

 Zaměstnanci mají právo se účastnit na řešení otázek souvisejících s bezpečností a 

ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [18]. 

 Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům umožnit 

a) účast při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo jim 

poskytnout informace o takovém jednání, 

b) vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména návrhy na odstranění rizik nebo 

omezení působení rizik, která není možno odstranit, 
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c) projednat 

1. podstatná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

2. vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení, 

výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do kategorií podle 

zvláštního právního předpisu, 

3. organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, 

4. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [18]. 

 

3.3 Základní povinnosti zaměstnanců 

 

Zaměstnanci mají právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a 

zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek BOZP [18]. 

 

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 

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

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

povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k 

zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.  

 

Zaměstnanec je povinen např. 

a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, 

b) podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným 

zvláštními právními předpisy, 

c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, 

s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti 

a informacemi zaměstnavatele, 

d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a 

ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu, 
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e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 

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

vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných 

prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci, 

f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly 

ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik 

mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy 

technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení, 

g) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj 

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

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

spolupracovat při objasňování jeho příčin [18]. 

 

 

4 HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉ POŠTY 

 

4.1 Profil společnosti Česká pošta, s. p. 

 

Historie českého poštovnictví sahají až na přelom 15. a 16. století. Milníkem se stává 

rok 1918. Tohoto roku bylo zřízeno Ministerstvo pošt a telegrafů. O šest let později dle 

zákona č. 440 z roku 1922 a prováděcího nařízení ze dne 25. 9. 1924, je založen státní podnik 

Československá pošta. V roce 1946 vznikl zákon o poště, který byl platný až do 

přelomového roku 2000, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních 

službách. Ovšem velký přelom ve struktuře podniku vznikl ještě před účinností tohoto 

zákona, a to v době osamostatnění České republiky 1. ledna 1993, kdy byl podnik oddělen 

od Slovenské pošty a zároveň i od správy telekomunikací.  

Zřizovatelem je Ministerstvo vnitra České republiky. Česká pošta, s. p. je řízená 

generálním ředitelstvím. V současné době spadá pod působnost Generálního ředitelství (dále 

jen GŘ) 8 Regionů a 11 Sběrných přepravních uzlů (dále jen SPU). 
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Přehled Regionů:  

� Severní Morava 

� Praha 

� Střední Čechy 

� Jižní Čechy 

� Západní Čechy 

� Severní Čechy 

� Východní Čechy 

� Jižní Morava                                     Obrázek 1: Logo České pošty, s. p. 

 

Přehled SPU:  

� Praha – Malešice 

� Brno – Štýřice 

� Plzeň 

� Olomouc 

� Ústí nad Labem 

� České Budějovice 

� Pardubice 

� Ostrava 

� Liberec 

� Česká Třebová 

� Tábor 

 

Podnik je držitelem poštovní licence podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních 

službách, v platném znění. Kromě přijímání, přepravy a doručování poštovních a neadresných 

zásilek Česká pošta zajišťuje smluvní služby pro jiné podnikatelské subjekty či úřady jako 

ČSSZ (výplata starobních důchodů), Poštovní spořitelna a ČSOB (pronájem místa pro 

bankovní služby), SAZKA (příjem tiketů, vyplácení výher, prodej losů), Česká pojišťovna 

(uzavírání smluv), platby prostřednictvím SIPO atd.). Dále Česká pošta hradí náklady na 

vydávání poštovních známek a uvádí poštovní známky do oběhu [2]. 
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Graf 1:  Složení zaměstnanců České pošty dle pohlaví 

 

 

 

 

 

Z grafu 1 vyplývá, že ve společnosti Česká pošta převažuje zaměstnání žen, a to  

70 % žen, 30 % mužů. 

 

4.2 Počty zaměstnanců a členění typových pozic v podniku 

 

Česká pošta dnes obsluhuje zákazníky na přibližně 3 250 pobočkách. V přelomovém 

roce 1993, kdy došlo k již zmíněnému oddělení od Slovenské pošty, pracovalo v tomto 

státním podniku kolem 45 000 zaměstnanců. Za poslední 3 roky, došlo ke snížení z 37 000 na 

stávajících 36 354 zaměstnanců (k 31. 12. 2009). Na 45 % pošt pracuje do pěti lidí, 25 % 

pošt má jen dva zaměstnance. 

 

Pokud v nedávné historii docházelo k propuštění, bylo to vždy v sektoru administrativní 

činnosti a ze zázemí podniku. V rámci optimalizace je další propouštění zaměstnanců 

nevyhnutelné. I tato fáze, by měla proběhnout, aniž by se dotkla poštovního provozu, resp. 

klíčových činností v podniku.  Tento fakt je důkazem toho, že vývoj pracovní úrazovosti se 

sám od sebe měnit nebude, a že zeštíhlení podniku nezajistí menší počet pracovních 

úrazů. 
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Základní rozdělení pracovních činností a profesí v ČP, s. p.: 

 

→ Administrativní zaměstnanec 

→ Pracovník poštovní přepravy 

(vnitřní služba) 

→ Řidič osobního (nákladního 

vozidla) 

→ Pracovník přepážky 

→ Pracovník údržby (úklidu) 

→ Pracovník skladu                                          

→ Řidič motorového vozíku 

→ Zaměstnanec archivu 

→ Zaměstnanec údržby 

→ Doručovatel listovní pěší (jízdní  

          kolo) 

→ Doručovatel balíkový s řízením 

vozidla 

→ Pracovník v autodílně 

 

5 CHARAKTERISTIKA A VOLBA D ŮLEŽITÝCH TYPOVÝCH     

          POZIC 

 

5.1 Výběr klí čových profesí z pohledu pracovní úrazovosti 

Pro účely této práce bylo hodnoceno období posledních 3 let ve vybraném vzorku 

zaměstnanců. Tento vzorek zaujímá bez mála 4 400 zaměstnanců poštovního provozu (ke dni 

31. 12. 2009). Je to cca 15 % všech zaměstnanců poštovního provozu ČP v České republice. 

Byly zkoumány typové pozice, u kterých je výskyt pracovních úrazů nejčastější a které jsou 

nejvíce ohroženi na zdraví. 

Přehled pracovní úrazovosti v grafu 2 uvádí jak úrazy s pracovní neschopností, tak bez 

pracovní neschopnosti (tzv. evidované).  

Graf 2:  Pracovní úrazovost vybraného období za poslední 3 roky 
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Z grafu 2 je zřejmé, že bezpečnostní opatření, která byla přijata v uvedených letech, 

jsou stále účinnější. Bylo by ovšem naivní si myslet, že není třeba pracovat dále. Stále je co 

zlepšovat a zejména v době, kdy jde modernizace stále kupředu, jsou možnosti všelijaké.  

 

Výběr profesí s nejčastějším výskytem pracovního úrazu z pracovní neschopností  

 

Z dostupných údajů o PÚ v období 2007 – 2009 byly pro přehlednost sestaveny grafy, 

které mapují počty úrazů s pracovní neschopností u vybraných činností (profesí). 

 

Graf 3: Statistika PÚ s pracovní neschopností, dle vybraných profesí, v roce 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Z grafů v příslušných letech vidíme, že počty pracovních úrazů s pracovní neschopností, 

v jednotlivých profesích jsou velice podobné, a že je skutečně možné vybrat cílovou 

skupinu, kterou budeme zkoumat podrobněji. 
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Graf 4:  Statistika PÚ s pracovní neschopností, dle vybraných profesí, v roce 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Statistika PÚ s pracovní neschopností, dle vybraných profesí, v roce 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Z grafů 3, 4 a 5 je patrné, že nejpravděpodobnější riziko pracovních úrazů, kde je 

následně vystavena pracovní neschopnost, je u: 

1. Doručovatelů listovních pěších 

2. Doručovatelů listovních s použitím jízdního kola 

3. Pracovníků poštovní přepravy a vnitřní služby 

4. Doručovatelů balíkových s řízením vozidla 
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Počet zaměstnanců vybraného regionu (zkoumaného vzorku): 4 373 

 

Počet zaměstnanců významných profesí, z vybraného vzorku (ke dni 31. 12. 2009): 

Doručovatel listovní pěší: 981 --> 22,5 % všech zaměstnanců ze zmíněného vzorku. 

Doručovatel listovní s použitím jízdního kola: 350 --> 8 % všech zaměstnanců ze 

zmíněného vzorku. 

Pracovník poštovní přepravy a vnitřní služby: 521 --> 12 % všech zaměstnanců ze 

zmíněného vzorku. 

Doručovatel balíkový s řízením vozidla: 271 --> 6 % všech zaměstnanců ze zmíněného 

vzorku. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že téměř 50 % zaměstnanců vybraného vzorku (4 

profese), patří dle pravděpodobnosti, do skupiny, která je nejvíce ohrožena případným 

pracovním úrazem.  

 

5.2 Pracovní náplně, činnosti vybraných pozic a jejich popis 

 

Doručovatel listovní pěší 

Zaměstnanci v této pozici mají za úkol roznášet listovní zásilky, v jim svěřeném úseku. 

K přepravování zásilek ke konečnému adresátovi používají jednoduché vozíky, batohy a 

tašky. Pokud je tzv. „rajón” větší a není možné všechny zásilky vzít najednou, doručovatel se 

buď vrací na domovskou poštu, nebo je mu zásilka, prostřednictvím vozidel rozvezena do 

odkladných schránek. Zde si je poté může 

doručovatel vyzvednout. Mnohdy je svěřený 

úsek dlouhý až 20 km. Doručování listovní 

pěší, které má velkou tradici, těžko bude 

možné někdy v   budoucnu nahradit jinou 

technologií. Proto je tato cílová skupina velice 

důležitá jak z pohledu počtu zaměstnanců, tak 

případným pracovním úrazům.                                   Obrázek 2: Doručovatel listovní pěší 
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  Doručovatel listovní s použitím jízdního kola  

Pro delší úseky, které byly zmíněny u předchozí profese, zaměstnanci často používají ke 

své práci jízdní kola. Je to zejména tam, kde jsou adresáti dále u sebe a je nutné pokrýt i obce, 

kde samotná pošta již není, nebo nikdy nebyla. V současné době jsou s úspěchem testována i 

tzv. motokola, která výrazně snižují nutnost výdeje fyzické síly, zaměstnancem.   

 

Pracovník poštovní přepravy a vnitřní služby 

 

Osoby, které třídí zásilky na sběrných přepravních uzlech a osoby vnitřní služby třídící 

zásilky na samotných poštách, používají ke své práci manipulační vozíky. Jsou to vozíky od 

nosnosti cca 50 kg (na poštách) do nosnosti až 250 kg (na SPU). Na uvedených místech 

dochází k třídění zejména balíkových zásilek, a k jejich nákladu a výkladu do vozidel, 

případně vlaku pomocí ruční manipulace nebo s pomocí manipulačních bezmotorových 

vozíků. I tato práce, je z pozice pracovních úrazů, stěžejní a je nutné se jí podrobněji zaobírat.  

 

Doručovatel balíkový s řízením vozidla 

 

Zaměstnanci používají při vykonávání své práce vozidla, ať už to jsou tzv. pickupy, 

nebo dodávky. Doručují většinou balíkové zásilky a je nutné připomenout, že do této pozice 

jsou z velké části přijímáni muži. Rizika, která jim hrozí, jsou v podstatě totožná 

s doručovateli listovními pěšími, s jedním zásadním zdrojem navíc, kterým je dopravní 

prostředek. 

 

6 ANALÝZA, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ RIZIK DLE   

          VÝSKYTU PRACOVNÍCH ÚRAZŮ VYBRANÝCH PROFESÍ 

 

Prevence rizik je celý proces, jehož cílem je optimalizace rizika a skládá se z hodnocení 

a řízení rizik. První část tohoto procesu se zabývá identifikací, hodnocením a srovnáním rizik 

a přináší podklady pro druhou část procesu, ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení 

na minimální míru. Jeho smyslem a  účelem je vést zaměstnavatele (i zaměstnance) k nalezení 

přijatelné míry rizik, neboť dosažení tzv. „nulového rizika" tj. absolutní eliminace pracovních 
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úrazů a nemocí z povolání není v oblasti pracovněprávních vztahů prakticky možné. Z toho 

důvodu také veškerá odpovědnost za prevenci rizik je na zaměstnavateli.  

 

Zákon přímo neukládá zaměstnavateli samotnému, jakou formu zvolí. To vše závisí 

mimo jiné i na velikosti zaměstnavatele, rizikovosti jeho pracovních činností a také na jeho 

potřebách. Dle hodnocení rizik pro příslušné profese, je provedeno přidělení OOPP (podrobně 

v kapitole 8.1). 

 

Přehled nejpravděpodobnějších ohrožení na životě a zdraví: 

Doručovatel listovní pěší 

→ Nepříznivé působení atmosférických vlivů (chlad, teplo) 

→ Fyzická námaha při ruční manipulaci 

→ Pád na komunikacích 

→ Pokousání zvířetem (psem) 

→ Přepadení 

 

Doručovatel balíkový s řízením vozidla NAVÍC 

→ Dopravní nehoda 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                         

                                                                          

 

Obrázky 3, 4: Vozidla České pošty 
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Doručovatel listovní s použitím jízdní kola 

→ Pád z kola (selhání člověka) 

→ Pád z jízdního kola vlivem nedostatečně udržované komunikace 

→ Pokousání zvířetem (psem) 

→ Nepříznivé působení atmosférických vlivů (chlad, teplo) 

Pracovník poštovní přepravy (vnitřní služba) 

→ Zasažení břemenem (pád na nohu, přimáčknutí rukou) 

→ Přejetí nohou manipulačním prostředkem (KPV, kontejner, valník) 

→ Ohrožení způsobené nevhodnou pracovní polohou (poranění páteře,  

         zad) 

V příloze č. 5 je uveden DOTAZNÍK, prostřednictvím něhož byla tázána vybraná 

skupina 120 doručovatelů listovních pěších. Dotazník je anonymní a doručovatelům se klade 

otázka: Co považujete ve vaší profesi za nejnebezpečnější faktor, vzhledem 

k případnému pracovnímu úrazu? 

Bylo možné označit více odpovědí a na uvedenou otázku bylo zodpovězeno: 

� 70 doručovatelů se obává PÚ, kde figuruje jako zdroj úrazu zvíře (pes) 

� 83 doručovatelů se obává PÚ v souvislosti se stavem komunikace, vlivem počasí 

� 41 doručovatelů má obavu ze samotného stavu (neupravených) komunikací 

� 30 doručovatelů má respekt před příp. PÚ na nevhodné komunikaci, vlivem 

stavebních prací 

� 10 doručovatelů se obává přepadení 

� 20 doručovatelů si připouští selhání sebe sama 

Po zhodnocení dotazníku je zřejmé, že doručovatelé mají největší respekt ze 

samotného stavu chodníku (komunikace) a z rizika pokousání psem, i když tyto pracovní 

úrazy nejsou nečastější. Nejméně si naopak připouštějí selhání sami sebe a přepadení.  

Dle označených odpovědí, lze konstatovat, že příp. diskuzi při řešení problémů 

(významných situací, „skoronehod“ apod.), by se nebránili. Na dotazník odpovídali 

doručovatelé ve věku 21 - 57 let. Nutno také podotknout, že průměrný věk doručovatelů je 41 

let, ale tzv. střední vrstva (30 – 40 let) je zde málo významná. Samotné pracovní úrazy jsou 

mnohem častější u doručovatelů nad 50 let věku, z výsledku dotazníku vidíme, že tato věková 

skupina má obavy ze stavu komunikace. 
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7 ZÁSADNÍ ZDROJE A PŘÍČINY PRACOVNÍCH ÚRAZ Ů 

 

7.1 Zdroje a příčiny PÚ, pomoci záznamu o úrazu, u zvolených    

       typových pozic 

 

Z pohledu ZDROJŮ ÚRAZŮ byl ve zkoumaných 3 letech jako zdroj úrazu označen: 

- dopravní prostředek – 25 případů --->  7 % z celkového počtu PÚ s PN 

- kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí  - 16 případů --->  4,5 % z celkového    

   počtu PÚ s PN 

- materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení) – 53     

   případů --->  15 % z celkového počtu PÚ s PN 

- pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí – 147 --->  42 % z celkového počtu   

   PÚ s PN 

- nástroj, přístroj, nářadí – 25 případů --->  7 % z celkového počtu PÚ s PN 

- lidé, zvířata nebo přírodní živly – 42 případů --->  12 % z celkového počtu PÚ s PN 

- jiné - 41 případů --->  12 % z celkového počtu PÚ s PN 

     Graf 6: Statistika příčin PÚ s pracovní neschopností v období 2007 – 2009 
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7.2 Výčet nejčastějších příčin pracovních úrazů, příklady z praxe 

Na pracovištích České pošty může dojít, vzhledem k různorodým charakterům 

pracoviště (uzavřené i venkovní pracoviště) k různým pracovním úrazům. Z těch méně 

závažných je možné vybrat pracovní úrazy: 

� pracovníků přepážky – přiražení prstů razítkem, pořezání vlivem práce se 

zásilkou s pomocí speciálního nože (pytlováku) 

� pracovníků úklidu  – pád na mokré podlaze 

� pracovníků údržby, pracovníků skladu – naražení, přiražení části těla, 

pořezání, pohmoždění rukou, pořezání o břemena, konstrukce 

� pracovníků pokladny, administrativy – přiražení části těla do dveří, přiražení 

rukou při manipulaci s trezorem 

 

Z grafu 3 je možné vyčíst, že tyto úrazy se na pracovištích vyskytují s menší četností,  

než úrazy vybraných klíčových profesí. 

Pracovními úrazy vybraných profesí, u nichž je pracovní úraz daleko 

pravděpodobnější (četnější) a mnohdy s vážnějšími následky, je nutné se zabývat 

podrobněji: 

 

Poškozené, neupravené komunikace, jejich schůdnost 

 

Zmíněným nebezpečím jsou ohroženi zejména doručovatele listovní pěší, na jízdních 

kolech i doručovatelé balíkoví. Na prvním místě je potřeba zmínit nevhodnost komunikací. 

Vzhledem k případnému charakteru pracovního úrazu, je v podstatě jedno, jedná – li se o díru, 

výmol, poškozenou dlažbu či poškozené schody. Pokud je jeden z těchto případů, navíc 

v kombinaci se zimním obdobím, je riziko samozřejmě o to větší a následky mohou být ještě 

horší. Lhostejnost majitelů komunikací je stále diskutovaná otázka a to především v zimních 

měsících, kdy jsou pokryty sněhem a ledem. S nabytí účinnosti (od 16. 4. 2009) zákona č. 

97/2009 Sb. (novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích), se výrazně pravidla 

pro úklid a udržování chodníků změnila. Novela říká, že:  

Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla 

závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace [15]. 
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Tato skutečnost jistě zvýší úroveň stavu komunikací v zimních měsících. 

Dalším problémem, co se stavu komunikací týká, je ignorace BOZP organizací, které 

jakýmkoli způsobem komunikaci opravují nebo na nich provádějí stavební práce. Zajištění 

pracoviště (staveniště) oplocením resp. pevnou zábranou, nebo zajištění schůdných 

komunikací bez děr a výmolů jsou jen dva příklady za všechny. I s majiteli těchto organizací, 

si OZO v prevenci rizik, v našem podniku, „dopisují“. 

Do této kapitoly jistě patří zařadit i úrazy, kde selže pouze lidský činitel . Těmto úrazům 

je těžké předcházet a je složité přijímat opatření proti jejich opakování. Je na každém jedinci, 

jak se vypořádá s těmito situacemi. Hraje zde roli věk zaměstnance, fyzické dispozice i 

otázka štěstí. Jedná se většinou o podvrtnutí kotníku při špatném došlápnutí a uklouznutí 

(pádu) na mokré komunikaci. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázky 5, 6, 7, 8 – Nevhodné komunikace 
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Pokousání psem 

 

Dalším značným rizikem všech doručovatelů zásilek, je napadení a pokousání 

zvířetem, v tomto případě psem. Je to jak pes, který vyběhne z pozemku u domu 

v momentě, kdy jeho majitel otevře branku, tak vyběhnutí psa z bytu v panelovém 

domě. Velkou úrazovost mají také napadení psem na ulici, kde není znám majitel 

zvířete.  

 

Pád na jízdním kole 

  

Úzkou, ovšem velice podstatnou (k charakteru a závažnosti úrazů) skupinou jsou 

doručovatelé, kteří používají při plnění pracovních úkolů jízdní kolo. V celé ČR používají 

„pošťáci” při doručování zhruba 900 jízdních kol. Pracovní úrazy, které se těmto 

zaměstnancům stávají, mají často delší pracovní neschopnosti (v řádu měsíců) a vzhledem 

k poranění se zde jedná často o zlomeniny. Jistě s tím souvisí kapitola, týkající se nevhodných 

resp. neudržovaných komunikací, ovšem musíme brát v úvahu také fyzické vypětí (únavu) na 

konci směny, kde často k pracovním úrazům dochází. To je z šetření úrazů zřejmé. Velkou 

otázkou je samotný fakt sjízdnosti komunikace. Je velice těžké, aby vedoucí zaměstnanec 

určil, zda úsek, který je dlouhý kupříkladu 20 km, je ve všech místech sjízdný a vhodný, 

obzvlášť v zimních měsících. Postupem času, by bylo jistě vhodné, nahradit tuto technologii 

jinou. Jelikož se tito zaměstnanci pohybují na pozemních komunikacích, dochází tady i 

k úrazům, způsobeným dopravní nehodou (sražení motorovým vozidlem).  

 

Pády břemena na ruce, nohy, přejetí, přiražení nohou (rukou)  

 

Vzhledem k pracovní náplni pracovníka poštovní přepravy a časté manipulaci 

s kontejnery, valníky a KPV často dochází k úrazům nohy (přejetí paty nohy), přiražení nohy 

(ruky) o zeď, nebo mezi dva manipulační prostředky. I přesto, že OOPP, které zaměstnanci 

používají, jsou dle mého názoru dostačující (podrobněji kapitola 8.1), je nutné zapracovat na 

dodržování správné manipulace a stanovit jednoznačný výklad při používání klecí. Návody 

výrobců mnohdy nestačí a připouštějí operace, při kterých dochází k častým úrazům 

v důsledku stejné příčiny. Pracovníci vnitřní služby většinou třídí zásilky listovní a 

manipulační prostředky používají minimálně, příp. pouze s nosností do 50 kg. Pracovník 

poštovní přepravy nejen manipuluje s klecemi, valníky a kontejnery, ale také třídí zásilky 
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balíkové. ČP v současné době přijímá balíkové zásilky do maximální váhy 30 kg. U 

pracovníků zde dochází k PÚ při pádu zásilky na nohu, příp. na ruku. S těmito úrazy se 

setkáváme při manipulaci u balíkových skluzů i při porušení zásad bezpečné práce 

s manipulačními prostředky (navršení zásilek nad kapacitu MP). Je zde také potřeba dbát 

zvýšené opatrnosti a dostatečně širokých (nezužovaných) komunikací.  

 

Je vhodné zmínit, že tyto úrazy, mají také významný podíl u celkových vynakládaných 

finančních prostředků při odškodňování pracovních úrazů a doba pracovní neschopnosti 

zde překračuje, mnohdy měsíce. 

 

 

8 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K  OCHRAN Ě ZDRAVÍ  

          ZAMĚSTNANCŮ 

 

8.1 Současný stav, přijatá opatření, OOPP zaměstnanců  

 

   Zaměstnanci ČP jsou školeni při nástupu do zaměstnání a poté opakovaně 1 x za 2 

roky. U vedoucích zaměstnanců je opakované školení prováděno 1 x za 3 roky. S hodnocením 

rizik, zpracovaným pro každou profesi musí být taktéž všichni zaměstnanci řádně seznámeni. 

V současné době mají zaměstnanci vyjmenovaných profesí stanovené pracovní postupy v 

„Domácím řádu” každé pošty resp. SPU. Je to manuál, jakým způsobem pracovat na 

uvedeném pracovišti s konkrétními požadavky na určité typové pozice. Zaměstnanci všech 

pracovišť ČP jsou seznamováni se zásadami správné a bezpečné manipulace s břemeny, 

včetně váhových limitů dle požadavků NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, v platném znění a obrázkových ilustrací jak manipulovat 

s břemenem. Všichni zaměstnanci poštovní přepravy a vnitřní služby jsou seznámeni 

s vyhodnocením rizik, vzhledem k používání manipulačních prostředků a s návody všech 

manipulačních prostředků, které mohou používat. V poštovním provozu (provozovny - pošty) 

jsou navíc zpracovány tzv. Poštovní pravidla. Zde jsou uvedeny také požadavky na všechny 

doručovatele. Obsahují také trasu a směr pochůzky do míst, kde osoba, dle svěřeného 

„rajónu“ doručuje. Vše je vyznačeno na přehledné mapce, směr a trasu pochůzky je nutné 

dodržovat. K dalším požadavkům, důležitým vzhledem k PÚ, patří nedoručovat do míst, kde 

se pohybují nedostatečně zajištěna zvířata, nebo kde je neschůdná komunikace. 



 26 

Přidělování OOPP zaměstnancům  

 

Česká pošta poskytuje OOPP na základě vyhodnocení rizik dle „Tabulky pro 

vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků“ (příloha č. 1 k NV č. 495/2001 

Sb.), které jsou stanoveny pro dané profese ve vnitropodnikové Směrnici č. 30/2008 – 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále dle „Seznamu pracovišť a pracovních 

činností pro poskytování OOPP.“ 

 

Přehled zásadních typových pozic s přidělenými OOPP 

 

Doručovatel listovní pěší: 

- stejnokroj, obuv ochranná pevná kožená 

- v zimních měsících navíc - zimní bunda  

            (vesta) nepromokavá, „nesmeky“ (protiskluzové návleky na obuv) - nezajištěno      

             u všech doručovatelů v důsledku nejednotnosti regionů, obuv zimní kotníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obrázek 9, 10: „Nesmeky” 

 

 

Doručovatel s použitím jízdního kola navíc: 

- ochranná přilba cyklistická, ochranné rukavice kožené pětiprsté, ochranné brýle 

cyklistické, brýle proti oslnění, reflexní vesta (od 1. 1. 2011 reflexní značení 

součástí nových stejnokrojů) 

- v zimních měsících navíc – ochranná kukla pod přilbu 
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Doručovatel balíkový s řízením vozidla: 

- stejnokroj, obuv ochranná pevná kožená, brýle proti oslnění 

- v zimních měsících navíc - zimní bunda  

            (vesta) nepromokavá 

 

Pracovník poštovní přepravy (vnitřní služby):  

- ochranné rukavice kožené i plátěné prstové 

- ochranná obuv s kotníková se zesílenou špičkou 

 

8.2 Návrh opatření k omezení a minimalizaci pracovních úrazů  

       vybraných skupin 

 

TECHNICKÁ OPAT ŘENÍ 

 

      TECHNOLOGIE DORUČOVÁNÍ (OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ  JÍZDNÍCH KOL) 

Nyní používají čeští pošťáci při doručování asi 900 jízdních kol a až polovina z nich by 

v budoucnu měla jezdit v elektrifikované verzi. Pošta je chce uplatnit především v místech se 

členitějším terénem, aby odlehčila doručovatelům šlapání 

do kopce. Mohou jim sloužit i na delší přejezdy, čímž se 

urychlí doručování. Zavedení tzv.”motokola” má také 

významný dopad na pracovní úrazovost. Z šetření 

pracovních úrazů vyplynulo, že v mnohých případech 

dochází k pádům z jízdních kol na konci směny. Zde je 

vlivem únavy, soustředěnost zaměstnanců menší, a riziko 

úrazu pravděpodobnější. Úleva od šlapání prospěje i 

k faktu, že zaměstnanci přicházejí další den do práce 

fyzicky odpočatější. Další výhodou je fakt, že zaměstnanec 

může na jednu pochůzku roznést větší množství zásilky,               Obrázek 11: Motokolo 

které si „veze“ s sebou a nemusí jej tedy nést, případně 

překonávat překážky. 
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  SPRÁVNÁ MANIPULACE A ZAJIŠTĚNÍ KOLA KPV, VALNÍKU  

 

Klece velké přepravní a valníky jsou určeny k manuální a mechanizované manipulaci 

při skladování a přepravě. Klec se dá uzamknout a uzavřít tak, že při přepravě zásilek je pád 

zásilky vyloučen. U valníku tento fakt vyloučit nelze a při nárazu na překážku, nebo při 

přejetí nohy manipulujícího je zde navíc riziko pádu zásilky na obsluhu. Opakované úrazy 

spojené s manipulací jsou takové, kdy si obsluha vozíku (klece) najede tímto prostředkem na 

patu nohy.  

Návod výrobce KPV připouští také velice nebezpečnou manipulaci, což je výjimečné 

tažení klece (a to vždy na tom konci klece, kde jsou rejdovací kola). Zaměstnanci srozuměni 

s tímto faktem využívají tažení klece častěji a při šetření PÚ se odvolávají právě na tuto 

skutečnost, uvedenou v návodu výrobce. Výrobce má v návodu podmínku, že tažení klece 

dozadu (obsluha čelem ke kleci, zády ke směru jízdy) se může realizovat v případech, kdy je 

nutné překonání obtížného úseku dopravní cesty. U valníků je tažení zakázáno. 

Pracovním úrazům tohoto charakteru by bylo možné předejít tehdy, byly by tyto 

manipulační prostředky opatřeny bezpečnostním krytem (pevná zábrana, zarážka), umístěným 

na spodní hraně čela manipulačních prostředků (naznačeno šipkou na obrázku 12). 

Vzdálenost konce zarážky od podlahy by mohla být např. 40 mm. Zde již nehrozí najetí na 

patu nohy a nebrání to samotné funkci manipulačních prostředků, kde je požadavek na 

komunikace, resp. maximální povolenou mezeru, kterou musí klec překonat, 30 mm.  

Ve spojení s organizačním opatřením - přísný zákaz tažení (vyjma vyjíždění 

z parkovacího místa spojeného s manévrováním), který bude převyšovat požadavky návodu 

výrobce, by mohlo být docíleno snížení PÚ v důsledku uvedené příčiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Valník 
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    Bylo by také dobré, kdyby výrobce stanovil striktní manipulace, které může osoba 

provádět tažením, jako je např. již zmíněné manévrování při výjezdu z parkovacího místa, 

nebo manipulaci pomocí tažení, v návodu výrobce, úplně zakázal.   

 

ORGANIZA ČNÍ OPATŘENÍ 

 

     ZAVEDENÍ SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK 

Ke snížení úrazovosti v dalších letech jistě pomůže systém, který byl spuštěn 1. 11. 

2009. Jedná se o tzv. „datové schránky“. Pomocí datových schránek je možné posílat a 

přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě. Tento způsob komunikace vynahrazuje 

klasický způsob doručování v listinné podobě. Datové schránky jsou povinné pro právnické 

osoby. Fyzickým osobám, tedy běžným občanům, není dána povinnost zřídit si datovou 

schránku. Mohou si však kdykoliv zažádat o její bezplatnou aktivaci. Tento fakt bude jistě 

v době častější komunikace elektronickou formou, využívat stále více a více lidí, což přispěje 

k omezení práce doručovatelů (zejména v organizacích, později i u fyzických osob) a 

současně menší pravděpodobnost vystavování se nebezpečným faktorům. 

 

     IMPLEMENTACE „SKORONEHODY” DO SYSTÉMU BOZP 

Důsledkem sledu událostí při plnění pracovních úkolů může být, jak smrtelný úraz, tak 

tzv. „skoronehoda“ (skoroúraz). I přesto, že ČP není „členem” programu „Bezpečný podnik“, 

a nemá zavedenu normu OHSAS 18001, je na místě začít zmíněnou problematiku řešit. 

Pomyslná hranice, zda se misky vah překloní na tu, či onu stranu, je velice malá a 

z velké části je otázkou štěstí. V dnešní době již nestačí plnit „pouze“ zákonné požadavky 

v oblasti BOZP, šetřit a prověřovat pracovní úrazy s pracovní neschopností. Je velice důležité 

všímat si maličkostí, kterými jsou drobné úrazy a „skoronehody“. Ty bývají potencionálními 

zdroji závažných a smrtelných úrazů.  

 

Definice ”Skoronehody” 

 

„Skoronehoda“ je skutečná událost, která nastala, při níž mohlo dojít k ohrožení 

života a zdraví, majetku, (případně i současně), ale pouze náhodnou shodou okolností k 

tomuto následku nedošlo [8].  
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Proto je dnes (jako nikdy předtím) podstatný správný výcvik zaměstnanců a častější 

komunikace s nimi, vzhledem k problematice BOZP, a to nad rámec právních požadavků.   

 

Velice podstatné je dotčeným osobám vysvětlit, že každou netradiční situaci, byť 

neskončí pracovním úrazem, je nutné řešit a přijímat bezpečnostní opatření, proti jejímu 

opakování. Celý tento proces má obrovské rezervy a je nutné se jím zabývat podrobněji. Není 

to problém těch, kterých se bezprostředně týká, což jsou samotní zaměstnanci. Velice 

důležitou roli zde hraje úloha vedoucích zaměstnanců a faktu, který je zmíněn § 101 odst. (2) 

zákoníku práce, v platném znění. 

 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí 

pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu 

pracovních míst, která zastávají [18]. 

 

Je potřeba zmínit, že díky ustanovení § 102 odst. (2) zákoníku práce, je prevence rizik 

neboli předcházení „skoronehodám“ jednou z pracovněprávních povinností zaměstnavatele. 

Aby došlo ke zlepšení systému BOZP a následně snížení úrazovosti, je potřeba nastavit 

systém, ve kterém budou začleněni zaměstnanci, kteří dostanou v rámci pravidelných školení 

informaci o tom, jaká událost je označována jako „skoronehoda“ a komu ji mají ohlásit. 

Nejedná se jen o „skoronehody“, ke kterým dojde za jejich přítomnosti, ale taktéž o případy, 

kdy se o ni jakýmkoli způsobem dozví. 

 

V případě splnění výše uvedených požadavků je na vedoucím zaměstnanci, aby řádně 

tuto událost vyšetřil, příp. oznámil odborně způsobilé osobě v prevenci rizik. Na základě 

šetření by poté společně stanovili bezpečnostní opatření proti opakování této nehody.  Jen ten, 

kdo má podrobné informace, může nahlédnout pod povrch problému a zabývat se skutečným 

zlepšováním pracovních podmínek. 

 

Možné příklady „skoronehod“ na pracovištích ČP:  

- atak zvířete (psa) 

- zvládnuté pády na nevhodných komunikacích 

- zvládnutá manipulace s vozíky a klecemi 
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Jak je potřeba pracovat? 

1. Oznamovat „skoronehody“, informovat nadřízeného, který podrobnosti o    

    „skoronehodě“ předá k vyhodnocení odborně způsobilé osobě v prevenci rizik 

2. Řešit a dotazovat se na „skoronehody“ při: 

    - vstupních, opakovaných školeních o BOZP (kladení dotazů zaměstnancům). 

    - kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců, odborně způsobilých osob v BOZP 

3. Přijímat nezbytná opatření proti opakování událostí. 

4. Zpřísňovat požadavky na vyšetřování nežádoucích událostí – nehod a     

    „skoronehod“ (úrazů, požárů, havárií). 

6. Umožnění sběr dat (např. zajistit na zaměstnanecký portál tzv. „hlášení    

    o skoronehodách“), práce s nimi a poskytování informací (vyjádření OZO  

    v prevenci rizik - zodpovědět dotazy), které jsou kdykoliv přístupné všem z      

    zaměstnancům. 

      VLIV STAVU KOMUNIKACÍ (REGISTR NEBEZPEČNÝCH ÚSEKŮ) A                  

      EVIDENCE PROBLÉMOVÝCH ADRESÁTŮ, JEJICH VÝCHOVA 

 

Jak už bylo výše nastíněno, problém poškozených, neudržovaných příp. stavbou 

dotčených komunikací je zřejmý. Ve všech případech je možné realizovat nápravu, ovšem je 

nutná pečlivá práce a sběr dat.  

 

Údržba komunikací (led, sníh) 

Je nutné, aby si majitelé uvědomili, že již samotná cedule s nápisem „V zimních 

měsících se komunikace neudržuje”, nám zdraví osob, nezaručí. Vzhledem k již zmiňované 

novele, přejde ve městech a obcích většina komunikací pod jejich správu, tedy pod 

odpovědnost vlastníka komunikace. V každém městě to jistě bude znamenat výrazné navýšení 

finančních prostředků v souvislosti s touto údržbou. Pod záštitou měst a obcí, se o 

komunikace, bude v součtu starat jistě více osob, než tomu bylo jako doposud, kdy o ně 

pečovali vlastníci přilehlé nemovitosti. To přinese lepší schůdnost chodníků. Napomůže tomu 

i fakt, že veškeré finanční prostředky, které pojišťovna, u které je ČP pojištěna pro pracovní 

úrazy, bude vymáhat po těchto majitelích. Jak je vidět z případů, které se staly na přelomu 

roku 2009 a 2010, KOOP pojišťovna, a.s., bude na tyto druhy úrazů dbát daleko důsledněji. 
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I přesto je potřeba zavést VŠEM doručovatelům ČP tzv. „nesmeky“ a vysvětlit jim, 

kdy je potřeba je použít. V současnosti již existuje mnoho výrobců a tyto protiskluzové 

prostředky je možné použít na různé druhy obuvi. 

 

Stav komunikace, stavební úpravy 

Pokud je nebezpečí namrzlých a zasněžených chodníků pouze v zimě, na stav 

neudržovaných komunikací je možné narazit v jakémkoli ročním období. Často se jedná o 

stav, který přetrvává měsíce a roky. Ať už se jedná o díry, výmoly nebo poškozené schody u 

panelového domu. I když můžeme na tyto problémy narazit v jakémkoli ročním období, je 

možné přijmout opatření, které na ně upozorní. Výchova stavebních společností nemusí být 

jen prostřednictvím kontrolní činnosti územně příslušného oblastního inspektorátu práce, ale 

taktéž dalších, kterých se jejich jednání dotýká. Jsou to i zaměstnanci ČP. Opět zde dochází 

ke komunikaci zástupců ČP se zástupci těchto společností, ovšem je to poté, až k nějakému 

úrazu zaměstnance ČP dojde. Tento problém je jistě také úzce provázán s problematikou 

„skoronehod” a jejich oznamování samotnými zaměstnanci. 

 

Problémoví zákazníci (psi) a jejich výchova 

V předchozí kapitole byl využit systém tzv. „mapky”. Ten lze použít, jistě ve větším 

rozsahu pro stanovení problémových zákazníků, kteří vlastní psa. Tento ukazatel nebude 

proměnný jako u stavebních prací, ale stálý. V případě zmapování těchto míst resp. adres 

bude možné dopisem upozornit i tyto majitele (v rámci přijatých opatření proti opakování PÚ, 

evidence majitelů psů existuje, ovšem pouze u případů, že se PÚ skutečně stal) a zejména je 

požádat o dostatečné zabezpečení těchto míst a učinění takových opatření, aby již 

k případnému dalšímu ohrožení našich zaměstnanců nedocházelo. Problematika výchovy 

majitelů psů velice úzce souvisí se „skoronehodami” a v kombinaci s tímto opatřením by jistě 

došlo k naplnění stanoveného cíle, kterým je snížení úrazovosti doručovatelů. 

 

Riziko pokousání psem stále narůstá a to nejen v ČR, kde je odhadovaný počet psů 

kolem 1,5 milionu. Z mezinárodních novinek z konce roku 2007 víme, že ve Spojených 

státech amerických se za posledních 10 let počet pokousání zvýšil o 37 %. Zaměstnavatelé 

jsou zde vyzýváni k přijetí politiky ochrany zaměstnanců před pokousáním psem a 

proškolování zaměstnanců k bezpečnému chování v podobných situacích [3]. 



 33 

V rámci školení by rovněž mohli být zaměstnanci seznamováni s některými základními 

zásadami pravidel chování a obrany při možném napadení psa: 

• Nikdy neutíkej. 

• Kryj si záda např. přitisknutím se ke zdi nebo plotu. 

• Pokus se nalézt něco, co by mohlo být překážkou mezi tebou a psem. 

• Při útoku se nestav psu čelem, ale bokem. 

• Buď si vědom toho, že v přítomnosti majitele jsou psi obvykle odvážnější  

Souhrn příčin a opatření PÚ s PN při pokousání psem: 

- Napadení cizím psem na ulici (hlášení PČR, zajištění odchytu psa) 

- Napadení v důsledku nedostatečně zajištěného plotu u rodinného domu (dopis 

majiteli psa) 

- Napadení při otevření vstupních dveří bytu v panelovém domě (dopis majiteli 

psa, další předání doporučené zásilky adresátovi, až po zazvonění ze zdola 

panelového domu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Trasa pochůzky doručovatele 
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Ve všech problematických otázkách této kapitoly, by bylo docela dobře možné využít, 

již zavedené dokumentace doručovatelů, listovních pěších. Každý zaměstnanec v této 

pozici má svůj svěřený okrsek, kde doručuje. Směr a trasa pochůzky je vyznačena na 

mapce (příklad na obrázku 13). Doručovatelé mají zaveden také tzv. „pochůzkář”, který je v 

souladu se směrem doručovacího okrsku a obsahuje jednotlivé ulice, čísla popisná a adresáty.  

Za předpokladu shromáždění a zaevidování těchto dokumentů, bude dále nutné, aby 

zaměstnanci 1 x týdně uvedené nedostatky a nebezpečí zaznamenali a prostřednictvím 

vedoucích zaměstnanců je předali na oddělení BOZP. Každý zaměstnanec má přístup na 

podnikový portál, kde bude poté moci najít, v jakých místech se objevuje potencionální 

nebezpečí. Oddělení BOZP bude dále rizikové oblasti sledovat a písemně upozorňovat osoby 

(majitelé domů, či komunikací), kterých se již zmíněná „nebezpečná jednání“ týkají. 

 

Jistě zde bude potřeba zavést diskuzi se samotnými zaměstnanci, kteří jsou vystavováni 

potencionálním pracovním úrazům a nebezpečným situacím. Jak už je to běžným zvykem, po 

absolvování školení zaměstnanců (výkladu problematiky BOZP), mnoho dotazů na konkrétní 

téma nebývá a bylo by jistě přínosem, zavést anonymní dotazníky, kde by mohli zaměstnanci 

dotazy napsat také v průběhu školení.  

 

Pokud bude se zavedením systému datových schránek relativně ubývat listovních 

zásilek, se zásilkami balíkovými tomu bude jistě naopak. S přibývajícím počtem osob 

využívající internet, a se stále výraznějším nárůstem internetových obchodů, bude vzrůstat 

práce doručovatelů balíkových s řízením motorového vozidla. Tato skupina zaměstnanců je 

v podstatě ohrožena totožnými riziky jako doručovatelé listovní pěší. 

 

I v souvislosti s výše uvedenými fakty, je potřeba čím dál víc uplatňovat tzv. nulovou 

toleranci všech zaměstnanců k nebezpečnému chování na pracovištích, a to konkrétně: 

- Více si všímat práce kolegů na pracovišti, upozornění na nebezpečné jednání 

-   Zabývat se zjištěnými - zejména bezpečnostními nedostatky (prostřednictvím vedoucích     

    zaměstnanců) 

-   Snažit se v maximální míře odstraňovat příčiny těchto nedostatků 
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9 ZÁVĚR 

 

V rámci bakalářské práce bylo splněno cíle, kterým byl návrh na snížení počtu 

pracovních úrazů zaměstnanců České pošty. Na základě hodnocení četnosti pracovních úrazů 

s pracovní neschopností, byly vybrány profese, které jsou nejvíce ohroženy. 

 

Byly navrhnuty organizační opatření, které se týkají nového systému zavedení datových 

schránek, dále je to implementace „skoronehody” do systému BOZP v ČP, s.p. , který dosud 

nebyl v tomto podniku zaveden. Dále je to výchova majitelů komunikací resp. organizací, 

které provádějí údržbu nebo stavební práce. V neposlední řadě se organizační opatření 

dotýkají majitelů psů. Návrh technických opatření se týká zavedení tzv. motokola, kde se 

předpokládá obměna tohoto prostředku, za stávající jízdní kola, a to v časovém horizontu 

jednoho roku. Dalším technicko – organizačním opatřením je zavedení ochranného krytu 

valníků a velkých přepravních klecí, se kterými manipulují zaměstnanci při třídění balíkových 

zásilek, v kombinaci s vyloučením nebezpečné manipulace (tažení), kterou návody výrobců 

těchto prostředků připouštějí. 

 

Poznatky a přijatá bezpečností opatření v této práci, by bylo možné využít, k jejich 

začlenění do podnikových předpisů. 

 

Velice důležitou součástí celého procesu BOZP a oblasti prevence je výchova 

zaměstnanců. Byla zde již zmíněna problematika osobního přístupu zaměstnanců k ochraně 

vlastního zdraví. Rád bych v závěru ještě jednou upozornil na klíčový problém v oblasti 

BOZP, kterou je právě informovanost a uvědomělost zaměstnanců a fakt komunikace 

zaměstnanců s vedoucími zaměstnanci na všech stupních řízení. 

 

Za dobu mé působnosti se přijala řada opatření, která vedla ke zlepšení pracovních 

podmínek a zvýšení ochrany zaměstnanců na pracovišti.  

Každý střípek do mozaiky, kterou je potřeba sestavit, je velice důležitý a každý úraz, 

který se nestane, je dílčí výhrou zaměstnavatele. 
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