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1 Úvod 

I když se na první pohled může zdát, že je nemorální a neetické spojovat otázku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s penězi, opak je pravdou. Lidský život sice nelze 

vyjádřit penězi, ale i tak je chtě nechtě otázka finančních prostředků v této oblasti 

podstatná. Tato práce si tak klade za cíl analyzovat stávající situaci ve vybraném podniku 

v oblasti sledování nákladů a ztrát vznikajících v důsledku pracovních úrazů a nemocí 

z povolání a navrhnout platformu pro sběr, zpracování a vyhodnocení takovýchto dat. 

Práce je zaměřena na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na náklady, 

které s touto oblastí souvisejí. O aktuálnosti tohoto tématu není pochyb. Dle mého názoru 

je lidský život potřeba chránit v každé době a za všech okolností. V ideálním případě by 

tak mělo být k dispozici tolik finančních prostředků, kolik je jen potřeba. V reálném životě 

každého podniku, ale hrají důležitou roli omezené finanční rozpočty. Je to tak bezesporu 

zajímavé téma k řešení. Snaha najít řešení tohoto rozporu, ale i morální a etické otázky, 

které se bezpečnosti práce týkají, zaměstnává řadu odborníků jak z řad teoretiků tak i 

odborníků pohybujících se v praxi. 

Téma práce bude řešeno v  ArcelorMittal Ostrava a.s. Pro zpracování aplikační 

části budou, vzhledem k možnostem dohledat informace, vybrány pracovní úrazy, které se 

staly v průběhu roku 2011 v jednotlivých závodech podniku a s pracovním úrazem, který 

se stal v březnu roku 2012 zaměstnanci podniku Holub s.r.o. v areálu ArcelorMittal 

Ostrava a.s. I když je oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku podrobně 

zpracovaná, není téma nákladů a ztrát vyvolaných pracovními úrazy a nemocemi 

z povolání doposud nijak řešena. Z toho vyplývají otázky, které by měly být v práci 

zodpovězeny „Je možné organizačně a administrativně zabezpečit, aby se tyto informace 

sledovaly na jednom místě? Je v podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. vůle sledovat tyto 

náklady? Existuje v podniku uplatnění pro získaná data?“ 

První impuls zabývat se tímto tématem přišel z vedení korporace ArcelorMittal 

Holdings AG. Během pravidelné návštěvy jeho členů v ArcelorMittal Ostrava a.s. padl 

dotaz, zda jsou sledovány i takové náklady a ztráty. Následná diskuse vedla k závěru, že 

není povinností vedení ArcelorMittal Ostrava a.s. vyžadovat sledování a vyhodnocování 

takových nákladů a ztrát. Je nutné podotknout, že ani vedení korporace nesleduje tyto 

nákladové položky a samotné téma je bráno jako zajímavé, ale je zapotřebí ho ještě dále 
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rozpracovat, než bude doporučeno jeho uvedení do praxe. Tato otázka ale není neřešena. 

V České republice se jí zabývají pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. 

Práce bude z důvodu maximální přehlednosti rozdělena do osmi kapitol a řady 

podkapitol. Po úvodu bude téma nejprve rozebráno z pohledu platné české legislativy 

a doplněno o podněty z odborných publikací. Dále bude následovat kapitola věnovaná 

ekonomickému pohledu na vybranou problematiku. Náklady a ztráty zde budou rozděleny 

podle jejich nositele, celé společnosti a podniku. V závěru bude kladen důraz na popis 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, která je způsobena pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání.  

Po teoretické části přijde na řadu praktická část, která začne představení podniku, 

který byl vybrán pro praktickou ukázku řešení dané otázky. ArcelorMittal Ostrava a.s. 

bude představen jak z pohledu svého historického vývoje, tak i z pohledu své organizační 

struktury. Následně text bude pokračovat popisem současné situace, která v podniku 

v oblasti bezpečnosti práce panuje. Na věc bude nahlíženo z pohledu vnitropodnikových 

směrnic a z postřehů jejich každodenního uplatňování. Šestá kapitola pak bude věnována 

případové studii v daném podniku. Byly vybrány praktické příklady pracovních úrazů a 

doloženy náklady a ztráty, které v jejich důsledku vznikly. Všechny zjištěné náklady pak 

budou implementovány do databázové platformy, která bude vytvořena pro potřeby 

sledování a vyhodnocování těchto nákladových položek. Po krátkém popisu, jak s danou 

databází pracovat, bude následovat závěrečné shrnutí řešeného tématu. 
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2 Legislativní rámec problematiky 

Oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) je logicky, jako každá 

oblast zabývající se ochranou lidského života, upravena jak na národní, tak i na nadnárodní 

úrovni. České republiky se především týká legislativa a judikatura Evropské unie. 

Na následujícím výčtu právních předpisů je jasně vidět, že je tato oblast rozpracována 

v řadě zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a co se týče evropské legislativy tak i v rámcových 

a dílčích směrnic Rady. Celkový obraz je tak velmi roztříštěný a při současném tempu 

legislativních změn i velmi nestálý. V této práci jsou tedy uvedeny jen ty nejdůležitější 

přepisy, ze kterých je pak většinou vycházeno v teoretické části.  

Česká legislativa 

Zákon: 

 č. 262/2006 Sb. zákoník práce,  

 č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, 

 č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, 

 č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 

 č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců. [4, 23] 

Vyhláška: 

 č. 125/1993 Sb., o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 

úrazu, 

 č. 288/2003 Sb., práce zakázané těhotným ženám a mladistvým a 

 č. 48/l982 Sb. - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení. [17, 35] 

Nařízení vlády: 

 č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků, 

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

 č. 432/2003 Sb. v platném znění - zařazování prací do kategorií, 
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 č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

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

zavedení signálů a 

 č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.1 

[4, 23] 

Evropská legislativa 

Česká republika je od května roku 2004 členem Evropské unie. Už před vstupem 

začala začleňovat do svého právního řádu požadavky EU v oblasti BOZP. Nejdůležitější 

směrnice Rady jsou vyjmenovány níže: 

Rámcové směrnice Rady 

 89/391 EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a 

 91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem. [23] 

Dílčí směrnice Rady 

 89/654 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

na pracovišti, 

 89/656 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, ve znění 

směrnic 95/63/EC a 200l/45/EC, 

 92/58 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnostní a zdravotní značky 

na pracovišti, 

 98/24 ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými 

s chemickými činiteli používanými při práci a 

 89/686 EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních 

ochranných prostředků. [23] 

                                                 
1
 Veškerá legislativa je pochopitelně v platném znění. 
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2.1 Představení základních pojmů 

Aby bylo vůbec možné nastínit oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

je zapotřebí seznámit se se základními pojmy, které se budou vyskytovat v celém textu a 

které poskytnou úvod do celé problematiky. Při vysvětlení pojmů jsem využila 

charakteristik uváděných v české legislativě a také interpretací podle Výzkumného ústavu 

bezpečnosti práce, v.v.i. 

Bezpečnost je takový stav reality, kdy je riziko ohrožení (osob) či vzniku škody 

buď vyloučeno, nebo alespoň sníženo na přijatelné minimum. [1, 5, 21] 

BOZP je zkratkou pro „bezpečnost a ochranu zdraví při práci.“ Jedná se o program 

či politiku neustálého sledování a vyhodnocování rizik, které ohrožují životy či zdraví 

zaměstnanců při práci. [1, 5, 21] 

Riziko není v české legislativě explicitně charakterizováno, přestože s tímto 

pojmem např. zákoník práce často pracuje. Je tvořeno kombinací pravděpodobnosti vzniku 

potenciálně nebezpečné situace a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví 

zaměstnance při výkonu jeho pracovních aktivit. [1, 5 14,21] 

Rizikový faktor je stručně řečeno jakýkoliv zdroj újmy na věci popřípadě na zdraví 

nebo životě člověka. [1, 5] 

Identifikace rizika je komplexním a nekončícím procesem rozpoznávání 

rizikových faktorů na základě pravděpodobnosti vzniku nežádoucích událostí a jejich 

možných následků. [1, 5, 21] 

Hodnocení rizika je proces vyhodnocování míry rizika, který vyplývá z procesu 

identifikace rizika. [1, 5, 21] 

Prevence rizik tvoří jednotný celek všech ustanovení a opatření (ať už zavedených 

či doposud plánovaných), která mají za následek prevenci či snížení pracovních rizik. [1, 

5] 

Způsoby, jakými se člověk může bránit riziku pracovnímu úrazu či nemoci 

z povolání, jsou dvojí, a to individuální nebo kolektivní ochrana. Každý zaměstnavatel 

by měl nejprve začít s kolektivní ochranou, tzn. chránit všechny své zaměstnance 
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najednou, např. zavedením nové, bezpečnější technologie. Až poté, co je kolektivní 

ochrana shledána jako nedostatečná, přichází na řadu individuální ochrana. Ta zahrnuje 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, např. pracovních oděvů nebo 

obuvi, mycích, čistících a desinfekčních prostředků apod. [1] 

Definice pracovního úrazu rozeberu trochu obšírněji. Nejprve je zapotřebí 

zdůraznit, že o pracovním úrazu lze hovořit pouze u zaměstnanců v závislém pracovním 

poměru. V § 380 zákoník práce uvádí, že pracovním úrazem je poškození zdraví či smrt 

zaměstnance, které je zapříčiněno plněním pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s nimi. Pracovní úraz je dále upraven v zákoně o úrazovém pojištění, který uvádí jeho 

definici a dávky s ním související. V páté části tohoto zákona je pak rozepsáno jak 

postupovat při posuzování poškození zdraví. [1, 5, 9, 10, 32] 

Podstatné pro definování pracovního úrazu je, že poškození zdraví (či smrt) je 

vyvolána vnějšími příčinami nezávislými na vůli poškozeného zaměstnance a v důsledku 

jejich působení nemůže zčásti nebo zcela plnit své pracovní úkoly. [1, 9, 32] 

Tyto příčiny jsou: 

o náhlé, 

o násilné, 

o krátkodobé, 

o neočekávané 

o a svým charakterem 

 mechanické nebo 

 chemické. [10, 32] 

Nemoc z povolání je upravena v zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců. Jedná 

se o takovou nemoc, která vznikla působením negativních faktorů, a to: 

a) chemických, 

b) fyzikálních, 

c) biologických 

d) nebo jakýchkoliv škodlivých faktorů souvisejících s prací. [5, 10] 

Aby mohlo být onemocnění zaměstnance uznáno jako „nemoc z povolání,“ musí 

být jeho onemocnění uvedeno v č. 1 výše uvedeného zákona o úrazovém pojištění 
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zaměstnanců. Dále musí být splněna podmínka závažnosti této nemoci. Ta musí dosáhnout 

takového klinického stupně závažnosti, kterou lze uznat jako nemoc z povolání. Postup 

uznávání nemocí z povolání a také seznam zdravotních zařízení, která nemoci z povolání u 

pacientů uznávají, je uveden ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 

342/1997 Sb. [1] 

2.2 Zásady BOZP 

Zásady BOZP se týkají každého podniku, velkého i malého, výrobního i poskytující 

služby. Každý takový podnik si může stanovit vlastní pravidla a zásady, kterými se bude 

řídit. Musí se ale držet platné legislativy. Existuje ale několik obecných pravidel, které 

najdou uplatnění prakticky všude. Patří mezi ně např.: 

1. Zajistit svým zaměstnancům základní preventivní péči, a to pro všechny bez 

rozdílu. 

2. Závodní péči nezajišťuje „závodní“ lékař, ale lékař, kterého k tomuto účelu 

stanoví zaměstnavatel – zaměstnanec nemá právo volby. 

3. Závodní preventivní péče zahrnuje komplexní soubor aktivit. 

prevence + poradenství + podpora zdraví 

4. Účinná závodní preventivní péče předpokládá od lékaře znalost pracoviště a 

práce a pochopitelně zdravotního stavu zaměstnanců. 

5. Základním cílem v oblasti závodní preventivní péče je dlouhodobé udržení 

práceschopnosti. 

6. Efektivní zdravotní péče chrání jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele (např. 

před případnými postihy kompetentních úřadů, soudními žalobami, 

zhoršením své image jako zaměstnavatele). 

7. Zaměstnavatel by měl mít na paměti, že nestačí pouze zabezpečit 

preventivní prohlídky, a že velký podíl na kvalitě poskytované péče má i 

výběr nejvhodnějšího poskytovatele této služby. [7, 22] 

V následujícím textu podrobněji nastíním práva a povinnosti zaměstnavatele 

i zaměstnance. Budu se držet znění, které vyplývá ze zákoníku práce, zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona o ochraně veřejného 

zdraví a zákona o péči o zdraví lidu, které tuto oblast upravují. 
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2.2.1 Práva a povinnosti zaměstnavatele 

Ze zákoníku práce jasně vyplývá povinnost zaměstnavatele zaručit bezpečnost 

a ochranu zdraví svých zaměstnanců při výkonu práce, která jim byla svěřena. A to 

vzhledem k rizikům, které jim mohou z této práce vyplynout. BOZP je také neoddělitelnou 

součástí práce všech vedoucích pracovníků. Zaměstnavatel má ale odpovědnost nejen ke 

svým zaměstnancům, ale ke všem fyzickým osobám, které jsou na jeho pracovišti. Přičemž 

platí, že náklady na BOZP jdou na vrub zaměstnavatele. Tyto náklady nikdy nehradí 

zaměstnanec. [9] 

Zaměstnavatel snižuje riziko pracovního úrazu/nemoci z povolání především tak, 

že: 

o vytváří bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky, 

o a to prostřednictvím nejvhodnější organizace BOZP, 

o a přijímání opatření k předcházení těmto rizikům. [9] 

O rizicích pracovních úrazů jsem se zmínila již výše při výčtu definic základních 

pojmů. Mezi další povinnosti zaměstnavatele patří věnovat se neustále a systematicky 

vyhledávat potencionálně nebezpečné faktory a procesy pracovního prostředí a pracovních 

podmínek – vyhodnocovat takto získané údaje a na jejich základě stanovovat potřebná 

opatření. Musí také kontrolovat úroveň BOZP, a to hlavně: 

a. stav výrobních a pracovních prostředků i vybavení pracovišť 

b. úroveň rizikových činitelů pracovních podmínek 

c. a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových činitelů. [6] 

Musí se snažit rizika pokud možno eliminovat. Není-li odstranění možné, musí 

zaměstnavatel vyhodnotit a přijmout adekvátní opatření k omezení jejich působení tak, aby 

ohrožení zdraví zaměstnanců bylo minimální. Aby měl o všech provedených činnostech 

přehled a aby byla možná případná kontrola. [9] 

Výčet všeobecných preventivních zásad, ze kterých musí zaměstnavatel vycházet 

při provádění výše zmíněných opatření: 

(1) redukce vzniku rizik, 
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(2) eliminace rizik u prvopočátku jejich původu, 

(3) optimalizace pracovních podmínek vzhledem k pracovníkům a snížení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

(4) využívání nových technologických a pracovních postupů při 

nahrazování fyzicky namáhavých prací, nebezpečných technologií, 

výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů, 

(5) snížení počtu zaměstnanců pracujících v procesech či v prostředí, 

ve kterých jsou vystaveni působení rizikových faktorů, 

(6) plánování prevence rizik pracovních úrazů a nemocí z povolání, 

(7) zajišťovat první pomoc na pracovišti, 

(8) spolupracovat se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči, 

(9) dávat přednost prostředkům kolektivní ochrany před rizikovými faktory 

před individuálními prostředky, 

(10) vykonávání opatření, které vedou k redukci úniku škodlivin ze strojů 

a zařízení, 

(11) dávání přiměřených instrukcí k zajištění BOZP. [9] 

Co dělat, když k pracovnímu úrazu/nemoci z povolání dojde? 

Prioritou každého zaměstnavatele je pracovním úrazům a nemocem z povolání 

předcházet. Bohužel jejich snaha někdy nemusí stačit a k nechtěné události přesto dojde. 

V paragrafu 105 na to pomýšlí zákoník práce a stanovuje povinnosti, které pro 

zaměstnavatele vyplynou. Základní povinností je objasnit příčiny a okolnosti vzniku 

události. To ve zkratce znamená zjistit případnou spoluúčast zaměstnance (pochopitelně 

jen v případě, že to jeho zdravotní stav dovoluje), zajistit svědky a spolupracovat 

s odborovou organizací či zástupcem pro oblast BOZP. Aby bylo možné událost řádně 

vyšetřit, nesmí bez závažných důvodů měnit stav na místě úrazu do doby prošetření. [9] 

Zaměstnavatel má povinnost s dotčeným zaměstnancem spolupracovat. Nesmí 

vzájemný kontakt omezit pouze na otázky, které jsou pro něj potřebné. Musí ho informovat 

o výsledcích šetření. Další povinností zaměstnavatele je ohlášení úrazu stanoveným 

orgánům a institucím a přijetí navrhovaných opatření. Kvůli prošetření případného 
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pracovního úrazu i z důvodu kontroly je zapotřebí, aby byla vedena řádná evidence v knize 

úrazů. Přičemž se zapisují všechny pracovní úrazy, i když nezpůsobily pracovní 

neschopnost (tj. neabsenční pracovní úrazy). [9] 

V záznamech se úrazy dělí na dva základní typy: 

a. zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny nebo 

b. úmrtí zaměstnance. [9] 

Nařízením vlády je dále podrobněji stanoveno: 

1. podoba vedení evidence úrazů v knize úrazů, 

2. způsob ohlašování úrazů, 

3. zpracování a zasílání záznamu o úrazu a hlášení vzniklých změn, 

4.  výčet orgánů a institucí, kterým se hlásí pracovní úraz a zasílá potřebná 

dokumentace, 

5.  co je pro statistické účely smrtelný pracovní úraz a 

6.  předloha záznamu o úrazu. [9] 

2.2.2 Práva a povinnosti zaměstnance 

Práva a povinnosti související s pracovním úrazem či nemocí z povolání nejsou 

pochopitelně jen na straně zaměstnavatele. I zaměstnanec musí přebrat jistou míru 

odpovědnosti za své chování a za vzniklé následky. Musí si být vědom, že ochrana jeho 

zdraví i zdraví jeho spolupracovníků není jen úkolem zaměstnavatele. Zákoník práce 

v paragrafu 106 se zmiňuje o několika specifických povinnostech a právech, vyplývajících 

z toho zákona pro zaměstnance. Rada bych je v této subkapitole přiblížila. [9] 

Práva zaměstnance: 

1) Zaměstnanec má právo na to, aby mu zaměstnavatel zajistil ochranu 

jeho zdraví a jeho ochranu při práci, aby ho včas, pravdivě a 

srozumitelně informoval o rizicích spojených s prací, kterou vykonává.  
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2) Zaměstnanec má také právo odmítnout vykonávat práci, o které je 

důvodně přesvědčen, že bezprostředně závažným způsobem ohrožuje 

jeho zdraví. 

3) Má také právo spolupodílet se na vytváření pracovního prostředí, které 

bude bezpečné pro jeho zdraví a nebude ohrožovat jeho život. [9] 

Povinnosti zaměstnance: 

1) Mezi povinnosti zaměstnance patří starost o vlastní bezpečnost a zdraví, 

ale také i o bezpečnost a zdraví všech fyzických osob, kterých se jeho 

jednání dotýká (samozřejmě dle svých možností). 

2) Musí také znát základní povinnosti vyplývající jednak z platné 

legislativy, ale také z předpisů vydávaných zaměstnavatelem. [9] 

Být zaměstnancem samozřejmě nevyžaduje ovládat do detailů veškerou platnou 

legislativu vztahující se k BOZP. Ale aby byl každý pracovník schopen dostát své 

povinnosti uvedené v bodě 2), musí se: 

a. zúčastňovat školení, které zaměstnavatel zajišťuje a také musí 

podstoupit přezkoušení svých znalostí, 

b. podrobit preventivním prohlídkám, očkováním a dalším vyšetřením 

u lékaře (což je dáno zvláštními právními předpisy), 

c. vyvarovat jakémukoliv porušení předpisů a pokynů daných 

zaměstnavatelem i dodržovat stanovené pracovní postupu. Důležité je 

důsledně dbát pokynů zaměstnavatele. Využívat stanovené pracovní 

pomůcky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a 

různá jiná ochranná zařízení, 

d. vyvarovat požívání jakýchkoliv alkoholických nápojů či omamných 

látek na pracovišti zaměstnavatele, ale také nevstupovat na pracoviště 

pod jejich vlivem (po konzumaci mimo pracoviště), 

e. aktivně zapojit do procesu eliminace rizik na pracovišti. To znamená: 

oznamovat svému zaměstnavateli nedostatky a vady na pracovišti, které 

by mohly ohrozit zdraví i bezpečnost jeho samotného i ostatních 

fyzických osob, dále např. nedostatky v organizačním uspořádání, 
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závady a poruchy na technických zařízeních či ochranných systémů 

apod., 

f. s ohledem na své možnosti zapojit do odstraňování těchto nedostatků a 

rizik, 

g. bez zbytečného odkladu spojit se svým nadřízeným a oznámit mu svůj 

pracovní úraz či pracovní úraz jiné fyzické osoby. Musí být také 

nápomocen při objasňování jeho příčin a 

h. podrobit testům na přítomnost alkoholu či omamných látek dle pokynů 

svého vedoucího zaměstnance. [9] 

2.3 Hodnocení a identifikace rizik 

Jak jsem dříve zmínila, mezi povinnosti zaměstnavatele patří vyhledávat 

a vyhodnocovat případná rizika možných pracovních úrazů. Identifikací rizika 

pro zaměstnavatele začíná dlouhý proces prevence. Dalším krokem je hodnocení 

nalezeného rizika. To je totiž klíčovým preventivním nástrojem a je předpokladem 

nalezení i přijetí správného řešení daného rizika. [1, 17] 

K identifikaci rizika napomáhají odpovědi na následující tři otázky: 

1. Kdo/co může být zdrojem škody? 

2. Kdo/co by mohlo být poškozeno? 

3. Jakým způsobem může k poškození dojít? [1] 

Obecně lze popsat tyto tři základní fáze hodnocení rizika: 

1) rozpoznání nebezpečí, 

2) vyhodnocení rizika, zahrnuje: 

a. co nejpodrobnější popis, 

b. vyhodnocení pravděpodobnosti vzniku události a 

c. míra závažnosti důsledků. 

3) určení opatření k odstranění/ snížení/ řízení rizika. [17] 
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2.4 Prevence rizik 

Každá lidská činnost je zdrojem rizika. Stěžejním cílem prevence rizik je tak 

předcházení vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Samotná prevence rizik pak 

zahrnuje jednak všechna opatření, která vyplývají z legislativy a jiných předpisů k zajištění 

BOZP a také veškerá opatření ze strany zaměstnavatele, která jsou určena k předcházení 

rizik i řízení neodstranitelných rizik. [1] 

Zaměstnavatel se může při vytváření a realizaci preventivních opatření držet 

obecných principů prevence. Prevence je podle těchto pravidel rozdělena do několika 

postupných kroků: 

1. krok je eliminace rizika, 

2. krok je posouzení nevylučitelných rizik, 

3. krok je odstraňování rizik u jejich zdroje, 

4. krok je přizpůsobit práci s ohledem na jedince, 

5. krok je užití technického pokroku, 

6. krok je záměna nebezpečného za bezpečné či méně nebezpečné, 

7. krok je zpracování firemní politiky soustavné prevence pro všechny 

pracovníky, 

8. krok je využívání v prvé řadě prostředků kolektivní ochrany a až poté 

prostředků individuální ochrany a 

9. krok je dát k dispozici relevantní informace a instrukce. [1] 

2.5 Ochranné pomůcky 

Tam, kde nemůže zaměstnavatel eliminovat riziko pracovního úrazu či nemoci 

z povolání nebo ho alespoň omezit na přijatelnou míru, musí využít ochranný pomůcek 

(prostředků). Tato povinnost pro zaměstnavatele vyplývá z jiné, základní povinnosti … 

dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci u osob, u kterých mu to stanoví zákon. [1]  

Zaměstnavatel musí poskytovat: 

(1) pracovní oděv či obuv – pokud při práci dochází k mimořádnému 

opotřebení nebo znečištění oděvu nebo obuvi, nebo plní-li ochrannou 

funkci, 



22 

 

(2) mycí, čistící a dezinfekční prostředky dle rozsahu znečištění kůže a 

oděvu, a to bezplatně vzhledem k míře rizika a konkrétních podmínek 

práce a 

(3) ochranné nápoje. [9] 

V zákoníku práce je jasně uvedeno, že pokud není možné eliminovat rizika 

kolektivními prostředky (viz. Definice základních pojmů), musí zaměstnavatel přistoupit 

k využití individuálních prostředků tj. osobních ochranných pomůcek. Jak z názvu 

vyplývá, slouží k ochraně pouze jednotlivému zaměstnanci, přičemž nesmí ohrožovat jeho 

zdraví nebo mu bránit při výkonu práce. Ochranné pomůcky nesmí zaměstnavatel 

nahrazovat finančními prostředky. [6, 9] 

Úprava osobních ochranných pracovních prostředků v zákoníku práce pouze 

nestačí. Pro další úpravu musí zaměstnavatel nahlédnout do nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. [6] 

Podle tohoto předpisu jsou ochrannými prostředky: 

- běžné pracovní oděvy a obuv určené k ochraně pracovníků před riziky 

(nesmí podléhat při práci neobvyklému opotřebení nebo znečištění, 

- výzbroj a vybavení záchranných sborů a služeb, 

- specifické ochranné prostředky užívané v armádě nebo pořádkových 

a bezpečnostních silách, 

- výstroj a vybavení užívané při provozu na pozemních komunikacích, 

- sportovní výstroj a vybavení, 

- ochranné pomůcky používané pro sebeobranu a 

- pomůcky pro zjištění a signalizaci rizik a škodlivin na pracovišti. [6] 

2.6 Školení 

Školení má význam pro zaměstnavatele i pro zaměstnance. Pro prvního 

jmenovaného slouží pro splnění povinnosti poskytnout zaměstnancům informace a pokyny, 

a také zabezpečit ochranu jejich zdraví. I pro druhého jmenovaného má školení velký 
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význam. Je zdrojem cenných informací a také naplňuje povinnost získat povědomí o svých 

právech a povinnostech vyplývajících z předpisů týkajících se BOZP. [1] 

Zaměstnavatel o školení vede povinně záznamy. Ty slouží jako doklad při 

případném pracovním úrazu. Může tak jasně dokázat, že pracovník byl upozorněn na 

všechna rizika a bylo mu sděleno, jak se má vzhledem k rizikům chovat. Je také dokladem 

pro kontrolní činnost orgánů státní správy v oblasti BOZP. Náklady na školení nese vždy 

zaměstnavatel. [1] 

Známe několik základních druhů školení v oblasti BOZP. Jsou jimi: 

1. vstupní školení, které dále dělíme na: 

a. obecná část vstupního školení, 

Slouží k obeznámení zaměstnance s právními a ostatními předpisy 

a pravidly BOZP, s riziky práce a s opatřeními přijatými na jeho 

ochranu před danými riziky. 

b. vstupní školení na pracovišti, 

Účelem je předat pracovníkovi v jeho prvním dnu na pracovišti 

odborné vědomosti, které souvisejí s prací dohodnutou v pracovní 

smlouvě, a pro vstup a pobyt na pracovišti.  

c. zaučení, zácvik, zaškolení a 

Tyto druhy školení mají pracovníkům předat teoretické vědomosti 

i praktické návyky tak, aby mohl vykonávat svou práci dlouhodobě 

a hlavně bezpečně. 

d. předání stroje nebo zařízení. 

Slouží k oficiálnímu seznámení se se strojem či zařízením, 

s veškerou dokumentací a revizemi. 

2. speciální školení, 

Je spojeno s některými odbornými činnostmi, které vyžadují doklady 

o kvalifikaci na základě školení a zkoušek a opakovaného přezkoušení např. 

u svářečů, jeřábníků, obsluhujícího personálu stavebních strojů, elektrikářů 

apod. 
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3. opakované školení BOZP a 

Slouží k rozšíření a oživení znalostí o nové vědomosti a nové předpisy 

z oblasti BOZP. 

4. ostatní školení. 

Provádí se při změnách např. strojního vybavení, pracovního zařazení, 

bezpečnostních předpisů, pracovním úrazu zaměstnance apod. [1] 

Aby jakékoliv školení bylo efektivní a smysluplné, musí si zaměstnavatel ověřit, 

zda pracovníci získali požadované znalosti a zda je umí užít v praxi. Toto ověření 

překvapivě nevyžaduje žádný právní předpis. Jedná se tedy pouze o dobrovolnou iniciativu 

zaměstnavatele, ovšem přinejmenším doporučovanou. Samotné ověřování se provádí 

vzhledem k druhu proběhlého školení. [1]  

Kontrolu získaných znalostí provádí v zastoupení zaměstnavatele zkušební komise. 

Ta je složena z lichého počtu zkoušejících vybraných z řad vyučujících. Ti vydají každému 

jednotlivému pracovníkovi hodnocení buď „prospěl“ nebo „neprospěl.“ Pokud by byl 

zaměstnanec nespokojen se svým hodnocením, může se domáhat u předsedy zkušební 

komise opakování zkoušky. Ta se musí konat do 30-ti dnů od prvního termínu. Pokud ani 

v opakovaném termínu pracovník neprospěje, musí ho zaměstnavatel přeřadit na jinou 

práci. O zkoušce musí být vyhotoven zápis a zkoušený pracovník dostane osvědčení, 

průkaz či potvrzení o absolvování školení. [1] 

Druh školení Způsob ověření znalostí 

vstupní 
Provést okamžitě po ukončení školení. 

Forma ústní nebo/a písemný test. 
opakované 

mimořádné 

zaškolení 

Podle pokynů zaměstnavatele, nejpozději do šesti týdnů od ukončení 

školení. 

doškolení 

zaučení 

zácvik 

odborné činnosti 

Tab. č. 2.1 Způsob ověření znalostí pracovníků dle druhu školení. [1] 
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2.7 Instituce dohlížející nad BOZP 

V předchozím textu jsem naznačila, že zaměstnavatel má povinnost zabezpečit 

místo pracovní úrazu a zajistit svědky. Musí tak učinit nejen kvůli vlastnímu vyšetřování 

celé události, ale hlavně proto, aby umožnil vyšetřování příslušnému orgánu státní správy, 

Policie ČR nebo zástupci zaměstnanců. I když existuje obecná ohlašovací povinnost, je 

odlišná podle míry poškození zdraví pracovníka, způsobu vzniku samotné události a místa, 

kde se pracovní úraz stal. [15, 33] 

Jak, doklady a komu pracovní úraz tedy ohlašujeme? 

1. Státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie ČR – 

v případě, že byl v souvislosti s pracovním úrazem spáchán trestný čin nebo 

došlo ke smrtelnému pracovnímu úrazu, 

2. odborové organizaci, jejímž je pracovník členem a zástupci zaměstnanců 

pro oblast BOZP, 

3. územně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce – pokud si pracovní 

úraz vyžaduje hospitalizaci delší než pět dní nebo se jedná o smrtelný 

pracovní úraz, 

4. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu – pokud jde o závažný 

pracovní úraz, který se udál na stavbě, pracovišti nebo technickém zařízení 

podléhající dozoru tohoto orgánu, 

5. zaměstnavateli, který pracovníka na dané místo vyslal, 

6. zdravotní pojišťovně zaměstnance a  

7. zdravotní pojišťovně zaměstnavatele, pokud má pojištění odpovědnosti 

za škodu při pracovním úrazu. [15, 33] 

3 Ekonomický pohled na ztráty, související s pracovními úrazy 

a nemocemi z povolání 

I když by se asi většina lidí shodla na tom, že lidský život či zdraví nelze 

poměřovat penězi, podniky si tento pohled na věc nemohou dovolit. Finanční prostředky 

jsou pro ně něco jako krev pro člověka. Procházejí celým podnikem a jsou důležité pro 
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jeho růst, ale pokud náhle dojde k jejich nedostatku, může podnik obrazně řečeno 

„vykrvácet a zahynout.“ Každý podnik si tedy důsledně hlídá výnosy a náklady, tak také 

příjmy a výdaje finančních prostředků. S pracovním úrazem (nemocí z povolání), jsou také 

spojeny pohyby finančních toků. V této kapitole se jim budu podrobněji věnovat jak 

z pohledu újmy, kterou utrpí společnost jako taková, ale také podniku, ve kterém se 

pracovní úraz (nemoc z povolání) stala. 

3.1 Náklady a ztráty vznikající z pracovních úrazů či nemocí z povolání celé 

společnosti 

V  textu zmiňuji, že by se podniky měly zajímat o náklady a ztráty, které jim 

přinese každý pracovní úraz či nemoc z povolání. Ale neměla by se celá i společnost 

zajímat o to, kolik musí „zaplatit“ ona? Podobnou otázku si položil i Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce. Ve svém projektu HS57/00, vypracovaném v roce 2001, například 

vyčíslil, že jeden pracovní úraz vyjde společnost na 291 074 Kč a že průměrné náklady a 

ztráty na jeden pracovní úraz bez smrtelných následků dosahují hodnoty 266 562 Kč. Jistě 

se jedná o astronomické částky, uvážíme-li, že byly započítány i pracovní úrazy méně 

závažného charakteru, např. podvrtnutý kotník nebo drobná tržná rána, které i laik chápe 

jako méně ztrátové a nákladově náročné než např. závažné poranění vnitřních orgánů 

spojené s několikatýdenní hospitalizací v nemocnici. [27] 

Z pohledu celé společnosti můžeme souhrnné náklady a ztráty na pracovní úrazy 

nebo nemoci z povolání rozdělit do třech základních kategorií: 

1. pojištěné náklad a ztráty, 

2. nepojištěné náklady a ztráty a příp. další ztráty vznikající společnosti a 

3. náklady a ztráty kryté ze státního rozpočtu. [27] 

ad. 1. V tomto případě mluvíme o „pojištěných“ nákladech a ztrátách proto, že 

jsou hrazeny z příspěvků zaměstnavatelů na pojistné za jednotlivé druhy pojištění. Jedná se 

o výplaty náhrady škod při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání. Povinnost 

vyplatit tuto náhradu vyplývá pro zaměstnavatele ze zákoníku práce, a od 1. ledna 2013 

pak ze zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Mezi největší podíl na 

takových náhradách mají postupně vyplácené náhrady za ztrátu výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity (či částečné invalidity) a také úhrady 
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zdravotní péče. [27] 

Výplaty se provádí z těchto pojištění: 

a) nemocenské, 

b) důchodové nebo veřejné zdravotní pojištění a 

c) zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání. [27] 

ad. 2. Nepojištěné náklady a ztráty vznikající zaměstnavatelům jsou také druhy 

nákladů a ztrát, které nejsou předmětem některého z výše vyjmenovaných pojištění. Z toho 

vyplývá, že nejsou příjmem státního rozpočtu ani nositele některého pojištění. [27] 

Řadíme mezi ně: 

a) úbytek na hrubém domácím produktu České republiky, který vznikne 

ze zameškané pracovní doby poškozeného pracovníka, 

b) úbytek na hrubém domácím produktu České republiky zapříčiněná 

krátkodobým přerušením práce spolupracovníků a nadřízených pracovníka, 

kterých se zranění nebo smrt pracovníka týká, 

c) úbytek na hrubém domácím produktu České republiky v důsledku invalidity, 

které byla způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 

d) úbytek na hrubém domácím produktu České republiky způsobeném smrtelným 

úrazem a  

e) další ostatní náklady a ztráty, které nejsou uvedeny výše, jako např. náklady 

na mzdy pracovníků, kteří např. poskytují první pomoc nebo svědectví, pak 

náklady na poškozené technické zařízení, na nábor a zaškolení nových 

pracovníků místo zraněného/usmrceného zaměstnance, náklady na soudní 

řízení, na finanční podporu poškozenému nebo pozůstalým apod. [27] 

ad. 3. V důsledku pracovního úrazu nebo nemocí z povolání vyplyne přímý náklad 

či ztráta i pro státní rozpočet. Jedná se o náklady na vyšetřování příčin pracovního úrazu. 

Ze státní „kasy“ je nutné zaplatit fungování dvou úřadů, které jsou za vyšetření takové 

události zodpovědné, Státní úřad inspekce práce a Českého báňského úřadu (popř. 

Oblastních inspektorátů práce a Obvodních báňských úřadů). K nákladům a ztrátám za 
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jednotlivý pracovní úraz nebo nemoc z povolání je tedy nutné připočítat náklady na mzdy 

vyšetřovatelů z uvedených úřadů, cestovní a další výdaje spojené s vyšetřování příčin 

události. Do této kategorie spadají i náhrady škod poškozeným pracovníkům pracujícím ve 

veřejné správě a také úhrada majetkové škody pojišťoven, které provozují zákonné 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání podle zákoníku práce. [9, 27] 

3.2 Náklady a ztráty vznikající z pracovních úrazů či nemocí z povolání 

zaměstnavatelům 

Jakékoliv poškození podniku může v současné ekonomicky nejisté době podnik 

výrazně poznamenat. Pracovní úrazy nebo nemoci z povolání přinášejí řadu potenciálních 

„poškození.“ Podle mého názoru by měl každý podnik v prvé řadě myslet na to, že ho 

taková událost poškodí v očích odborné i nejširší veřejnosti. Jsou často velmi důkladně a 

po dlouhou dobu probírány ve sdělovacích prostředcích a tak kazí obraz podniku, jako 

zaměstnavatele starajícího se o bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců ale i bezpečnost 

svých výrobků. Zákazníci tak mohou snadno dojít k následující otázce. Když se vedení tak 

špatně stará o zdraví svých podřízených, jak špatně se stará o zdraví a bezpečnost nás, 

zákazníků? Může tak v konečném důsledku dojít k újmě na výnosech, potažmo zisku. A to 

už stojí vedení za uvážení.  

Na druhé straně má podnik v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání 

zvýšené finanční i nefinanční výdaje. V této subkapitole nastíním řadu nákladů a ztrát, 

které v souvislosti s touto událostí podniku vzniknou. Lze je rozdělit do dvou základních 

kategorií: 

1. pojištěné náklady a 

2. nepojištěné náklady i ztráty. [27] 

ad. 1. Každý zaměstnavatel má za povinnost hradit pravidelné příspěvky na 

veřejné zdravotní pojištění. Z něj se pak hradí péče o pracovníka, který je zraněný nebo má 

nemoc z povolání. Z toho důvodu pak nese přiměřenou část: 

a) nemocenské hrazené z nemocenského pojištění, 

b) vypláceného důchodu (invalidního, částečného invalidního, vdovského 
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a sirotčího) hrazeného z důchodového pojištění, 

c) plateb za poskytnutou zdravotní péči placenou ze zdravotního pojištění  

a dále: 

d) náhrady vyplývající z pojistného ze zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

placeného zaměstnavatelem a 

e) přiměřenou část nákladů na závodní preventivní péči, která odpovídá 

poskytnuté první pomoci zraněným pracovníkům. [27] 

ad. 2. Za nepojištěné náklady a ztráty považujeme  

a) pokuty, které ukládají orgány státního dohledu nad oblastí bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci ve spojitosti se smrtelnými nebo zvláště 

závažnými pracovními úrazy,  

b) náhrady vypočítané dotčenou pojišťovnou, 

c) ztráty na výnosech a zisku podniku plynoucí ze zameškané pracovní doby 

postižených (zraněného, svědka, vyšetřovatelů a dalších dotčených 

pracovníků), 

d) přirážky k pojistnému dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění, které může dotčená pojišťovna vyměřit podniku, u kterého 

v uplynulém kalendářním roce došlo k pracovním úrazům nebo nemocem 

z povolání opakovaně ze stejných příčin a  

e) ostatní náklady a ztráty. [8, 27] 

3.3 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

Další věcí, kterou nesmí žádný zaměstnavatel opomenout, je jeho odpovědnost 

za škodu, která vznikne v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Zákoník 

práce sice uvádí případy, kdy se může zčásti nebo zcela zbavit své odpovědnosti, ale 

pochopitelně na ně nemůže spoléhat. K tzv. krácení odškodnění může přistoupit, pokud 

k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání došlo proto, že: 

a) zaměstnanec porušil předpisy dané právem a zaměstnavatelem, ale 

za předpokladu, že byl o nich řádně a v dostatečné míře seznámen a jeho 

znalosti byly v této oblasti pravidelně kontrolovány a  
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b) byl zaměstnanec pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek a z toho 

důvodu nebyl schopen škodě zabránit. [2, 9] 

V přechozích dvou případech se zaměstnavatel zcela zprostí odpovědnosti za 

škodu. Může ovšem dojít i k částečnému zproštění této odpovědnosti, pak zaměstnavatel 

musí vypočítat míru škody, kterou nese zaměstnanec a to podle podílu jeho zavinění na 

vzniku škody, a o tu zkrátí své plnění odškodnění. Zaměstnavatel však uhradí minimálně 

jednu třetinu odškodnění, které by náleželo postiženému zaměstnanci, pokud by 

nezapříčinil svůj pracovní úraz popř. nemoc z povolání. [2, 9] 

K takové situaci dojde pokud: 

a) jsou dva předchozí případy jenom jedním z příčin škody nebo  

b) zaměstnanec jednal lehkomyslně. To znamená, že se choval neobvykle 

lehkovážně a vzhledem ke svým zkušenostem a své kvalifikaci si musel být 

vědom rizik škody a následků, které mohou nastat. [2, 9] 

Nároky na odškodnění pracovních úrazů (nemocí z povolání) lze rozdělit podle 

četnosti jejich vyplácení na jednorázové nároky, které zaměstnavatel uspokojuje 

jednorázovým plněním, a na opakující se nároky plněné opakujícími se často měsíčními 

platbami. V dalším textu se budu odkazovat na následující členění: 

1. jednorázové nároky na náhradu 

a) za bolest a za ztížení společenského uplatnění, 

b) účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, 

c) za věcnou škodu 

a u smrtelných pracovních úrazů dále náhradu  

d) přiměřených nákladů spojených s pohřbem, 

e) jednorázového odškodnění pozůstalých a 

2. opakující se nároky na náhradu 

a) za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, 

b) za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti  

a u smrtelných pracovních úrazů dále náhradu  
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c) nákladů na výživu pozůstalých. [2, 9] 

A teď blíže ke každému zmíněnému nároku. Prvním je nárok na náhradu za 

bolest a za ztížení společenského uplatnění. Jak z názvu vyplývá, jedná se o nárok za 

újmu nemateriální povahy, která vznikla v přímé souvislosti s pracovním úrazem (nemocí 

z povolání). Je to odškodnění určitého stupně bolesti, respektive omezení zaměstnance 

v jeho pracovním a občanském uplatnění. Výše odškodnění se odvíjí od počtu bodů 

přidělených zaměstnanci prostřednictvím lékařského posudku dle pravidel podle vyhlášky 

č. 440/2001 Sb. Body odpovídají velikosti bolesti a míře ztížení společenského uplatnění. 

[2, 9] 

Nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením má 

postižený zaměstnanec jen v případě, že se jedná o náklady, které nejsou hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění, resp. nejsou hrazeny v plné výši. Důraz je kladen na 

podmínku účelnosti jejich vynaložení, která je zkoumána jak zaměstnavatelem, tak i jeho 

pojišťovnou u které je pojištěn proti odpovědnosti za škodu, která vznikne v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, v případě, že žádá o úhradu škody 

prostřednictvím plnění dotčené pojišťovny. Podmínkou účelnosti je fakt, že náklady byly 

objektivně potřebné ke zlepšení zdravotního stavu postiženého zaměstnance. Platí, že 

nárok na tuto náhradu může vznést jen osoba, která náklady skutečně vynaložila (samotný 

poškozený zaměstnanec nebo jeho příbuzní, přátelé, partner či partnerka apod.). [2, 9] 

Mezi náklady, které lze uznat, jako účelně vynaložené náklady spojené s léčením 

patří například: 

o náklady spojené s dietním stravováním a s přilepšením na stravě, 

o náklady na zdravotní a rehabilitační pomůcky, 

o náklady na regulační poplatky ve zdravotnictví, 

o náklady na pomoc třetí osoby (např. ošetřovatele, zdravotní sestry) a 

o náklady spojené s návštěvami nemocného pracovníka jeho nejbližšími 

příbuznými apod. [2, 9] 

Vznikne-li zaměstnanci v souvislosti s pracovním úrazem nějaká věcná škoda, musí 

její vznik i souvislost s pracovním úrazem dokázat zaměstnavateli. V opačném případě 

nemusí přistoupit na náhradu věcné škody. Věcnou škodou se rozumí každá škoda 

nezařaditelná do jiné kategorie. Lze ji chápat jako škodu na věcech (např. na zničeném 
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oděvu a obuvi, na dopravním prostředku, mobilním telefonu, počítači nebo jiné elektronice 

a obecně na osobních věcech, které zaměstnanec nosí u sebe) nebo v širším slova smyslu. 

[2, 9] 

V případě smrtelného pracovního úrazu mohou pozůstalí žádat o náhradu 

přiměřených nákladů spojených s pohřbem. Zákoník práce stanovuje taxativní výčet 

nákladů, které spadají pod tuto náhradu. Řadíme mezi ně náklady: 

o účtované za pohřeb, 

o za hřbitovní poplatky, 

o za zřízení pomníku či desky (do min. výše 20 000 Kč) 

o nebo náklady na úpravu existujícího pomníku nebo desky, 

o cestovní výlohy a také 

o jednu třetinu obvyklých nákladů na smuteční ošacení blízkým osobám. [2, 

9] 

Na jednorázové odškodnění pozůstalých mají nárok jen nejbližší pozůstalí. 

Manželce či manželovi a nezaopatřeným dětem náleží každému částka 240 000 Kč. Stejná 

částka v úhrnu náleží i rodičům poškozeného zaměstnance v případě, že s ním žili ve 

společné domácnosti. Podle občanského zákoníku se připouští i kompenzace nemajetkové 

újmy nejbližších příbuzných z titulu často velmi těsných vazeb materiální i nemateriální 

povahy. [2, 9] 

Nárok na náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je 

nárokem skládajícím se z dílčích nároků. Tyto dílčí nároky jsou plněny opakovaně 

v pravidelných intervalech (zpravidla měsíčních). Jeho výše je závislá na rozhodném 

průměrném výdělku, který je platný ke dni vzniku pracovní neschopnosti zapříčiněné 

pracovním úrazem (nemocí z povolání). Nárok musí být podložen lékařským posudkem, 

ve kterém je nutné potvrdit příčinnou souvislost mezi pracovní neschopností a pracovním 

úrazem (nemocí z povolání). Je možné i pozbýt tohoto nároku, a to v případě, že si 

zaměstnanec pracovní úraz způsobil sám a úmyslně. [2, 9] 

Zaměstnavatel také může přistoupit ke krácení nároku, a to až do výše 50% pokud 

se jedná o pracovní úraz způsobený: 

a) účastí na rvačce, 
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b) vlastní opilostí nebo užitím omamných látek a  

c) pácháním trestného činu či úmyslně zaviněného přestupku. [2, 9] 

Je známo, že pracovní úraz (nemoc z povolání) má často pro postiženého 

dlouhodobé následky. Ty se mohou podepsat i na jeho budoucím výdělku. Pro tento případ 

pamatuje zákoník práce na poškozeného, a dává povinnost zaměstnavateli uhradit ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. V praxi se této náhradě říká renta a 

v soudních rozhodnutích je označována jako peněžitý důchod. Nárok na ni vzniká, pokud 

se zaměstnanci v důsledku pracovní neschopnosti (nemoci z povolání) sníží, omezí nebo 

zanikne jeho pracovní schopnost. Účelem je pak pomocí odškodnění smazat rozdíl mezi 

jeho výdělkem, který dosahoval před pracovním úrazem (nemocí z povolání) a který 

dosahuje po něm. Nárok vzniká dnem poklesu výdělku. Pokud musí zaměstnavatel 

rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, který není schopen pro následky pracovního 

úrazu (nemoci z povolání) vykonávat práci na své současné pracovní pozici, náleží mu od 

zaměstnavatele odstupné ve výši minimálně dvanáctinásobku průměrného výdělku. [2, 9] 

V případě smrtelného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání náleží pozůstalým 

náhrada za náklady na jejich výživu. Jedná se pouze o pozůstalé, kterým dotčený 

zaměstnanec poskytoval výživu nebo ji poskytovat měl (např. z titulu rozvodu manželství). 

Nárok je však omezen jak časem, tak svou výší. Nárok trvá do doby, kdy měl zaměstnanec 

povinnost vyživovací povinnost, nejdéle ale do konce kalendářního měsíce, kdy by zesnulý 

dosáhl 65 let věku. Co do výše je nárok omezen na 50% výdělku, který dosahoval 

zaměstnanec před svou smrtí, v případě, že měl vyživovat jednu osobu a na 80% výdělku, 

pokud měl vyživovat více osob. Vypočtená částka pro každého pozůstalého se dále 

upravuje o případný pobíraný důchod, přičemž výše výdělku každého pozůstalého není pro 

výši nebo snad existenci nároku relevantní. V konečném důsledku ale musí platit, že suma 

přiznaných a vyplacených náhrad pro všechny pozůstalé nesmí překročit výši případné 

náhrady za ztrátu výdělku zesnulého zaměstnance vypočtené dle § 371 zákoníku práce. [2, 

9] 

V předchozích kapitolách byla shrnuta základní teoretická východiska nákladů a 

ztrát vyplývající pro společnost i podnik následkem pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání. V následujících kapitolách bude na praktickém příkladu vypracovaném ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. demonstrováno, jak mají konkrétní pracovní úrazy 

(nemoci z povolání) vliv na náklady dané společnosti.  
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4 Představení vybrané společnosti 

4.1 Obecné informace 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je akciovou společností se sídlem v Ostravě 

Kunčicích. Jedná se o největší hutní podnik v České republice, který se zaměřuje v prvé 

řadě na výrobu, zpracování surového železa a oceli a také hutní druhovýrobu. Na hutní 

výrobě se nejvíce podílí dlouhé a ploché válcované výrobky. Co se týče produkce 

strojírenské výroby je nejvíce zastoupena výrobou důlních výztuží a silničních svodidel. 

Z výčtu nejvýznamnějších produktů společnosti vyplývá, že se ArcelorMittal Ostrava a.s. 

neobejde bez kvalitních a snadno dostupných servisních a obslužných činností. I proto si je 

snaží v co největší míře zajišťovat vlastními obslužnými závody. [11] 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.1 Pohled na budovu ředitelství ArcelorMittal Ostrava a.s [11] 

4.2 Historie 

Zrod ArcelorMittal Ostrava a.s. se datuje do roku 1942. V tomto roce, tehdy ještě 

jako Vítkovické železárny, se neustále rozrůstající podnik rozhodl začít s výstavbou 

závodu v Kunčicích. Bylo to zapříčiněno omezenými možnostmi svého umístění ve městě. 

Vývoj pokračoval a po druhé světové válce (mezi lety 1947 a 1948) bylo rozhodnuto o 

stavbě hutního kombinátu. Politické změny, které se v tehdejším Československu 

odehrávaly, se dotkly i tehdejších Vítkovických železáren. Z rozhodnutí úřadů byla ke 31. 

prosinci 1951 Nová huť osamostatněna a převedena do nově vznikajícího národního 

podniku „Nová huť Klementa Gottwalda.“ Ten byl budován, podle slov tehdejších 

komunistických funkcionářů, jako výkladní skříň režimu a měl vyjadřovat úctu k dělníkům 
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a vytvořit nový obraz Ostravy. Od roku 1951 do konce roku 1958 započaly rozsáhlé práce 

na vybudování samostatného podniku. Byla postavena válcovna trub, dvě vysoké pece a 

pět hlubinných pecí, čtyři siemens-martinské pece a mnohé další části podniku. V druhé 

etapě výstavby (mezi roky 1958 až 1961) šlo především o rozšíření kapacity pro produkci 

základních surovin (koks, surové železo a ocel). Portfolio výroby se rozšířilo díky výstavbě 

linky na výrobu osobních, nákladních a traktorových kol. [11, 16] 

V průlomovém roce 1989 se název společnosti změnil z Nová huť Klementa 

Gottwalda na Nová huť, státní podnik. V devadesátých letech minulého století došlo 

k průlomové změně v technologii odlévání ocele (od odlévání ocele do ingotů k plynulému 

odlévání ocele). Tato změna zaručovala vyšší výtěžnost oceli a tak ve své podstatě nižší 

energetickou náročnost celého procesu. Odpovídající zařízení byla uvedena do provozu 

postupně v prosinci 1993, prosinci 1997 a poslední v srpnu roku 1999. V tomto roce taky 

bylo možné díky investicím do nové technologie uzavřít hlubinné pece, blokovny 

a sochorové tratě. [11, 16] 

4.3 Organizační struktura 

Z předchozího výčtu historických faktů je patrné, že podnik prošel řadou důležitých 

změn, ale jedna zásadní změna ho ještě čekala na počátku devadesátých let minulého 

století. 22. ledna 1992 oficiálně vzniká zápisem do obchodního rejstříku NOVÁ HUŤ, a.s., 

ale už v lednu roku 2003 se stal po úspěšné privatizaci 100% vlastníkem společnost LNM 

Holdings (předchůdce ArcelorMittal Holdings AG, největší světové ocelářské skupiny) 

v čele s Lakshmim Mittalem. Ten v té době sledoval strategii nákupu upadajících oceláren 

a následné restrukturalizace a modernizace. Tak vzniká v dubnu 2003 ISPAT NOVÁ HUŤ 

a.s. Ale už na počátku roku 2005 podnik opět mění svůj název, tentokrát na Mittal Steel 

Ostrava a.s. Spolu s touto změnou je dokončena transformace společnosti a z některých 

závodů a provozů se stávají přidružené nebo dceřiné podniky, např. Vysoké pece Ostrava, 

a.s. nebo Nová Huť Zábřeh, a.s. Další obrat přináší úspěšná snaha Lakshmiho Mittala o 

převzetí podniku Arcelor. V důsledku toho byl rozhodnutím valné hromady z 27. července 

2007 změněn název firmy na ArcelorMittal Ostrava a.s. Tento název zůstává od té doby 

nezměněn. [11, 31] 
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Z výroční zprávy ArcelorMittal Ostrava a.s. za rok 2010
2
 vyplývá, že výše 

základního kapitálu podniku byla 12 390 257 tis. Kč a vlastní kapitál měl hodnotu 52 648 

mil. Kč. Provozní oblast reprezentuje hodnota provozního hospodářského výsledku, která 

byla ve výši 565 mil. Kč a přidaná hodnota, která dosáhla úrovně 4 118 mil. Kč. Dále také 

výroční zpráva uvádí, že se podnik ArcelorMittal Ostrava a.s. obešel bez financování úvěrů 

u bankovních institucí. [35] 

Pohled na zmiňovaný podnik dále doplním o aktuální organizační strukturu a o 

složení představenstva a dozorčí rady. Představenstvo tvoří pět mužů. Jeho předsedou je 

Tapas Rajderkar, členy jsou Josef Buryan, Jan Rafaj, Anoop Nair a Ing. Dirk Stroo. 

Dozorčí rada má také mezinárodní složení. Předsedou je Arnaud Poupart-Lafarge, členy 

pak František Chowaniec, Igor Svoják, Leopold Laskavský, Roman Bečica, Petr Slanina, 

Bernhard Gabel, Sandeep Jalan a Sanjay Samaddar. [11] 

Dozorčí 

rada
Představenstvo

Generální 

ředitel

  Koksovna

  Vysoké pece

  Ocelárna

  Válcovny

  Údržba

  Doprava

  Kancelář generálního ředitele

  Ředitel pro prodej a marketing

  Ředitel pro personalistiku a 

vnější vztahy

  Ředitel pro nákup

  Interní audit

  Kancelář představenstva a 

dozorčí rady

  Výkonný asistent

  Ředitel pro ekonomiku

  Ředitel pro investice

  Ředitel pro technologický rozvoj

  Ředitel pro výrobu

  Ředitel pro bezpečnost a zdraví

  Ředitel pro životní prostředí

 

Obr. č. 4.2 Organizační schéma ArcelorMittal Ostrava a.s. [11] 

                                                 
2
 Ke dni, kdy byla diplomová práce dokončena, nebyla k dispozici nejaktuálnější výroční zpráva za rok 2011. 



38 

 

Jako asi všechny dnešní moderní podniky, je i ArcelorMittal Ostrava a.s. rozdělen 

do řady výrobních závodů a dva dceřiné podniky. Dříve ke každému závodu patřily 

samostatné obslužné a podpůrné části (např. údržba, dodávka energií). V současnosti jsou 

tyto části slučovány do jednotlivých podpůrných závodů nebo jsou zajišťovány za tím 

účelem vytvořenými dceřinými podniky, které zajišťují služby pro všechny závody 

současně. V praxi to znamená, že si každý závod dle svých potřeb objednává jejich služby. 

Problém ale je, že náklady na takto provedenou činnost se objevují ve vnitropodnikovém 

účetnictví každého podpůrného závodu. I proto je podstatné, aby byly náklady, v tomto 

případě na pracovní úrazy a nemoci z povolání, shromažďovány na jednom místě ať už se 

jedná o jedno oddělení nebo o jeden software. [11, 34] 

Již delší dobu tvoří strukturu podniku ArcelorMittal Ostrava a.s.: 

tyto závody: 

1. Koksovna, 

2. Vysoké pece, 

3. Ocelárna, 

4. Válcovny, 

5. Údržba, 

6. Doprava a 

tyto dceřiné podniky: 

7. ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. a 

8. ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. [11] 

Teď několik slov k jednotlivým závodům a dceřiným podnikům.  

Závod 10 - Koksovna je největším výrobcem koksu v České republice. Při výrobě 

koksu ArcelorMittal využívá dvě koksárenské baterie s pěchovaným provozem a jednu 

velkoprostorovou koksárenskou baterii se sypným provozem. Všechny tři mají roční 

produkci zhruba 1,5 mil. tun koksu. Závod je rozdělen na dvě části, a to na část, která se 

zabývá výrobou koksu, a na chemickou část, která zpracovává druhotné suroviny, které 

vznikají právě při výrobě koksu. V chemické části jsou, jak z názvu vyplývá, vyráběny 

chemické produkty jako surový černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, 

koksárenský plyn a kapalná síra. Všechny tyto produkty jsou dodávány na tuzemský i 
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zahraniční trhy. Veškerá produkce koksárenské části je využita přímo v ArcelorMittal 

Ostrava a.s., není dodávána na domácí ani zahraniční trhy. Pochopitelně i oblast 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci není v závodě 10 opomíjena. Důkazem může 

být to, že od roku 2000 je podnik oprávněn používat označení „Bezpečný podnik.“ [11, 12, 

34] 

Závod 12 – Vysoké pece produkuje tekuté surové železo, výrobky z vysokopecní 

strusky (tj. struskové kamenivo používané hlavně pro stavební účely) a vysokopecní 

granulát pro další zpracování v cementárnách a sklárnách. K této produkci mu slouží čtyři 

vysoké pece. Tři čtvrtiny produkce tekutého železa spotřebuje závod Ocelárna, zhruba 

jednu pětinu si vyžádá EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. a nejmenší objem je při přebytku 

kapacity zpevňován na licím stroji, a to v několika sortimentech dle požadavků zákazníků 

na chemické složení. Vstupní surovina (vysokopecní rudná vsazka) je ze tří čtvrtin 

zajišťována spékáním prachových rud v provoze Aglomerace, zbytek tvoří pelety, kusové 

rudy a druhotné suroviny. Vysokopecní koks je dodáván závodem Koksovna a část je 

dokupována od externích partnerů. V posledních letech se vedení podniku rozhodlo snížit 

ekologický dopad výroby Koksovny. 21. října 2011 spustilo zařízení sloužící k odprášení 

provozu spékání železné rudy (tzv. aglomerace). Investice si vyžádala jednu miliardu 

korun. Podnik uvádí, že se jedná v současné době o nejmodernější a nejvýkonnější 

zařízení. V aglomeraci Sever tak dojde ke snížení emisí prachu pod hranici 20 mg/m
3
 ze 

současných povolených 50 mg/m
3
. [11, 12, 34] 

Závod 13 – Ocelárna je největším výrobcem oceli v České republice. Ocel je 

vyráběna kyslíkovým pochodem ve čtyřech tandemových pecích. Dále se po odpichu 

dohotovuje na cílové parametry pro lití na pánvových pecích. Aby byl celý proces výroby 

oceli dokončen, musí se tekutá ocel postupně odlévat na třech zařízeních ZPO do sochorů, 

bram nebo bramek. Roční produkce oceli přesahuje 3 mil. tun. Bezpečnost práce a ochrana 

zdraví při práce je vzhledem k charakteru provozu na Ocelárně diskutovanou otázkou. 

Od roku 2003 se připojuje ke Koksovně a může využívat označení "Bezpečný podnik." 

[11, 12, 34] 

Závod 14 – Válcovny produkují dlouhé a ploché válcované výrobky určené pro 

stavby a konstrukce na tuzemském i zahraničním trhu. Práce probíhá na dvou profilových 

tratích, jedné pásové a drátové trati. Výsledkem je široký sortiment profilů, pásů a drátů. 

[11, 12, 34] 
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Závod 3 - Údržba je jedním ze dvou obslužných závodů. Zajišťuje komplexní 

opravárenské a údržbářské služby podle potřeb závodů ArcelorMittal Ostrava a.s. při 

údržbě, opravách, modernizaci výrobního zařízení a investiční výstavbě. Obstarává také 

poruchové služby a operativní odstraňování poruch v rámci celého podniku. Služby 

neposkytuje výhradně závodům ArcelorMittal Ostrava a.s., ale je k dispozici i partnerům v 

rámci skupiny ArcelorMittal a dále tuzemským i zahraničním zákazníkům. [11, 12, 34] 

Posledním je závod 5 -  Doprava. Ten obstarává služby v oblasti interní železniční 

a silniční dopravy a přepravy pro jednotlivé organizační útvary společnosti, pro 

ArcelorMittal Ostrava a.s. jako celek a pro externí podnikatelské subjekty, které mají sídlo 

v areálu podniku. Dělí se na úseky Technika, provoz kolejové dopravy a provoz silniční 

dopravy. Mezi jeho základní funkce patří provozování dráhy a drážní dopravy. Dalšími 

funkcemi jsou obchodní činnost v oblasti tuzemské železniční přepravy, komerční a celní 

služby, metodika nakládkové činnosti a hospodaření s ložným prostorem, koordinace 

zaměstnanecké dopravy v rámci podniku a péče o základní majetkové fondy, jako jsou 

dopravní prostředky, dopravní infrastruktura a jiný majetek. Dále musí zastávat funkci 

operativního správce hlavních komunikací areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. (v celém 

areálu je 199 km kolejí a 52,5 km silnic) a výkon správce studeného odvalu. [11, 12, 34] 

Jednou ze dvou dceřiných podniků je společnost s ručením omezeným 

ArcelorMittal Engineering Products s.r.o., což je výrobně-opravárenský závod. 

Poskytuje služby závodům i celému podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. i všem subjektům 

skupiny ArcelorMittal Holdings AG a dále tuzemským i zahraničním partnerům. Zabývá 

se strojírenskou (výroba strojních dílů a zařízení, ocelových konstrukcí a výroba 

železničních dvojkolí) a slévárenskou výrobu (výroba odlitků z oceli a litiny). Sama si 

zajišťuje diagnostická měření, nedestruktivní zkoušky, inspekce a zkoušky strojních a 

elektrických zařízení vč. staveb a to pomocí vlastního metrologického střediska s 

akreditovanou laboratoří a pracoviště pro školení svářečů. [11, 12, 34] 

Mezi další významné realizované činnosti patří:  

o opravy elektrických strojů,  

o projektování, dodávky, montáž a údržba elektrických zařízení,  

o opravy mechanizačních prostředků,  

o provádění, rekonstrukce a údržba staveb,  
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o provádění a údržba žáruvzdorných vyzdívek hutních, koksárenských 

a energetických zařízení, 

o tepelné zpracování na velké a malé kalírně a  

o nabízí i ubytovací služby. [11, 12, 34] 

Druhým dceřiným podnikem je ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.. Zajišťuje 

komplexní služby v oblasti průmyslové energetiky se speciálním zaměřením na potřeby 

hutního průmyslu. Člení se na obory vodního hospodářství, teplárenství, plynárenství, 

elektro-energetiky a výroby technických plynů Funguje jako jakýkoliv energetický subjekt 

podnikající na energetickém trhu České republiky, ale jak jeho název ukazuje je pevně 

spjat se společností ArcelorMittal Ostrava a.s. A to především proto, že je jejím největším 

odběratelem. [11, 12, 34] 
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5 Pracovní úrazy a nemoci z povolání ve vybrané společnosti 

V ArcelorMittal Holdings AG je oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

velmi důležitá. Již bylo zmíněno, že od roku 2000 a 2003 se mohou závody Koksovna 

a Ocelárna pyšnit označením „Bezpečný podnik“ a od roku 2008 stejné označení nese i 

celý podnik ArcelorMittal Ostrava a.s. Bezpečný podnik je program zabývající se řízením 

BOZP, který společně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a 

Státní úřad inspekce práce. Podnik je také od roku 2007 držitelem certifikátu OHSAS 

18001:2007. Základním projektem, který realizují členové skupiny ArcelorMittal, je 

„Journey to zero, tedy Cesta k nulové úrazovosti. Jeho základním předpokladem je sdílení 

zkušeností a nápadů v oblasti BOZP mezi všemi členy skupiny ArcelorMittal. [11, 34] 

 

Obr. 5.1 Schéma projektu Cesta k nulové pracovní úrazovosti a logo projektu [11] 

Podnik se prezentuje sedmi základními cíli v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práce. Jsou to tyto: 

1. na prvním místě je vždy oblast BOZP, 

2. snaha dosáhnout nejlepšího možného výsledku, tedy nulového počtu 

smrtelných a závažných pracovních úrazů, 

3. počet pracovních úrazů, nemocí z povolání, nehod a havárií snížit 

na minimum, 
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4. v případě absenčních pracovních úrazů nepřekročit hodnotu 0,87 na 1 mil. 

odpracovaných hodin, 

5. počet zameškaných kalendářních dní nesmí překročit 0,11 na 1 tis. 

odpracovaných hodit, 

6. naplňovat program Cesta k nulové pracovní úrazovosti a to na všech 

úrovních hierarchie ArcelorMittal Ostrava a.s. a 

7. neustávat v analyzování rizik, které souvisejí s technologickými procesy 

a s provozováním technických zařízení a přenést výsledky analýzy 

do standardů ArcelorMittal a jejich prostřednictvím i do praxe. [11] 

Spolu se základními cíli v oblasti BOZP je nutné zmínit i „Zlatá pravidla 

bezpečnosti,“ která jsou souhrnem doporučení pro každého pracovníka ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Jsou to následující pravidla: 

1. každý zaměstnanec chodí do práce v dobré duševní i tělesné kondici 

a především práceschopný, 

2. v souladu s požadavky standardů ArcelorMittal Ostrava a.s. musí každý 

zaměstnanec používat ochranu a prevenci proti pádům, 

3. je nutné se při manipulaci a práci se všemi zařízeními řídit stanovenými 

postupy pro jejich uzamčení či odpojení, 

4. v případě práce ve stísněném prostoru se vždy řídím pravidly pro vstup 

do takových prostor, 

5. i co se týče manipulace se zavěšenými břemeny, musí každý zaměstnanec 

dodržovat stanovená pravidla a nikdy nesmí stát pod takovými břemeny, 

6. zaměstnanci musí dodržovat všechny dopravní předpisy, 

7. pokud zaměstnanec pracuje v místech, kde hrozí nebezpečí výskytu plynu, 

musí respektovat pravidla platná pro vstup a práci v takových místech, 

8. zaměstnanec nesmí vyřazovat z chodu bezpečnostní nařízení a 

9. každý zaměstnanec musí respektovat všechna pravidla, standardy a signály 

ochrany BOZP a musí nosit osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP). 

[11] 
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Jak je daná oblast zpracována ve vnitřních směrnicích                  

ArcelorMittal Ostrava a.s.? 

ArcelorMittal Ostrava a.s. se jako každá organizace podnikající na území České 

republiky musí řídit platnou českou legislativou, která ošetřuje oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Ale aby bylo možno tyto právní normy uvést do praxe a účinně je 

dodržovat, měla by si ujasnit vlastní pravidla a postupy, jak k BOZP přistupovat. Ve 

sledovaném podniku se bezpečnost práce řídí několika vnitřními směrnicemi, např. 

Metrika bezpečnosti a směrnice Bezpečnosti a ochrany zdraví, Pracovní postup vydávaný 

Ředitelem pro bezpečnost a zdraví, směrnice o Šetření nehod a směrnice Uplatňování 

náhrad škod a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. V následujícím textu 

jich využiji a pokusím se nastínit současnou situaci v dotčené oblasti. [34] 

5.1 Základní metrika bezpečnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Definicemi a sjednocením ukazatelů bezpečnostních výsledků se zabývá Metrika 

bezpečnosti. Tento text je platný pro všechny členy skupiny ArcelorMittal Holdings AG, 

a dále na všechny zaměstnance (jak na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou) a na smluvní 

strany, které vykonávají práci v areálu či na staveništi ArcelorMittal Ostrava a.s. [34] 

Tento vnitřní předpis rozděluje vzniklé incidenty do několika kategorií dle 

závažnosti, a to na: 

1. smrtelný úraz, 

2. absenční úraz, 

3. přeřazení na jinou práci, 

4. lékařské ošetření, 

5. první pomoc, 

6. skoro – nehody a  

7. nebezpečná jednání a nebezpečné situace. [34] 

Rozhodnutí, o jakou kategorii pracovního úrazu se jedná, je podstatné pro postup 

šetření a také pro určení následných opatření. Je závislé na řadě otázek, které jsou 

naznačeny v následujícím schématu: 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších 

právních předpisů, může být tato podkapitola zveřejněna pouze se souhlasem podniku 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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POMOC
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Obr. č. 5.2 Schéma otázek, které vedou k rozhodnutí, o kterou kategorii pracovního 

úrazu se jedná (vlastní úprava) [34] 

Smrtelný úraz je ve směrnici ArcelorMittal Ostrava a.s. definován jako úraz, který 

se stal při práci prováděné na majetku podniku nebo během probíhající služební cesty 

(či smluvní straně při přepravě zboží podniku, pokud k tomu účelu byla sepsána písemná 

smlouva s podnikem) a vedl ke smrti dotčené osoby nejpozději do jednoho roku ode dne, 

kdy se pracovní úraz stal. Takový úraz musí splňovat pravidla pro pracovní úraz, která byla 

popsána v teoretické části této práce, tedy musí být zapříčiněn náhlou a neobyčejnou 

aktuální situací. [34] 

Absenčním pracovním se dle zmíněné metriky rozumí pracovní úraz, který 

vyvolal nepřítomnost v práci delší než 1 den ode dne, kdy k úrazu došlo. Pro zpracování 

statistik není podstatné, zda pracovník zůstane doma z rozhodnutí lékaře nebo z rozhodnutí 

jiné osoby. [34] 

V případě pracovního úrazu, který si nevyžádal absenci pracovníka, ale bylo 

zapotřebí jeho přeřazení na jinou práci nebo byla jeho práce omezena, hovoříme o 

přeřazení na jinou práci. O přeřazení rozhoduje fakt, že pracovník není schopen plně 

vykonávat všechny své pracovní funkce tak, jako před incidentem. O rozhodnutí o 

přeřazení opět na původní pracovní pozici rozhoduje lékař. [34] 
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Rozhodnutí, zda je zraněný pracovník ošetřen lékařem nebo zda mu je poskytnuta 

první pomoc na pracovišti, se odvíjí od charakteru zranění. Důsledkem obou případů je, že 

pracovník opět může provádět obvyklé pracovní úkoly bez úlevy ani bez případné absence 

na pracovišti. [34] 

Skoro – nehodou se rozumí incident, který jen šťastnou náhodou nevyústil ve 

zranění, ale pokud by se opakoval, mohlo by s největší pravděpodobností ke zranění dojít, 

např. pokud vozidlo projede křižovatku na červenou a chodec stačí uskočit a předejde tak 

pravděpodobné srážce s vozidlem. [34] 

Nebezpečná situace a nebezpečné jednání mají společného jmenovatele. Je jím 

riziko, že dříve či později mohou vést ke zranění člověka/ lidí nebo k materiální škodě. 

Jsou tedy potenciálním ohrožením, které je nutné analyzovat a vyvodit patřičná opatření, 

aby se nemohly opakovat. [34] 

5.2 Evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání 

K efektivnímu řízení a předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání je 

zapotřebí, aby si podnik vedl co nejpodrobnější evidenci takovýchto událostí. 

V současnosti je evidence pracovního úrazu prováděna pomocí „Záznamu o úrazu.“ Ten 

má v ArcelorMittal Ostrava a.s. standardizovanou podobu. Dále se vyplňuje tzv. Záznam 

B – interní, který slouží k zaznamenání ostatních úrazů včetně drobných poranění a skoro 

– nehod a Záznam B – externí, který je vyplňován externími zhotoviteli služeb pro stejné 

incidenty, jako interní podoba obdobného záznamu. Pro úrazy vyžadující ošetření lékaře je 

potřeba vyplnit „Zprávu o úrazu.“ K tomu, aby byla evidence kompletní, je zapotřebí dále 

přiložit lékařské posudky zdravotnických zařízení a protokoly ze šetření Krajské 

hygienické stanice v Ostravě. [34] 

Prvotní hlášení o nastalém pracovním úrazu provádí vedoucí pracovník. Ten musí 

bezodkladně zajistit zraněnému první pomoc a podle potřeby zavolat lékařskou pomoc a to 

prostřednictvím dispečinku Hasičského záchranného sboru, na telefonním čísle 150, 

podnikového dispečinku na telefonním čísle 7333 nebo jinému zaměstnavateli, který 

pracovníka pověřil prací. Dispečink Hasičského záchranného sboru vyšle SMS zprávu 

na pohotovostní službu na oddělení Bezpečnosti práce, řediteli pro bezpečnost práce a 

zdraví, podnikový dispečink a vedoucímu oddělení Operativního řízení a dispečinku. [34] 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších právních 

předpisů, může být tato podkapitola zveřejněna pouze se souhlasem podniku 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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První posouzení závažnosti úrazu je na vedoucím pracovníkovi, který tak učiní 

na základě základního ošetření a po konzultaci s bezpečnostním technikem zašle SMS 

zprávu o závažnosti úrazu podnikovému dispečinku tj. oddělení Operativní řízení a 

dispečink. Ten dále informuje dle charakteru události vedení ArcelorMittal Ostrava a.s., 

členy Výboru BOZP, vedoucího svého odboru a pohotovostní službu oddělení Bezpečnosti 

práce (opět formou SMS zprávy). [34] 

5.3 Šetření nehod 

Po prvotní posouzení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a po ošetření 

pracovníka, je zapotřebí, aby došlo k prošetření celé události. Nehodou je zde míněna 

každá událost, ať už vede ke zranění nebo ke škodě, která není plánovaná. Aby byl proces 

šetření nehod efektivní a měl požadované výsledky (tedy napomůže k předcházení 

podobných událostí a tím i sníží pravděpodobnost pracovních úrazů nebo nemocí 

z povolání), musí být systematický ale ne strnulý. Celý proces je složen ze čtyř kroků, 

které reprezentují čtyři okruhy aktivit, které musí být provedeny, aby byla nehoda řádně 

prošetřena. Systematičnost spočívá v provádění jednotlivých kroků tak, jak jdou za sebou 

(viz. obr. č. 5.3). Osoba, která šetření provádí, se ale nemůže omezit na prosté provedení 

jednotlivých kroků, aniž by si nepokládala otázku, zda není zapotřebí doplnit, které 

z předchozích kroků. Z toho vyplývá, že proces nesmí být strnulý. [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5.3 Schéma procesu šetření nehody [34] 

Sběr údajů o nehodě 

Popis posloupnosti děje nehody 

Určení příčinných faktorů 

Určení preventivních a nápravných opatření 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších 

právních předpisů, může být tato podkapitola zveřejněna pouze se souhlasem podniku 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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První činností je sběr údajů o nehodě. Jedná se o klíčový krok, který rozhoduje 

o podobě všech ostatních aktivit. Zajistíme tak data, která se týkají daných událostí a všech 

okolností nehody. Vrchním vyšetřovatelem je v tomto případě přímý nadřízený pracovního 

místa, kde se nehoda udála. V podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. se při šetření nehod často 

opírá o svědectví poškozeného pracovníka, případných svědků a jiných osob, které mohou 

napomoci objasnění všech okolností (např. pracovníci oddělení bezpečnosti). Z toho 

důvodu doporučuje směrnice podniku, aby šetření započalo co nejdříve je to možné. Jenom 

tak mohou být výpovědi založené na „čerstvých“ vzpomínkách a nejsou zkresleny např. 

domluvou mezi zúčastněnými osobami. Také místo, kde se nehoda stala je minimálně 

porušené (jen v případě, že již dále nepřetrvávají rizika další nehody nebo škody na 

majetku). [34] 

Mezi důležité informace, které by měly být shromážděny, patří tyto: 

1. datum a čas nehody, 

2. popis místa nehody – závod, sektor, podsektor, číslo kanceláře, označení 

cesty apod. (je pořízena co nejpodrobnější fotografická dokumentace), 

3. informace o poškozeném pracovníkovi – jméno, číslo zaměstnance, kód 

práce, profese, 

4. informace o povaze zranění – událost, úraz nebo smrtelný úraz, poraněná 

část těla pracovníka, 

5. informace o zařízení, na kterém se nehoda stala a 

6. ostatní relevantní záznamy a dokumenty – záznamy o školení, kamerové 

záznamy, pracovní postupy apod. [34] 

Cenné informace také poskytne druhý krok tj. popis posloupnosti děje nehody. 

Na základě dříve získaných údajů a výpovědí zúčastněných osob je sestavena rekonstrukce 

události. V úvahu jsou brány i protichůdné nebo dokonce vzájemně si odporující 

informace. Podle rekonstrukce pak dojde k co nejpřesnějšímu popisu incidentu, který je 

pak součástí Zprávy o úrazu (včetně fotografií s naznačením momentu, kdy došlo 

k nehodě, viz. Příloha č. 4). [34] 

Určení příčinných faktorů pak přinese jasný pohled na to, proč se k nehodě došlo. 

Právě otázka PROČ? je v tomto kroku klíčová. Bez neustálého pokládání této otázky, nelze 

zjistit, co přesně vedlo k nehodě a jaké chování mu předcházelo. ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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pro zjištění příčinných faktorů doporučuje využít metody analýzy hlavních příčin a také 

analýzy kritického rozhodnutí. K použití obou zmíněných metod je potřeba pracovníka 

provádějícího šetření řádně vyškolit. [34] 

Součástí zmiňované Zprávy o úrazu je také seznam preventivních a nápravných 

opatření, odpovědná osoba a termín, dokdy se má opatření realizovat. Všechna opatření 

musí být založena na zjištěných příčinných faktorech. V opačném případě by neměly 

smysl a neřešily původ nehody. Opatření je rozděleno do čtyř kategorií na: 

1. technická, 

2. organizační, 

3. jednání vedoucích pracovníků (na všech úrovních řízení) a  

4. jednání poškozeného zaměstnance nebo jeho kolegů. [34] 

Technická opatření představují změny parametrů daného zařízení nebo pracoviště 

např. zavedení ochranných zařízení, změna uspořádání pracoviště, nákup vhodnějšího 

technického zařízení, snížení rychlosti. [34] 

Organizační opatření spočívají v prezentaci pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání, jejich příčin, opatření např. formou grafického panelu výstražného panáčka 

Jardy. Do této kategorie také patří vypracování analýza pracoviště a zařízení k odhalení 

dalších rizik, upravení pracovních postupů, zákaz rizikové aktivity apod. [34] 

Opatření ale také souvisejí s jednáním vedoucích pracovníků, poškozeného 

zaměstnance a jeho kolegů. V tomto bodě je důležité, aby byli vedoucí pracovníci 

poučeni o příčinách úrazového děje a aby o nich poučili i své podřízené. Jejich povinností 

je také dohlédnout, aby k podobné situaci v budoucnu již nedošlo. Povinností poškozeného 

zaměstnance a jeho kolegů je neustále si uvědomovat možná rizika, přizpůsobit své 

chování a jednání aktuální situaci (např. zhoršeným povětrnostním podmínkám) a 

upozorňovat svého vedoucího pracovníka na další rizikové situace a práce. [34] 

5.4 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 

Směrnice ArcelorMittal Ostrava a.s. definuje proces, který musí být splněn před 

případnou výplatou odškodnění v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání. 

Po řádném vyšetření nehody je ustavena Komise pro odškodňování pracovních úrazů 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších 

právních předpisů, může být tato podkapitola zveřejněna pouze se souhlasem podniku 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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a nemocí z povolání. Složení komise se odvíjí podle druhu pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání, smrtelný pracovní úraz nebo ostatní pracovní úrazy a nemoc z povolání. 

Komise rozhoduje o míře zavinění šetřené nehody a o výši případného odškodnění. Když 

komise rozhodne, je o jejím verdiktu sepsána zpráva a Sdělení o odškodnění smrtelného 

úrazu nebo Sdělení o odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Sdělení je 

předáno dotčenému pracovníkovi, aby měl možnost se k ní vyjádřit. [34] 

Složení Komise pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání pro: 

1. smrtelné pracovní úrazy – o míře odpovědnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

rozhoduje generální ředitel po projednání v poradní komisi generálního 

ředitele ve složení: 

a. ředitel pro personalistiku a vnější vztahy – předseda komise, 

b. ředitel pro bezpečnost a zdraví, 

c. ředitel daného závodu, 

d. zástupce Základní organizace Odborového svazu KOVO, 

e. zástupce oddělení Bezpečnosti práce a 

2. pracovní úrazy a nemoci z povolání – o míře odpovědnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. rozhoduje úsek Ředitele pro personalistiku a vnější vztahy 

po projednání v odškodňovací komisi (tj. poradním orgánem Ředitele 

pro personalistiku a vnější vztahy) ve složení: 

a. pracovník pověřený generálním ředitelem – předseda komise, 

b. tajemník komise, 

c. přímý nadřízený vedoucí poškozeného pracovníka, 

d. bezpečnostní technik oddělení Bezpečnosti práce a 

e. zástupce Základní organizace Odborového svazu KOVO příslušného 

závodu. [34] 

Zasedání odškodňovací komise svolává tajemník komise, který na něj také pozve 

poškozeného pracovníka. V případě projednávání nemoci z povolání je pracovník přizván 

jen v případě, že jsou ze strany ArcelorMittal Ostrava a.s. dodány argumenty ke zproštění 

odpovědnosti za nemoc z povolání. Tajemník podle rozhodnutí předsedy komise také může 

přizvat k zasedání další pracovníky a externí subjekty, pokud si to vyžaduje projednávaná 

věc. Podkladem k projednání odškodnění je Zpráva o úrazu nebo Hlášení o zjištění nemoci 
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z povolání, a pak také zpráva policie, zpráva z Inspektorátu práce aj., pokud jsou 

k dispozici. [34] 

Jednotlivé nároky na odškodnění vyřizují: 

I. pracovní úrazy a nemoci z povolání: 

1. náhrada za bolest – poškozený pracovník si vyzvedne v útvaru Sociální 

služby tiskopis „Posudek o bolestném“ a předá ho k vyplnění svému 

ošetřujícímu lékaři. Vyplněný tiskopis odevzdá zpět na útvaru Sociální 

služby, který ho zpracuje a odešle ho mzdové účtárně,  

2. náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – pracovník 

postupuje podle bodu jedna. Mzdová účtárna po obdržení 

vyplněného  zpracovaného tiskopisu vypočte výši náhrady za ztrátu na 

výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Pokud je pracovní neschopnost 

delší než jeden měsíc, útvar Personální podpora zajistí výplatu příslušné 

náhrady, 

3. náhrada za ztížení společenského uplatnění – poškozený pracovník předá 

k vyplnění svému ošetřujícímu lékaři formulář „Posudek o ztížení 

společenského uplatnění“ nebo v případě nemoci z povolání formulář 

„Posudek na jednorázové odškodnění ztížení společenského uplatnění pro 

nemoc z povolání.“ Vyplněný formulář předá útvaru Sociální služby, který 

jej zpracuje a na jeho základě vypíše tiskopis „Hlášení o pojistné události“ a 

předá ho s žádostí o vyplacení pojišťovně KOOPERATIVA pojišťovna a.s., 

4. náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením – pokud 

pracovník, který utrpěl pracovní úraz, či u něj byla zjištěna nemoc 

z povolání, chce proplatit náklady spojené s léčením, předá veškeré 

dokumenty útvaru Sociální služby, který předá tiskopis „Hlášení o pojistné 

události“ s žádostí o vyplacení pojišťovně KOOPERATIV pojišťovna a.s., 

5. náhrada věcné škody – v případě, kdy by pracovník chtěl nahradit věcnou 

škodu, ke které došlo v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání, musí předat doklady o vlastnictví této věci útvaru Sociální 

služby, který vyplní tiskopis „Hlášení o pojistné události“ a předá jej 

s žádostí o vyplacení pojišťovně KOOPERATIVA pojišťovna a.s., 
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6. náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – jestliže 

je pracovník převeden v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

na jinou, méně placenou práci, má možnost to oznámit na útvaru Personální 

podpora, který to do 14-ti dní oznámí útvaru Sociální služby, který veškeré 

podklady postoupí mzdové účtárně, který vypočítá průměrný výdělek, ten 

oznámí útvaru Sociální služby. Tento útvar věc posoudí, a pokud 

s výpočtem souhlasí, dá pokyn mzdové účtárně k výplatě náhrady a 

II. smrtelné pracovní úrazy – pozůstalí mohou uplatňovat své nároky přímo 

na útvaru Sociální služby, kterému také musí předkládat všechny potřebné 

dokumenty. V tomto případě může útvar rozhodnout o výplatě odškodnění: 

1. účelně vynaložených nákladů spojených s léčením (viz. výše), 

2. náhrad nákladů spojených s pohřbem (výplata se řídí zákoníkem práce), 

3. jednorázovým odškodněním (manželce nebo manželovi, dětem majícím 

nárok na sirotčí důchod) – dle výše určené zákoníkem práce a kolektivní 

smlouvou ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Útvar Sociální služby odešle všechny doklady a tiskopis „Hlášení 

pojistné události“ pojišťovně KOOPERATIVA pojišťovna a.s. a 

4. náhrada nákladů na výživu pozůstalých – pozůstalí uplatňují své nároky 

přímo u pojišťovny KOOPERATIVA pojišťovna a.s. [34] 
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6 Analýza ekonomických dopadů pracovních úrazů a nemocí z povolání 

ve vybrané společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., jako každý racionální subjekt v ziskovém sektoru, 

sleduje vývoj a strukturu svých nákladů a ztrát. Proto mě velmi překvapilo, když jsem 

zjistila, že náklady a ztráty, které vznikají v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi 

z povolání, nejsou sledovány. Pochopitelně jsou evidovány v účetnictví podniku a 

v evidenci jednotlivých závodů, ale neexistuje místo, kde by docházelo k jejich 

shromáždění. Další informace, které jsou relevantní pro sledování nákladů, se nachází ve 

Zprávě o úrazu. [34] 

6.1 Příklady konkrétních pracovních úrazů 

Na následujících konkrétních příkladech pracovních úrazů bude prezentováno, jak 

by mohl podnik ArcelorMittal sledovat náklady a ztráty na daný pracovní úraz. Vzhledem 

k možnostem doložit co nejpřesnější seznam nákladů, byly zvoleny pracovní úrazy z roku 

2011, které se odehrály v jednotlivých závodech ArcelorMittal Ostrava a.s a pracovní úraz, 

který se stal v březnu roku 2012 zaměstnanci podniku Holub s.r.o. v areálu sledovaného 

podniku. Po popisu zvolených pracovních úrazů bude v následující subkapitole uvedena 

možná platforma pro sledování zjištěných údajů. [34] 

Jsem si vědoma toho, že v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání vznikají 

dodatečné mzdové náklady. ArcelorMittal Ostrava a.s. však eviduje vynaložené finanční 

prostředky u absenčních pracovních úrazů a to na vyplacené nemocenské dávky za období 

od čtvrtého do dvacátého prvního dne pracovní neschopnosti. Mzdové náklady na přesčasy 

nejsou explicitně evidovány. 

6.1.1 Příklad č. 1. - závod Koksovna 

V závodě Koksovna v podsektoru Koksochemie se stal v červnu roku 2011 v 22:30 

pracovní úraz. Strojník odsíření prováděl kontrolní prohlídku pracoviště (strojovna 

čerpadlovny Deamonizace). Při této kontrole měl za úkol odebrat vzorek hydroxidu 

sodného (NaOH, natron, louh sodný) a následně provést přeměření jeho koncentrace. 

Vzhledem k tomu, že zjistil nevyhovující koncentraci, byl nucen provést úpravu zdvihu 

čerpadla            P-4125A. Při provádění tohoto úkonu nešťastně zavadil svou pravou nohou 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších právních 

předpisů, může být tato kapitola zveřejněna pouze se souhlasem podniku ArcelorMittal Ostrava 

a.s. 
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o ovládání kulového ventilu na vypouštěcím potrubí čerpadla. To se nachází zhruba 20 cm 

nad zemí. Ventil se otevřel a došlo k rozstřiku proudu hydroxidu sodného. Proud zasáhl 

pracovníkovu levou nohu a zčásti konstrukční část čerpadla, od které se odrazil a zasáhl 

obličej a oči pracovníka. Mezi fyziologické působení hydroxidu sodného patří schopnost 

silně leptat veškeré tkáně lidského organismu. Při zasažení očí způsobuje velmi závažné 

následky. Rychle proniká do rohovky a přední oční komory a může v krajním případě 

způsobit i slepotu. U zraněného pracovníka došlo k zasažení brady a tváří (došlo 

k zarudnutí) a obou očí, přičemž jedno oko bylo zasaženo výrazněji více než druhé. [18, 

34] 

 

Obr. č. 6.1 Fotografie s naznačenou přibližnou pozicí zraněného pracovníka [34] 

Přestože měl pracovník předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky (obličejový 

štít, předepsaný pracovní oděv, helmu), nedošlo k zabránění poranění obličeje. Důvod, 

proč obličejový štít neochránil části těla pracovníka tak, jak měl, byl ten, že pouze zakrýval 

přední část obličeje, nechránil ze stran ani zespodu (viz. Obr. č. 6.2). [34] 
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Obr. č. 6.2 Podoba štítu před a po pracovním úrazu (ilustrační foto) [30] 

Tak jako všichni zaměstnanci daného úseku, byl i dotčený strojník řádně proškolen, 

co má udělat v případě zasažení částí těla hydroxidem sodným. V místnosti bylo umyvadlo 

s tekoucí vodou a tak okamžitě začal zasažený obličej i oči vymývat proudem vody. 

V době nehody byl pracovník na pracovišti sám, ale vysílačkou si stihl zavolat své kolegy, 

kteří mu neprodleně přišli pomoci. Po jejich příchodu dál pokračovali ve vymývání očí i 

obličeje a zavolali bezpečnostního technika, který měl v tu dobu službu a také lékařskou 

pomoc. Pracovník byl hospitalizován v Ostravské městské nemocnici Fifejdy. 

Bezpečnostní technik celou událost zdokumentoval, vyslechl svědky a připravil podklady 

pro sepsání Zprávy o úrazu. [34] 

Následným šetřením byly shledány tyto dvě příčiny pracovního úrazu: 

1. nevhodně umístěné ovládání kulového ventilu vypouštěcího potrubí 

čerpadla hydroxidu sodného a  

2. z ergonomického hlediska nedostatečný manipulační prostor pro odběr 

vzorku hydroxidu sodného. [34] 

Bezpečnostní technik po prozkoumání příčin události a možných řešení stanovil 

řadu opatření. Z důvodu nevyhovujícího umístění ventilů bylo nařízeno jejich odstranění a 

přesun na vhodnější místo. Příslušný vedoucí pracovník byl pověřen, aby zvážil možnost 

úpravy regulace sání čerpadel a možnost vytvoření centrálního svodu z vypouštěcích 

potrubí čerpadel. Bezpečnostní technik měl dále za úkol zjistit, zda lze opatřit ochranný 

obličejový štít s efektivnější ochranou hlavy pracovníka. Až do chvíle, kdy došlo k nehodě, 

bylo zvykem, že pracovník, který měl na starosti odběr vzorků, byl při kontrole sám. Nově 

bylo nařízeno, aby byla při regulaci čerpadel vždy přítomna druhá osoba. Už bylo uvedeno, 

že ke zranění došlo, přestože pracovník využil všech předepsaných osobních ochranných 

pracovních pomůcek. Všichni zaměstnanci tak měli být poučení, jak využívat nových 

ochranných obličejových štítů a jak se chránit před případným úrazem. Pro větší 

zdůraznění bezpečnosti také měla být umístěna výstražná figurína s údaji o úrazu. Všichni 

pracovníci byli upozorněni, aby si neustále uvědomovali případná rizika spojená 

s vykonávanou prací. [34] 
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Popsaná technická opatření byla realizována pomocí několika dílčích oprav 

a vylepšení. Bylo zjištěno, že v místnosti, kde se nachází odběrné místo, je nedostatečný 

tlak vody pro efektivní opláchnutí zasažených částí těla, a proto byla zakoupena a 

instalována automatická tlaková stanice. Aby bylo opláchnutí zasažených míst ještě 

účinnější, byla vyměněna tělní sprcha a došlo i k výměně obyčejného kohoutku za oční 

sprchu. Při pracovním úrazu se objevil nedostatek v ochraně hlavy pracovníků, ten byl 

vyřešen koupí oblého ochranného štítu (viz. Obr. č. 6.2). [34] 

Popis nákladu/ztráty Odhad výše nákladu/ztráty (v Kč) 

automatická tlaková stanice 44 050 

tělní sprcha 6 058 

oční sprcha 7 869 

oblý ochranný štít 3ks po 419 Kč/ks 1 257 

Celkem 59 234 

Tab. č. 6.1 Odhad vynaložených nákladů a vzniklých ztrát pracovního úrazu [3, 13, 

24, 29, 34]
3
 

6.1.2 Příklad č. 2. - závod Vysoké pece 

Na konci června v roce 2011 se na Licím stroji stal pracovní úraz, který si vyžádal 

pracovní neschopnost zraněného odlévače – jeřábníka. Ten prováděl spolu se svými kolegy 

úklid na plošině Licího stroje. Úklid zahrnoval odstranění rozstříknutého železa z plošiny. 

Podle pracovních pokynů byla odkryta část plošiny a byla pomocí jeřábu s dálkovým 

ovládáním vyzvednuta bedna s kusy odpadového železa. Poté byla bedna vynesena 

jeřábem s dálkovým ovládáním na hutní úroveň a pracovníci podle předpisů ohraničili 

odkrytý prostor přenosným zábradlím. [34] 

Zraněný pracovník pomocí dálkového ovládače spustil manipulaci s bednou, kterou 

bylo zapotřebí převést nad vagón, kde měl být její obsah vyklopen. Došlo ovšem ke 

zhoupnutí bedny, na což pracovník reagoval ústupem vzad, opřením těla do zábradlí, které 

se díky tomu posunulo. Pracovník se v pohybu nezastavil o zábradlí, ale vlivem 

setrvačnosti pohybu spadl do odkrytého prostoru. Pádem do hloubky tří metrů si přivodil 

                                                 
3
 Vzhledem k tomu, že do data odevzdání diplomové práce nebyly skutečné náklady k dispozici, 

bylo k jejich odhadu použito dostupných on-line zdrojů. Odhad nákladů byl proveden formou prostého 

aritmetického průměru (viz. Příloha 5). Všechny uvedené ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
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otřes mozku a natržení sleziny, což si vyžádalo hospitalizaci ve Fakultní nemocnici 

Ostrava – Poruba. Na místo úrazu byl neprodleně přivolán bezpečnostní technik a také 

lékařská pomoc. [34] 

Obr. č. 6.3 Pozice pracovníka před pracovním úrazem [34] 

Následným šetřením byly shledány tyto dvě příčiny pracovního úrazu: 

1. užití nevhodného typu zábradlí, 

2. zaměstnanec se nacházel v nevhodné pozici při manipulaci s dálkovým 

ovládáním jeřábu. [34] 

První z příčin pracovní úrazu se zdá již z obrázku č. 6.3 jasná. Zábradlí není pevně 

ukotveno v podlaze a je možné ho pouhým pohybem těla odsunou do polohy, ve které již 

neplní svou ochrannou funkci. Proto byl v rámci technického opatření vydán pokyn závodu 

Údržba, aby byl vyroben a instalován nový typ zábradlí, které by už bylo možné ukotvit 

do podlahy. V rámci organizačních opatření byl také nově vymezen manipulační prostor, 

který by splňoval zvýšené nároky na bezpečnost. Vzhledem k tomu, že při pracovním 

úrazu bylo poškozeno i dálkové ovládání jeřábu, byla zpracována analýza rizik pro 

manipulaci s tímto ovládačem. [34] 

Jako další preventivní opatření byla na pracoviště umístěna figurína s údaji 

o konkrétním pracovním úrazu. Po vedoucích pracovnících bylo požadováno, aby 

zrevidovali bezpečnostní předpisy pro práci na daném pracovišti a také poučili všechny 

dotčené pracovníky o příčinách a následcích pracovního úrazu. Z toho vyplývá i povinnost 
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pro pracovníky, neustále si uvědomovat možná rizika a zákaz pohybu v místech, kde hrozí 

nebezpečí přimáčknutí břemenem a možný pád. [34]  

Z  tabulky č. 6.3 je jasně patrné, že v důsledku pracovního úrazu vznikla újma všem 

třem zúčastněným stranám. ArcelorMittal Ostrava a.s. byl nucen vyplatit náhradu mzdy, 

která pracovníkovi náleží od čtvrtého do dvacátého prvního dne pracovní neschopnosti. 

Mnohem vyšší výplatu však musela přiznat Okresní správa sociálního zabezpečení. 

Ta na nemocenských dávkách vyplatila téměř 38 704 Kč. Téměř stejně velkou újmu však 

zaznamenal samotný pracovník. Když nepřihlédnu k jeho újmě na zdraví, tak na svém 

výdělku ztratil po dobu pracovní neschopnosti. [34] 

pracovní neschopnost 20.6 – 30. 9 2011 

počet pracovní dnů v pracovní 

neschopnosti 

72 +7 hod 

zaměstnavatel vyplatil na náhradě mzdy  

(4. – 21. den pracovní neschopnosti) 

6 902 Kč 

na nemocenských dávkách vyplaceno 

(OSSZ/PSSZ/MSSZ) 

38 704 Kč 

předpokládaný hrubý výdělek pracovníka 84 035,25 Kč 

ztráta na výdělku = 84 035,25 - 6 902 - 38 704 = 38 429,25 Kč 

Tab. č. 6.2 Rozpočet mzdových nákladů [34] 

Popis nákladu/ztráty Výše nákladu/ztráty (v Kč) 

výkresová dokumentace 7 000 

výroba nových zábradlí a nátěry 40 000 

montážní práce 10 500 

mzdové náklady 6 902 

Celkem 64 402 

Tab. č. 6.3 Vynaložené náklady a vzniklé ztráty pracovního úrazu [34] 

6.1.3 Příklad č. 3. - závod Ocelárna 

V březnu minulého roku se stal v závodě Ocelárna pracovní úraz na Licí plošině 

ZPO 2 (podsektor Plynulé odlévání oceli). Zraněným byl odlévač – operátor, který čistil 

přepadový žlab mezipánvového vozu od zbytku strusky pomocí kovové tyče. Čistící práce 
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prováděl z manipulační plošiny (viz. Obr. č. 6.4), která je ve výšce 0,93 metrů. Tato 

plošina je součástí mezipánvového vozu. Během prováděné práce ztratil náhle rovnováhu a 

zřítil se nekoordinovaným pádem na rovnou plochu licí plošiny. Ztráta rovnováhy a pád 

byl způsoben vysmeknutím páčidla. Událost se stala, i přestože pracovník použil 

předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek. V důsledku pádu došlo 

k zlomenině zápěstí pravé ruky. Pracovník byl předán k lékařskému ošetření do Městské 

nemocnice v Ostravě – Fifejdy. [34] 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Obr. č. 6.4 Fotografie místa vzniku pracovního úrazu [34] 

Následným šetřením byly shledány tyto tři příčiny pracovního úrazu: 

1. ztráta rovnováhy, 

2. nevhodný typ pracovní plošiny a  

3. podcenění rizika vysmeknutí páčidla. [34] 

Na obrázku č. 6.4 je možné vidět, že při čištění žlabu není pracovník jištěn zezadu 

ani zboku. Mezi technické opatření tedy bylo zadáno závodu Údržba vyrobit bezpečnostní 

plošinku se zábradlím, tak aby v případě potřeby mohlo čištění havarijního žlabu 

prováděno bezpečně a pracovník byl jištěn. Co se týče organizačního opatření, omezilo se 

na zapracování této události do bezpečnostních předpisů. Na základě zkušeností s tímto 
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pracovním úrazem, měli vedoucí pracovníci seznámit všechny pracovníky ZPO 

s pracovním úrazem, jeho příčinami a opatřeními. Došlo také k přeškolení dotčených 

pracovníků podle nově upravených bezpečnostních předpisů. Zraněnému pracovníkovi a 

jeho kolegům byla nově dána povinnost zvýšit svou pozornost při čištění uvedeného žlabu 

a také více si uvědomovat možná rizika spojená s vysmeknutím páčidel nebo jiných 

pomocných prostředků a možností ztráty rovnováhy a následného pádu. [34] 

Popis nákladu/ztráty Výše nákladu/ztráty (v Kč) 

náklady na plošinku 5 219 

Celkem 5 219 

Tab. č. 6.4 Vynaložené náklady a vzniklé ztráty pracovního úrazu [34] 

6.1.4 Příklad č. 4 – závod Válcovny 

V areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. se nepohybují pouze zaměstnanci tohoto 

podniku. Tyto externí subjekty jsou jak návštěvy, tak i zaměstnanci smluvních stran. 

V březnu tohoto roku se zaměstnanci podniku Holub s.r.o. stal v závodě Válcovny 

pracovní úraz. Před třetí hodinou ranní docházelo k přestavbě z profilu 80/8mm na 

70/8mm. Bylo zapotřebí vyměnit kalibr na šestnácté stolici druhého válcovacího pořadí. Po 

úspěšné výměně tohoto kalibru a ukončení všech souvisejících prací dal první valcíř 

pokyn, aby bylo pro kontrolu před válcováním prvního kusu roztočeno válcovací pořadí. 

[34] 

V momentě, kdy již byly válce roztočeny, poškozený pracovník (druhý valcíř) začal 

provádět vizuální kontrolu vběhové strany šestnácté stolice. Po chvíli zaslechl první valcíř 

bolestný výkřik a dle bezpečnostních pokynů neprodleně zastavil otáčky válců pomocí 

tlačítka nouzového zastavení na ovládacím pultu K16. Po té, co první valcíř doběhl 

ke zraněnému kolegovi, zjistil, že má svou levou ruku vtaženou až po zápěstí mezi válce 

šestnácté stolice (viz. Obr. č. 6.5 a Obr. č. 6.6). [34] 

Při vyšetřování nehody dotčený zaměstnanec uvedl, že ho při kontrole zastihla 

náhlá chvilková závrať, která zapříčinila ztrátu rovnováhy a způsobila tak uvedený 

pracovní úraz. Jeho kolegové, kteří byli přítomni, okamžitě začali provádět všechny kroky 

potřebné k vyproštění poškozeného pracovníka a neprodleně zavolali lékařskou 

záchrannou službu. Poté co byl zraněný valcíř na místě ošetřen, přivolaný lékař rozhodl, že 
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bude převezen sanitkou do Fakultní nemocnice v Ostravě – Porubě. Poškozený byl v té 

době při vědomí. Byla také ihned po úrazu informována jeho rodina. [34] 

 

 

Obr. č. 6.5 Pozice poškozeného valcíře před úrazovým dějem [34]  
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Obr. č. 6.6 Obrázek zařízení bezprostředně po vyproštění zraněného pracovníka 

[34] 

 

Následným šetřením byly shledány tyto tři příčiny pracovního úrazu: 

1. pracovníka postihla náhlá chvilková zdravotní indispozice, 

2. při provádění vizuální kontroly se objevilo doposud nepopsané 

a nepředvídatelné riziko práce vzhledem k vzdálenosti mezi pracovníkem 

a strojním zařízením a 

3. pracovník špatně vyhodnotil vzdálenost mezi ním a potenciálně 

nebezpečným prostorem. [34] 

Tento, již na první pohled závažný pracovní úraz, bylo zapotřebí řešit řadou 

technických opatření. Bylo nutné dovybavit válcovací kazety z vběhové strany (strana, 

ze které je prováděna vizuální kontrola) přenosnou zábranou a implementovat toto opatření 

i na všech provozech závodu Válcovny. Dále vyšetřující bezpečnostní technik nařídil 

vybavit všechny pracovníky, kteří provádějí podobnou činnost, čelovými svítilnami s vyšší 

svítivostí a také obstarat stanovený počet přenosných svítilen s magnetem pro odzkoušení 
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v uvedeném provozu. Pro další zlepšený světelných podmínek mají být přidány prvky 

vizuální světelné signalizace o zastavení tratě na traťové kabiny u jednotlivých pořadí. [34] 

Organizační opatření vyvolaná pracovním úrazem především zahrnovala především 

vytvoření prostředků, které by prezentovaly ostatním pracovníkům závodu příčiny 

pracovního úrazu a upozornili na rozdíl mezi správným a špatným pracovním postupem. 

V tomto případě šlo o umístění výstražné figuríny s popisem úrazového děje a uskutečnění 

Minut pro bezpečnost na téma bezpečnosti na pracovištích závodu Válcovny. Dalším 

opatřením bylo vybrané valcíře poslat na exkurzi do jiného podniku ArcelorMittal 

Holdings AG např. Dąbrowa Górnicza v Polsku, a navržení checklistů pro kontrolu 

válcovacích stolic při jejich přestavbě. [34] 

Při tak vážném zranění bylo stanoveno všech vedoucím pracovníkům, aby 

neprodleně seznámili všechny pracovníky závodu Válcovny s úrazovým dějem s důrazem 

na příčiny úrazu a stanovená opatření. Bylo zdůrazněno, že musí být proveden zápis do 

Knihy instruktáží. Z vyšetřování také vyplynula nutnost, provést přezkoumání patřičných 

bezpečnostních pokynů vzhledem ke stanoveným opatřením. Zraněnému pracovníkovi a 

jeho kolegům bylo připomenuto, aby si neustále uvědomovali možná rizika, která 

vyplývají z práce v blízkosti rotujících válců. Byla jim také s okamžitou platností zakázána 

jakákoliv ruční manipulace v prostoru vběhové armatury při roztočeném stavu válců. [34] 

Popis nákladu/ztráty Výše nákladu/ztráty (v Kč) 

návrh a zkreslení technické dokumentace pro mobilní 

zábranu válcovací kazety 

2 500 

výroba zábrany využito vlastních zdrojů 

(výši nelze dohledat) 

čelní svítilny s vyšší svítivostí 

  pracoviště 142 – 24 ks 

  pracoviště 143 – 20 ks        celkem 84 ks po 650 Kč/ks 

  pracoviště 148 – 40 ks 

54 600 

nákup přenosných svítilen vybavených magnetem 

3 ks po 240 Kč/ks 

720 

rozšíření stávající sítě světelné signalizace 250 000 až 300 000
4
 

                                                 
4
 Realizace tohoto projektu je prozatím ve fázi výběrového řízení, proto jsou uváděny pouze 

odhadovaná výše možných nákladů. 
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cestovní náklady na exkurzi (vzdálenost mezi Ostravou a 

Dąbrowa Górniczí je cca 110 km, jednodenní akce, 

doprava podnikovým automobilem)  

výše bude závislá od ceny 

pohonných hmot, kurzu PLN 

vůči CZK 

Celkem (pouze náklady a ztráty, jejichž výše je známa) 307 820 až 357 820 

Tab. č. 6.5 Vynaložené náklady a vzniklé ztráty pracovního úrazu [34] 

6.1.5 Příklad č. 5 – závod Doprava 

V závodě Doprava v místě Expedice granulátu na koleji č. 924 došlo v červenci 

minulého roku k úrazu vedoucího posunu. Pět minut po půlnoci prováděl pracovník posun 

železničních vozů na uvedené koleji. Byla zapotřebí zkontrolovat pozici výhybky č. NH1 

a tak po pokynu k zastavení a následném zastavení posunu vozů, sestoupil z plošiny vozu. 

Na stezce, která vede vedle koleje, došlápl na kus volně ležící cihly. Vzhledem k tomu, že 

se při sestupování nepodíval na stezku, byl překvapen, když došlápl na cihlu a došlo ke 

ztrátě stability. Při sestupování se držel pravou rukou za madlo, a když ztratil rovnováhu, 

došlo k naražení této ruky o konstrukci plošiny vozu a ke zlomenině předloktí zmíněné 

ruky. Pracovní úraz se stal, přestože měl pracovník předepsané osobní ochranné pracovní 

pomůcky. Zranění si vyžádalo lékařské ošetření, ale nebylo zapotřebí, aby pracovník musel 

být v pracovní neschopnosti. [34] 

Následným šetřením byly shledány tyto dvě příčiny pracovního úrazu: 

1. v průchozím prostoru kolejiště byl přítomen cizí předmět (cihla), přestože 

ten má být bez jakýchkoliv překážek a  

2. prostor kolejiště byl nedostatečně osvětlen. [34] 
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Obr. č. 6.7 Rekonstrukce incidentu, který vedl k pracovnímu úrazu [34] 

Zvolená technická opatření přímo vycházejí ze zjištěných příčin nehody. Bylo 

zadáno, aby v závodě Doprava posoudili, zda existuje možnost dovybavení čety 

provádějící posun. Jako další vybavení bylo zvoleno přídavné světlo s možností umístění 

na čelo prvního sunutého vozu soupravy, protože jedním z důvodů, proč k nehodě došlo, 

byl ten, že místo nebylo dostatečně osvětleno. Dalším způsobem, jak zajistit lepší 

bezpečnost pracovníků, bylo obnovení nátěru a instalace reflexních prvků na výhybková 

návěstidla a dále závaží v obvodu Expedice granulátu. [34] 

Co se týče organizačních opatření, byla uložena bezpečnostnímu technikovi revize 

rizik pro pohyb na železničních vozech a také umístit na pracoviště výstražnou figurínu 

s údaji o pracovním úraze. Vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení bylo uloženo, 

aby obeznámili všechny pracovníky daného provozu s pracovním úrazem, jeho příčinami 

a opatřeními. Vedoucím pracovníkům závodu Doprava bylo také dáno za povinnost 

kontrolovat dodržování schůdnosti průchozího a manipulačního prostoru podél kolejí. 

Dotčení pracovníci byli poučeni a bylo jim zdůrazněno, aby více dbali možných rizik při 

sestupování z železničního vozu, obzvláště za snížené viditelnosti. [34] 

Popis nákladu/ztráty Výše nákladu/ztráty (v Kč) 

posouzení možnosti dovybavení čety 2 500 
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posunu přídavným světlem 

obnovení nátěru a instalace reflexních prvků 

na výhybková návěstidla a závaží v obvodu 

Expedice granulátu 

2 000 

Celkem 4 500 

Tab. č. 6.6 Vynaložené náklady a vzniklé ztráty pracovního úrazu [34] 

6.2 Návrh databázového systému pro evidenci nákladů a ztrát každého 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

Jak jsem výše uvedla, nacházejí se nejdůležitější informace o konkrétním 

pracovním úrazu ve Zprávě o úrazu. Při návrhu databázového systému a při práci 

s jednotlivými pracovními úrazy jsem vycházela právě z těchto zpráv. Ty jsou 

v současnosti zpracovávány v programu MS Word. Každá zpráva je vyhotovena ve dvou 

jazykových verzích, anglické a české. Každá zpráva se nachází v samostatném dokumentu. 

Jednotlivé zprávy jsou rozděleny podle měsíců a let, kdy se událost udála. Právě toto 

rozdělení dle data události je důvodem, proč jsou zprávy jako jeden celek málo přehledné. 

Snaha zvýšit přehlednost informací nacházejících se ve Zprávách o úrazech jedním ze 

dvou důvodů proč bylo zapotřebí vytvořit jedno místo (myšleno jeden dokument), které by 

usnadnilo orientaci a zpracování požadovaných informací. [34] 

Druhý důvod byl již zmíněn na počátku této kapitoly. ArcelorMittal Ostrava a.s. 

neshromažďuje náklady a ztráty, které souvisejí s daným pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání, na jednom místě. Nemá tak přehled o skutečných proinvestovaných nákladech 

a ztrátách, které ji tato událost přinesla. Podstatným argument, proč vytvořit podobný 

systém, je skutečnost, že jen zjištění skutečně vynaložených nákladů a ztrát přinese 

podniku možnost posoudit efektivitu vydaných finančních prostředků na preventivní 

opatření. Dává také možnost alespoň přibližně odhadnout výši nákladů a ztrát, které může 

podnik očekávat, pokud se nějaký konkrétní pracovní úraz stane. Je pochopitelné, že každý 

pracovní úraz je jedinečný a spolu s ním jsou i jedinečné investice, které si vyžadují 

opatření na odstranění rizik, ale zkušený pracovník tak bude moci snadněji odhadnout 

finanční zátěž, kterou podnik pravděpodobně může očekávat. [34] 
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6.2.1 Jak by měl sběrný dokument vypadat? 

V této práci bylo zvoleno jako médium pro sběr informací o nákladech a ztrátách 

v souvislosti s pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání MS Access 2010. Bylo 

pochopitelně možné použít uživatelsky přívětivější a rozšířenější MS Excel, ale z důvodů 

využití maximálních možností práce s daty byl upřednostněn speciální databázový program 

před tabulkovým programem.  

Na trhu existuje celá řada propracovanější databázových programů, jako příklady 

lze uvést MySQL od švédské firmy MySQL AB, ORACLE od stejnojmenné firmy a MS 

SQL SERVER od Microsoftu. Pro potřeby této práce a také pro testovací provoz v podniku 

je postačující MS Access. Velkou výhodou je také to, že je dodáván v běžně rozšířeném 

kancelářském balíčku MS OFFICE Professional 2010, který je v podniku již k dispozici. 

Zavedení tohoto systému si tedy nevyžádá další dodatečné náklady na vývoj nebo koupi 

nového softwaru. V případě, že by se takovýto sběr dat osvědčil, nevylučuji možnost 

vývoje speciálního softwaru „na míru“ konkrétním požadavkům a možnostem 

ArcelorMittal Ostrava a.s. [19, 20, 25, 34] 

Databáze pro sběr dat o nákladech a ztrátách v souvislosti s pracovními úrazy nebo 

nemocemi z povolání je složena ze třech vzájemně propojených tabulek (viz. Obr. č. 6.8 

a Příloha č. 1, 2 a 3). První a páteřní tabulka se jmenuje „Pracovní úrazy.“ Zdrojovým 

dokumentem pro tuto tabulku byly jednotlivé Zprávy o úrazu. Kvůli lepší přehlednosti byla 

využita pouze nejdůležitější fakta. Jako primární klíč bylo zvoleno číslo úrazu. To je 

složeno z roku, kdy se úraz stal a pořadového čísla pracovního úrazu (např. 2011-12). 

Druhý sloupec (identifikace) tabulky je tvořen druhým identifikačním údajem. Protože 

pracovní úrazy i nemoci z povolání jsou v ArcelorMittal Ostrava a.s. evidovány i podle 

příjmení zraněného pracovníka, využila jsem této praxe a navázala jsem na ni v návrhu 

databáze. [34] 
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Důležitým bodem je i povaha incidentu. V tabulce je možné vybrat mezi třemi 

druhy, a to událostí, úrazem a smrtelným úrazem. Tabulka pokračuje datem a časem 

incidentu. Volně na ně navazuje popis místa úrazu. Ten je zastoupen sloupcem sektor, 

podsektor a místo úrazu. Popis události je ve stručnosti nastíněn ve sloupci povaha 

události, klíčová slova, profese a druh zranění. S povahou zranění souvisí i to, zda došlo 

v jeho důsledku k pracovní neschopnosti. V tabulce jsou obsaženy i pole zamci (tj. 

označení poškozeného zaměstnance, výběr z možnosti Smluvní strana, ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a ostatní), závod, země, kde se incident stal a délka pracovní neschopnosti. 

Tato pole ve vybraných pracovních úrazech měly totožné hodnoty nebo nebyly vůbec 

uvedeny a tak byly jako méně podstatné skryty v zobrazení. 

Obr. č. 6.8 Zobrazení vztahů mezi jednotlivými tabulkami 

Podřízenou tabulkou je pak tabulka „Opatření.“ V ní jsou sepsána jednotlivá 

opatření, jak byly určeny po šetření události. S nadřazenou tabulkou je spojena polem číslo 

úrazu. Skutečnou identifikaci opatření ale představuje kód opatření. Je složen z čísla druhu 

opatření, roku, kdy se incident stal, jeho pořadové číslo a pořadové číslo opatření (např. 2-

2011-01-01 tzn. organizační opatření prvního pracovního úrazu z roku 2011, které je pro 

daný pracovní úraz prvním stanoveným opatřením. Z toho vyplývá, že technické opatření 

nebylo stanoveno.). Tabulka pokračuje výběrem druhu opatření, povahou opatření, 

označením odpovědnosti a termínem pro splnění opatření. 
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Čísla druhu opatření jsou: 

o 01 - technická, 

o 02 - organizační, 

o 03 - jednání vedoucích pracovníků (na všech úrovních řízení) a  

o 04 - jednání poškozeného zaměstnance nebo jeho kolegů. 

Poslední tabulka se jmenuje „Náklady a ztráty.“ Jejím úkolem je průběžně 

zachycovat, jak z názvu vyplývá, náklady a ztráty, které vznikají v souvislosti s pracovním 

úrazem nebo nemoci z povolání. Je složena z polí kód opatření (ten ji spojuje s tabulkou 

Opatření), druh nákladu/ztráty (např. vytvoření přístupové plošiny), výše nákladu/ztráty 

(např. 3 000 Kč) a náklad/ztrátu realizoval (např. Bc. Jan Nový, mistr).  

6.2.2 Jak s takovým dokumentem pracovat? 

Práce s MS Access se může zdát na první pohled složitá a samotný program 

zbytečný, když existuje uživatelsky mnohem přívětivější MS Excel, se kterým navíc umí 

většina uživatelů pracovat. MS Access ale nabízí řadu výhod. Díky propojenosti tabulek je 

možná mnohem rychlejší a dynamičtější práce (lze pracovat se všemi třemi tabulkami 

najednou, aniž bychom opustili zobrazení tabulky Pracovní úraz, viz. Obr. č. 6.9).  

Aby byla databáze funkčním nástrojem pro monitorování a vyhodnocování nákladů 

a ztrát vyvolaných pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, je zapotřebí, aby byla 

stanovena jasná pravidla pro práci s ní. Není ovšem zapotřebí vytvářet novou 

vnitropodnikovou směrnici. Taková směrnice už v ArcelorMittal Ostrava a.s. vlastně je. 

Jen v ní není výslovně řečeno, že by se měly shromažďovat i náklady a ztráty. Ve směrnici 

„Šetření nehod“ je jasně uvedeno, že by pracovník provádějící šetření nehody měl 

shromáždit všechny informace související s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

Stačí tedy doplnit jediný odstavec, který by určoval povinnost shromažďovat náklady a 

ztráty a určit místo, kde by měly být shromážděny.  

Už jsem uvedla, že práce s MS Access není složitá. Po otevření cílové databáze 

postačí otevřít tabulku „Pracovní úrazy“ a už jen vpisovat jednotlivé položky nákladů a 

ztrát. Aby bylo zamezeno zpožděním a ztrátám dat, měli by mít přístup k souboru všichni 

vedoucí pracovníci, dále pracovníci oddělení Bezpečnosti práce, které bude zajišťovat 

vkládání dat od externích subjektů, pracovníci mzdové účtárny, útvaru Personální podpora, 
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Sociální služby a závodu Údržba. Vhodným způsobem, jak zpřístupnit databázi tak 

širokému okruhu osob, je umístit ji do vnitřního informačního systému ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a stanovit přístupová práva jen vybraným osobám. 

 

Obr. č. 6.9 Ukázka práce s vytvořenou databází  

Primární odpovědnost za vedení této evidence a za správnost vložených dat by měli 

mít pracovníci oddělení Bezpečnosti práce, především proto, že již vedou stávající 

evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. Mělo by být také určeno, do jaké doby od 

realizace nákladu nebo vzniku ztráty by se měly tyto informace do databáze vložit. Podle 

mého názoru by bylo v zájmu maximální věrohodnosti a úplnosti dat v databázi vkládat 

údaje nejpozději do 14-ti dnů od jejich realizace, vzniku popř. od jejich zanesení do účetní 

evidence podniku.  

O tom, jaká data jsou relevantní příslušnému pracovnímu úrazu nebo nemoci 

z povolání, by mělo rozhodovat oddělení Bezpečnosti práce, jelikož jeho pracovníci 

provádějí šetření nehody, stanovují jeho příčiny a na jejich základě pak určí i výčet 

opatření, která se musí provést k zamezení či minimalizaci určitého rizika. Důvodem, proč 

by měli mít v této věci „právo veta,“ je i to, že mají za správnost databáze primární 

odpovědnost.  

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších 

právních předpisů, může být tento obrázek zveřejněn pouze se souhlasem podniku 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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7 Doporučení pro management společnosti 

Od počátku je v této práci zmiňováno, jak je podstatné znát výši a strukturu nákladů 

podniku a také faktory, které vedou ke ztrátám. Managementu ArcelorMittal Ostrava a.s. 

mohu jen doporučit, aby sledovali i náklady a ztráty vyplývající z pracovních úrazů a 

nemocí z povolání. Aby to nebyla pouze fráze, měli by iniciovat úpravu vnitropodnikových 

směrnic, které by zohlednili a upravili shromažďování takových informací na jednom 

místě. Pak už není tak podstatné, jestli tím místem bude jedna složka, oddělení, kancelář 

nebo dokument, který bude volně přístupný vybraným osobám.  

Evidovat si zmíněné náklady a ztráty je podstatné i z dalšího důvodu. Podnik 

pochopitelně nebude zajímat pouze kolik stojí každý pracovní úraz nebo nemoc z povolání, 

ale klíčové bude to, že z takových dat může zkušený pracovník pomocí vhodných 

analytických nástrojů vyvodit další závěry. Bude moci už na počátku vyšetřování nové 

nehody posoudit (na základě procentní podobnosti s již šetřenou nehodou např. vyvrtnutý 

kotník pracovníka fakturační účtárny bude pravděpodobně obnášet investice ve výši 6 200 

Kč, protože obdobný úraz se stal již před půl rokem a vyžadoval investici ve výši 10 000 

Kč. Podobnost byla zkušeným pracovníkem stanovena na 62%). Jednodušší tak bude 

i vyhodnocování efektivnosti vynakládání finančních prostředků a lidského potenciálu na 

preventivní opatření. Management podniku také bude mít „v ruce“ jasný argument, proč 

investovat do dalších bezpečnostních programů, proč koupit nové strojní zařízení 

s bezpečnějším provozem apod.  

Doposud ale nebyl zmíněn jeden z dopadů pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání. Stalo se tak z toho důvodu, že finanční dopad na něj nelze jednoznačně a bez 

velkých obtíží vyčíslit. Tímto dopadem je poškození dobrého jména ArcelorMittal Ostrava 

a.s. popř. celé skupiny ArcelorMittal. Je pochopitelné, že veřejnost velmi citlivě vnímá 

jakýkoliv případ pracovního úrazu nebo nově zjištěné nemoci z povolání. Tato negativní 

publicita jistě zasáhne i potenciální zákazníky a investory podniku. Management, jehož 

jedním z úkolů je hájit dobré jméno podniku, tak mají spolu s informacemi o nákladech a 

ztrátách další argument, proč pokračovat v bezpečnostních programech např. Journey to 

zero, který dále slouží k mediální propagaci podniku. Závěrem mohu jen znovu zopakovat, 

že sledovat náklady a ztráty vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání, se 

managementu ArcelorMittal Ostrava a.s. dozajista vyplatí. Měli by tedy tuto iniciativu 

podpořit a zasadit se o její realizaci i v rámci celé skupiny ArcelorMittal Holdings AG.   
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8 Závěr 

Problém, který byl v práci řešen, se týkal možnosti sledovat náklady a ztráty 

vznikající v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. V teoretické části této 

práce bylo vycházeno především ze současné české platné legislativy. Věc byla doplněna o 

pohled z odborných publikací. Bylo využito i materiálu již zmíněného Výzkumného ústavu 

bezpečnosti práce, v.v.i. ale především dostupných veřejných a interních zdrojů 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Po prostudování všech zmíněných zdrojů jsem došla k závěru, 

že je oblast bezpečnosti práce zpracována obsáhle a v dostatečné hloubce, ale téma nákladů 

a ztrát vznikajících v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání není řešeno prakticky 

vůbec nebo jen zcela okrajově. Při zpracování textu jsem se tedy hlavně držela všech 

možných písemných a elektronických zdrojů. Ale obraz by nebyl ani z poloviny kompletní, 

pokud bych nevyužila možnosti doplnění informací z rozhovorů s dotčenými pracovníky 

podniku. Velmi nápomocná mi také byla možnost, osobně si prohlédnout místo, kde se 

konkrétní pracovní úraz stal a poslechnout si výklad bezpečnostního technika, který celou 

věc jako první zpracovával a který navrhoval i realizovaná opatření. 

Ke zjištění, zda je sběr takovýchto dat možný, byly využity praktické příklady 

pracovních úrazů, které se staly v podniku ArcelorMittal Ostrava. V šesté kapitole bylo 

popsáno pět konkrétních pracovních úrazů spolu i s náklady, které vyvolaly. Vynaložené 

finanční prostředky byly získány především z evidence závodu Údržba. Ten ve většině 

případů prakticky realizuje technická opatření stanovená bezpečnostním technikem, který 

pracovní úraz šetřil.  

Dalším zdrojem dat o nákladech bylo oddělení Mzdová účtárna, které poskytlo data 

o náhradách mzdy, době pracovní neschopnosti, o nákladech vyvolanými pracovní 

neschopností nebo přeřazením pracovníka na jinou práci apod. Další tři typy opatření 

(organizační, jednání vedoucích pracovníků a jednání poškozeného zaměstnance a jeho 

kolegů) nebylo možné podložit nákladovými položkami. Jedním z hlavních důvodů byl 

ten, že byla opatření realizována v rámci běžné pracovní činnosti pracovníků a tedy si 

nevyžádala dodatečné náklady či zvýšení stávajících nákladových položek.  

V úvodu této práce byly položeny tři otázky. První z nich byla, zda je možné 

organizačně a administrativně zabezpečit, aby se informace o nákladech a ztrátách 

v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání sledovaly na jednom místě. 
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Z diskusí s pracovníky oddělení Bezpečnosti práce vyplynulo, že to možné je a že 

nejvhodnějším místem je právě toto oddělení. S jeho pracovníky bylo možné nalézt i 

odpověď na druhou otázku, jestli je vůle sledovat zmíněná data. Vůle v podniku jistě je. 

První impuls sice poskytlo vedení korporace ArcelorMittal, Holdings AG ale oddělení 

Bezpečnosti práce se aktivně pokouší tuto myšlenku uvést do praxe. Prvním krokem je 

vypracování této práce. Poslední otázka se týkala uplatnění získaných dat. O možnostech 

uplatnění není nutné diskutovat. Vhodně doplní již shromažďované informace o 

pracovních úrazech a nemocí z povolání, ale pomohou i vylepšit efektivitu vynakládaných 

finančních prostředků na preventivní opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  

Na konci šesté kapitoly byla popsána samotná platforma pro sběr a vyhodnocení 

dat. Po pečlivém zvážení možností podniku i této práce byl zvolen MS Access 2010. 

Hlavní důvod, proč volba nakonec padla na tento program, byl ten, že je v podniku již 

k dispozici a pracovníci s ním umějí pracovat. Zavedení si tak nevyžádá další dodatečné 

náklady na nákup nového softwaru a školení dotčených pracovníků. Podařilo se tak 

navrhnout opatření, které je možné v praxi bez větších obtíží realizovat. Byl tak podle 

mého názoru i splněn cíl této práce, kterým bylo analyzovat stávající situaci ve vybraném 

podniku v oblasti sledování nákladů a ztrát vznikajících v důsledku pracovních úrazů a 

nemocí z povolání a navrhnout platformu pro sběr, zpracování a vyhodnocení takovýchto 

dat. Po analýze současného stavu v podniku bylo zjištěno, že skutečně neexistují žádná 

pravidla a postupy, jak sbírat zmíněné náklady a sledovat ztráty podniku a byl navrhnut 

výše popsaný databázový systém, kde by bylo možné data kumulovat. Tak má tato práce 

především praktické uplatnění, které vyplynulo z přímého požadavku ArcelorMittal 

Ostrava a.s. řešit tento problém.  
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Seznam zkratek: 

a.s.  akciová společnost 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CZK  česká koruna 

ČR  Česká republika 

DPH  daň z přidané hodnoty 

ES  Evropská společenství 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

EU  Evropská unie 

mil.  milion 

mm  milimetr 

MS  Microsoft 

MSSZ  Městská správa sociálního zabezpečení 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

NaOH  hydroxid sodný 

OOPP  osobní ochranné pracovní pomůcky 

OSSZ  Okresní správa sociálního zabezpečení 

PLN  polský zlotý 

PSSZ  Pražská správa sociálního zabezpečení 

Sb.  Sbírky 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 
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tis.  tisíc 

v.v.i.  veřejná výzkumná instituce 

ZPO  zařízení pro plynulé odlévání oceli 
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