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Anotace 

 
 Neustále se dozvídáme z televizních a rozhlasových médii, že došlo na některém 

z pracovišť k pracovnímu úrazu. V důsledku pracovního úrazu chybí denně v zaměstnání 

téměř 10 000 pracovníků. Proto mým cílem diplomové práce bylo zjistit, kolik  pracovních 

úrazů se stalo v jednotlivých odvětvích České republiky a na Dole Bílina. Dále jsem 

zjišťovala, jak se dodržují bezpečnostní předpisy na jednotlivých pracovištích a kolik 

pracovních úrazů bylo odškodněno na Dole Bílina. Na závěr jsem se pokusila navrhnout, 

další možná opatření směřující ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech 

zaměstnanců na Dole Bílina. 

 

Klíčová slova: bezpečnost, hornictví, úrazovost, báňská záchranná služba,  

 

 

Summary 

 

Every day we can hear about some work injuries from the mass media as television or 

radio. 

As the result of the work injury there are 10.000 workers missing at their work each day. 

The aim of this graduation thesis was to find out how may work injuries happened in every 

type of work in the Czech Republic and at the Mine of Bílina. In consequence I searched 

how are followed the regulations of the work safety in every workplace and how many 

work injuries has been recompensed at the Mine of Bílina. In the end of my thesis I tried to 

propose other possible measures to improve the work safety and health protection during 

the labour for all the employees of the Mine of Bílina.   

 

Key words: safety, mining, accident rate, mine rescue service 
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1.  Úvod 
 

 Každý zaměstnanec při nástupu do zaměstnání a během zaměstnání musí být řádně 

zaškolen a pravidelně proškolován o bezpečnostních předpisech na jeho pracovišti, 

popřípadě seznámen s možnými riziky jeho povolání. 

 Bohužel někteří zaměstnavatele nedbají na správné zabezpečení ochrany zdraví při 

práci svých zaměstnanců. Mnoho zaměstnavatelů se domnívá, že investovat do zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců se z ekonomického hlediska firmě nevyplácí. 

Většina zaměstnavatelů si myslí, že je levnější zaplatit pokutu, než aby lépe pečovali o 

bezpečí a zdraví zaměstnanců.   

 Proto cílem mé práce bylo zjistit, jak se dodržuje bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci na Dole Bílina a jak se organizace postará o zaměstnance, kteří utrpěli pracovní úraz 

při výkonu své práce na pracovišti. V neposlední řadě jsem chtěla zjistit, kolik pracovních 

úrazů se stává v jednotlivých pracovních odvětvích a kolik pracovních úrazů vzniká na 

pracovištích Doly Bílina.  

 V první části práce jsem se zaměřila na základní informace, které se týkají 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokusila jsem se definovat pojem úraz a jeho 

základní rozdělení včetně zařazení prací do jednotlivých kategorií podle stupně zátěže. Pak 

jsem se soustředila na základní informace o mimořádné události, kolik mimořádných 

událostí se ročně stalo a co je příčinou mimořádných událostí. Spolu s mimořádnou 

událostí jsem definovala činnost báňské záchranné služby, která zajišťuje první pomoc při 

mimořádných událostech        

  V druhé části jsem shrnula informace o počtu pracovních úrazů v jednotlivých 

odvětvích a množství pracovních úrazů v oblasti hornictví. Poté jsem se zaměřila na 

množství pracovních úrazů na pracovištích Dolů Bílina. Popsala jsem riziková pracoviště 

na Dolech Bílina a zjistila, jaké jsou možné vlivy na úrazy. V neposlední řadě jsem se 

snažila zjistit, kolik finančních prostředků se ročně vynaloží na odškodnění jednotlivých 

pracovníků, kteří utrpěli pracovní úraz v této těžební společnosti. 

 V poslední části jsem se pokusila navrhnout, další možná zlepšení v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Jak motivovat zaměstnance, aby opravdu dbali a 

dodržovali pracovní předpisy na všech pracovištích, a také, aby zaměstnavatelé zajišťovali 

trvalou bezpečnost svých zaměstnanců. 
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2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

2.1 Základní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je rozsáhlý komplex ochrany zdraví 

pracovníka, který zahrnuje organizační opatření, vývoj a realizaci technických zařízení 

k ochraně pracovníka a také výchovná opatření  

 Cílem bezpečnosti a ochrany zdraví je zabránit vzniku možných pracovních úrazů 

na pracovišti. Ochranná opatření mají také zamezit možnému vzniku nehody. Hlavním 

úkolem bezpečnost práce je, zabývat se riziky, které vznikají při pracovní činnosti 

jednotlivých pracovníků na konkrétních pracovištích, ověřovat a převádět do praxe 

prostředky a metody, jimž se zvyšuje bezpečnostní úroveň vlastního pracovního procesu a 

používané techniky.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci provádí rozbory a analýzy negativních jevů 

pracovních činností a rozvijí je vhodným opatřením, tak aby pracovník nebyl při práci 

ohrožen výrobními prostředky, které používá při výkonu své činnosti a prostředím, ve 

kterém pracuje.   

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí každé pracovní činnosti a 

výrobního procesu ve všech organizacích. Mezi základní otázky ohledně bezpečnosti patří 

zejména mechanická a elektrická rizika, prašnost a hluk na pracovišti, který nesmí 

překročit stanovené hygienické limity. Pro jednotlivá pracoviště se limity hluku liší. Dále 

se bezpečnost zajímá o mikroklima na daném pracovišti, osvětlení, vibraci a používání 

ochranných pracovních prostředků na pracovištích, kde jsou tyto prostředky nutné 

k provádění pracovních úkonům.  

 Za nehodu můžeme považovat, každý náhlý, neočekávaný proces, který může 

poškodit zdraví osoby a věcí nebo životní prostředí. Bezpečnostní opatření na každém 

pracovišti jsou zaměřena na odstranění příčin vzniků nehody. 

 Vyhláška č. 26/1989 Sb. „o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu“ nám dává 

základní informace z oblasti bezpečnosti. Tato vyhláška stanoví základní podmínky 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na daném pracovišti. Každý objekt, 

pracoviště nebo zařízení musí být řádně označeno informačními tabulkami a zabezpečeno 

proti vniknutí nepovolaným osobám. Všechny prostory, otvory a jiná nebezpečná místa, 
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kde hrozí riziko poškození, musí být zakryty, nebo k nim musí být zamezen přístup, 

případně znemožněno do těchto prostor vstupovat. Pro každé pracoviště před zahájením 

první pracovní činnosti, musí být vypracovaná provozní dokumentace, a to technologický, 

pracovní postup, provozní řád, nebo pokyny pro obsluhu a údržbu.  

 U každého zařízení, které se uvádí do provozu na daném pracovišti, musí být 

dodrženy technologické podmínky výrobce, návody k použití a podmínky stanovené při 

jejich schválení nebo povolení.  Podle vyhlášky musí „ Zařízení, jakož i jiné prostředky a 

pomůcky, které slouží k provozu a jeho bezpečnosti, případně ochraně života a zdraví 

pracovníků, musí být stále udržovány v nezávadném a použitelném stavu. Zařízení mohou 

uvádět do chodu nebo používat, jen pracovníci určení k jejich obsluze. Zařízení mohou být 

používána k úkonům, pro které jsou určena, k jiným úkonům jen za podmínek určených 

organizací“ [ Vyhláška č. 26/1989 Sb. § 6 odst. 3] 

 Všichni pracovníci, kteří vstupují na svá pracoviště, seznámí se základními 

předpisy daného pracoviště. Podle vyhlášky č. 26/1989 Sb. §11 odst. 2 „Nově přijatí 

pracovníci musejí být teoreticky i prakticky vyškoleni podle osnov vydaných závodním 

lomu nebo zavodním a vyzkoušením. Teoretické školení pracovníků, kteří dosud 

nepracovali při dobývacích pracích na povrchu nebo kteří takovou práci přerušili na dobu 

delší než dva roky, musí trvat nejméně 8 vyučovacích hodin„ Zaškolení provádí 

kvalifikovaný pracovník z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví.  

 

Povinnosti pracovníků 

 

 Podle § 15 1
 jsou pracovníci povinni před započetím práce i během ní ověřovat 

bezpečný stav pracoviště. Při ohrožení musí práci zastavit, oznámit to předákovi a dále  

postupovat podle § 16 2. Pracovníci nesmějí vstupovat do těchto ohrožených míst, zdržovat 

se v nich a odstraňovat jejich označení. Pracovníci jsou povinni používat přidělené 

ochranné pracovní prostředky, při práci postupovat podle provozní dokumentace a předem 

stanovených předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu a volit takové pracovní 

postupy, které jsou v souladu se zásadami bezpečné práce. Nesmějí bez příkazu nic měnit 

na provozních, bezpečnostních, požárních, hygienických a jiných zařízeních.  

                                           
1
 Vyhláška č. 26/ 1989 Sb. § 15 Ppovinnosti pracovníků. 

2
 Vyhláška č. 26/ 1989 Sb. § 16 Povinnosti při nebezpečí 
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Používat a obsluhovat mohou jen ty stroje, zařízení, nářadí a pomůcky, které jim 

byly pro jejich práci určeny. 

 Základní povinnosti při nebezpečí „Každý kdo zpozoruje nebezpečí, které by 

mohlo ohrozit zdraví nebo životy lidí nebo způsobit provozní nehodu (havárii) nebo 

poruchu technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud 

nemůže nebezpečí odstranit sám, oznámit to ihned dozorčímu orgánu nebo dispečerovi, 

případně inspekční službě a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy“.[Vyhláška č. 26/1989 Sb. §16] 

 

Předák a jeho povinnosti 
 

  „Předákem může být jen ten, kdo má potřebnou praxi a složil zkoušku z odborných 

znalostí a z příslušných předpisu k zajištění bezpečnosti práce a provozu. Náplň odborné 

praxe, způsob zkoušek a lhůty jejich opakování určí závodní lomu nebo závodní.  

Předák je povinen zajistit bezpečnost pracovníků své skupiny, bezpečný stav 

pracoviště, dodržování provozní dokumentace a plnění příkazů organizace. Při zjištění 

závady je povinen zajistit její odstranění. Nemůže-li tak učinit a hrozí-li pracovníkům 

zřejmé a bezprostřední ohrožení, musí zastavit práci a odvést svou skupinu na bezpečné 

místo. O všech závadách a provedených opatřeních je povinen uvědomit příslušný dozorčí 

orgán nebo dispečera, který o případech zastavení práce uvědomí i inspektora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci orgánu společenské kontroly. O obnovení práce platí § 15 odst.1. 

Při střídání směn je předák povinen upozornit nastupujícího předáka na důležité 

skutečnosti nebo závady na pracovišti. Nemůže-li tak učinit, podá o tom zprávu dozorčímu 

orgánu před nástupem střídající směny.“ [ Vyhláška č. 26/1989 Sb. § 17] 
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2.2 Vymezení pojmu co je to úraz, rozdělení úrazů 

 

 Každý den jsme vystaveni možnému riziku úrazu. Úraz se nám může stát jak doma 

tak v okamžiku, kdy vyjdeme ven na ulici. Jsou rizika, která nelze nikdy vyloučit a tím jim 

nemůžeme ani zabránit. Na druhou stranu jsou rizika úrazu, která je možno ovlivnit a řádně 

definovat. 

Pojem úraz nám přesně definuje zákon č. 37/ 2004 Sb. „O pojistné smlouvě“ 

především § 60 odst. 2 „ Úrazem se pro tyto účely tohoto zákona rozumí neočekávané a 

náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávislé na vůli pojištěného, ke 

kterému došlo během trvání soukromého pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno 

poškození zdraví nebo smrt.“ 

 Druhý pojem úrazu je pracovní úraz, který definuje zákon č. 266/ 2006 Sb.  

„O úrazovém pojištění“. „ Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které 

byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo přímo 

v souvislosti sním“. 

 Třetí pojem, který je nutno uvést v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je 

nemoc z povolání a kdy vzniká. Zákon č. 266/2006 Sb „o úrazovém pojištění“ říká, že 

„Nemocí z povolání se rozumí nemoc vznikající z nepříznivého působení chemických, 

fyzikálních, biologických faktorů nebo jiných škodlivých faktorů související s prací, pokud 

je uvedena v seznamu nemocí z povolání.“  

 

Rozdělení pracovních úrazů 

 
Pracovní úrazy můžeme rozdělit do čtyř kategorií podle stupně závažnosti. Mezi které 

patří:  

a) Smrtelný pracovní úraz – poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na 

jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do jednoho roku 

b) Těžký pracovní úraz – úraz, který měl za následek ztrátu orgánu nebo podstatné 

jeho části, anebo takové poškození zdraví včetně otrav, například ztráta oka, 

sluchu, komplikovaná zlomenina, vyvolání potratu, roztržení plic, otřes mozku 

s bezvědomím. 
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c) Hromadný pracovní úraz – je úraz, kdy při téže události byly zraněny nejméně tři 

osoby, s nichž alespoň jedna těžce nebo smrtelně, nebo kdy bylo zraněno více než 

deset osob. 

 

Úrazová statistika 

 

Pokud dojde na pracovišti k pracovnímu úrazu, zjišťujeme, co bylo zdrojem úrazu a  

jeho příčinou.  

Zdroje úrazu klasifikujeme do 10 tříd a to: 

- dopravní prostředky 

- kontakt se strojním zařízením 

- materiál, břemena, předměty (pád, přiražení) 

- pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí 

- nástroj, přístroj, nářadí 

- průmyslové škodliviny, chemické látky 

- horké látky a předměty, oheň a výbušniny 

- stroje hnací, pomocné, obráběcí 

- lidé, zvířata nebo přírodní živly 

- jiný blíže nespecifikovaný zdroj 

 

Příčiny úrazu dělíme do 7. tříd:  

- pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu 

- pro špatné, nebo nedostatečné odhadnuté riziko 

- pro závady na pracovišti 

- pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance, včetně osobních ochranných 

prostředků 

- pro porušení pracovní kázně postiženým 

- pro nepředvídatelné riziko práce selháním lidského činitele 

- pro jiný, blíže nespecifikovatelný důvod 

 

Pro lepší posouzení stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v dané organizaci 

nestačí jen znát počty pracovních úrazu, zdroj a jejich příčinu úrazu.  



Bc. Michaela Štechová: Bezpečnost práce v oblasti těžby a zpracování surovin 

2011  7 

Je nutné, zjistit podílový ukazatel, tzn. kolik pracovníků z celkového počtu, utrpělo 

pracovní úraz. 

Úrazová četnost je tedy počet úrazů na 1 milion odpracovaných hodin a vypočítává se 

podle vzorce: 

 

Dalším důležitým ukazatelem je úrazová závažnost., tzn. jaká je doba léčení jednoho 

pracovního úrazu. Úrazovou závažnost vypočet podílem počet zameškaných dnů po úrazu 

na 1000 odpracovaných dnů a vypočítává se dle vzorce: 

 

 

 

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání 
 

 Podle zákoníku práce 262/2006 Sb., je zaměstnavatel je povinen při zjištění úrazu 

na pracovišti, zjisti především příčinu úrazu, za účasti zaměstnance pokud´ je to možné, 

nebo za účasti osob, kteří byli svědky úrazu, a zástupce odborové organizace pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Místo události se musí zajistit pro šetření, aby se 

mohlo vyšetřit, jakým způsobem došlo k úrazu. Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede 

dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo: 

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

dny, nebo 

b) k úmrtí zaměstnance 

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci a 

v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. 

 Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu 

stanoveným orgánům a institucím. 

 Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 

Zaměstnavatel vede evidenci všech zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, 

která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo 

minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc 

z povolání. 
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Vládní nařízení č. 201/2010 Sb. nám stanovuje způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánu a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

 

Postup při hlášení pracovních úrazů, jejich evidence 

 

1. Postižený, kterému se stal pracovní úraz, pokud je toho schopen, je povinen ihned o 

úrazu uvědomit svého přímého nadřízeného. Tuto povinnost mají i svědci pracovního 

úrazu. 

2. Přímý vedoucí zaměstnanec:   

a) Je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance, 

pokud to zdravotní stav zaměstnance dovolí 

b) Zaeviduje pracovní úraz do „knihy evidovaných pracovních úrazu“, která je na 

jednotlivých pracovištích 

c) Je povinen vést v knize úrazu evidenci o všech úrazech zaměstnanců, tedy i o těch 

úrazech, které nezanechaly pracovní neschopnost. Sepisuje se „záznam o úrazu“ nejpozději 

do pěti pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu a vyplňuje „záznam o úrazu“ a 

zajistí podpis zástupce odborového orgánu. 

Centrální knihu úrazu, z které se bude vycházet při stanovení nápravných opatření včetně  

odškodnění pracovních úrazů a jednání s pojišťovnou vede technik bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

 

Záznam o pracovním úrazu: 

 

Záznam o pracovním úrazu obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, u kterého 

se stal úraz. Zapisují se údaje o postiženém, jaký druh práce prováděl, zda měl kvalifikaci 

pro výkon práce, při které došlo k úrazu. V další části se udává místo a čas, kde došlo 

k pracovnímu úrazu a počet zraněných osob, Dále se zaznamenává, co bylo zdrojem úrazu 

a za jakých příčin došlo k pracovnímu úrazu. V poslední řadě se zaznamenává popis 

příčiny a okolnosti, za nichž došlo k úrazu a jaký předpisy byly v souvislosti s úrazem 

porušeny a kým.3 

                                           
3
 V příloha „ Záznam o úrazu“.  
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2.3 Rizikové práce a kategorizace prací 
 
 

Rizikovou prací můžeme definovat práci, při které hrozí nebezpečí vzniku nemoci 

z povolání nebo jiných nemocí související z prací.  Rizikové práce můžeme rozdělit do tří 

základních podskupin, které mohou ohrožovat zdraví pracovníků:  

- náhlé nečekané, které vedou ke vzniku nehody nebo pracovnímu úrazu 

- postupně, až po expozici v rizikovém prostředí, kdy dochází k poškození zdraví 

(nemoc z povolání)  

- ve snížení odolnosti lidského organismu, která se projevuje v celkové, ale zvláště 

specifické nemocnosti 

Na lidský organismus může škodit riziko z různých zdrojů jako je hluk, vibrace, elektřina, 

prašnost, mechanické, chemické a mikroklimatické podmínky, ionizující záření, výbušnost, 

požár aj. 

 Každý zaměstnavatel v návrhu na zařazení práce do jednotlivých kategorií uvede: 

- označení práce 

- název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávaná 

- výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávající danou práci 

v rozhodujících faktorech 

- délku směny nebo režim střídání směn pokud se jedná o vícesměnný provoz 

- návrh kategorie, do které má být práce zařazena 

- počet zaměstnanců vykonávající danou práci, z toho počet žen 

- opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávající danou práci 

Zaměstnavatel má povinnost oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, 

které zařadil do druhé kategorie a důležité údaje pro toto zařazení. Dále má také povinnost 

vést evidenci rizikových prací, kde musí uvést: 

- informace o zaměstnanci, který provádí rizikovou práci 

- o počtu směn odpracovaných při rizikové práci 

- o datech a druzích provedených lékařských preventivních prohlídkách a jejich 

závěry 

- údaje o výsledcích sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních 

podmínek 
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Tyto údaje se musí povinně ukládat minimálně po dobu 10 let, pokud se jedná o práce 

s chemickými karcinogeny stanoveny zvláštním právním předpisem, s azbestem, v riziku 

fibrogenního prachu a expozicích. To vše pak musí předat při svém zániku příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví.  

 

 Zákon č. 258/2000Sb. „ o ochraně veřejného zdraví“ v § 37 rozděluje práce podle výskytu 

možných nepříznivých vlivů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců do čtyř kategorií: 

Kategorie I: práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý 

vliv na zdraví  

Kategorie II: práce, při nichž dle současné úrovně poznání lze očekávat nepříznivý vliv 

na zdraví jen výjimečně 

Kategorie III:  práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity a práce naplňující další 

kritéria pro zařazení (práce, při nichž se vyskytují nemoci z povolání) 

Kategorie IV: práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit 

ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.  
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2.4 Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele 

 
Práva a povinnosti zaměstnanců 

 
 Zákoník práce nám přesně definuje práva a povinnosti zaměstnance v organizaci.  

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

informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich 

působením, informace musí být pro zaměstnance srozumitelné. 

2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o niž má důvodně za to, že 

bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví jiných fyzických 

osob, takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinností zaměstnance. 

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

neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a také  

zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 

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

dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.“[ Zákon č. 262/2006 Sb. § 106] 

 

Mezi základní povinnosti zaměstnance patří především účastnit se školení 

zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

včetně ověření svých znalostí. Jeho další a velice důležitou povinností je podrobit se 

preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanovené zvláštními předpisy.4
 

Další povinností zaměstnance dodržování při práci stanovené pracovní postupy, používat 

stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky 

a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu. 

Důležitou povinností každého zaměstnance je nepoužívat alkoholické nápoje a dále 

nezneužívat jiné návykové látky na pracovišti zaměstnavatele a v pracovní době i mimo 

pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště a nekouřit na pracovištích ve všech  

prostorech, kde jsou účinky kouření vystavěni také zaměstnanci, kteří nekouří. Zákaz 

požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých 

                                           
4
 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění     

  pozdějších předpisů, § 37 
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klimatických podmínkách, pokud používají pivo se snížením obsahem alkoholu, a na 

zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je 

s plněním těchto úkolů obvykle spojeno.  

Oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit 

bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci zejména hrozící vznik mimořádné události 

nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a 

ochranných systémů určených k jejich zamezení. 

Bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj 

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

popřípadě úraz jiné fyzické soby, jehož byl svědkem, a spolupracoval při objasňování jeho 

příčin. 

Podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance k zjištění, zda není pod 

vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.    

 

Povinnosti zaměstnavatele 

 

 Zaměstnavatel je ze zákona povinen 

a) zakázat zaměstnanci práci, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem  

     nebo zdravotní způsobilosti. 

b)  informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jim vykonávaná práce     

      zařazena 

c)  zajistit zaměstnancům bezodkladnou první pomoc  

d)  zajistit dodržování zákazu kouření na pracovišti  

e)  zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění    

      bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která doplňuje jejich odborné předpoklady           

      pro požadavky pro výkon práce 

f)  pro zaměstnance se zdravotním postižením zajistí technické a organizační     

     opatření popřípadě provede úpravu pracovních podmínek, pracovišť´, zřízení      

     chráněných pracovních míst a dílen, zaškolení těchto zaměstnanců a zvyšování  

     jejich kvalifikace. 
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2.5 Povinnosti organizace při mimořádných událostech 

 

 Obecně pod pojmem mimořádná událost rozumíme událost nebo situaci vzniklou 

v určitém prostředí v důsledku různých příčin. Příčiny můžou být různého charakteru:  

- havárie  

- živelné pohromy 

- ohrožení  

Všechny tyto události jsou řešeny orgány a složkami bezpečnostních systémů podle 

zvláštních předpisů. Vyhláška č. 26/1989 Sb.  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

nám § 18 definuje základní povinnosti organizace při mimořádných událostech.    

Každá organizace, která provádí hornickou činnost je povinna vypracovat havarijní plán 

zdolávání závažných provozních nehod tedy havárií. Havarijní plán musí být uložen a na 

takovém místě, aby byl kdykoliv dosažitelný všem osobám již se týká.  

 

Havarijní plán má tří části: 

 

- Pohotovostní část obsahuje povinnosti osob, orgánů a organizace v případě vzniku 

havárie nebo mimořádné události. 

- Operativní část nám uvádí, jaké možné situace havárií mohou vzniknout a jak je 

řešit a dále prostory a prostředky, které bude nutno použít při záchraně lidských 

životů nebo majetků 

- Mapová část nám graficky znázorňuje všechny prostory včetně únikových východů 

a cest, které musí být řádně zakresleny ve všech havarijních plánech. Na těchto 

mapách se musí zakreslit i prostředky pro zajištění záchrany lidských životů a 

majetků.  

Všichni pracovníci organizace se musí minimálně jednou ročně prokazatelně seznámit 

s havarijním plánem a být poučeni o tom, jak se chovat v případě havárií. Dále se seznámí 

s tím, kdo je vedoucí likvidace a jaké jsou jeho úkoly při zdolávání nehody. Vedoucí 

likvidace je závodní lomu nebo vedoucí pracoviště.  
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Hlavní úkoly vedoucího likvidace havárie 

 

 „Vedoucí likvidace havárie řídí práce na záchranu lidí a zdolávání havárie. Všechny 

vydané příkazy a přijatá hlášení se s uvedením času zaznamenávají. Příkazy se vyhotovují 

dvojmo, jedno vyhotovení obdrží osoba, která dostává příkaz, popřípadě jej dále předává, 

druhé vyhotovení zůstane u vedoucího likvidace havárie. Od písemného vyhotovení 

příkazů lze upustit v případech, kdy to není možné (řízení na místě havárie apod.)“ 

[Vyhláška č. 26/1989 Sb. § 18 d] 

 

 Vyhláška č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, nám stanovuje 

základní povinnosti organizace při mimořádných událostech „Hlásí se závažné pracovní 

úrazy: 

a) smrtelný úraz 

b) úraz životu nebezpečný, kterým je úraz s následnou ztrátou orgánu, anatomickou nebo 

funkční, životu nebezpečné poškození zdraví včetně průmyslových otrav a úraz s takovým 

charakterem úrazového děje, který nastal v důsledku porušení bezpečnostních předpisů, 

který zároveň nasvědčuje závažnému ohrožení bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při 

práci. 

c) hromadný úraz, je úraz, při kterém bylo zachráněno nejméně 3 osoby, z nichž alespoň 

jedna utrpěla úraz smrtelný, těžký nebo kdy bylo zraněno více než 10 osob.“ 

Dále hlásí závažná událost, závažná provozní nehoda a nebezpečný stav, pokud k nim 

dojde při manipulaci s výbušninami, přiotrávení zplodinami vznikající během výbuchu, 

závažná provozní nehoda a nebezpečný stav. 

Všechny tyto mimořádné události je organizace povinna bezodkladně ohlásit 

příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. Organizace je povinna tyto mimořádné události 

vyhodnocovat a evidovat. Na místě, kde došlo, k mimořádné události se musí zachovat 

stav nehody dokud´ obvodní báňský úřad neprovedl ohledání místa nehody. O místě 

nehody je organizace povinna vyhotovit dokument o mimořádné události, pro případ 

možného opakování nehody. Tyto dokumenty se uchovávají a provádějí se pak opatření, 

aby se tato mimořádná událost nemusela znovu opakovat.  

 Mezi nejčastější mimořádně události patří požáry v dole i na povrchu. Nejvíce 

požáru se vyskytovalo v roce 2005, kdy došlo k 11 požárům. K největším nehodám došlo 
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pak v roce 2005 v kategorii „Ostatní závažné události“, kdy bylo evidováno celkem 18 

případů mimořádných události. V kategorii „Nehody na strojní zařízení a elektrickém 

zařízení, včetně zařízení na svislé dopravě“ bylo evidováno nejvíce případu v roce 2009, 

celkem 12 mimořádných událostí. 

 

 

Mimořádné události/rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Požáry v dole i na povrchu 11 6 7 8 8 

Zaplynování důlních děl  - - - - 2 

Průtrže hornin, uhlí a 
plynů  

- - - - - 

Zapálení a výbuchy CH4  

a uhelného prachu 
1 2 - 1 - 

Důlní otřesy  4 6 - 3 1 

Závaly a skluzy zemin 
(sesuvy) vč. průvalů vod a 
bahna 

6 3 1 4 3 

Nehody na strojním  
a elektrickém zařízení, 
včetně zařízení svislé 
dopravy  

3 3 - 4 12 

Mimořádné události  
při nakládání s 
výbušninami (včetně 
vloupání a krádeží) 

4 5 3 3 5 

Ostatní závažné události 18 10 11 11 4 

Celkem 47 35 22 34 35 

Tabulka č. 1: Přehled vybraných závažných mimořádných událostí, které  

                      podléhají ohlašovací povinnosti orgánům státní báňské správy ČR. 
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2.6 Báňská záchranná služba a její organizace 

 

 Zákona č. 61/1988 Sb. „O hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě“, nám říká, že „Organizace provádějící hornickou činnost je povinna zajistit 

báňskou záchrannou službu, vykonával-li práce v podzemí a v případech stanovených 

Českým báňským úřadem.“ 

 Vyhláška č. 447/2001 Sb. „o báňské záchranné službě“ nám upravuje základní 

podmínky k zajištění báňské záchranné služby, její organizaci a úkoly spočívající zejména  

provádět práce k záchraně lidských životů a majetků a poskytnou první pomoc v podzemí, 

a zásady postupu báňských záchranářů při zásahu, dále stanoví požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na odbornou způsobilost všech členů báňských 

záchranných sborů.  Báňská záchranná služba plní úkoly také na úseku havarijní prevence. 

Báňskou záchrannou službu vykonávají báňské záchranné stanice. Organizace jsou 

povinny přispívat k úhradě na zřízení, vybavení a provoz báňské záchranné stanice.  

 

Báňská záchranná služba a její organizace 

 

 Báňskou záchrannou službu tvoří báňské záchranné stanice, kterými jsou hlavní 

záchranné stanice a závodní záchranné stanice. 

 Úkolem báňské záchranné služby je provádět provádět´ práce a rychlé zásahy 

k záchraně lidských životů a majetků při haváriích, včetně poskytování první pomoci 

v podzemí, zdolávání havárií a odstraňování následků havárií. 

Báňská záchranná služba vykonává činnosti v rizikových oblastech např. práce ve 

výškách nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou. Dále báňská záchranná služba 

spolupracuje s organizacemi, při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich 

pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, popřípadě školení a výcvik 

zaměstnanců. 
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Hlavní báňská záchranná stanice se zřizuje pro územní celky stanovené Českým 

báňským úřadem. Úkoly hlavní báňské záchranné stanice jsou: 

- zajišťování stále pohotovosti báňských záchranářů včetně specialistů a techniky 

v rozsahu určené služebním řádem  

- zajišťuje lékařskou službu první pomoci  

- provádí základní školení a praktický výcvik pro nové báňské záchranáře a členy 

báňských záchranných sborů 

- opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje 

- vyjadřuje se ke služebním řádům závodních báňských stanic před jejich 

předložením ke schválení 

- kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci 

- kontroluje plány zdolávání závažných provozních nehod 

- dodává nebo zabezpečuje plynovým laboratořím referenční (cejchovní) plyny 

 

Závodní báňskou záchranou stanici zřizuje organizace na hlubinném dole a na uhelném 

lomu. Mezi základní úkoly závodní báňské záchranné stanici patří: 

- provádění školení a praktický výcvik záchranářů 

- zabezpečuje nástup báňských záchranářů do stálé pohotovostní služby  

- podílí se na vypracování havarijního plánu a ročních kontrolách havarijních plánů 

- kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje a dýchací přístroje podle metodiky 

vypracované hlavní báňskou záchranou stanicí 

 

Báňský záchranný sbor hlavní báňské záchranné stanice a jejich členy jsou: 

- ředitel a jeho zástupce 

- hlavní mechanik a jeho zástupce 

- technici, mechanici, četaři popřípadě specialisté 

- lékaři s kvalifikací báňského záchranáře 

- další báňští záchranáři 

Báňský záchranný sbor závodní báňské záchranné stanice na uhelné dole, tvoří aspoň 5% 

počtu i nepravidelně fárajících zaměstnanců, nejméně však 60 báňských záchranářů. 

Složení záchranného sboru musí být provedeno taky, aby byly zastoupeny všechny 

potřebné profese nutné při zdolávání havárií.  
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Vývoj zásahů hlavní báňské záchranné služby Most 

 

 V následující tabulce je uveden přehled všech zásahů, které prováděla báňská 

záchranná služba. Most. Nejvíce zásahu prováděla v komerční oblasti. Kde bylo celkem  

evidováno 283 zásahů. Do komerční oblasti zahrnujeme firmy, které nepatří do oblasti 

hornictví, ale provádí činnost hornickým způsobem. Proto báňská záchranná služba 

prováděla například, čištění zásobníků, průzkum podzemního potoka, sanaci stok, čerpací 

vrty apod. 

Tabulka č.2: Vývoj zásahové činnosti HBZS Most 
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 Graf č. 1: Vývoj zásahové činnosti HBZS Most 
 

Druh zásahu 2005 2006 2007 2008 2009 

Havarijní 15 57 5 54 25 

Nehavarijní 190 155 81 86 82 

Plánované 85 15 20 43 25 

Speciální 
havarijní 

1 1 10 2 5 

Komerční 94 164 186 292 283 

Celkem bez 

zdravotních 
výjezdů 

385 392 302 477 420 
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Báňský záchranář a předpoklady pro jeho výkon 

 
Báňským záchranářem, může být osoba, která: 

- dosáhla 21 let a je způsobilá pro práce v báňském záchranářství 

- má nejméně dvouletou odbornou praxi, z toho minimálně jeden rok při vykonávání 

hornice činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 

- absolvoval základní školení a praktický výcvik pro báňské záchranáře 

- složil slib záchranáře do rukou ředitele hlavní báňské záchranné stanice 

Báňským záchranářem nemůže být osoba, která se: 

- nepodrobila preventivní lékařské prohlídce, minimálně jednou za rok   

- pokud si neudržuje odbornou způsobilost a fyzickou připravenost 

 

            Základní školení a praktický výcvik u báňských záchranářů trvá 80. vyučovacích 

hodin, u absolventů vysokých škol a u báňských záchranářů, kteří v posledních dvou letech 

neabsolvovali praktický výcvik, může ředitel hlavní báňské záchranné stanice zkrátit 

školení na 40 hodin. Každý záchranář jednou za čtvrt roku absolvuje školení a praktický 

výcvik v rozsahu jedné směny. Tento výcvik zahrnuje používání dýchacího přístroje 

v dýmnici a nácvik použití oživovacího přístroje, pobyt v tepelné komoře apod.  [Vyhláška 

č. 447/2001 Sb.]  

 

Obrázek č. 1: Báňský záchranář při práci pod vodou.  
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3. Ekonomická analýza úrazovosti na konkrétním pracovišti 
 

Pro lepší pochopení pracovní úrazovosti, jsme se rozhodla rozdělit analýzu 

úrazovosti do tří částí.:  

a) v první části jsem se zaměřila na celkovou úrazovost v jednotlivých odvětvích 

s pracovní neschopností, aby bylo vidět, v jakých oblastech dochází nejčastěji     

k pracovním úrazům. Rozhodla jsem se provést úrazovost v jednotlivých odvětvích za 

posledních pět let.  

b) v druhé části, jsem zjišťovala celkovou pracovní úrazovost v oblasti hornictví.  

c) ve třetí části jsem se zaměřila na pracovní úrazovost, která nastala na Dole Bílina.  

 

 

 
 

Obrázek č.2: Záchrana zraněné osoby  
 

 

 

 

 



Bc. Michaela Štechová: Bezpečnost práce v oblasti těžby a zpracování surovin 

2011  21 

3.1 Celková úrazovost v České republice  
 

Rok 2005 

 
V roce 2005 bylo v České republice hlášeno celkem 82 042 pracovních úrazů. 

Z toho bylo 79 673 úrazů s pracovní neschopností delší než tři dny. Pouze 28 997 případů 

úrazu bylo bez pracovní neschopnosti. Celkem bylo vykázáno 164 smrtelných úrazů. 

Nejčastějším zdrojem smrtelných úrazů byly dopravní prostředky. Denně v zaměstnání 

chybělo v průměru 10 143 osob. Následující graf nám zobrazuje pracovní úrazovost 

v jednotlivých odvětvích.5 V kategorii „ Zpracovatelský průmyslu“ bylo evidováno nejvíce 

pracovních úrazů, celkem jich bylo 45,3 %. 
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 Graf č. 2: Úrazovost v odvětvích 2005  

 

 

 

 

 

                                           
5
 V oblasti „Ostatní kategorie“ zahrnuje Rybolov a chov ryb, Ubytování a stravování, Finanční 

zprostředkování a pojišťovnictví, Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení, Vzdělávání a 
Zdravotnictví, sociální péče a veterinární činnosti 
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Rok 2006 

 

 
V roce 2006 bylo v České republice nově hlášeno celkem 82 296 případů pracovní 

neschopnosti pro pracovní úrazy. Na rozdíl od roku 2005 došlo k zvýšení pracovních úrazů 

celkem o 254 případů. Počet pracovních úrazů s dobou léčení delší než tři dny bylo 

evidováno 79 787 pracovních úrazů. Bez následné pracovní neschopnosti bylo vykázáno 

celkem 29 243 pracovních úrazů. V roce 2005 zemřelo na následky zranění 152 

zaměstnanců. V zaměstnání bylo denně nepřítomno v průměru 10 319 osob, což je o 176 

osob více než v předešlém roce. Graf úrazovosti v jednotlivých odvětvích nám znázorňuje 

počet pracovních úrazů. Nejvíce pracovních úrazů vzniká v kategorii „Zpracovatelský 

průmysl,“ kde bylo evidováno 44.5% pracovních úrazů a v kategorii „Obchod, opravy 

motorových vozidel a spotřebitelské zboží“. Naopak nejméně pracovních úrazů se 

evidovalo v kategorii „Dobývání nerostných surovin“ 
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 Graf č. 3: Úrazovost v odvětvích 2006 
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Rok 2007 

 

Počet pracovních úrazů za rok 2007 bylo hlášeno 77 233 případů pracovních úrazů. 

Z toho 74  942 pracovních úrazů z dobou léčení delší než tři dny. Počet úrazů s dobou 

kratší než tři dny bylo evidováno 28 806 pracovních úrazů. Počet zaměstnanců nepřítomni 

v zaměstnání bylo v průměru 9865 osob, což je o 454 osob méně než v roce 2006.  V roce 

2007 bylo zaregistrováno 188 smrtelných pracovních úrazů. V předešlém roce bylo 

evidováno pouze 152. Počet smrtelných úrazů stoupl především skupinou zdrojů: 

zdvihadla, dopravníky, stroje a elektřina. V roce 2007 bylo evidováno téměř 50% 

pracovních úrazů v oblasti „Zpracovatelského průmyslu“. Na druhé místo se zařadila 

kategorie „ Obchod, opravy motor. vozidel a spotřeb. zboží“, kdy bylo evidováno 12 % 

pracovních úrazů. 
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 Graf č. 4: Úrazovost v odvětvích 2007 
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Rok 2008 

 
V roce 2008 bylo v České republice hlášeno celkem 71 281 pracovních úrazů. Na 

rozdíl od roku 2007 došlo k poklesu pracovním úrazům. Celkem se snížilo o 5 952 

případu. Celkem 69 243 pracovních úrazů evidováno s dobou léčení delší než tři dny a bez  

pracovní neschopnosti bylo evidováno 28 650 pracovních úrazů. V důsledku pracovní 

neschopnosti pro pracovní úraz bylo denně v práci nepřítomno 9 695 osob, což 170 osob 

méně než v roce 2007. V roce 2008 bylo evidováno celkem 174 smrtelných pracovních 

úrazů, což je oproti roku 2007 pokles o 14 případů. Mezi nejčastějším zdrojem úrazů byly 

dopravní prostředky, materiály a břemena. Mezi nejrizikovější odvětví patří 

„Zpracovatelský průmysl“, kde v roce 2008 vzniklo 28 % pracovních úrazů. V tomto roce 

došlo k velkému nárůstu pracovních úrazů v odvětví „Stavebnictví“, kde bylo evidováno 

26 % pracovních úrazů.  
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 Graf č. 5: Úrazovost v odvětvích 2008  
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Rok 2009   

  

Za rok 2009 bylo v České republice hlášeno celkem 50 173 pracovních 

neschopnosti pro pracovní úraz. V roce 2009 došlo oproti předešlým rokům k výraznému 

snížení počtu pracovních úrazů celkem o 21 108 případů. Počet pracovních úrazů 

s pracovní neschopností delší než tři dny bylo evidováno 48 568 případů a bez následné 

péče bylo celkem 23 158 úrazů. Nejčastější příčinou úrazu bylo špatně odhadnuté nebo 

nedostatečné riziko. Za rok 2009 bylo evidováno 105 smrtelných pracovních úrazů., což je 

nejméně za celé sledované období. Denně chybělo v zaměstnání v průměru téměř 7 583 

zaměstnanců. Což je o 2 112 osob méně než v roce 2008. V roce 2009 bylo evidováno 

v kategorii „ Zpracovatelském průmyslu“ 42 % pracovních úrazů a v kategorii „Obchod 

opravy motorových vozidel a spotřeb zboží “ bylo evidováno 10% pracovních úrazů, což je 

po zpracovatelském průmyslu druhá kategorie, kdy dochází nejvíce k pracovním úrazům. 
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 Graf č. 6: Úrazovost v odvětvích 2009  

 
Jak je vidět na předchozích grafech, dochází nejčastěji k pracovním úrazům 

v odvětvích zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. Naopak nejméně pracovních úrazů 

vzniká v odvětvích „Dobývání nerostných surovin.“  
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Na následujících dvou grafech je vidět, že během pěti sledovaných let došlo 

k poklesu pracovních úrazů, včetně smrtelných. Nejméně smrtelných úrazů bylo hlášeno 

v roce 2009, kdy bylo pouze 105 smrtelných úrazů. Pokud budou organizace v tomto 

trendu pokračovat, můžeme za dalších pět let evidovat ještě méně pracovních úrazů, než 

bylo doposud. 
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3.2 Celková úrazovost v oblasti hornictví 
 

 
 Všichni víme, že hornictví bylo, je a bude patřit mezi nejrizikovější pracoviště ze 

všech odvětví, které známe. Již v historii hornictví docházelo k velkým důlním neštěstím, 

kdy přišlo o život mnoho horníků. Mezi jedno z největších důlních neštěstí patří i Důl 

Nelson III, kde 3. 1. 1934 přišlo o život 142 horníků, v důsledku výbuchu uhelného prachu. 

Při vyšetřování události, se zjistilo, že nebyly dostatečně plněny bezpečnostní předpisy a 

pracovní postupy při provádění hornické činnosti. Jednalo se o největší důlní katastrofu 

všech dob v severočeské hnědouhelné pánvi.  

Ačkoliv, dochází k neustálým kontrolám vrchního dozoru státní báňské správy na 

jednotlivých pracovištích, i přes všechny nové moderní technologie dochází v oblasti 

hornictví především v hlubinném, k řadě provozních nehod a havárií. Mezi největší rizika 

možných důlních nehod patří: 

- důlní požáry z vnějších příčin 

- důlní požáry z vnitřních příčin 

- výbuchy plynu a uhelného prachu 

- průtrže hornin a plynu  

- průvaly vod, bahna a hmot 

- důlní otřesy a neřízené závaly důlních děl 

- havárie na hlavních těžních zařízeních  

 

Proto se orgány státní báňské správy zajímají o příčiny a následky všech havárií 

včetně stanovení možných opatření proti jejich opakování, které se v oblasti hornictví 

stávají. Státní dozor nad bezpečností práce vykonávají v České republice především Státní 

úřad inspekce práce a Inspektorát bezpečnosti práce. Ty mají povinnost v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontrolovat dodržování povinností vyplívající 

z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Státní dozor v oblasti bezpečnosti práce 

má hlavní slovo, ale nerozhoduje v oblasti hornictví, v národní obraně, dopravě a spojů 

Tyto oblasti mají vlastní dozor. Oblast hornictví řídí a kontroluje státní báňská správa. 

 

 

 



Bc. Michaela Štechová: Bezpečnost práce v oblasti těžby a zpracování surovin 

2011  28 

Činnost státní báňské správy  
 

Státní báňská správa podle zákona č. 61/1988 o hornické činnosti, výbušninách a 

státní báňské správě, vykonává vrchní dozor nad hornickou činností a činností prováděné 

hornickým způsobem. Dále dohlíží nad požární ochranou v podzemí a dodržování 

pracovních podmínek v hornických organizacích, při výrobě výbušnin a používání 

výbušnin k trhacím a ohňostrojovým pracím. Státní báňská správa se také zajímá, jak se 

správně nakládá s těžebním odpadem, dohlíží také na podzemní objekty a kontroly nad 

řádným odváděním úhrad za dobývací prostor a vydobyté vyhrazené nerosty.  

 

Orgány státní báňské správy 

 

 Mezi orgány státní báňské správy patří Český báňský úřad se sídlem v Praze, který 

má 9 obvodní báňských úřadů se sídlem v Praze, Plzni, Příbrami, Kladně, Sokolově, 

Mostě, Hradci Králové, Trutnově, Brně, Ostravě a Liberci. Orgány státní správy mají za 

úkol kontrolovat především to, zda hornické organizace vykonávají svojí činnost v souladu 

se zákony, předpisy a jinými závaznými právními předpisy mj. jako je zákoník práce, 

nařízení vlády o způsobu hlášení a evidence pracovních úrazů, hlášení mimořádných nehod 

apod. 

 Obvodní báňský úřad provádí prohlídky objektů, zařízení a pracovišť. Dále zjišťuje 

stav, příčinu a následky závažných událostí na místě havárie. Nařizuje odstraňování 

zjištěných závad a nedostatky, které byly shledány při kontrole. Pokud se zjistí závady, 

které ohrožují životy pracovníků, a nelze tyto závady hned odstranit, může úřad zastavit 

provoz organizace nebo její části do doby, než se odstraní závada.  Báňský úřad také dozírá 

na řádnou evidenci a registraci pracovních úrazů. V neposlední řadě provádí prověrky 

znalostí z právních předpisů u pracovníků, kterých je nutná znalost pro výkon jejich 

řídících a kontrolních funkcí.    

 Na následujících grafech je zobrazeno počet pracovních úrazů a počet smrtelných 

pracovních úrazů v oblasti hornictví, které se staly za posledních pět let. Všechny tyto 

pracovní úrazy jsou evidovány u Státní báňské správy. 
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Graf č. 9: Celkový počet pracovních úrazů v hornictví  

 

Graf č. 10 : Vývoj počtu všech pracovních úrazů v oblasti hornictví 
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  Graf č. 11: Počet smrtelných úrazů v hornictví   
 

  Příčina 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Pro poruchu nebo vadný stav některého 
ze zdrojů úrazu 

1 - - - 1 

2. Pro špatně nebo nedostatečně 
odhadnuté riziko 

- - - 1 1 

3. Pro závady na pracovišti 1 - - - - 

4. Pro nedostatečné osobní zajištění 
zaměstnance včetně OOPP 

- - - 1 1 

5. Pro porušení pracovní kázně 
postiženým  

1 3 6 4 2 

6. Pro nepředvídatelné riziko práce nebo 
selhání lidského činitele 

4 1 - 6 2 

7. Pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod - 1 - - - 

Celkem 7 5 6 12 7 

Tabulka č. 3. - Přehled smrtelných úrazů podle příčin v letech 2005 – 2009 

 

 V průběhu pěti let došlo v oblasti hornictví nejvíce k pracovním úrazům v roce 

2005. Nejčastější příčinou pracovního úrazu bylo nepředvídatelné riziko nebo selhání 

lidského činitelé. Naopak v roce 2008 došlo k největšímu počtu smrtelných úrazů. 

Nejčastější příčinou smrtelného úrazů bylo nepředvídatelné riziko a selhání lidského 

činitele.    
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3.4 Vymezené pracoviště Doly Bílina 

 

 

 Doly Bílina jsou součástí  Severočeských dolům a.s. Severočeské doly a.s. patří 

mezi největší hnědouhelnou společnost v České republice. Společnost Severočeské doly 

a.s. vznikla 1. 1. 1994 spojením bývalých státních podniků Doly Nástup Tušimice v okrese 

Chomutova a Dolů Bílina v okresech Teplice a Most. Doly Bílina produkují nízko sirnaté 

tříděné energetické uhlí. Největším odběratelem je společnost ČEZ a.s. 

 

 

Historie těžby uhlí v bílinsko- duchcovsko- teplické oblasti je datována od roku 

1751. V místě současné těžební činnosti Dolů Bílina byly původně hlubinné doly a později 

povrchové doly, které se v průběhu dvou století vyvinuly v menší uhelné lomy. Počátkem 

70. let minulého století bylo zahájeno budování velkolomu (bývalý VMG) s koncepcí 

technologických celků, v sestavě velkostroj-dálková pásová doprava-zakladač. V průběhu 

70. a 80. let byl velkolom budován pro podstatně větší výkonnosti (pro objem hrubé těžby 

přes 10. mil. tun/ rok), než se kterou je provozován v současné době. Tyto skutečnosti 

vyjadřuje tabulka s uvedením vývoje těžeb skrývky a uhlí včetně jeho odbytu. 

 

Doly Bílina 
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 2005 2006 2007 2008 2009 

Hrubá těžba uhlí 

(kt.) 

9 040 9 222 9 467 9 670 9 419 

Odbytová těžba 

uhlí (kt.) 

8 701 8 920 9 222 9 488 9 239 

Těžba skrývky  

(mil. m
3
) 

46 792 50 037 49 424 44 987 47 865 

Tabulka č. 4: Vývoj těžby na Dole Bílina v letech 2005 – 2009 

 

Z báňsko- technického hlediska se lom Bílina vyznačuje vysokým příkryvným    

poměrem skrývky k uhlí a složitými geologickými podmínkami vlivem výskytu vyššího 

objemu pískovců a jílovců, které je nutno rozrušovat vrtnými a trhacími pracemi. 

V postupech uhelných řetězů je nezbytné současně překonávat stará důlní díla po 

hlubinném dobývání, což značně ovlivňuje provozní ekonomiku Dolů Bílina. Tyto faktory 

naopak vyvažují mimořádné jakostní znaky uhlí z lomu Bílina, které si udržuje významný 

a nezastupitelný podíl na trhu v ČR zejména z titulu dodávek tříděných druhů, vysoko 

výhřevných hruboprachů a palivových směsí s nízkým obsahem síry 

a ostatních doprovodných prvků. 

 

Organizační struktura, schéma a charakteristika organizace Doly Bílina 

 

 Doly Bílina má několik organizačních útvarů, které se dělí na: 

Oddělení přípravy výroby, 2 provozy (provoz lom a provoz skrývka), které se dále dělí na 

6 Provozních úseků. Provoz je organizační stupeň, který koordinuje řízení a činnosti 

složitých provozních úseků v oblasti přípravy těžby, těžby a zpracování nerostů. Provozní 

úsek je základní organizační stupeň, jehož posláním je zajistit přípravu, těžbu a úpravu 

nerostů a činnosti, které jsou pro jejich realizaci nezbytné. Doly Bílina těží jedno z 

nejkvalitnějšího nízko sirnatého uhlí v celé severočeské hnědouhelné pánvi. Důl je 

nejhlubším povrchovým dolem v ČR.  
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Charakteristika jednotlivých organizačních složek organizace Doly Bílina 

 

 

 

 
Hlavní činnosti ředitele pro výrobu DB je zajištění těžby uhlí, skrývky a 

doprovodných surovin, úpravy těženého uhlí a jeho expedice, zajištění bezpečnosti práce a 

provozu, hygieny práce, požární ochrany a ekologie, odvodnění lomu, úpravy důlních vod 

a čištění odpadních vod, likvidace ohňů a zápar, zpracování odborně příslušných podkladů 

pro POPD. 

V čele provozů stojí ředitelé, kteří řídí své podřízené provozní úseky včetně útvaru 

vedoucího výroby a odpovídají řediteli pro výrobu DB za jejich činnost. Svoji činnost 

vykonávají v souladu s „Horním zákonem“ a souvisejícími předpisy, dále s obecně 

závaznými právními předpisy, stanovami a řídícími dokumenty společnosti.  
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Provoz skrývka 

 
Ředitel Provozu skrývka zajišťuje vedení provozní dokumentace ve smyslu vyhlášky 

ČBÚ č. 26/1989 Sb. Organizačně pod něj spadají tyto čtyři provozní úseky: PÚ Skrývka 

jih, PÚ Skrývka sever, PÚ Technická příprava skrývky, PÚ Důlně doplňková 

mechanizace. Provoz skrývka se zabývá těmito hlavními činnostmi: 

- těžba skrývky a uhlí ze smíšených řezů včetně těžby doprovodných surovin,  

- zajištění provozuschopnosti,  

- racionálního využívání a správy přiděleného majetku včetně oprav a údržby,  

- zajištění bezpečnosti práce a provozu,  

- hygieny práce,  

- požární ochrany a ekologie,  

- odvodnění lomu, úprava důlních vod a čištění odpadních vod,  

- technická příprava skrývky. 

 

Provoz lom 

 

Ředitel Provozu lom zajišťuje vedení provozní dokumentace ve smyslu vyhlášek ČBÚ 

č.26/1989 Sb. a č. 51/1989 Sb. Organizačně pod něj spadají dva provozní úseky: PÚ Těžba 

uhlí, PÚ Úprava uhlí.  

Provoz lom se zabývá těmito hlavními činnostmi  

– těžba uhlí a skrývky,  

– úprava těženého uhlí a jeho expedice,  

– zajištění smluvně odsouhlasených objemů a kvality dodávek uhlí, 

– zajištění provozuschopnosti,  

– racionálního využívání a správy přiděleného majetku včetně úprav a údržby, 

– zajištění bezpečnosti práce a provozu, hygieny práce,  

– požární ochrany a ekologie, 

– zajištění vodohospodářských činností v rámci DB,  

– likvidaci ohňů a zápar,  

– zajištění inspekční služby v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., plnění 

úkolů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů v oblasti jaderných 

zařízení. 
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3.3 Celková úrazovost na Dole Bílina 

 

Rok 2005 

  

V roce 2005 došlo na Dole Bílina celkem k 71 pracovním úrazům, z toho bylo 19 

úrazu se záznamem. V tom to roce došlo k jednomu smrtelnému pracovnímu úrazu 

zámečníka velkostroje KU 800. V rámci vyšetřování nehody nebylo zjištěno, že by 

organizace měla vliv na tento úraz.  Nejčastější příčinou pracovního úrazu byl pád na 

rovině a z výšky. 

 

Rok 2006 

 

 Na Dole Bílina bylo celkem zaregistrováno 85 pracovních úrazů. Celkem 33 

pracovních úrazů bylo evidováno se záznamem. Z toho jeden byl velmi vážný, došlo ke 

zranění zámečníka na velkostroji K 2000. Po prošetření úrazu nebyla shledána vina 

organizace. V roce 2006 došlo k nárůstu pracovních úrazů, než bylo zaznamenáno v 

předešlém roce 2005. Mezi nečastější příčiny úrazu patří především nepředvídatelné riziko 

nebo selhání lidského činitele.  Zdrojem úrazu bylo nejvíce evidováno pád na rovině, pád 

z výšky a jiný, blíže nespecifikovaný nespecifikovaný zdroj a materiál, břemena, předměty 

(pád, přiražení, odlétnutí) 

 

Rok 2007 

 

 V roce 2007 bylo hlášeno na Dole Bílina celkem 85 pracovních úrazů. Celkem 28 

pracovních úrazu bylo evidováno se záznamem. Tři pracovní úrazy byly s dobou 

hospitalizace delší než tři dny. Oproti roku 2006 bylo o pět pracovních úrazů méně. 

Celkem u pěti případů byl zdrojem úrazu pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí. 

Dalších pět úrazů bylo zaviněno materiálem, břemenem nebo předměty. 
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Rok 2008 

 

 Za poslední tři roky bylo v roce 2008 hlášeno nejméně pracovních úrazů. Celkem 

se jich zaznamenalo 67, což je o 12 pracovních úrazů méně než v předešlém roce. Pokles 

nastal i u pracovních úrazů se zázname, těch bylo evidováno dohromady 16. Ale došlo 

bohužel jednomu smrtelnému pracovnímu úrazu zámečníka a to na velkostroji K 300. 

Mezi hlavní příčiny úrazů byl pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí. Celkem 

bylo evidováno 7 případů. Pět úrazů bylo zapříčiněno materiálem, břemenem a pádem. 

 

Rok 2009 

 

 Celkový počet pracovních úrazů v roce 2009 stoupl pouze o dva úrazy než 

v předešlém roce. Dohromady tedy bylo hlášeno 55 pracovních úrazů, tři pracovní úrazy 

byly s dobou hospitalizace delší než tři dny. Celkem bylo evidováno úrazů se zázname 18 

případů.  Z hlediska zdrojů pracovních úrazů bylo nejvíce evidováno především ve skupině 

číslo 4. Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí.  

 V následujících tabulkách jsem uvedla přehled všech pracovních úrazů ve 

sledovaném období, které se staly na Dole Bílina ve všech provozech a jaké byly zdroje a 

příčiny pracovních úrazů.6 

 
  Provoz 

Skrývka 

Provoz lom Provoz a 

úpravna uhlí 
Správa Doly Bílina 

 a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) 

2005 6 23 5 28 7 19 1 1 19 71 

2006 12 36 8 29 13 20 0 0 33 85 

2007 12 36 6 47 9 25 1 2 28 85 

2008 8 36 7 30 - - 1 2 16 67 

2009 8 28 7 23 - - 4 4 18 55 

Pozn. a) úrazy se záznamem, b) evidované úrazy celkem. 
 

Tabulka č. 5:  Přehled ukazatelů úrazovosti v letech 2005-2009 

 

                                           
6
 V roce 2008 došlo k organizačním změnám, Provoz a úprava uhlí byl začleněn do Provozu lom jako 

provozní úsek úprava uhlí. 
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Rozbor pracovních úrazů v jednotlivých letech na Dole Bílina 

  

 Zdroj úrazu 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Dopravní prostředek, - - 2 1 - 

2 Kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí 1 1 7 1 1 

3 Materiál, břemena, předměty  8 7 5 5 5 

4 Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí 9 14 5 7 8 

5 Nástroj, přístroj, nářadí 1 2 3 1 3 

6 Průmysl.škodliviny, chemické látky,  - - - - - 

7 Horké látky a předměty, oheň a výbušniny - 1 - - - 

8 Stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní - - - - - 

9 Lidé a zvířata nebo přírodní živly - - - - - 

10 Jiné, blíže nespecifikovaný zdroj  - 8 6 1 1 

 Celkem 19 33 28 16 18 

Tabulka č. 6: Zdroje úrazů 

 

Hledisko příčin úrazů v jednotlivých letech na Dole Bílina 

 

 Příčina úrazu 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Pro poruchu nebo vadný stav některého ze 

zdrojů úrazu 

- 1 - - - 

2 Pro špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 11 3 6 2 1 

3 Pro závady na pracovišti - - - - - 

4 Pro nedostatečné osobní zajištění zam. včetně 

OOPP 

- - - - - 

5 Pro porušení pracovní kázně postiženým - - - - - 

6 Pro nepředvídatelné riziko nebo selhání 

lidského činitele 

7 27 15 12 4 

7 Pro jinou, blíže nespecifikovanou příčinu. 1 2 7 - 1 

 Celkem 19 33 28 14 6 

Tabulka č. 7: Příčiny úrazů 
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Četnost pracovních úrazu na Dole Bílina 

 

Jak jsem se již zmínila v druhé části práce, tak k řešení úrazovosti nestačí pouze 

počet pracovních úrazů, ale je nutno znát i četnost pracovních úrazů. Proto jsem se 

zaměřila na celkovou četnost pracovních úrazů a průměrnou pracovní neschopnost v 

 jednotlivých letech na Dole Bílina.  

 

 
 Provoz 

Skrývka 

Provoz lom Provoz 

úpravna uhlí 
Správa Doly Bílina 

 a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) 

2005 1,01 593 0,79 630 1,69 413 0,51 195 1,04 1831 

2006 2,01 596 1,34 595 3,19 407 - 190 1,85 1788 

2007 1,98 607 1,01 998 2,23 - 0,56 179 1,57 1784 

2008 0,98 818 0,90 782 - - 0,59 170 0,90 1770 

2009 0,96 835 0,80 749 - - 2,31 173 1,02 1757 

Pozn. a) četnost pracovních úrazů b) průměrný počet zaměstnanců. 

Tabulka č. 8: Četnost pracovních úrazu za období 2005- 2009 

 

 
 Provoz 

Skrývka 

Provoz lom Provoz 

úpravna uhlí 
Správa Doly Bílina 

 a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) 

2005 0,09 593 0,12 630 0,34 413 0,05 195 0,15 1831 

2006 0,31 596 0,19 595 0,46 407 - 190 0,27 1788 

2007 0,32 607 0,23 998 0,48 - 0,01 179 0,3 1784 

2008 0,23 818 0,23 782 - - 0,04 170 0,21 1770 

2009 0,2 835 0,2 749 - - 0,76 173 0,26 1757 

Pozn. a) průměrná pracovní neschopnost v % b) Průměrný počet zaměstnanců. 

Tabulka č. 9: Průměrná pracovní neschopnost v procentech 
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3.5 Ekonomická analýza odškodňování úrazů 

  

 V České republice se ročně utratí cca 18 miliard korun za pracovní úrazy. Jeden 

den pracovní neschopnosti stojí zaměstnavatelé v průměru 3. 000 Kč. Každý zaměstnanec 

a zaměstnavatel si musí ze zákona zřídit úrazové pojištění. Vznik a zánik úrazového 

pojištění se uzavírá pracovní smlouvou.  

Zákoník práce nám přesně definuje postup zaměstnavatele při odškodňování 

zaměstnance, který utrpěl pracovní úraz v jeho organizaci. 

 „Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, 

jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ 

 „Zaměstnavatel odpovídá za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže 

zaměstnanec před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vznikla 

nemoc z povolání.“ [Zákon č.  262/2006 Sb., § 366] 

 „Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela, prokáže-li, že škoda vznikla a) tím, 

že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo 

pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně 

seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně kontrolovány, nebo b) v důsledku 

opilosti postiženého nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel 

nemohl škodě zabránit.“ [ Zákon č. 262/2006 Sb. § 367]  

 Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz, musí prokázat, že byl postižený vinou 

zaměstnavatele. 

 

Druhy náhrad 

 

 Každý zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz, nebo byla zjištěna nemoc 

z povolání v organizaci, kde pracoval, má nárok na náhradu škody. Zaměstnavatel má 

povinnost poskytnou náhradu za: 

a) ztrátu výdělku 

b) bolest a stížení společenského uplatnění 

c) účelné vynaložené náklady spojené s léčením 

d) věcnou škodu  

Způsob a výši náhrady škody projednává zaměstnavatel s odborovou organizací a se 

zaměstnancem, který utrpěl pracovní úraz. 
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Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance 

 

 Pokud dojde k úmrtí zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání, je zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout: 

- náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením 

- náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem  

- náhrada nákladů na výživu pozůstalých 

- jednorázové odškodnění pozůstalých  

- náhradu věcné škody 

 

Odškodňování bolestí 
 

 Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb. o odškodňování bolesti 

a ztížení společenského uplatnění nám stanovuje výši, do které se poskytuje náhrada za 

bolest a stížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání a určování výše náhrady v jednotlivých případech. 

 Odškodňování bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení. Především za 

bolest způsobenou škodu na zdraví, jejím léčením nebo odstraněním následků úrazu. Za 

bolest se považuje tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto 

škodu utrpěla. Bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku. 

 Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí akutní fáze bolesti, přitom 

posuzující lékař vychází z podrobných písemných informací předaných předchozím 

ošetřujícím lékařem. Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím 

bodů se dále přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k 

průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím. 

 

Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 
 

Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se stanoví na základě bodového 

ohodnocení stanoveného v lékařském posudku. Hodnota jednoho bodu činí 120 Kč.  
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3.6 Odškodňování pracovních úrazů na Dole Bílina 
 

 Každý rok se na Dole Bílina stane v průměru 20 pracovních úrazů. Vždy vzniká 

velké množství absence spojené s pracovním úrazem. V následující tabulce je znázorněn 

přehled absence počtu zameškaných dnů pro pracovní úraz v jednotlivých letech.  

 

 Provoz 

Skrývka 

Provoz lom Provoz 

úpravna uhlí 
Správa Doly Bílina 

2005 193 280 511 34 1018 

2006 683 424 681 0 1788 

2007 718 1220 712 5 1943 

2008 675 643 - 22 1340 

2009 597 557 - 483 1637 

Tabulka č. 10: Absence pro pracovní úrazy  
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 Graf č. 12: Celková absence pro pracovní úrazy 

 

Na grafu „Absence pro pracovní úrazy“ je zřetelné, že v roce 2008 bylo evidováno 

nejvíce zameškaných pracovních dnů pro úraz. Naopak nejmenší počet absence 

zaměstnanců byl evidován v roce 2005, kdy bylo nepřítomno v práci 1 018 zaměstnanců. 
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Průměrná doba neschopnosti pro pracovní úraz je 50 dní. Každý rok doba léčení narůstá. 

Příčinou delší pracovní neschopnosti je nedostatečná zdravotní péče a dostatečně 

nemotivující nemocenské pojištění. 

 

Postup při odškodňování 
 

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat odškodnění zaměstnanců v důsledku 

vzniklých pracovních úrazu, případně nemocí z povolání je v souladu s platnými předpisy 

organizačně řešeno. Směrnicí personálního ředitele SD a.s. č. 192/2007. Na dolech Bílina 

je zřízena odškodňovací komise jako poradní orgán výrobního ředitele. Tato komise za 

přítomnosti přizvaného zástupce odborové organizace projednává každý případ pracovního 

úrazu. Po projednání úrazu sepisují písemné vyjádření pro výrobního ředitele 

s doporučením na výši odškodnění za pracovní úraz.  

V případě navrhovaného krácení se projednávání účastní sám postižený 

zaměstnanec a zástupce právního odboru. V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti je 

zaměstnance poskytována záloha ve výši ušlého výdělku a následně je uskutečněno 

vyrovnání. 

Odškodnění jsou prováděna v bezodkladných lhůtách s tím, že je zaměstnanci 

vypláceno odškodnění za pracovní úraz a následně jsou vypláceny částky uplatněny na 

pojišťovně jako plnění pojistné události.  

Na základě šetření a vyhodnocení se pak přistupuje k odškodnění jednotlivých 

pracovních úrazů, které se staly na jednotlivých pracovištích.  

 V roce 2005 bylo z 24 pracovních úrazů odškodněno částkou 344 056 Kč. V 

žádném případě pracovního úrazu nebylo prokázáno krácení odškodnění za pracovní úraz. 

 Za rok 2006 bylo odškodněno celkem 31 pracovních úrazů částkou 527  719 Kč,  

oproti roku 2005 došlo k velkému navýšení  odškodněných osob. 

 V roce 2007 bylo odškodněno 29 úrazů částkou 766 011 Kč. Na základě šetření o 

pracovních úrazech bylo zjištěno, že ve dvou případech došlo ke krácení odškodnění za 

pracovní úraz.  

 V roce 2008 bylo odškodněno 26 úrazů částkou 622 110 Kč, s tím, že ve třech 

případech bylo realizováno krácení odškodnění za pracovní úraz.  

 V roce 2009 bylo odškodněno 26 úrazů částkou 851 571 Kč. Na základě šetření 

pracovních úrazů bylo zjištěno jedno krácení odškodnění za pracovní úraz. 
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Graf č. 13: Celková částka odškodnění pro pracovní úraz v Kč. 

 

 Na předešlém grafu lze vyčíst, že v roce 2009 bylo na Dole Bílina odškodněno 

nejvyšší částkou. Důvodem zvyšující se ceny odškodnění jsou rostoucí náklady na dobu 

léčení postiženého pracovním úrazem. Nejčastější příčinou úrazu byl pád na rovině nebo z 

výšky. Naopak v roce 2005 bylo odškodněno nejméně pracovních úrazů.  
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4. Návrh na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
    na sledovaném pracovišti 
 

4.1 Vlivy na pracovní úrazy 

 

 Každá pracovní činnost, kde je vliv pracovního prostředí, může být příčinou 

poškození organismu. Ty jsou způsobené zátěží, která se může rozdělit do tří částí: 

- biologická 

- technická 

- přírodní 

Zátěž na pracovníka může mít bud pozitivní vliv, kdy pracovníka motivuje k lepšímu 

výkonům, hledání nových cest ke zlepšení pracovního prostředí a postupu při pracovní 

činnosti. Na druhou stranu může mít zátěž na organismus negativní vliv, především 

prostředí kde člověk pracuje. Ten pak může při výkonu své činnosti reagovat změnami, 

nesoustředěnosti, změny nálad apod. 

Jsou oblasti, kde nelze pracovní prostředí upravit tak, aby nedocházelo 

k negativním vlivům na organismus.  Proto se musí pracovník pro tyto rizikové prostory 

tzv. „ADAPTOVAT“ (přizpůsobit daným podmínkám).  Adaptace může být aktivní nebo 

pozitivní.  

Aktivním se rozumí vytváření podmínek pro práci, jako je výběr pracovního místa 

a použití vhodných osobní ochranných pracovních prostředků. Pasivní adaptaci se rozumí 

přizpůsobení pracovníka danými podmínkami. Jako jsou třeba hasiči, potápěči, báňští 

záchranáři, kteří musejí vstupovat do rizikových prostor. Ti musejí aspoň jednou ročně 

provádět cvičení ve stížených podmínkách. Například simulace požáru v dole a následná 

záchranná akce báňských záchranářů a ostatních složek integrovaného záchranného 

systému. 

 

Minimalizace rizik na pracovištích. 
 

 K minimalizaci rizik lze použit mnoho prostředků mezi, které patří: 

- Technické - prostor musíme řádně zajistit, aby zákaz nebyl porušován 

- Organizační - pokyny, příkazy, zákazové tabule 

- Výchovné - školení, porady 
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4.2 Návrh na zlepšení bezpečnosti na Dole Bílina 

 

 Po prostudování všech pracovních úrazů, které se staly na Dole Bílina 

posuzovaném období, jsem došla k jednoznačnému závěru. Téměř všechny úrazy, které se 

staly, byli zaviněni nedbalosti samotných pracovníků. Většina pracovníků nedodržovala 

pracovní postup nebo prováděla svoji činnost lehkomyslně. 

Všichni zaměstnavatelé, mají povinnost ze zákona zajistit pro své zaměstnance 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kde vykonávají zaměstnanci svojí činnost. 

Zaměstnavatel má vůči svým zaměstnancům i jiným osobám, které se s jeho vědomím 

zdržují na jeho pracovištích, zákonnou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Tato rizika úzce 

souvisejí s výkonem práce. Proto zaměstnavatel musí tyto rizika vyhledávat, zjišťovat 

jejich příčiny a zdroje, přijímat opatření k jejich odstranění nebo omezení jejich působení 

tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo sníženo na rozumně přijatelnou 

míru. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, zejména stav technické prevence a vliv rizikových faktorů pracovních podmínek.   

Mezi základní kameny v prevenci rizik patří technická, technologická a organizační 

opatření. V prevenci by se zaměstnanci a zaměstnavatel měli zaměřit především na 

předcházení vzniku možného rizika. Při prevenci je nutno odstraňovat rizika u zdroje 

původu, popřípadě minimalizovat rizika, které nelze zcela odstranit. Přizpůsobit pracovní 

podmínky potřebám zaměstnanců, aby se omezilo negativních vlivů na jejich zdraví. 

Pokusit se nahradit nebezpečnou technologii pracovních prostředků, surovin a materiálů 

méně nebezpečnými a rizikovými faktory, prostřednictvím vývoje nejnovějších poznatků 

vědy a techniky. Omezit počet zaměstnanců vystavených působení škodlivých látek na 

nejnižší počet nutný k zajištění provozu. Při kontrole prevence rizik je nutno provádět 

plánování s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů 

a vlivů pracovních prostředí.  

          Důležitou součástí prevence rizik by mělo být udílení vhodných pokynů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při možném nebezpečí chránit osoby 

prostřednictvím osobních ochranných pracovních pomůcek každého pracovníka, který se 

vyskytuje v rizikovém prostředí. 
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        Snahou každé organizace by mělo být neustále opakování bezpečnostních 

předpisů pro každého zaměstnance. Všichni zaměstnanci se musí poučit o možných 

rizicích, které se jim mohou stát na jejich pracovištích. Provádět pravidelná školení 

z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Neustále zaměstnance vzdělávat v oblasti 

bezpečnosti a provádět výcvik při možném vzniku nehod, které se mohou stát 

prostřednictví simulace úrazu ve formě fotodokumentace a videa. Dále bych doporučila 

pravidelné školení o způsobu poskytování první pomoci při nehodě. Mnoho zaměstnanců i 

dnes bohužel, nedokáže, poskytnou první pomoc při pracovním úraze. Proto bych zavedla 

pravidelné roční školení z oblasti zdravotnictví prostřednictvím zkušeného záchranáře, 

který ukáže přesný postup při provádění první pomoci při pracovním úraze.  

 Bezpečnostní technik by měl na jednotlivých pracovištích neustále kontrolovat 

dodržování bezpečnostních předpisů, popřípadě sankcionovat všechny zaměstnance, kteří 

nebudou při své činnosti dodržovat bezpečnost práce. Pro lepší motivaci k dodržování 

bezpečnostních předpisů, je vhodné zaměstnance finančně odměňovat. Naopak při 

nedodržování bezpečnostních předpisu, by bylo vhodné zaměstnance postihnout pokutou 

za neplnění svých povinností. 

 

Mezi základní nebezpečí pracovního úrazu patří: 
 

- Mechanické nebezpečí mezi, které patří činnost strojů, nebo odlet pevných částic či 

látek, které se uvolňuji při činnosti, například při vrtání kovového materiálu. 

- Elektrické nebezpečí, kde může dojít ke zranění nebo úmrtí zaměstnance po zásahu 

elektrického výboje   

- Tepelné nebezpeční, kde hrozí popálení nebo opaření hořlavou kapalinou nebo 

ohněm. 

Dále může dojit i ke kombinovanému nebezpečí například elektrické nebezpečí s tepelným 

nebezpečím.  

Když se podíváme na některé pracovní úrazy, které se staly na Dole Bílina, 

zjistíme, že většina pracovních úrazu se stala z nedbalosti samotných pracovníků. 

Například pád zaměstnance při chůzi na své pracoviště.  Během sledovaných pěti let bylo 

hlášeno v průměru 10 případů, které se staly mimo činnost pracovníka. Nejvíce těchto 

úrazu se stalo v roce 2006, kdy bylo hlášeno 20 případů těchto pracovních úrazů. Proto by 

si zaměstnanci měli uvědomit, že pouhé zakopnutí na cestě může vést k vážnému zranění. 
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Každý zaměstnanec by měl, mít vhodnou pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou a dívat 

se na cestu při přecházení z pracoviště na jiné místo. 

 Mezi další nejčastější případy pracovních úrazů patří především profese zámečník a 

elektrikář. Během těchto sledovaných let došlo zhruba k 18 případům, kdy došlo ke 

zranění zámečníka a elektrikáře. Většinou se jedná o tržné rány, zlomeniny, popáleniny, 

které zapříčinili kontakty se strojním zařízením nebo jeho částí a příčiny nepředvídatelného 

rizika.  

          Doporučila bych všem zámečníkům a elektrikářům, aby lépe kontrolovali pracovní 

prostředí kolem sebe. Dodržovali bezpečnostní předpisy a neustále kontrolovali strojní 

zařízení. Například elektrikáři se vždy musí zabezpečit zařízení a následně se přesvědčit, 

že zařízení není pod elektrickým napětím. Pokud zaměstnanec pracuje ve výšce, musí se 

zajistit příslušným bezpečnostním postrojem pro výškové práce, aby nemohlo dojít k 

jeho pádu z výšky do volného prostoru.    

 Mým cílem by bylo, aby zaměstnavatelé poskytovali práci i zaměstnancům, kteří 

utrpěli pracovní úraz a mají trvalé následky (např. ztrátu končetiny apod.). Pochopitelně 

z bezpečnostních důvodů je nutné je přeřadit na méně riziková pracoviště. Například by 

mohli obsluhovat kamerové systémy nebo pracovat na dispečinku organizace. Snahou 

zaměstnavatele by mělo být zaměstnanci vyhovět a umožnit mu snadnější návrat do 

pracovního procesu. Protože mnoho zaměstnanců se po úraze setkává nejen s fyzickým 

postižením, ale i se změnou psychiky, která by mu mohla přitížit při hledání nového 

zaměstnání. V organizaci, kde mnoho let pracuje se svými kolegy, by se lépe začlenil než 

v jiné organizaci. Tyto zaměstnanci mají pak i ztížené podmínky při hledání nové práce. 

Nedopusťme, aby se ze zaměstnanců staly jen stroje. Nesmíme zapomenout, že jsou 

to lidé, kteří pracují pro nás, vykonávají často rizikové práce, které nemůže dělat každý. 

Naší snahou by mělo být lépe zajišťovat jejich bezpečí při práci a pokud dojde 

k pracovnímu úrazu pomoci jim a nenechat je vlastnímu osudu. Většina zaměstnavatelů po 

pracovním úraze se zaměstnancem ukončí pracovní poměr, zaměstnance odškodní a 

poskytnou mu doživotní rentu. 
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5. Závěr 
 

 Závěrem bych chtěla podotknout, že ačkoliv hornictví patří mezi nejrizikovější 

odvětví, dochází v této oblasti mnohem méně k pracovním úrazům, než v oblasti 

zpracovatelského průmyslu, kde každoročně vzniká cca 40% pracovních úrazů ze všech 

odvětví. Další oblastí, kde dochází k největšímu počtu pracovních úrazů, je oblast 

stavebnictví. V oblasti stavebnictví se stává každý rok přibližně 15 % pracovních úrazů.    

 Na sledovaném pracovišti Doly Bílina se každý rok eviduje v průměru 60 

pracovních úrazů, z toho je 15 pracovních úrazů se záznamem. Každoročně se na Dolech 

Bílina odškodní přibližně 20 pracovních úrazů s celkovou částkou kolem 800 tis. Kč. 

Dosáhnout snížení procenta úrazovosti na Dolech Bílina, je možné docílit motivací 

zaměstnanců, aby se lépe starali o své zdraví, dodržovali bezpečnostní předpisy a dávali na 

sebe pozor i při chůzi na pracovišti. Nejvíce pracovních úrazů totiž vzniká z nedbalosti 

pracovníků a nepozornosti při chůzi na pracovišti.   

Každá organizace by se tedy měla, s ohledem na negativní ekonomické důsledky, 

snažit minimalizovat pracovní úrazovost. Tím pak může společnost docílit obrazu 

bezpečného zaměstnavatele, který vyrábí bezpečné a kvalitní výrobky. Podnik tím může 

docílit vyššího zisku. Cílem je tedy snaha o snížení pracovních úrazů na minimum. Tím 

pádem se sníží i náklady na vyplácení nemocenského pojištění, popřípadě odškodňování 

pracovních úrazů.  

Naopak, pokud bude nadále růst počet pracovních úrazů, bude se zvyšovat i počet 

nemocných zaměstnanců a současně snižovat objem výrobků a jejich kvalita. Pokud´ 

pracovní úraz poškodí zdraví zaměstnance, vzniká i omezení pro něho samotného do 

budoucnosti, nebude třeba moc vykonávat činnost, kterou dělal před pracovním úrazem. 

Dochází pak i ke snížení pracovního nasazení, což vede ve svém důsledku, ke ztrátě 

výdělku, rozdílu původního výdělku pracovníka a výdělku při výkonu práce s nižším 

dlouhodobým ekonomickým ohodnocením. Organizace musí také více vyplácet odškodné 

za pracovní úraz.   

Ačkoliv se to zdá nelogické, ale bezpečnost a ochrana zdraví při práci úzce souvisí 

s ekonomikou, tak jak jsem uvedla výše. Vzhledem k velké celosvětové ekonomické krizi, 

která předloni nastala, došlo ke změnám i u nás v České republice. Důsledkem toho je, že 

se začíná šetřit na každém místě v organizaci. Vedení podniků se snaží minimalizovat 
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výdaje vyplývající ze samotné výroby. V rámci úsporného opatření propouštějí 

zaměstnance, snižují výrobu a přitom zvyšují požadavky na pracovní výkonnost, aby co 

nejvíce ušetřily náklady na výrobu stejného objemu výroby. 

 Tyto důsledky ekonomické krize by se neměly promítnout do oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Nesmí se snižovat úroveň bezpečnosti na úkor ekonomiky 

výroby, neboť jakýkoliv úraz na pracovišti zatěžuje ekonomiku společnosti v několika 

rovinách. Patří sem např. odškodné (bolestné), většinou dlouhodobá pracovní neschopnost, 

ztráta výrobní síly v nejméně vhodnou chvíli, apod. Dodržování bezpečnostních předpisů a 

jejich důsledná kontrola je tedy v zájmu všech, zaměstnavatele i zaměstnanců.  

Nebylo by dobré se vracet do dřívějších let, kdy se v rámci úspor příliš nedbalo na 

bezpečnostní předpisy a pak docházelo k velkým tragédiím na různých pracovištích, 

hornictví nevyjímaje. Jak jsem už zmiňovala třeba katastrofu na Dole Nelson III nebo důlní 

neštěstí na Dole Pluto a další.  
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 Příloha č. 1: Fotografie Dolu Bílina 
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Příloha č. 2: Fotografie Dolu Bílina 
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Příloha č. 3: Fotografie- Báňská záchranná služba při odčerpávání vody 
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Příloha č. 4: Mapa – Územní oblasti obvodních báňských úřadů 
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Příloha č.5: Formulář Záznam o úrazu 
 

ZZÁÁZZNNAAMM  OO  ÚÚRRAAZZUU  

 smrtelném  s hospitalizací delší než 5 dnů                                ostatním 

Evidenční číslo záznamů 
a)

:       

Evidenční číslo zaměstnavatele 
b)

: 

A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním 
vztahu 

 

1. IČO:  

Název zaměstnavatele a jeho sídlo 
(adresa):  

2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jehož rámci k úrazu došlo: 

3. Místo kde k úrazu došlo 
c)

:       

4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm úrazem 
postiženého zaměstnance:  Ano  Ne 

B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo (pokud se nejedná o zaměstnavatele uvedeného v části 
A záznamu): 

 

1. IČO:       

Název zaměstnavatele a jeho sídlo 
(adresa): 

      

      

 

2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jehož rámci k úrazu došlo: 
      

3. Místo kde k úrazu došlo c)
: 

      

C. Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci: 
 

1. Jméno, příjmení:       Pohlaví:  Muž  Žena 

2. Datum narození:       3. Státní občanství:       

4. Druh práce (KZAM):           Zdrav.pojišťovna:       

5. Činnost, při které k úrazu došlo d)
:       

6. Délka trvání základního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele  roků:       měsíců:       

 

7. Úrazem postižený 

    je: 

  zaměstnanec v pracovním poměru 

  zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr 

  osoba vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy 
(§ 12  

      zákona č. 309/2006 Sb.) 
  zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený k výkonu práce za účelem 

prohloubení kvalifikace u jiné právnické nebo fyzické osoby (§ 38a zákona č. 95/2004 
Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, § 91a 
zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů). 

8. Trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu: od:      do:        

                                                                                                     celkem kalendářních dnů:       

 

 

 

 

 

 



Bc. Michaela Štechová: Bezpečnost práce v oblasti těžby a zpracování surovin 

2011  57 

D. Údaje o úrazu: 

E. Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu 

1. Datum úrazu:       

    Hodina úrazu:       

Datum úmrtí úrazem postiženého zaměstnance: 
      

2. Počet hodin odpracovaných bezprostředně před 
vznikem úrazu:       

3. Druh zranění e)
:       4. Zraněná část těla:       

5. Počet zraněných osob celkem:       

6. Co bylo zdrojem úrazu: 
  dopravní prostředek 

  stroje a zařízení přenosná nebo  mobilní 
  materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, 

odlétnutí, náraz, zavalení) 
  pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí     
  nástroj, přístroj, nářadí 

 

  průmyslové škodliviny, chemické látky, 
biologické   
      činitele 

  horké látky a předměty. oheň a výbušniny 

  stroje a zařízení stabilní 
  lidé, zvířata nebo přírodní živly 

  elektrické energie 

  jiný blíže nespecifikovaný zdroj a)      
 

7. Proč k úrazu došlo? (příčiny)   pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance 
včetně  
      osobních ochranných pracovních prostředků 

  pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo 
po-  

      kynům zaměstnavatele úrazem postiženého  
      zaměstnance 

  pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání 
lidského   
      činitele   

  pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod 

 a   

  pro poruchu nebo vadný stav některého ze 
zdrojů úrazu  

  pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení 
rizika 

  pro závady na pracovišti 
 

 

 

 

8. Byla u úrazem postiženého zaměstnance 
zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiných 
návykových látek?  
     

Ne 

9. Popis úrazového děje, rozvedení popisu místa, příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu. 
(V případě potřeby připojte další list) 

      

     

     

 

10. Uveďte, jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým, pokud bylo jejich porušení do doby 
odeslání záznamu zjištěno.  (V případě potřeby připojte další list) 

f)
 

      

11. Opatření přijatá k zabránění opakování pracovního úrazu:       

      

Úrazem postižený zaměstnanec 
              

Datum, jméno a podpis 

Svědci 

              

Datum, jméno a podpis  
              

Datum, jméno a podpis  
              

Datum, jméno a podpis 

Zástupce odborové organizace g)
 

              

Datum, jméno a podpis 

Za zaměstnavatele g)
 

             

Datum, jméno a podpis 

Pracovní zařazení:       

Za opis 
              

Datum, jméno a podpis 
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