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Anotace 
Práce je zpracována na základě vlastního šetření. Cílem této práce je zhodnotit bezpečnost práce ve 

vybraných organizacích v okrese Louny a analyzovat faktory podílející se na vzniku pracovních 

úrazů v souvislosti s dodržováním předpisů bezpečnosti práce. Práce se nejprve zabývá obecně 

právní úpravou bezpečnosti práce a vzniku pracovního úrazu včetně povinností zaměstnavatele 

v této problematice. Další část je zaměřena na stručný popis vybraných organizací. 

Nejvýznamnější částí diplomové práce je analýza bezpečnosti práce, která se zaměřuje na příčinné 

faktory a zdroje pracovních úrazů a ekonomické dopady pracovního úrazu na zaměstnance.  Na 

závěr jsou uvedeny konkrétní návrhy a doporučení ke zvýšení bezpečnosti práce a předcházení 

vzniku pracovních úrazů. 
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Summary 
This thesis is based on my own surfy. The purpose of this thesis is to evaluate the labour safety in 

selected organizations in region of Louny and analyse factors which participate in genesis of work 

injuries in contex of observance of the safety rules. At the first part the thesis consider a legal matter 

of labour safety and genesis of work injury including employer´s duties. The next part is focused 

on a brief description of selected organizations. The most important part of the thesis is the analysis 

of labour safety which is focused on causes of work injuries, and economical impact of work injury 

on an employee. In conlusion there are mentioned suggestions and recommendations for 

advancement of safety and prevention of genesis of work injuries.  
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1 Úvod 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velmi široký obor spadající do základních lidských 

práv zaměstnaného člověka, a proto by měl stát prostřednictvím právních institutů své občany 

chránit a toto základní lidské právo zabezpečit. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci tak zahrnuje 

veškeré aspekty ochrany zdraví člověka, spojené s výkonem jeho práce, tj. jak zdravotní, 

organizační, tak i technické. Tato oblast je součástí státní sociální politiky, přičemž každý stát si 

vytváří konkrétní sociální instituce a vyčleňuje ze státního rozpočtu určitý objem finančních 

prostředků, kterými je zajišťuje.   

Má diplomová práce se zabývá bezpečností práce ve vybraných organizacích v okrese 

Louny se zaměřením na jednotlivé faktory podílející se na vzniku pracovních úrazů v souvislosti 

s dodržováním předpisů bezpečnosti práce. Stejně tak se nabízí otázka v souvislosti se vznikem 

pracovního úrazu: „Jaký ekonomický dopad má vlastně vznik pracovního úrazu na zaměstnance?“, 

kterou bych se ráda ve své práci zabývala. Ze své zkušenosti vím, že mnoho zaměstnanců je 

nedostatečně informováno o způsobu odškodnění pracovního úrazu, kdy se domnívá, že 

odškodnění pracovního úrazu jim zprostředkuje příslušná správa sociálního zabezpečení dle sídla 

zaměstnavatele. Zároveň mnoho zaměstnanců neví o všech svých právech, které mohou při 

vzniku pracovního úrazu uplatňovat.  

Jak již bylo řečeno, je bezpečnost a ochrana zdraví při práci základní lidské právo, které 

vymezuje Listina základních práv a svobod vydaná jako právní předpis nejvyšší právní síly v ČR 

ve Sbírce zákonů pod č. 2/1991 Sb., a proto je ve společnosti i nastavena tak, aby nejen sám 

zaměstnaný člověk dbal o své zdraví i v zaměstnání, ale aby i jeho zaměstnavatel navrhoval 

opatření pro odstranění rizik nebo jejich minimalizaci, včetně navrhování zlepšování 

pracovního prostředí a pracovních míst. V případě těžkých úrazů jsou mnohdy zdravotní 

následky trvalé nebo alespoň komplikující život nejen osobě dotyčné, ale celé jeho rodině, 

a ani sebelepší finanční odškodnění nenahradí ekonomické, sociální aj. dopady na 

dotyčného. Proto je důležité, aby nejen zaměstnavatel, ale i zaměstnanec znal svá práva a 

povinnosti z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. [17] 

[1] Cílem mé diplomové práce je proto nejen zhodnotit bezpečnost práce ve vybraných 

organizacích v okrese Louny, ale navrhnout i konkrétní řešení a doporučení ke zvýšení bezpečnosti 

práce a předcházení vzniku pracovních úrazů, neboť zákonné pojištění odpovědnosti 
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zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které bylo 

zavedeno již v roce 1993, je v současné době nedostačující pro zaměstnavatele a 

zaměstnance a má řadu nedostatků. Mezi hlavní problém spatřuji u pojišťoven, jež 

dostávají pravidelně finanční prostředky od svých pojištěnců a jejich zaměstnavatelů na 

základě Vyhlášky MF č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se 

stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a neprovádí žádné 

preventivní opatření bezpečnosti práce, a stanovení sazby, která se neodvíjí od skutečné 

úrazovosti v podniku. [34] 

Tím, že se neustále odsouvá účinnost zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, která se předpokládá až od 1. ledna 2013, a která by měla výrazně motivovat 

zaměstnavatele i zaměstnance k vytváření lepších podmínek pro bezpečnou práci, ráda 

bych ve své práci zjistila, jakým způsobem nyní motivují zaměstnavatelé své zaměstnance 

k ochraně svého zdraví a jaké vytváří podmínky pro své zaměstnance v oblasti bezpečnosti 

práce, neboť dle zprávy Státního úřadu inspekce práce (dále jen SÚIP) – a podřízených 

oblastních inspektorátů práce (dále jen OIP), které vykonávají kontrolní činnost na úseku 

bezpečnosti  a  ochrany  zdraví,  více  o  činnosti   SÚIP  a  OIP  v  příloze  č. [1.], bylo v roce 

2010 evidováno celkem 39 113 pracovních úrazů, z nichž bylo 132 smrtelných, 870 

závažných (s hospitalizací zaměstnance delší než 5 dnů) a 38 111 pracovních úrazů 

ostatních. Počet všech pracovních úrazů přesto v roce 2010 oproti celkovému počtu 

pracovních úrazů v roce 2009 klesl o 9 procent. Z toho se dá usuzovat, že sami 

zaměstnavatelé mají snahu zajistit pro své zaměstnance lepší podmínky k bezpečné práci. 

[16][23][42] 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Vymezení základních pojmů  
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) je důležitou součástí péče 

o člověka v jeho pracovním procesu. V diplomové práci se budeme setkávat s některými 

pojmy v této oblasti, a to s BOZP, pracovním úrazem, smrtelným pracovním úrazem, 

nemocí z povolání, úrazovou prevencí, kdy níže uvádím pouze základní definice, širší 

vymezení uvádím pro přehlednost v příloze č. [2.]. včetně dalších pojmů z této oblasti 

BOZP lze vymezit jako soubor různých právních, technických, technologických, 

organizačních, zdravotních, hygienických, výchovných a dalších opatření zajišťujících 

ochranu zdraví a života při práci vytvořením kvalitního pracovního prostředí 

zaměstnancům.  

Pracovní úraz (dále jen PÚ) při posuzování a vyvozování právních důsledků se dle 

ustanovení § 380 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen ZP), 

definuje jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho 

vůli krátkodobý, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním. [14] 

Smrtelný úraz je dle ustanovení § 2 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., které stanoví 

způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů 

a institucí, ve znění platném do 31.12.2010, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu, a následně dle ustanovení § 3 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu 

evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném znění (dále Nařízení 

201/2010), takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec 

nejpozději do jednoho roku zemřel. [26][27] 

Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené v právních předpisech o sociálním 

zabezpečení, jestliže vznikly za podmínek tam uvedených. Jejich výčet je uveden v 

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., v platném znění, kterým se stanoví seznam nemocí z 

povolání. [30] 

Úrazová prevence je součástí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zaměstnavatelé jsou povinni bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů 
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a nemocí z povolání, vést jejich evidenci, oznamovat je příslušným orgánům a provádět 

opatření potřebná k nápravě.  

 

2.2 Právní úprava bezpečnosti práce v Zákoníku práce 
 

Základním právním předpisem, kterým se řídí zaměstnavatelé v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců je Zákoník práce, který byl 

několikrát novelizován. Původní znění zákoníku práce č. 65/1965 Sb., v platném znění 

do 31.12.2006, které vymezovalo povinnosti zaměstnavatelů v BOZP, platilo 30 let, 

přičemž již ani po novelizacích a zvláště po vstupu České republiky do Evropské unie  

(dále EU) neodpovídalo rámcové směrnici 89/391 EHS o provádění opatření ke 

zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, která charakterizuje 

systém ochrany zdraví a bezpečnosti práce v EU. Tato směrnice mimo jiné požaduje, 

aby zaměstnavatel vyhodnotil rizika, která při prováděných pracovních činnosti 

ohrožují nebo mohou ohrožovat zdraví a zajistil snížení těchto rizik na úroveň 

neohrožující zdraví osob. Dále požaduje informovanost zaměstnanců o těchto rizicích, 

důkladné proškolení v oblasti bezpečnostní a zdravotní a zajištění ochrany svého zdraví 

potřebným vybavením osobními ochrannými pracovními prostředky. To jsou jen 

některé důvody, proč došlo k vytvoření nového ZP. [15][14][36] 

 

2.2.1 Povinnosti zaměstnavatelů 
 

Dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se předchází ohrožení či 

poškození lidského zdraví při pracovním procesu. V ZP jsou taxativně vymezeny 

povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v části V, hlavě 

I a II, která se zabývá předcházením ohrožení života a zdraví při práci, v ustanoveních § 

101 až § 105, tyto povinnosti jsou uvedeny v příloze č. [3.].   

V ustanovení § 105 ZP jsou povinnosti zaměstnavatele při PÚ a nemocech 

z povolání. Zaměstnavatel, u něhož k PÚ došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti 

vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje. 

V případě, že došlo k PÚ zaměstnance jiného zaměstnavatele, je povinen ho o PÚ 

informovat bezodkladně a umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku PÚ. 
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Zaměstnavatel je zároveň povinen v rámci vzniku PÚ odstraňovat jeho příčiny a nemocí 

z povolání, přijímat opatření proti opakování PÚ a bez zbytečného odkladu ho ohlásit 

příslušným institucím, tak jak je uvedeno v příloze č. [4.] a [5.]. Druhý odstavec tohoto 

ustanovení ukládá zaměstnavateli povinnost vést v knize úrazů evidenci všech PÚ svých 

zaměstnanců, tzn. kromě těch, o kterých je nutné vyhotovit záznamy, ale i o takových PÚ, 

jimiž nebyla způsobena dočasná pracovní neschopnost nebo dočasná pracovní neschopnost 

(dále DPN) nepřesáhla 3 kalendářní dny, tak jak je uvedeno v příloze č. [6.]. Záznam o 

úrazu, který je obsažen v příloze č. [7.], vyhotovuje zaměstnavatel v případě, že došlo ke 

zranění zaměstnance s DPN delší než 3 kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance, a dle 

ustanovení § 6 Nařízení 201/2010 Sb., ho zasílá zaměstnavatel příslušným orgánům do 

pátého dne následujícího měsíce za uplynulý měsíc, jak se uvádí v přílohách č. [4.] a [5.]. 

V případě, že se zaměstnavatel následně dozví o skutečnostech, které vedou ke změně 

uvedených údajů v záznamu o úrazu, vyhotoví záznam o úrazu – hlášení změn, dle přílohy 

č. [8.] dle ustanovení § 8 Nařízení 201/2010.[14][26][27] 

 

2.2.2 Práva a povinnosti zaměstnanců 
 

Jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec má svá práva a povinnosti k zachování 

bezpečnosti práce. Pokud se týká základních práv a povinností zaměstnanců v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak ty jsou obsaženy v ustanovení § 106 ZP – viz. 

příloha č. [9.]. V třetím odstavci ustanovení § 106 ZP je regulováno právo i povinnost 

zaměstnance podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, a to 

zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na 

řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Ve čtvrtém odstavci jsou již uvedeny povinnosti zaměstnanců v oblasti bezpečnosti 

práce. Povinnosti lze obecně ukládat jen na základě zákona, v tomto případě zejména podle 

ZP, nebo na základě vnitřních směrnic zaměstnavatele, kdy je třeba brát v úvahu 

ustanovení § 301 ZP, které stanoví, že ostatní předpisy (neprávní povahy) jako např. 

vnitropodnikové, technologické předpisy, jsou pro zaměstnance závazné, jen pokud s nimi 

byl seznámen. [14] 
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2.2.3 Odpovědnost zaměstnavatele 
 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání se řídí obecným ustanovením § 365 ZP, které vymezuje jednotlivá ustanovení 

odpovědnosti zaměstnavatele do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění 

zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění, v platném znění, výčet odpovědnosti 

zaměstnavatele je uveden v příloze č. [10.]. 

Podle ZP ustanovení § 369 náleží zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání, popř. pozůstalým po něm, náhrada škody – viz.  příloha  č.[11.] . Jednotlivé 

nároky jsou samostatné a nemusí se všechny vyskytovat při každém pracovním úrazu, na 

základě Nařízení vlády č. 67/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě 

náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady), v platném znění, se 

jednotlivé náhrady mohou zvýšit ještě o 5,4%.  

Zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance jsou pro případ své 

odpovědnosti za škodu při PÚ nebo nemoci z povolání pojištěni. Toto zákonné pojištění 

se netýká zaměstnavatelů, kteří mají postavení státního orgánu. Důvodem zavedení 

zákonného pojištění byly mezinárodní právní závazky České republiky vyplývající 

z úmluv Mezinárodní organizace práce (dále MOP). Právní úprava pojištění je obsažena 

v ustanovení § 275 ZP a § 365 ZP a podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva financí (dále 

MF) č. 487/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při PÚ nebo nemoci z povolání, v platném znění, 

příloha č. [12.] obsahuje základní ustanovení.[14][16][28][34] 

2.3 Právní úprava bezpečnosti práce ve vztahu k jiným právním 
předpisům 

 

Po ZP je dalším důležitým předpisem v oblasti BOZP zákon č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění (dále zákon o BOZP). Tento zákon 

zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, především směrnici Rady EU 
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89/654/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, 

upravuje v návaznosti na ZP další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

především vymezuje další povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s požadavky na 

pracoviště a pracovní prostředí svých zaměstnanců, včetně těchto požadavků na staveništi, 

na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, a jakým způsobem má zaměstnavatel zajistit 

předcházení ohrožení života a zdraví v souvislosti s vymezením rizikových faktorů 

pracovních podmínek. [18][37] 

Do konce roku 2010 bylo v platnosti Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., které stanovilo 

způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů 

a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Toto nařízení vlády 

nebylo možné aktualizovat, neboť se opíralo o zrušené zmocnění ve zrušeném zákoníku 

práce č. 65/1965 Sb., ve znění platném do 31.12.2006. Po devíti letech byl proto vydán 

nový právní předpis navazující na evropské předpisy, zejména na nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU 1338/2008, o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na Evropskou statistiku pracovních úrazů (ESAW), 

obsahující soubor ukazatelů, každoročně v členských zemích zjišťovaných, a na směrnici 

Evropského parlamentu a Rady EU 95/46/ES , o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve platném znění). Novým nařízením je Nařízení 201/2010 Sb., 

účinné od 1.1.2011, které rovněž zapracovává rámcovou směrnici Evropské unie č. 

89/391/EHS. Toto Nařízení upravuje způsob a obsah evidence o úrazech, hlášení úrazů 

včetně hlášení smrtelného PÚ, a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz 

– viz. přílohy č. [4.] a [5.], mimoto umožňuje elektronické zasílání záznamu o úrazu, a i 

zachycuje vývoj a stav úrazu v čase na základě hlášení změn dle ustanovení § 5, které je ve 

shodě s evropskou legislativou, pokud se týká hranice pro vyhotovení záznamu o úrazu 

neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se zaměstnavatel o úrazu 

dozvěděl. [14][15] [26][27][36] [38][39] 

Dalším právním předpisem, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci je 

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

v platném znění, kde je uspořádán ucelený pohled na oblast ochrany zdraví při práci a 

uvádí se zde přehled rizikových faktorů pracovních podmínek, jejich členění, zjišťování, 

hodnocení zdravotního rizika a další podmínky ochrany zdraví. [29] 
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3 Charakteristika vybraných organizací  
 

Kaolin Hlubany a.s.  

Společnost Kaolin Hlubany a.s. (dále jen Kaolin Hlubany), která vznikla v roce 

1967, se zabývá těžbou a úpravou kaolinů, plavených kaolinů keramických, papírenských, 

kameninovými jíly, slévárenskými písky a stavebními písky. Přírodní kaolin těží na lomu 

Krásný Dvůr, který se využívá především pro výrobu obkladů a dlažeb, výrobu 

elektroporcelánu, stolního porcelánu, sanitní keramiky. Společnost Kaolin Hlubany 

zaměstnává 57 pracovníků.  

 

CIHELNY KRYRY a.s.  

Předmět  činnosti  firmy CIHELNY KRYRY a.s.  (dále  jen  Cihelny  Kryry)  je  výroba  

zdících materiálů použitých ve stavebnictví již od poloviny 19. století (cihly, tvárnice, 

střešní tašky, obkladačky, dlaždice). Několik let je držitelem certifikátu ISO 9001-2001. 

Od roku 1998-2000 vyrábí cihlové bloky pero-drážky pod obchodním názvem 

NOVATHERM®, které se používají při stavbě jednotlivých zdí zaručující trvanlivost 

výrobku po celou dobu životnosti stavby a jednoduchou likvidací, neboť neobsahují žádné 

škodlivé látky.  V současné době má firma 7 zaměstnanců. 

 

„PÍSKY – J. Elsnic, spol. s r.o.“ 

Firma „PÍSKY – J. Elsnic, spol. s r.o.“ (dále jen Písky J. Elsnic) se sídlem 

v Postoloprtech byla založena v roce 1995 pro těžbu štěrkopísků pro ložisko Rvenice, ke 

které přibyla pískovna Seník u Lenešic, pískovna Nečichy a pískovna Postoloprty,  v  roce 

2003 dobývací prostor Lišany II, kde probíhá těžba, technologické zpracování a prodej 

písků a kameniva pro stavební účely, které jsou vyráběny a je s nimi nakládáno  v souladu 

s  ČSN EN 12620, 13043, 13242 a 13139. Na  počátku roku 2006 firma získala Certifikát 

ČSN EN ISO 9001 : 2001 pro těžbu, zpracování a prodej kameniva. Firma má 24 

zaměstnanců.  

  

HP Pelzer k.s. 

Společnost HP Pelzer Group (dále jen HP Pelzer) je mezinárodní firmou s bezmála 

čtyřiceti výrobními závody a čtyřmi tisíci zaměstnanci. Její výrobní program tvoří 
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především obložení, izolace a další materiály pro automobilový průmysl. V České 

republice reprezentují aktivity společnosti HP Pelzer výrobní závody v Plzni, v Mladé 

Boleslavi, v Žatci a v Chocni. Počet zaměstnanců na pobočce v Žatci je 502 osob. 

 

Logit s.r.o. 
Společnost LOGIT s.r.o. (dále jen Logit) vznikla v roce 1995 v Itálii. V České 

republice začala společnost vyrábět v roce 1999, a to v Podbořanech na Lounsku.  Jejím 

hlavním předmětem činnosti je výroba textilních syntetických vláken a tkanin - spřádání 

nylonového vlákna na výrobu koberců. Počet zaměstnanců v Podbořanech je 214. 

 

Fujikoki s.r.o.  
Společnost FUJIKOKI CORPORATION byla založena v roce 1949 v Japonsku. 

Společnost FUJIKOKI CZECH s.r.o. (dále jen Fujikoki) byla založena v roce 2001, kdy 

byl postaven výrobní závod v Lounech. Společnost se zabývá výrobou termostatických 

expanzních ventilů do klimatizačních jednotek pro automobilový průmysl, které jsou 

integrovány do výparníku klimatizačních jednotek. Počet zaměstnanců firmy je 213. 

 

CIE Praga Louny a.s. 

Společnost CIE Praga Louny a.s. (dále jen CIE Praga) byla založena v roce 1967 pod 

názvem PRAGA v Lounech jako závody pro strojírenskou výrobu – opracování dílů 

promotorů a převodovek PRAGA. Postupně se rozšiřovala v dalších letech výroba o 

frézky, brusky, závitořezy, díly pro převodovky a jejich kompletní montáž. V r. 1995 se 

zavádí počítačově řízené stroje NC a CNC, které umožňují soustružení, vrtání, frézování, 

broušení, válcování za studena, protahování, kalení, praní dílů, konzervaci dílů a zkoušení 

mechanických vlastností. V současné době je ve společnosti zaměstnáno 205 zaměstnanců. 

 

VPH služby s.r.o.  

Firma VPH služby s.r.o. (dále jen VPH služby) se sídlem Mradice u Postoloprt na 

Lounsku má 8 stálých zaměstnanců. Zaměřuje se převážně na stavební a zemní práce, 

demolice a nákladní dopravu.  
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4 Analýza bezpečnosti práce 
 

4.1 Cíl a metodický postup práce 
 
Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit bezpečnost práce ve vybraných organizacích 

v okrese Louny a provést analýzu faktorů a zdrojů, které jsou příčinou vzniku PÚ. Zároveň 

bych se zaměřila na ekonomické dopady při vzniku pracovního úrazu na zaměstnance a 

posoudila dodržování předpisů bezpečnosti práce v organizacích.  

Na základě tohoto cíle jsem si stanovila tyto pracovní hypotézy:  

1. Hypotéza: Oproti roku 2009 došlo v roce 2010 ke snížení počtu PÚ 

2. Hypotéza: Nejvíce PÚ se stává v dělnické profesi ve středním věku 

3. Hypotéza: Nejvyšší počet PÚ vzniká dle analýzy zdrojů 

  - materiál, břemena, předměty 

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

  - kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí 

4. Hypotéza: Nejčastější příčinnou PÚ jsou 

  - nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele 

  - špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 

  - jiný blíže nespecifikovaný důvod 

5. Hypotéza: Čím více má organizace zaměstnanců, tím je větší pravděpodobnost 

vzniku PÚ 

6. Hypotéza: V hornické činnosti dochází k poklesu počtu PÚ 

7. Hypotéza: Zaměstnanci jsou dostatečně informováni zaměstnavatelem o svých 

nárocích při vzniku PÚ 

8. Hypotéza: Zaměstnanci s výdělkem vyšším než 15 000,- Kč se nedostávají 

následkem PÚ do existenčních problémů.  

9. Hypotéza: Zaměstnavatelé odškodňují své zaměstnance při PÚ do 2 měsíců po 

skončení DPN 

10. Hypotéza: Zaměstnanec je následkem PÚ v DPN déle než 14 kalendářních dní 

11. Hypotéza: Je-li v organizaci pravidelné školení BOZP s ověřováním znalostí 

zaměstnanců každý rok, dochází ke snížení počtu PÚ 
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12. Hypotéza: Jsou-li zaměstnanci motivováni svým zaměstnavatelem různými 

benefity, aby dbali o své zdraví, je v organizaci méně PÚ  

13. Hypotéza: Má-li organizace svého bezpečnostního technika (odborníka na 

prevenci rizik), dochází ke snížení počtu PÚ  

14. Hypotéza: Nejčastější způsob eliminující rizika je školení BOZP 

15. Hypotéza: Poskytuje-li zaměstnanci organizace OOPP, dochází ke snížení počtu 

PÚ 

 

Metodický postup 

Svůj průzkum jsem provedla v několika vybraných organizacích v okrese Louny 

(kapitola 3), použila jsem při něm statickou proceduru. Pomocí výběrového šetření jsem 

zjišťovala údaje u těch zaměstnanců, u kterých v letech 2009 a 2010 došlo ke vzniku PÚ, a 

dále z poskytnutých údajů od mzdových účetní těchto vybraných organizací. Svůj průzkum 

jsem provedla pomocí sociologické techniky – dotazníku, neboť obsáhne velký počet lidí a 

získala jsem tak data, která jsem mohla snáze zpracovat číselnými charakteristikami. 

V rámci studie bylo rozdáno 95 dotazníků zaměstnancům vybraných organizací, z toho 

jejich návratnost byla 85,26 %, celkem 81 dotazníků, dotazník pro zaměstnance je uveden 

v příloze č. [13.]. Návratnost dotazníků nebyla stoprocentní, jak se domnívám, z několika 

důvodů – u organizací dochází k fluktuaci osob v rámci jejich skončení pracovního 

poměru, odchodu do starobního nebo invalidního důchodu, nástupu na mateřskou 

dovolenou a následná péče o dítě do 3 let. Zároveň byly dotazníky rozdány všem 

mzdovým účetním z 8 vybraných organizací, které mi dotazníky vyplnily všechny, jejich 

návratnost tak byla 100 %, v příloze č. [14.] je uveden dotazník pro mzdové účetní. 

Metodický postup bych rozdělila do těchto bodů: 

1. provést rozbor dotazníků od respondentů a od mzdových účetní 

2. na základě analýzy určit nejčastější příčiny vzniku a zdroje pracovních úrazů  

3. zhodnotit ekonomické dopady na zaměstnance 

4. posoudit dodržování předpisů bezpečnosti práce v organizacích  

5. vytvořit souhrn výsledků průzkumu  

6. stanovit na základě rozboru úrazovosti návrhy a doporučení  
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4.2 Příčiny a zdroje pracovních úrazů  
 

Každý zaměstnavatel by měl vyhodnotit míru rizikovosti jednotlivých pracovních 

činností, neboť dle ustanovení § 101 ZP je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. 

Zaměstnavatel proto vyhledává možná nebezpečí pracovního prostředí, zjišťuje jeho 

příčiny a zdroje, kontroluje rizikové faktory pracovních podmínek v návaznosti na 

ustanovení § 102 ZP, a přijímá taková opatření, aby předcházel rizikům, odstraňoval je 

nebo minimalizoval působení neodstranitelných rizik. [14] 

 
1. Hypotéza: Oproti roku 2009 došlo v roce 2010 ke snížení počtu PÚ 

 

Dle obr. 1, který vychází z dotazníků od účetní jednotlivých organizací z otázek č. 3 

a č. 4, došlo v roce 2009 k 48 PÚ, v roce 2010 jich bylo již jen 47. Porovnáme-li jednotlivé 

organizace, tak u 3 organizací došlo ke snížení počtu PÚ, u firmy Logit bylo snížení o 

50%, u firmy Fujikoki o 25% a u firmy VPH Služby o 50%. Ve dvou případech nedošlo ve 

sledovaných dvou letech 2009 a 2010 k žádnému PÚ. U 3 firem došlo k nárůstu počtu PÚ, 

u organizace CIE Praga to byl nárůst o 150% oproti roku 2009, kdy v organizaci byly jen 2 

pracovní úrazy, v roce 2010 jich bylo již 5. Ve firmě HP Pelzer se v roce 2009 stalo 30 

pracovních úrazů, v roce 2010 to bylo již 32, nárůst o 6,7%. Poslední organizací, kde došlo 

ke zvýšení, byla firma Kaolin Hlubany, kde se v roce 2009 nestal žádný PÚ, a v roce 2010 

došlo k jednomu. V žádné organizaci se nestal ani v roce 2009, ani 2010, smrtelný PÚ. 

 
[1]Obr. 1: Počet PÚ v  organizacích v letech  2009 a 2010 (vlastní zpracování) 
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Obr. 2 ukazuje rozdělení PÚ v jednotlivých organizacích v  roce 2009 a 2010 při 

DPN kratší než 14 dní a při DPN delší než 14 dní.  

 
[2]Obr. 2: Počet PÚ v  organizacích a DPN v roce  2009 a 2010 (vlastní zpracování) 

 
 

2. Hypotéza: Nejvíce PÚ se stává v dělnické profesi ve středním věku 

 

Při zjišťování údajů ke 2. hypotéze jsem vycházela ze sdělení mzdových účetní 

z otázek č. 7, č. 8 a č. 9, kdy se v roce 2009 v dělnické profesi staly 44 PÚ ze 48, což 

představuje 91,67%, 1 PÚ se stal technicko – hospodářskému pracovníkovi, tj. 2,08%, a 3 

v ostatní profesi, tj. 6,25%. V roce 2010 se téměř všechny PÚ staly v dělnické profesi, 

celkem 46 případů ze 47, tj. 97,87%, a pouze jeden u ostatní profese, tj. 2,13%, jak ukazuje 

srovnání v tab. 1, v příloze č.  [15.]. 

Rozdělení vzniku PÚ u jednotlivých organizací dle pohlaví a věku v r. 2009 ukazuje 

tab. 2, v příloze č. [16.], kdy nejvíce PÚ se stalo mužům ve věku 30-49 let, celkem 34 

ze 41, tj. 82,93%, žen bylo ve stejném věkovém rozmezí 6 ze 7, tj. 85,71%. Tab. 3 [16.] 

informuje o tom, že stejně jako v předešlém roce se nejvíce PÚ stalo mužům v roce 2010 

ve věkovém rozmezí od 30 do 49 let, celkem 25 z 34 osob, tj. 73,53%, stejně tak i 10 

ženám z 13 v tomto věkovém rozmezí, tj. 76,92%.  

 

Celkový počet PÚ dle pohlaví v roce 2009 je uveden v obr. 3, obr. 4 ukazuje počet 

pracovních úrazů dle pohlaví v roce 2010. 
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[3]Obr. 3- Pracovní úrazy u mužů a žen v roce 2009 v jednotlivých organizacích (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

[4]Obr. 4: Pracovní úrazy u mužů a žen v roce 2010 v jednotlivých organizacích (vlastní zpracování) 

Obr. 5 vychází z analýzy vrácených dotazníků z otázky č. 1 od všech respondentů 

bez ohledu na zaměstnavatele. V roce 2009 se nejvíce PÚ stalo mužům v dělnické profesi 

ve věku 30-49 let, celkem 31 z 39, tj. 79,49%, stejně tak i 2 ženám z 3, tj. 66,67%. V roce 

2010 došlo k 25 PÚ u mužů v dělnické profesi ve věku mezi 30-49 let, tj. 69,44%, zatímco 

ve stejné profesi a věkovém rozmezí u žen nedošlo k žádnému PÚ. Nejvíce PÚ u žen se 

stalo ve věkovém rozmezí 15-29 let, celkem 2 z 3, tj. 66,67%. Počet PÚ dle odevzdaných 

dotazníků je uveden v tab. 4, příloha č. [17.]. 

 
[5]Obr. 5 – Pracovní úrazy v roce 2009 a 2010 dle pohlaví, věku a profesí (vlastní zpracování) 
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3. Hypotéza: Nejvyšší počet PÚ vzniká dle analýzy zdrojů 

  - III. Materiál, břemena, předměty 

  - IV. Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí 

  - II. Kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí 

 

Rozdělení zdrojů PÚ vychází z třídění dle nařízení vlády č. 494/2001 Sb., ve znění 

platném do 31. 12. 2010, které uvádí 10 různých zdrojů: I. Dopravní prostředek, II. 

Kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí, III. Materiál, břemena, předměty (pád, 

přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení), IV. Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí, 

V. Nástroj, přístroj, nářadí, VI. Průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele, 

VII. Horké látky a předměty, oheň, výbušniny, VIII. Stroje hnací, pomocné, obráběcí, 

pracovní, IX. Lidé, zvířata nebo přírodní živly, X. Jiný, blíže nespecifikovaný zdroj.[26] 

Při statickém vyhodnocení zdrojů PÚ v jednotlivých organizacích jsem vycházela 

pro rok 2009 z odpovědí mzdových účetní na otázku č. 10 a z odpovědí respondentů na 

otázku č. 2 a č. 16 a pro rok 2010 z odpovědí mzdových účetní na otázku č. 11 a 

z odpovědí respondentů na otázku č. 2 a č. 16. 

V roce 2009 tvořil ve zdrojích PÚ tak, jak je uvedeno na obr. 6, největší podíl II. – 

Kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí, dle dotazníků účetních organizací celkem 

50% z celkového počtu úrazů, dle údajů od respondentů celkem 45,24 % z celkového 

počtu úrazů, následuje V. – Nástroj, přístroj, nářadí, celkem 22,92 % z údajů od účetních a 

26,19 % z údajů od respondentů, a VIII. – Stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní, 

z údajů od účetních organizací celkem 8,33 %, dle údajů od respondentů 9,52%, které mají 

stejný procentuelní podíl jako X. – Jiný, blíže nespecifikovaný zdroj.  

 
[6]Obr. 6 – Rozdělení zdrojů PÚ v roce 2009 dle mzdových účetní a respondentů (vlastní zpracování) 
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V roce 2010, jak ukazuje obr. 7, mezi nejčastější zdroje PÚ patřil zdroj II. – Kontakt 

se strojním zařízením nebo jeho částí, dle dotazníků účetních organizací celkem 48,94 % 

z celkového počtu úrazů, dle údajů od respondentů celkem 42,11 % z celkového počtu 

úrazů, následuje V. – Nástroj, přístroj, nářadí, celkem 25,53 % z údajů od účetních a 36,84 

% z údajů od respondentů, a VIII. – Stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní, z údajů od 

účetních organizací celkem 8,51 %, dle údajů od respondentů jde ale o zdroj III. – 

Materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení), celkem 7,89 %, 

které mají stejný procentuelní podíl jako IV. – Pád na rovině, z výšky, do hloubky, 

propadnutí.  

 
[7]Obr. 7 – Rozdělení zdrojů PÚ v roce 2010 dle mzdových účetní a respondentů (vlastní zpracování) 

 
4. Hypotéza: Nejčastější příčinnou PÚ jsou  

  - VI. Nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele 

  - II. Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 

  - VII. jiný blíže nespecifikovaný důvod 

 

Dle nařízení vlády č. 494/2001 Sb., ve znění platném do 31.12.2010, je  7 různých 

příčin vzniku PÚ: I. Porucha nebo vadný stav zdroje, II. Špatně nebo nedostatečně 

odhadnuté riziko, III. Závady na pracovišti, IV. Nedostatečné osobní zajištění zaměstnance 

včetně OOPP, V. Porušení pracovní kázně postiženým, VI. Nepředvídatelné riziko práce 

nebo selhání lidského činitele, VII. Jiný, blíže nespecifikovaný důvod.[26] 

Vyhodnocení příčin PÚ v jednotlivých organizacích jsem prováděla na 

základě odpovědí mzdových účetní na otázku č. 10 týkající se roku 2009 a otázky č. 11 pro 

rok 2010 a z odpovědí respondentů na otázku č. 2 a č. 16. 
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Nejčastější příčinou PÚ v roce 2009 jsou dle obr. 8 VI. Nepředvídatelné riziko práce 

nebo selhání lidského činitele, která tvořila ve zdrojích pracovních úrazů dle mzdových 

účetní – 42,92% z celkového počtu úrazů, u respondentů to jsou II. Špatně nebo 

nedostatečně odhadnuté riziko – 42,86%. Jako druhou nejčastější příčinu uvedli mzdové 

účetní v organizacích II. Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko - 43,75%, u 

respondentů to bylo VI. Nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele – 

z celkového počtu pracovních úrazů 30,95% a jako třetí je dle mzdových účetní uvedena I. 

Porucha nebo vadný stav zdroje a VII. Jiný blíže nespecifikovaný důvod, jež mají shodně 

4,17%,  a který uvedli i jako třetí nejčastější příčinu PÚ i respondenti – 11,90%.  

 
[8]Obr. 8 – Příčiny vzniku PÚ v roce 2009 dle mzdových účetní a respondentů (vlastní zpracování) 

 
 

Dle obr. 9 v roce 2010 mezi nejčastější příčinu PÚ jsou dle mzdových účetní II. 

Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko – 51,06%, stejně jako dle respondentů – 

53,85%, následuje dle mzdových účetní VI. Nepředvídatelné riziko práce nebo selhání 

lidského činitele – 19,15% z celkového počtu úrazů, stejně jako u respondentů – 25,64%, a 

dále to jsou dle mzdových účetní I. Porucha nebo vadný stav zdroje – 12,77%, kterou i 

respondenti uvedli jako třetí nejčastější příčinu PÚ – 10,26%.  

 
[9]Obr. 9 – Příčiny vzniku PÚ v roce 2010 dle mzdových účetní a respondentů (vlastní zpracování) 
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5. Hypotéza: Čím více má organizace zaměstnanců, tím je větší pravděpodobnost 

vzniku PÚ 
 

Vývoj úrazovosti v jednotlivých organizacích v letech 2009 a 2010 sledovaný 

prostřednictvím počtu PÚ na jednoho pracovníka dokumentuje tab. 5. Podle ní míra 

výskytu počtu PÚ na jednoho pracovníka u organizací zabývající se hornickou činností 

nebo činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o 

hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, v roce 2009 je u 

organizací Písky J. Elsnic, Kaolin Hlubany a Cihelny Kryry nulová, neboť zde nebyl ve 

sledovaném roce žádný PÚ. V roce 2010 je nulová u organizací Písky J. Elsnic a Cihelny 

Kryry, u organizace Kaolin Hlubany se zvýšil počet pracovních úrazů na jednoho 

pracovníka z 0,00 na 0,02. Největší počet PÚ připadající na jednoho pracovníka je v 

organizaci VPH služby, přestože i zde došlo ke klesající tendenci v roce 2010 (ke snížení 

došlo i u organizací Logit, Fujikoki, HP Pelzer). Naopak k rostoucímu počtu pracovních 

úrazů na jednoho pracovníka došlo kromě organizace Kaolin Hlubany i u organizace CIE 

Praga. [25] 
 

[5]Tab .5 – Počet  PÚ na počet pracovníků v organizacích (vlastní zpracování) 
Rok 

Organizace
počet 

pracovníků počet PÚ
1 PÚ /počet 
pracovníků

počet 
pracovníků počet PÚ

1 PÚ /počet 
pracovníků

CIE Praga 180 2 0,01 205 5 0,02

Logit 198 10 0,05 228 5 0,02
Fujikoki 208 4 0,02 213 3 0,01

HP Pelzer 448 30 0,07 502 32 0,06

VPH služby 10 2 0,20 8 1 0,13

Kaolin Hlubany 49 0 0,00 57 1 0,02

Písky J. Elsnic 19 0 0,00 24 0 0,00

Cihelny Kryry 62 0 0,00 7 0 0,00

20102009

 
 
 

6. Hypotéza: V hornické činnosti dochází k poklesu počtu PÚ 

 

Z 3 organizací zabývající se hornickou činností (Písky J. Elsnic, Kaolin Hlubany a 

Cihelny Kryry) pouze u organizace Kaolin Hlubany došlo v roce 2010 oproti roku 2009 ke 
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zvýšení počtu PÚ – obr. 10. Ve zbývajících dvou nedošlo ve sledovaném období 

k žádnému výskytu PÚ. Ke zjištění mi pomohly odpovědi na otázky č. 1, č. 3 a č. 4 

z dotazníků mzdových účetní.  

 

49

19

62

0 0 0

57

24
7 1 0 0

počet pracovníků počet pracovních
úrazů

počet pracovníků počet pracovních
úrazů

2009 2010

Počet pracovních úrazů v organizacích zabývajících se 
hornickou činností

Kaolin Hlubany Písky J. Elsnic Cihelny Kryry

 
[10]Obr. 10 – Počet PÚ v organizacích zabývajících se hornickou činností (vlastní zpracování) 

 

4.3 Zhodnocení ekonomických dopadů na zaměstnance a 

uplatňování jejich nároků na odškodnění  

V zákoně č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, v platném znění,  v článku č. 26 je 

zakotveno právo každého získat prostředky pro své životní potřeby prací, občany, kteří toto právo 

nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje.  Článek č. 30 

hovoří o právu na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě 

živitele, stejně tak zaručuje, že každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je 

nezbytná pro zajištění základních životních podmínek, stejně tak vymezuje právo občana na 

přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a nemoci. Na základě těchto článků má zaměstnanec, který 

utrpěl pracovní úraz, kromě jiného i nárok na náhradu škody dle ustanovení § 369 ZP. [17][14] 

   

7. Hypotéza: Zaměstnanci jsou dostatečně informováni zaměstnavatelem o svých 

nárocích při vzniku PÚ 

 

Při rozboru této hypotézy jsem vycházela z otázek č. 4, č. 9 a č. 20 z dotazníku pro 

zaměstnance. Z otázky č. 4 jsem zjistila, že v r. 2009 ze 42 respondentů jich 41, tj. 97,62%, 

vědělo o svých finančních nárocích po vzniku DPN následkem PÚ a pouze 1, tj. 2,38% o 
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nich nevěděl. Stejně tak tomu bylo i u PÚ, které se staly v r. 2010, neboť z 39 dotazujících 

jich 38 vědělo o svých finančních nárocích, což představuje 97,44 % ze všech odpovědí.  

Otázka č. 9 byla zaměřena na náhradu ztráty na výdělku po dobu DPN následkem PÚ 

a na zjištění, kdo zaměstnance informoval o tomto způsobu odškodnění PÚ. Jak vyplývá 

z obr. 11, v roce 2009 jich ze 42 dotazujících 40 odpovědělo kladně, tj. 95,24 %, ti věděli, 

že jim náleží náhrada ztráty na výdělku po dobu DPN. Pouze 2, tj. 4,76%, o tom nevěděli. 

V roce 2010 jich bylo 39 informováno 38, tj. 97,44 %, jeden respondent, tj. 2,56%, nevěděl 

o náhradě ztráty na výdělku po dobu DPN následkem PÚ. Nejvíce v roce 2009 

zaměstnanci uváděli, že o náhradě ztráty na výdělku po dobu DPN následkem PÚ věděli 

od svého zaměstnavatele, ze 42 respondentů zaměstnavatele uvedlo 31 osob, tj. 73,81%, 

stejně tak tomu bylo i v roce 2010, kdy z 39 odpovídajících jich zaměstnavatele uvedlo 34, 

tj. 87,18%. Jako druhého informujícího respondenti uváděli své spolupracovníky, v r. 2009 

to bylo 8 osob, tj. 19,05%, v r. 2010 4 osoby, tj. 10,26%. V r. 2009 2 respondenti uvedli 

jako zdroj informací Okresní správu sociálního zabezpečení (dále OSSZ), tj. 4,76%, v r. 

2010 OSSZ neuvedl ani jeden respondent. Jako jiný zdroj v r. 2009 byl uveden v jednom 

případě, tj. 2,38%, internet, v r. 2010 jiný zdroj nebyl uveden ani jeden. V roce 2009 

pojišťovnu jako zdroj informací neuvedl žádný respondent, v r. 2010 ho uvedl jeden 

odpovídající, tj. 2,56% ze všech. 

 
[11]Obr.  11 – Zdroj informace o náhradě ztráty na výdělku po dobu DPN v letech 2009 a 2010 (vlastní 

zpracování) 
 

Při dotazu č. 20 jestli zaměstnance seznámil zaměstnavatel s tím, které zdravotnické 

zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči, jakým druhům očkování a jakým 

lékařským preventivním prohlídkám jsou povinni se podrobit, odpovědělo v r. 2009 ze 42 
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respondentů 41, tj. 97,62%, že ano, pouze 1, tj. 2,38%, uvedl, že ho zaměstnavatel s tím 

neseznámil. V  roce 2010 všichni dotazující odpověděli kladně.  

 
8. Hypotéza: Zaměstnanci s výdělkem vyšším než 15 000,- Kč se nedostávají 

následkem PÚ do existenčních problémů.  

 
Abych dokázala tuto hypotézu, použila jsem otázky č. 1, č. 5, č. 6 a č. 14 z dotazníků 

respondentů. Výsledky respondentů na otázku, jestli výše náhrady mzdy vyplacená 

zaměstnavatelem uspokojila jejich životní potřeby, ukazuje tab. 6 v příloze č. [18.]. 

V roce 2009 ze 42 dotazujících odpověděli 4 (9,52%), že náhrada mzdy uspokojila 

jejich životní potřeby, 38 (90,48%) nikoliv. Z těchto negativních odpovědí jich 9 (23,68%) 

patřilo do kategorie s výdělkem v rozmezí mezi 8.000 – 14.999 Kč, z kategorie výdělku 

s rozmezím od 15.000 – 24.999 Kč to bylo 26 (68,42%) a 3 (7,90%) byli z kategorie 

výdělku v rozmezí od 25.000 – 34.999 Kč. Ani jeden respondent nepatřil do kategorie 

výdělku s rozmezím do 7.999 Kč a nad 35.000 Kč. V roce 2010 bylo spokojeno s výší 

náhrady mzdy 7 (17,95%) dotazujících, 32 (82,05%) nikoliv. Stejně jako v roce 2009 ani 

jeden odpovídající nepatřil do kategorie výdělku s rozmezím do 7.999 Kč a nad 35.000 Kč. 

Nejvíce respondentů z 32 jich patřilo do kategorie s výdělkem od 15.000 do 24.999 Kč, a 

to 20 (62,50%), 6 (18,75%) respondentů bylo z kategorie výdělku od 25.000 do 34.999 a 6 

(18,75%) do kategorie od 8.000 do 14.000 Kč.  

Výsledek odpovědí respondentů o tom, zda byly jejich životní potřeby uspokojeny 

výší nemocenského vyplácené příslušnou OSSZ, ukazuje tab. 7 v příloze č. [18.], kdy 

v roce 2009 ze 42 dotazujících jich nebylo spokojeno s její výši 26 (61,90%), pouze 6 ano 

(14,28%) a 10 osob neuplatňovalo nemocenské dávky, neboť jejich DPN v souvislosti se 

vznikem pracovního úrazu byla kratší než 14 kalendářních dnů. Z 26 respondentů jich 6 

(23,08%) patřilo do kategorie s výdělkem v rozmezí mezi 8.000 – 14.999 Kč, z kategorie 

výdělku s rozmezím od 15.000 – 24.999 Kč to bylo 17 (65,38%) a pouze 3 (11,54%) byli 

z kategorie výdělku v rozmezí od 25.000 – 34.999 Kč. Ani jeden respondent nepatřil do 

kategorie výdělku s rozmezím do 8.000 Kč a nad 35.000 Kč. S výší nemocenských dávek 

bylo v roce 2010 spokojeno pouze 5 (12,82%) dotazujících, 30 (76,92%) nikoliv a 4 

neuplatňovali nemocenské dávky. I v roce 2010 ani jeden odpovídající nepatřil do 

kategorie výdělku s rozmezím do 8.000 Kč a nad 35.000 Kč. Nejvíce respondentů z 30 jich 

19 (63,33%) spadalo do kategorie s výdělkem od 15.000 do 24.999 Kč, 5 (16,67%) 
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respondentů bylo z kategorie výdělku od 25.000 do 34.999 a 6 osob (20,00%) patřilo do 

kategorie od 8.000 do 14.000 Kč. 

V tab. 8 v příloze č. [18.] se vychází z údajů od respondentů, jestliže se dostali 

následkem PÚ do existenčních problémů.  5 respondentů (11,90%) ze 42 v roce 2009 mělo 

finanční problémy následkem PÚ, v roce 2010 to byly jen 4 osoby (10,26%) z 39. Své 

finanční potíže řešili v roce 2009 respondenti v jednom případě zálohou od 

zaměstnavatele,  2  osoby si  půjčili  od  příbuzných,  2  využili  rezervu  ze  svého účtu,  žádná  

osoba si nepožádala o dávku v hmotné nouzi dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a 

existenčním minimu, a nevyužila toho ani v roce 2010. V tomto roce si jedna osoba 

s finančními potíži následkem PÚ vzala zálohu od zaměstnavatele, ve 2 případech si půjčili 

respondenti od příbuzných a jeden z nich finanční potíže vyřešil rezervou ze svého účtu.  

 
9. Hypotéza: Zaměstnavatelé odškodňují své zaměstnance při PÚ do 2 měsíců po 

skončení DPN 

 

K potvrzení či vyvrácení této hypotézy jsem vycházela z dotazníků respondentů 

z otázek č. 11, č. 12 a č. 13.  

Dle obr. 12 v roce 2009 bylo 17 (29,31%) zaměstnanců odškodněno 

zaměstnavatelem do 1 měsíce, 29 (50%) do 2 měsíců a jen 12 (20,69%) zaměstnancům 

zaměstnavatel vyplatil náhradu při vzniku pracovního úrazu až po více než 2 měsících po 

skončení DPN. V roce 2010 dle obr. č. 14 byla vyplacena náhrada do 1 měsíce celkem 17 

(25%) zaměstnancům, do 2 měsíců 35 (51,47%) a nad 2 měsíce to bylo 16 (23,53%) 

zaměstnanců. 

Nejvíce zaměstnavatel vyplatil svým zaměstnancům náhradu za bolest a ztížení 

společenského uplatnění po skončení dočasné pracovní neschopnosti, v roce 2009 ze 42 

respondentů jich to uvedlo 28, v roce 2010 byla na 39 vrácených dotaznících uvedena 

náhrada za bolest a ztížené společenské uplatnění dokonce v 36 případech. Náhrada za 

účelně vynaložené náklady spojené s léčením byla v roce 2009 vyplacena v 27 případech, 

v roce 2010 v 31 případech. Nejméně byla zaměstnavatelem vyplacená náhrada za věcnou 

škodu, v roce 2009 pouze 3 respondentům, v roce 2010 jen 1 odpovídajícímu. 
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[12]Obr. 12 – Vyplacení náhrady v případě pracovního úrazu v letech 2009 a 2010 (vlastní zpracování) 

 

10. Hypotéza: Zaměstnanec je následkem PÚ v DPN déle než 14 kalendářních dnů 

 

Při analýze této hypotézy jsem vycházela z dotazníků respondentů a jejich odpovědí 

uvedených v otázkách č. 3, č. 7 a č. 8. Na otázku, zda byl respondent v DPN následkem PÚ 

méně než 14 kalendářních dní, jich v roce 2009 ze 42 odpovědělo 10 (23,80%) kladně a 32 

(76,20%) jich bylo v DPN delší než 14 kalendářních dní, v roce 2010 byly pouze 4 

(10,26%) zaměstnanci v DPN kratší než 14 kalendářních dní, 35 (89,74%) jich bylo v DPN 

následkem PÚ déle než 14 kalendářních dní, jak je uvedeno v obr. 13. 

 
[13]Obr. 13 – Počet pracovních neschopností v letech 2009 a 2010 (vlastní zpracování) 

 
Tyto odpovědi měly vliv na otázky č. 7 a č. 8 v dotaznících, neboť od 1.1.2009 do 

31.12.2010 vyplácel zaměstnavatel prvních 14 dní náhradu mzdy svým zaměstnancům a na 
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základě zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, od 15. 

kalendářního dne vyplácela příslušná OSSZ dle sídla organizace nemocenské dávky (od 

1.1.2011 došlo ke změně zákona č. 187/2006 Sb., kdy výplatu nemocenských dávek 

provádí OSSZ až od 22. kalendářního dne). [19] 

V otázce č. 7 respondenti uváděli spokojenost s termínem výplaty nemocenského, 

kdy 25 respondentů v roce 2009 bylo spokojeno s termínem výplaty, 4 nikoliv, jako důvod 

byla ve 3 případech uvedena delší doba od vzniku PÚ a první výplaty nemocenských 

dávek a v jednom případě se jednalo o administrativní chybu, v 10 případech nebyl nárok 

na nemocenské dávky uplatňován. V roce 2010 nebyl spokojen s termínem výplaty 

nemocenských dávek pouze 1 respondent, a to pro delší čekací dobu na provedení výplaty 

nemocenského, 34 bylo spokojeno a u 4 respondentů byla pracovní neschopnost následkem 

pracovního úrazu kratší než 14 kalendářních dní.  

Otázka č. 8 byla zaměřena na potíže spojené s výplatou dávek nemocenského 

následkem vzniku PÚ. Pouze v jednom případě v roce 2009 měl respondent potíže, a to na 

základě nedoložení záznamu o PÚ zaměstnavatelem, bez kterého nemůže dojít k výplatě 

nemocenských dávek. V roce 2010 respondentům dle odpovědi v dotaznících žádné potíže 

již nevznikly.  

4.4 Dodržování předpisů bezpečnosti práce v organizacích 
 

BOZP patří k základním pracovním podmínkám, zaměstnavatel se řídí především 

ustanovením § 101 – 105 ZP, kdy je povinen vytvářet a zlepšovat bezpečné a zdravé 

pracovní podmínky ve všech činnostech a na všech úrovních řízení. V oblasti BOZP a při 

vytváření neohrožujícího pracovního prostředí plní zaměstnavatelé své úkoly vhodnou 

organizací práce a systémem opatření k prevenci rizik. [14] 

 

11. Hypotéza: Je-li v organizaci pravidelné školení BOZP s ověřováním znalostí 

zaměstnanců každý rok, dochází ke snížení počtu PÚ 

 

Všechny mzdové účetní z organizací uvedly na otázku č. 14, že dochází 

k pravidelnému školení BOZP s ověřením znalostí svých zaměstnanců, v 6 organizacích to 

je jednou ročně, u dvou organizací bývá školení BOZP jednou za dva roky, a to u firmy 

Fujikoki a u HP Pelzer. Přestože ke školení BOZP dochází v organizacích pravidelně, 
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došlo dle obr. č. 1 u 3 firem ke zvýšení počtu PÚ, jednou z firem byla i uvedená firma HP 

Pelzer, kde byl v roce 2010 nárůst o 6,7% oproti roku 2009. 

Z dotazníků od respondentů jsem k této hypotéze použila otázku č. 18, kde 

zaměstnanci odpovídali, jak často u nich probíhá školení BOZP, které se týká jejich 

pracoviště s ověřením znalostí. V roce 2009 ze 42 respondentů jich 16 (38,09%) 

odpovědělo, že školení BOZP u nich probíhá jednou ročně, 9 (21,43%) jich uvedlo, že 

jednou za 2 roky, 6 (14,29%) při nástupu a 11 (26,19%) jich nevědělo, jak často školení 

BOZP probíhá. V roce 2010 odpovídalo 39 respondentů, z toho u 3 (7,69%) proběhlo 

školení BOZP při nástupu, u 11 (28,21%) jednou ročně, stejný počet odpovědí, tj. 11 

(28,21%), byl i u školení BOZP jednou za 2 roky a 14 (35,89%) respondentů neví nebo se 

nepamatuje. 

 
12. Hypotéza: Jsou-li zaměstnanci motivováni svým zaměstnavatelem různými 

benefity, aby dbali o své zdraví, je v organizaci méně PÚ 

 

K analýze této hypotézy jsem použila odpovědi respondentů z otázky č. 15, ve které 

jsem se dotazovala na motivaci zaměstnavatele. Tab. 9 v příloze č. [19.] ukazuje jednotlivé 

kladné a záporné odpovědi na motivaci v organizacích, kdy v roce 2009 odpovědělo kladně 

33 (78,57%) dotázaných ze 42, a v roce 2010 to bylo 31 (79,48%) kladných odpovědí z 39. 

Obr. 14 ukazuje jednotlivé způsoby motivace, nejvíce v roce 2009 motivovaly 

zaměstnance vyplacené prémie při nulové pracovní neschopnosti, které uvedlo 10 

(30,30%) dotazujících z 33. V roce 2010 u zaměstnanců jako nejčastější způsob motivace 

byly uvedeny různé benefity – celkem 10 (32,25%) z 31 odpovědí.  

 
[14]Obr. 14 – Způsob motivace zaměstnanců v letech 2009 a 2010 (vlastní zpracování) 
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13. Hypotéza: Má-li organizace svého bezpečnostního technika (odborníka na 

prevenci rizik), dochází ke snížení počtu PÚ 

 

Ke zjištění této hypotézy jsem použila odpovědi mzdových účetní na otázku č. 25, 

kdy z 8 organizací mají 4 svého bezpečnostního technika, a to organizace Kaolin, Fujikoki, 

HP Pelzer a CIE Praga, a zbývající 4 mají externího bezpečnostního technika, tzn. VPH 

služby, Písky J. Elsnic, Cihelny Kryry a Logit. Dle obr. č. 1 došlo u organizací Kaolin, HP 

Pelzer  a  CIE  Praga  ke  zvýšení  počtu  PÚ,  naopak  u  firmy  Fujikoki,  Logit  a  VPH  služby  

došlo ke snížení. 

 
14. Hypotéza: Nejčastější způsob eliminující rizika je školení BOZP 

 

Abych dokázala tuto hypotézu, posloužily mi z dotazníků vyplněných mzdovými 

účetními odpovědi na otázky č. 19, č. 20, č. 21 a č. 22. Jak vyplývá z tabulky č. 10 

v příloze č. [20.], z 8 organizací za nejčastější způsob eliminující riziko zvyšujícího počtu 

PÚ jich 6 kromě jiného způsobu uvedlo školení. Nejčastěji dochází k hodnocení rizik po 

každé změně, která může mít vliv na bezpečnost práce, což uvedly všechny organizace. Po 

nehodě vyhodnocuje rizika 1 organizace a před uvedením zařízení do provozu 3. 

 

15. Hypotéza: Poskytuje-li zaměstnanci organizace OOPP, dochází ke snížení počtu 

PÚ 

 

Z vyplněných dotazníků od mzdových účetní na otázku č. 15 vyplývá, že všechny 

organizace, které jsem sledovala, poskytují svým zaměstnancům OOPP. Výčet 

poskytovaných OOPP je uveden v tab. 11 v příloze č. [21.]. Všechny organizace poskytují 

svým zaměstnancům pracovní obuv, v 7 případech rukavice a 6 případech i pracovní oděv 

(některé organizace uvedly i zimní oděv). Nejvíc pracovních pomůcek poskytuje jednak 

organizace Písky J. Elsnic, u které ve sledovaném období nedošlo k žádnému PÚ, ale i 

organizace HP Pelzer, kde sice za sledované období došlo k nárůstu počtu PÚ jen o 6,7%, 

jak vyplývá z obr. 1, ale v počtu pracovníků na 1 PÚ jsou v roce 2009 i v roce 2010 na 2. 

místě po organizaci VPH služby, jak ukazuje tab. 4. Všichni respondenti uvedli na otázku 

č. 19 o poskytování OOPP kladné odpovědi, jak v roce 2009, tak i v roce 2010.  
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4.5 Souhrn výsledků průzkumu 
 

V této kapitole bych ráda shrnula výsledky svého průzkumu ve vybraných organizací 

včetně zjištění, zda se ověřily mé hypotézy, kterými jsem chtěla splnit své cíle průzkumu, a 

tím i mé diplomové práce. 

4.5.1 Výsledky průzkumu v jednotlivých organizacích 
 

Na výsledky průzkumu v jednotlivých organizacích jsou použity údaje z dotazníků 

od mzdových účetní, a to na otázky č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, kdy jsem vyhodnotila tyto 

relativní ukazatele za pomoci absolutních ukazatelů pracovní úrazovosti, jejichž vysvětlení 

uvádím v příloze č. [22.]:  

 

1. Četnost případů dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz (dále 

jen četnost případů DPN pro PÚ): Na základě obr. 15 je zřejmé, že nejvyšší četnost 

případů DPN pro PÚ je v organizaci VPH služby, a to jak v roce 2009, tak i v roce 2010, 

naopak nejnižší je v roce 2009 u všech organizací zabývající se hornickou činností, a to u 

Kaolin Hlubany, Písky J. Elsnic a Cihelny Kryry, kde byla nulová, u posledních dvou 

jmenovaných i v roce 2010. 

 
[15]Obr. 15 – Četnost případů DPN pro PÚ (vlastní zpracování) 

 

2. Průměrná délka trvání případu pracovní neschopnosti pro pracovní 

úraz v kalendářních dnech (dále jen průměrná délka trvání případu): Obr. 16 ukazuje, že 

nejvíce kalendářních dnů pracovní neschopnosti připadá v roce 2009 i v roce 2010 na jeden 
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případ DPN pro PÚ ve firmě VPH služby, v roce 2009 následuje organizace Logit a HP 

Pelzer, v roce 2010 Logit a CIE Praga. Nejnižší půrměrnou délku trvání DPN pro PÚ, a to 

nulovou, mají v roce 2009 u firem Kaoliny Hlubany, Písky J. Elsnic a Cihelny Kryry, 

přičemž Písky J. Elsnic a Cihelny Kryry i v roce 2010. 

 
[16]Obr. 16 – Průměrná délka trvání DPN pro PÚ (vlastní zpracování) 

 
3. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy 

(dále jen průměrné procento DPN): Nejvyšší průměrné procento DPN vykazuje firma VPH 

služby jak v roce 2009, tak i v roce 2010, jak vyplývá z obr. 17. V roce 2009 má vysoké 

průměrné procento DPN i firma Logit a HP Pelzer. V roce 2010 kromě již zmiňované 

firmy VPH služby má vysoký podíl kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní 

úraz i organizace HP Pelzer a Logit. Nejnižší průměrné procento DPN je v roce 2009 ve 

firmách Kaoliny Hlubany, Písky J. Elsnic a Cihelny Kryry, v roce 2010 kromě organizací 

Písky J. Elsnic a Cihelny Kryry vykazuje nízké průměrné procento DPN i organizace 

Fujikoki. 

 
[17]Obr. 17 – Průměrné procento DPN pro PÚ (vlastní zpracování) 
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4. Průměrný denní stav práce neschopných pro pracovní úraz (dále jen 

průměrný denní stav práce neschopných): Obr. 18 zaznamenává průměrný denní stav práce 

neschopných, který je nejvyšší v roce 2009 v organizaci HP Pelzer, dále ve firmě Logit a 

VPH služby. V roce 2010 vykazuje nejvyšší průměrný denní stav práce neschopných 

organizace HP Pelzer, dále Logit a CIE Praga. naopak nejnižší je v roce 2009 i v roce 2010 

v organizacích Kaoliny Hlubany, Písky J. Elsnic a Cihelny Kryry. 

 

 
[18]Obr. 18 – Průměrný denní stav práce neschopných pro PÚ (vlastní zpracování) 

 

4.5.2 Shrnutí hypotéz z výsledků průzkumu 
 

Na základě získaných údajů z dotazníků od mzdových účetní jednotlivých organizací 

a pojištěnců, kterým se stal v letech 2009 a 2010 PÚ, vyšly najevo tyto skutečnosti:  

 

1. Hypotéza: Oproti roku 2009 došlo v roce 2010 ke snížení počtu PÚ 

Jak jsem správně předpokládala, ukázalo se, že v celkovém počtu PÚ ve vybraných 

organizacích v okrese Louny došlo ke snížení, dokonce ve dvou organizacích se nestal ve 

sledovaných letech žádný úraz, u tří organizací došlo k nárůstu počtu PÚ. 

 

2. Hypotéza: Nejvíce PÚ se stává v dělnické profesi ve středním věku 

Prokázalo se, že nejvíce PÚ se ve všech sledovaných organizací stalo v dělnické 

profesi mužům ve věku v rozmezí mezi 30 až 49 rokem.  
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3. Hypotéza: Nejvyšší počet PÚ vzniká dle analýzy zdrojů 

  - III. Materiál, břemena, předměty 

  - IV. Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí 

  - II. Kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí 

Ukázalo se, že mezi nejčastější zdroj PÚ patřil zdroj II. Kontakt se strojním 

zařízením nebo jeho částí, následován V. Nástroj, přístroj, nářadí a dále VIII. Stroje hnací, 

pomocné, obráběcí, pracovní, má hypotéza se nepotvrdila. 

 

4. Hypotéza: Nejčastější příčinnou PÚ jsou 

  - VI. Nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele 

  - II. Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 

  - VII. Jiný blíže nespecifikovaný důvod 

Vycházím-li ze zjištěných dat, musím konstatovat, že mezi nejčastější příčinu PÚ je 

II. Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, následuje VI. Nepředvídatelné riziko práce 

nebo selhání lidského činitele a dále I. Porucha nebo vadný stav zdroje. Má hypotéza se 

potvrdila jen zčásti.  

 

5. Hypotéza: Čím více má organizace zaměstnanců, tím je větší pravděpodobnost 

vzniku PÚ 

Na základě zkoumaných informací se ukázalo, že největší index PÚ na 1 pracovníka 

má organizace s nejmenším počtem zaměstnanců, ale je následována zkoumanou 

organizací s nejvyšším počtem pracovníků. Má hypotéza se nepotvrdila.  

 

6. Hypotéza: V hornické činnosti dochází k poklesu počtu PÚ 

Výsledky k této hypotéze naznačují, že ve dvou organizací zabývající se hornickou 

činností nedošlo ve sledovaných letech k žádnému počtu PÚ, u třetí došlo k mírnému 

zvýšení, na základě toho se má hypotéza potvrdila zčásti.  

 

7. Hypotéza: Zaměstnanci jsou dostatečně informováni zaměstnavatelem o svých 

nárocích při vzniku PÚ 

V tomto případě se má hypotéza potvrdila, neboť nejčastěji respondenti uváděli jako 

zdroj informací o svých nárocích v případě vzniku PÚ svého zaměstnavatele.  
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8. Hypotéza: Zaměstnanci s výdělkem vyšším než 15 000,- Kč se nedostávají 

následkem PÚ do existenčních problémů. 

Přestože respondenty neuspokojila ani výše náhrady mzdy vyplacená 

zaměstnavatelem ani výše nemocenských dávek z příslušné OSSZ, v průměru pouze 11% 

se dostalo následkem PÚ do existenčních problémů, ze zbývajících 89% je více než 

polovina zaměstnanců s výdělkem vyšším než 15 000,- Kč (66,50%). Moje hypotéza se 

potvrdila. 

  

9. Hypotéza: Zaměstnavatelé odškodňují své zaměstnance při PÚ do 2 měsíců po 

skončení dočasné pracovní neschopnosti 

Jen menší část respondentů byla odškodněna zaměstnavatelem po více než dvou 

měsících po skončení DPN, má hypotéza se potvrdila. 

 

10. Hypotéza: Zaměstnanec je následkem PÚ v dočasné pracovní neschopnosti déle 

než 14 kalendářních dní 

Na základě zjištěných dat se prokázalo, že u zaměstnanců trvá DPN následkem PÚ 

déle než 14 kalendářních dní. 

 

11. Hypotéza: Je-li v organizaci pravidelné školení BOZP s ověřováním znalostí 

zaměstnanců každý rok, dochází ke snížení počtu PÚ 

Přestože dochází v šesti organizacích z osmi k pravidelnému školení BOZP 

s ověřováním znalostí jednou ročně, u dvou z těchto 6 došlo ke zvýšení počtu PÚ, má 

původní domněnka se neprokázala.  

 

12. Hypotéza: Jsou-li zaměstnanci motivováni svým zaměstnavatelem různými 

benefity, aby dbali o své zdraví, je v organizaci méně PÚ  

I když se zaměstnanci domnívají, že jsou dostatečně motivováni svým 

zaměstnavatelem, aby více dbali o své zdraví, výsledky mého průzkumu prokázaly, že 

méně PÚ bylo pouze ve 3 organizacích, přesto došlo k celkovému snížení počtu PÚ oproti 

předešlému roku.  Hypotéza se potvrdila.  
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13. Hypotéza: Má-li organizace svého bezpečnostního technika (odborníka na 

prevenci rizik), dochází ke snížení počtu PÚ  

Přestože 4 organizace mají svého bezpečnostního technika, u 3 z nich došlo ke 

zvýšení počtu PÚ, můj předpoklad se neprokázal.  

 

14. Hypotéza: Nejčastější způsob eliminující rizika je školení BOZP 

Výsledky mého průzkumu potvrzují, že nejčastější způsob eliminující rizika je 

školení BOZP.  

 

15. Hypotéza: Poskytuje-li zaměstnanci organizace OOPP, dochází ke snížení počtu 

PÚ 

Na základě zjištěných dat se prokázalo, že když zaměstnavatelé poskytují svým 

zaměstnancům OOPP, došlo ke snížení počtu pracovních úrazů oproti předchozímu roku.  
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5 Návrhy a doporučení 
 

Ze zjištěných výsledků bude nyní proveden návrh a doporučení vybraným 

organizacím v okrese Louny, které jsem v rámci své diplomové práce vyhodnocovala.  

5.1 Obecné návrhy a doporučení organizacím 
 

Přestože v roce 2010 došlo k mírnému poklesu počtu pracovních úrazů oproti roku 

2009, zaměřila bych nejprve své doporučení a návrh pro všechny sledované organizace na 

dělnickou profesi dle jednotlivých faktorů podílejících se na vzniku pracovního úrazu 

v souvislosti s dodržováním bezpečnosti práce:  

1) Rizikové faktory 

- Zaměstnavatel by měl sám vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat 

opatření k jejich odstranění dle ustanovení § 102 odst. 3 ZP [14] 

- Zaměstnavatel by měl kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

dodržovat metody a způsob zjištění hodnocení rizikových faktorů dle Nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. [29] 

- Zaměstnavatel by měl hodnotit rizika nejen na základě ZP, ale i ve vztahu k přidělování 

OOPP,  nebo  s  ohledem  na  zařazování  zaměstnanců do  kategorií  dle  Vyhlášky  MZ  č.  

432/2003 Sb. [33] 

- Zaměstnavatel by měl zajistit větrání a klimatizovaná pracoviště, prostorové požadavky 

na pracoviště a pracovní místo, vyhovující umělé osvětlení, dbát pozornost na ukazatele 

psychické zátěže (práce ve vnuceném tempu a práce monotónní) a zrakové zátěže a zavést 

povinné přestávky, a zajistit vhodné OOPP tak, aby tepelně-izolační vlastnosti oděvu 

reagovaly i na změny tepla a chladu a zabránily kontaktu lidského organismu se 

škodlivinou.  

2) Požadavky na pracoviště 

- Zaměstnavatel by měl provádět opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci dle rámcové směrnice Rady 89/391 EHS, tak aby byla naplněna směrnice Rady 

89/654 EHS, o minimálních požadavcích na pracoviště, tzn. provádět pravidelnou údržbu 

výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť, zajistit pravidelný úklid a čištění 

jednotlivých výrobních a pracovních prostředků, udržovat pracoviště v takovém 
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technickém stavu, který by neohrožoval bezpečnost a zdraví osob zdržujících se na 

pracovišti. [36][37] 

- Zaměstnavatel by měl vést provozní dokumentaci o pracovišti a jeho technickém 

vybavení, dodržovat požadavky na umístění zařízení, a zajistit stanovení termínů a lhůt pro 

provádění potřebných kontrol, zkoušek zařízení, revizí, termínů údržby, oprav a 

rekonstrukcí pracoviště a instalovaných výrobních a pracovních prostředků dle Nařízení 

vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [31] 

- Zaměstnavatel by si měl vyžádat od konstruktéra stroje, jak provádí hodnocení rizik dle 

ČSN EN 1050 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro stanovení rizikovosti  

3) Školení BOZP 

- Zaměstnavatel je povinen poskytnout svým zaměstnancům zaškolení a nezbytné 

informace týkající se požadavků k zabezpečení provozu na pracovišti a používání 

výrobních a pracovních prostředků.  

- Zaměstnavatel je dle ustanovení § 103 odst. 2 až 3 ZP povinen zajistit zaměstnancům 

školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doplňující jejich kvalifikační 

předpoklady a požadavky pro výkon jejich práce, a pravidelně ověřovat jejich znalost a 

soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování, dále by měl seznámit zaměstnance 

obsluhující zařízení s jeho technickou dokumentací zpracovanou výrobcem. [14] 

5.2 Konkrétní návrhy a doporučení 
 

Dle výsledku průzkumu v jednotlivých organizacích uvedeného v kapitole  4.5.1 

vyplývá, že pro všechny tyto organizace PÚ znamená zvýšené ekonomické náklady – 

vyplacená náhrada mzdy, zajištění náhradního pracovníka, který bude vykonávat práci za 

zraněného pracovníka a s tím mzdové náklady, náklady na poskytování náhrad škod za PÚ 

a nemoci z povolání – příloha č. [11.], náklady na přirážku k pojistnému na sociální 

zabezpečení dle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, náklady na provedené školení na 

základě pracovního úrazu, náklady na kontrolu, zabezpečení nebo opravu stroje, přístroje, 

nářadí aj. [20] 
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Z těchto ekonomických nákladů jsem některé vyhodnotila v tab. 12 za rok 2009 a 

v tab. 13 za rok 2010. Všechny výpočty, z kterých jsem vycházela, jsou uvedeny v příloze 

č.  [23.],  v  tab.  14  –  tab.  18.,  výpočet  čisté  mzdy,  kterou  musí  zaměstnavatel  zaplatit  

náhradnímu pracovníkovi za zraněného – tab. 14, zákonné pojistné, které musí za tohoto 

pracovníka zaplatit, jak ukazuje tab. 14 a následně dle tab. 15 (sociální, zdravotní a 

zákonné pojištění), náhradu mzdy zraněnému pracovníkovi za období 4. – 14. kalendářní 

den (dle let 2009 a 2010) dle tab. 16 a náhradu ztráty na výdělku – tab. 17. V tab. 18 jsou 

vyčíslené pravděpodobné náklady na vyplacených nemocenských dávkách. Vzhledem 

k tomu, že dle odevzdaných dotazníků od zaměstnanců jednotlivých organizací nefiguroval 

ani v roce 2009 ani v roce 2010 výdělek do 7.999 Kč a nad 35.000 Kč, jsou v tab. 11 a tab. 

12 vyčíslené předpokládané náklady těchto organizací výdělků pouze v rozmezí od 8.000 

Kč do 34.999 Kč.  
[12]Tab. 12 – Náklady za pracovníky při pracovním úrazu v roce 2009 dle odevzdaných dotazníků (vlastní 

zpracování) 
 

Náklady za pracovníky při PÚ dle odevzdaných dotazníků 
Rok 2009 

Organizace 
Čistá 
mzda Pojistné 

Náhrada 
mzdy 

Náhrada 
ztráty na 
výdělku Celkem 

CIE Praga 9979 6968 3780 6389 27116 
Logit 97445 40937 22208 41861 202451 
Fujikoki 42698 18465 9514 18706 89383 
HP Pelzer 455817 200156 107574 186208 949754 
VPH služby 6389 6968 3780 6389 23526 
Kaolin Hlubany 0 0 0 0 0 
Písky J. Elsnic 0 0 0 0 0 
Cihelny Kryry 0 0 0 0 0 
Celkem 612328 273494 146855 259553 1292229 

 
[13]Tab. 13 – Náklady za pracovníky při pracovním úrazu v roce 2010 dle odevzdaných dotazníků (vlastní 

zpracování) 
Náklady za pracovníky při PÚ dle odevzdaných dotazníků 

Rok 2010 

Organizace 
Čistá 
mzda Pojistné 

Náhrada 
mzdy 

Náhrada 
ztráty na 
výdělku Celkem 

CIE Praga 41679 17943 9734 17317 86672 
Logit 9979 4007 2174 4539 20698 
Fujikoki 61330 27872 14131 25600 128933 
HP Pelzer 485447 214092 114162 198983 1012684 
VPH služby 15850 6968 3780 6389 32987 
Kaolin Hlubany 9979 4007 2174 4539 20698 
Písky J. Elsnic 0 0 0 0 0 
Cihelny Kryry 0 0 0 0 0 
Celkem 624264 274888 146153 257366 1302671 
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Protože jsem vyhodnocovala pouze odevzdané dotazníky a předpokládala DPN 

následkem PÚ pouze 30 kalendářních dní, jsou částky jen orientační, skutečné náklady 

vzhledem k počtu PÚ v organizacích jsou vyšší. Přesto i tak je z tab. 12 a tab. 13 zřejmé, 

že náklady v organizacích na pracovníky při vzniku PÚ jsou vysoké v obou sledovaných 

letech. Tyto náklady by mohly organizace snížit, kdyby zavedli systém managementu 

BOZP Normy OHSAS 18001:2007 nebo ho přesně dodržovali, neboť dle dotazníků 

mzdových účetní v organizacích Fujikoki, CIE Praga a VPH Služby je již zaveden a 

organizace se jím při řízení bezpečnosti práce řídí.  

Norma OHSAS 18001:2007 je koncipována tak, aby se dala využít v organizacích 

všech typů a velikostí a navázala svojí strukturou na normy ČSN EN ISO 9001:2008 

(systém managementu kvality) a ČSN EN ISO 14000:2005 (systém environmentálního 

managementu) tak, aby v organizaci byl vytvořen integrovaný systém řízení. Záměr zavést 

a řídit se tímto systémem managementu BOZP závisí pouze na rozhodnutí organizace, 

která chce řídit svá rizika v oblasti BOZP, a tím vytvořit systém managementu BOZP za 

účelem odstranění nebo minimalizace rizik u zaměstnanců, zavést, udržovat a neustále 

zlepšovat systém managementu BOZP a prokázat shodu se svou vyhlášenou politikou 

BOZP. Mimo to musí organizace stanovit, jak bude plnit tyto požadavky. Na základě toho 

organizace vytvoří dokumentaci, která popisuje rozsah a řízení systému managementu 

BOZP, obvykle jde o příručku BOZP, kde jsou popsány konkrétní postupy, které vedou 

nejen k dosažení shody s výše uvedenou normou, ale zavádějí princip neustálého 

zlepšování. Norma OHSAS 18001:2007 zdůrazňuje požadavek, aby organizace navrhly a 

zavedly opatření, která odstraní, omezí, nebo zaměstnance od nebezpečí izoluje. V případě, 

že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních 

opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví. [9]  

Jedním z dalších způsobů, jak ovlivnit úroveň BOZP v organizacích je vytvořit 

vlastní ucelený systém řízení BOZP dle ZP, tedy systém řízení rizik při práci, jenž je 

součástí řízení chodu společnosti, a který garantuje určitou úroveň řízení BOZP, vytvořený 

podle BTP 0011/98 Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku, část 1 Metodický 

návod k zavedení systému a BTP 0011/01 Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku, 

část 2 Odborná způsobilost osob pro prevenci rizik a rozsah jejich činnosti. Bezpečnostně 

technické požadavky vydává SÚIP jako schválený praktický návod vyjadřující odborný 
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názor orgánů státního odborného dozoru, ustanovených ve smyslu zákona č.174/1968 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, tj. zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, a případně 

jiných zainteresovaných subjektů, jak zajistit bezpečnost práce a bezpečnost technických 

zařízení, a tím předcházet rizikům ohrožení života, zdraví a majetku osob, kdy obecně 

závazné právní předpisy stanovují požadovanou bezpečnostní úroveň, kterou musí 

organizace ve vztahu k činnostem a technickým zařízení dosáhnout. [22][23] 

Dále může organizace zvolit standardizovaný systém managementu BOZP, jenž 

je obdobou standardů podle ISO norem a zaručuje vysokou úroveň řízení BOZP. Zároveň 

však klade vysoké nároky na jeho zavedení a především na jeho udržování a trvalé 

zlepšování, kdy organizace by měla vycházet především z preventivního předcházení 

vzniku mimořádných událostí.  Součástí programu jsou i požadavky v oblasti pracovních 

podmínek a zdravotní péče, např. plněním požadavků Programu na podporu zdraví na 

pracovišti zpracovaném Státním zdravotním ústavem. Důraz je kladen na procesní přístup 

k řízení BOZP. Použití tohoto programu lze i v právních subjektech automobilového 

průmyslu, ve kterých je zaveden systém managementu jakosti podle ISO/TS 16949, která 

stanoví zvláštní požadavky na používání ISO 9001. 

Posledním způsobem, o kterém bych se ráda zmínila, je možnost získání certifikátu 

„Bezpečný podnik“. Garantem programu „Bezpečný podnik“ je Státní úřad inspekce 

práce, který ve spolupráci s Oblastními inspektoráty práce poskytuje organizacím, které 

projeví zájem zúčastnit se na programu "Bezpečný podnik", bezplatné poradenství k plnění 

požadavků programu. [44] [46] 

Od roku 2003 je program „Bezpečný podnik“ na základě usnesení vlády č. 475, 

součástí realizace úkolů stanovených v zájmu zvyšování úrovně bezpečnosti práce Národní 

politikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky na systém řízení BOZP, 

specifikované v programu „Bezpečný podnik“, vychází z principu a zásad uplatňovaných 

systémovými normami ISO 14001, ISO 9001, ČSN OHSAS 18001:2008 a metodickými 

návody pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  ILO-OSH 2001 

vydanými Mezinárodní organizací práce (za řízení BOZP musí mít odpovědnost linioví 

manažeři, nikoliv specializovaní pracovníci BOZP)  

Zavedení systému řízení BOZP podle programu "Bezpečný podnik" je v souladu s 

novou strategií EU v oblasti BOZP a důsledné prosazování stanovených požadavků by 

mělo přispět ke zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění 
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bezpečných pracovních podmínek, celkové pohody v organizaci a ke snižování pracovní 

úrazovosti. Z toho důvodu jsou v rámci programu v organizacích, které získaly osvědčení 

"Bezpečný podnik", sledovány také ukazatele pracovní úrazovosti. Proto zvýšením úrovně 

BOZP by se mělo projevit ve snížení pracovní úrazovosti, omezení možnosti vzniku 

havárií a tím i ve snížení výdajů, které v souvislosti s mimořádnými událostmi organizacím 

vznikají. Prioritou v rámci řízení právního subjektu je systematická identifikace a 

eliminace rizik na jeho pracovištích, nebo alespoň omezování jeho negativních účinků na 

přijatelnou úroveň v případech, kdy nelze takováto rizika odstranit.  

Použít tento program jako návod k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

rozsahu odpovídajícím místním podmínkám, může jakýkoli právní subjekt, je určen pro 

všech typy a velikosti právních subjektů, ale upřednostňuje se zapojení zaměstnavatele 

s více než 100 zaměstnanci, ve kterých je ohroženo s ohledem na větší počet rizik 

z prováděných činností více osob, ale hodnotí se prováděné činnosti v podnikajícím 

subjektu představující zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob, případně i ohrožení 

životního prostředí.  Program není zpravidla určen pro právní subjekty nevýrobního 

charakteru, u kterých prováděné činnosti představují jen malá rizika (poradenské firmy, 

organizace kancelářského charakteru), ty mohou využít k řízení BOZP např. příručku ILO-

OSH 2001, o které jsem se již zmínila, ale ani pro malé organizace, pro které jsou 

zpracovány příručky lépe odpovídající jejich podmínkám např. Výzkumným ústavem 

bezpečnosti práce. 
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6 Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo provést analýzu faktorů podílejících se na vzniku 

PÚ v souvislosti s dodržováním předpisů bezpečnosti práce, posoudit ekonomické dopady 

na zaměstnance a navrhnout opatření ke zlepšení současného stavu. V úvodní kapitole 

jsem si proto vytýčila hlavní cíle, kterými se v dalších kapitolách zabývám.  

Aby mohla být provedena samotná analýza bezpečnosti práce, přibližuji v kapitole 

teoretická východiska problematiku BOZP vymezením základních pojmů a ustanovení 

týkající se bezpečnosti práce v ZP a ve vztahu k jiným právním předpisům, které jsou pro 

výkon bezpečnosti práce závazné. V této kapitole se zabývám i povinnostmi 

zaměstnavatelů dle ustanovení §§ 101-105 ZP a právy a povinnostmi zaměstnanců dle 

ustanovení § 106 ZP. Poslední část této kapitoly věnuji odpovědnosti zaměstnavatele dle 

ustanovení § 365 ZP a náhrady škody dle ustanovení § 369 ZP. [14] 

Třetí kapitola seznamuje se základní charakteristikou vybraných organizací v okrese 

Louny, v kterých jsem dělala svůj průzkum metodou dotazníkového šetření na základě 

odevzdaných dotazníků od respondentů, kterých bylo rozdáno 95 zaměstnancům 

s návratností 81 dotazníků (82,56%), a od 8 mzdových účetní zkoumaných organizací se 

100% návratností.  

Zadané úkoly jsem zpracovala a následně shrnula v kapitole Analýza bezpečnosti 

práce, kde jsem si na základě vymezených cílů stanovila 15 hypotéz týkajících se příčin a 

zdrojů pracovního úrazu, zhodnocení ekonomických dopadů na zaměstnance a uplatňování 

jejich nároků na odškodnění při pracovním úrazu a dodržování předpisů bezpečnosti práce 

v organizacích. Tyto hypotézy jsem vyhodnotila a na základě toho jsem došla k závěru, že 

přestože se v roce 2010 snížil počet PÚ, byl nejvyšší počet PÚ dle analýzy zdrojů při 

kontaktu se strojním zařízením nebo jeho částí. Ani v roce 2009 ani v roce 2010 se nestal 

žádný smrtelný PÚ. PÚ se staly převážně v dělnické profesi, tj. u takové, která je spojena s 

fyzicky náročnou činností při výkonu zaměstnání a s rizikovým pracovním prostředím, 

spíše mužům (PÚ v roce 2009 utrpělo 41 mužů ze 48 respondentů, tj. 85,42 %, a v roce 

2010 to bylo 34 mužů ze 47, tj. 72,34 %) ve věkovém rozmezí mezi 30 až 49 rokem (u 

starších osob se mění charakter zaměstnání, a tím i dochází k menšímu počtu PÚ). 

Nepředpokládala jsem, že nejvyšší počet PÚ bude při kontaktu se strojním zařízením nebo 

jeho částí, i když převážná část zaměstnanců z vybraných organizací pracuje na strojních 
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zařízeních, na základě toho i nejčastější příčinou PÚ ve vybraných organizacích je špatně 

nebo nedostatečně odhadnuté riziko související s nepředvídatelným rizikem práce nebo 

selhání lidského činitele a v neposlední řadě i porucha nebo vadný stav stroje. Stejně tak se 

nepotvrdilo, že čím má organizace více zaměstnanců, tím je větší pravděpodobnost vzniku 

PÚ.  

Naopak mě překvapil výsledek hypotézy, že v hornické činnosti nebo činnosti 

provozované hornickým způsobem dochází k poklesu počtu PÚ, na základě kterého ve 3 

organizacích v roce 2009 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu, v roce 2010 k jedinému. 

Svědčí to o vysoké kvalifikaci a odbornosti pracovníků v dělnických profesích v hornictví 

a vysoké úrovni dodržování bezpečnostních předpisů v této oblasti. Může to být ale i dáno 

tím, že Česká republika na základě stanoviska Rady EU ze dne 25.6.2007 o nové strategii 

Společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci pro následující léta 2007-

2012 si cíl snížení výskytu pracovních úrazů o 25 % na každých 100.000 pracovníků 

zapracovala do Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci schválení vládou 

usnesením č. 920 dne 23.7.2008. [48] 

Nejčastěji informoval zaměstnance o svých nárocích při vzniku PÚ sám 

zaměstnavatel, a přestože většina odpovídajících respondentů nebyla spokojena s výší 

náhrady mzdy ani s výší nemocenských dávek, do existenčních problémů se zaměstnanci 

s výdělkem vyšším než 15.000 Kč nedostávají. Může to být dáno i tím, že zaměstnavatel se 

snaží zaměstnance odškodnit do 2 měsíců po skončení DPN, která trvá převážně déle než 

14 kalendářních dní. Zaměstnancům byla nejprve zaměstnavatelem vyplácena náhrada 

mzdy od 4. -14. kalendářního dne, od 15. kalendářního dne mu příslušelo nemocenské (od 

1.1.2011 došlo ke změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném 

znění, a nemocenské náleží až od 22. kalendářního dne) a po skončení DPN nebo po 

dohodě se zaměstnavatelem i v průběhu DPN má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po 

dobu DPN. Ta přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před 

vznikem škody způsobené PÚ nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo 

platu a plnou výší nemocenského, a to i v případě jeho další DPN z důvodu téhož PÚ nebo 

nemoci z povolání. Na základě toho vyvozuji, že zaměstnanci při PÚ v případě, že se jim 

nestal PÚ s dlouhou dobou léčení a závažnými zdravotními problémy, jsou finančně 

zaopatřeni. 
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Organizace své zaměstnance pravidelně školí v oblasti BOZP a následně ověřuje 

jejich znalosti, což je i nejčastější způsob eliminující rizika. Pro snížení počtu pracovních 

úrazů motivuje své zaměstnance různými benefity a poskytováním OOPP. Přesto se 

neprokázalo, že by došlo ke snížení počtu pracovních úrazů, má-li organizace svého 

bezpečnostního technika či odborníka na prevenci rizik.  

V souhrnu výsledku průzkumu jsem vyhodnotila za pomocí absolutních ukazatelů 

relativní ukazatele u jednotlivých zaměstnavatelů – četnost případů DPN pro PÚ, 

průměrnou délkou trvání DPN pro PÚ v kalendářních dnech, průměrné procento DPN pro 

PÚ a průměrný denní stav práce neschopných pro PÚ, a na základě těchto ukazatelů jsem 

navrhla a doporučila v další kapitole jednak obecné návrhy a doporučení organizacím se 

zaměřením na rizikové faktory, požadavky na pracoviště a školení BOZP.  

Jako konkrétní návrh na základě vyhodnocení ekonomických nákladů v organizacích 

při vzniku PÚ bych organizacím doporučila buď zavedení systému managementu BOZP 

Normy OHSAS 18001: 2008, ale i jeho přesné dodržování tam, kde je již zaveden, nebo 

vytvoření vlastního uceleného systému řízení dle ZP či standardizovaného systému 

managementu BOZP, jenž je obdobou ISO norem a zaručuje vysokou úroveň řízení, anebo 

mé poslední doporučení je získání certifikátu „Bezpečný podnik“, jehož garantem je SÚIP, 

který spolu s OIP poskytuje bezplatné poradenství k plnění požadavků tohoto programu.  

Věřím, že všem vybraným organizacím a nejen jim má diplomová práce pomůže 

zvýšit úroveň bezpečnosti práce a vyberou si z konkrétních doporučení ta, která jim bude 

nejvíce vyhovovat a v jejich organizaci bude minimalizovat rizika a zavedou taková 

opatření, která povedou nejen ke snížení počtu PÚ, ale i ke zvýšení produktivity práce, a 

tím k lepšímu uplatnění na trhu práce.  
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[1.] Příloha č. 1 – Státní odborné dozory 

 

Na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, byl 

zřízen Státní úřad inspekce práce se sídlem v Ostravě (dále jen SUIP) a Oblastní 

inspektoráty práce (dále jen OIP). Nadřízeným úřadem je Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, které např. vypracovává politiku bezpečnosti práce a podílí se na 

mezinárodní spolupráci týkající se pracovního prostředí, bezpečnosti práce a pracovních 

podmínek. [23] 

SÚIP je nadřízeným služebním orgánem vůči OIP, odborně je vede a poskytuje jim 

technickou pomoc, koordinuje kontrolu prováděnou OIP, rozhoduje ve správním řízení 

v prvním stupni o přestupcích nebo správních deliktech, o uložení pořádkové pokuty a 

přezkoumává rozhodnutí o přestupcích nebo správních deliktech vydaná OIP. Podrobný 

výčet je uveden v části II – Působnost a příslušnost úřadu a inspektorátu, ustanovení § 3- 4. 

OIP dle ustanovení § 5 mj. vykonává kontrolu ve stanoveném rozsahu, ukládá 

opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené lhůty k jejich 

odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních, kontroluje plnění 

opatření k odstranění zjištěných nedostatků, je oprávněn kontrolovat příčiny a okolnosti 

pracovních úrazů, popřípadě se zúčastňovat šetření na místě úrazového děje, vyjadřuje se 

k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu 

nebo jako pracoviště fyzických osob, zda splňují požadavky právních předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení a rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o 

přestupcích a správních deliktech.  

Působnost SÚIP a OIP se vztahuje na:  

· zaměstnavatele a na jejich zaměstnance, na právnické osoby, u kterých jsou 

vykonávány veřejné funkce, a na fyzické osoby vykonávající veřejné funkce,  

· fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují,  

· fyzické nebo právnické osoby podnikající podle živnostenského zákona a nikoho 

nezaměstnávající,  

· spolupracujícího manžela nebo dítě,  

· vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické služby, 

· právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení,  



 

   
 

· právnické nebo fyzické osoby, u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků 

středních škol, odborných učilišť nebo vyšších odborných škol,  

· věznice, právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající odsouzené a na odsouzené,  

· právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, 

sportovní a reklamní činnosti dětmi.  

 

Práva a povinnosti při kontrole dle části III., ustanovení § 7 

Inspektor je oprávněn: 

· vykonávat kontrolu podle tohoto zákona, je-li při jejím zahájení přítomen člen 

statutárního orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, 

zaměstnanec kontrolované osoby, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná 

fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem 

činnosti kontrolované osoby; na místech, na kterých by mohlo dojít k 

bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví inspektora, může být kontrola 

vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu kontrolovanou osobou, 

· vstupovat bezplatně do objektů, zařízení a výrobních prostorů kontrolovaných osob 

za účelem výkonu kontroly, 

· požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o 

zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, 

· při kontrole ověřovat totožnost fyzických osob uvedených v písmenu a) podle 

občanského průkazu, cestovního pasu, popřípadě služebního průkazu státního 

zaměstnance, 

· požadovat na kontrolovaných osobách, aby v určených lhůtách předložily originální 

doklady popřípadě tyto doklady úřadně ověřené a další písemnosti, záznamy dat na 

paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy 

programů, vzorky materiálů, látek nebo výrobků (dále jen „doklady“) potřebné ke 

kontrole, 

· pořizovat kopie části dokladů nebo výpisy z dokladů pro potřebu doložení neplnění 

nebo nedostatečného plnění povinností zjištěných při výkonu kontroly; za tím 

účelem použít technické prostředky na zhotovení fotodokumentace, obrazových 

nebo zvukových záznamů, 

· v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení 



 

   
 

1. zajišťovat doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a 

ponechat jí kopie převzatých dokladů, 

2. odebírat k rozboru nezbytně nutné množství vzorků materiálů, látek nebo výrobků 

(dále jen „kontrolní vzorek“); jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit, 

3. nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí, 

· dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických 

osob, zástupce příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na záležitosti související s vykonávanou 

kontrolou, 

· nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření 

o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového 

děje, 

· vydat rozhodnutí o zákazu 

1. používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, 

pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo 

činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických 

osob zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech, a to až do doby 

odstranění závady, s výjimkou pevných trakčních zařízení a trakčních vozidel na druhách a 

ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel; za tím účelem mohou nařídit, aby přítomné 

fyzické osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprostředně ohrožena jejich 

bezpečnost. Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, lze rozhodnutí oznámit ústně; 

odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno ústně, musí jej 

inspektor uvést v dílčím protokolu. Rozhodnutí o vydaném zákazu musí být oznámeno 

kontrolované osobě písemně bez zbytečného odkladu po dni oznámení ústního rozhodnutí, 

2. práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li 

vykonávána v rozporu se zvláštním právním předpisem, 

· ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 

a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o 

přijatých opatřeních; mohou rovněž navrhovat potřebná technická a jiná opatření k 

odstranění rizik, 

· ukládat fyzické osobě jménem orgánu inspekce práce pořádkovou pokutu za 

nesplnění povinností kontrolované osoby, 



 

   
 

· používat telekomunikační zařízení kontrolované osoby v případech, kdy je jejich 

použití nezbytné k výkonu kontroly, 

· seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný 

stupeň utajení těchto skutečností. 

 

Povinnosti inspektora dle části III., ustanovení § 8 

Inspektor je povinen: 

· prokázat se při výkonu kontroly svým průkazem inspektora, 

· informovat příslušný odborový orgán nebo radu zaměstnanců nebo zástupce pro 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o zahájení kontroly, jestliže u 

kontrolované osoby působí, 

· chránit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby, 

· zachovávat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podal podnět k provedení kontroly, 

· zabezpečit řádnou ochranu pořízených kopií částí dokladů a jejich výpisů a 

zajištěných originálních dokladů proti ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití, 

· vrátit neprodleně kontrolované osobě zajištěné doklady, pominou-li důvody jejich 

zajištění; o pořízení kopií částí dokladů a pořízených výpisech provést záznam do 

protokolu o provedené kontrole, 

· zjistit při kontrole skutečný stav a doložit kontrolní zjištění, 

· pořídit o výsledku kontroly dílčí protokol a protokol; dílčí protokol musí být 

součástí protokolu, 

· seznámit kontrolovanou osobu s obsahem protokolu a předat jí jeho stejnopis; 

seznámení s protokolem potvrzuje kontrolovaná osoba podpisem protokolu, 

odmítne-li kontrolovaná osoba seznámit se s protokolem nebo seznámení s ním 

potvrdit, vyznačí se tyto skutečnost v protokolu, 

· zachovávat mlčenlivost o osobních údajích vztahujících se k fyzickým osobám a o 

obchodním tajemství, o kterých se při výkonu kontroly dověděl. 

 

Přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti práce dle ustanovení § 17 

Fyzická osoba nebo právnická osoba se dopustí přestupku nebo správního deliktu na úseku 

bezpečnosti práce tím, že: 



 

   
 

a) nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost fyzických osob 

zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích, 

b) neplní informační povinnost stanovenou v zákoníku práce, 

c) nezajistí spolupráci osob na jednom pracovišti, aby byli kromě jejích zaměstnanců 

chráněni také zaměstnanci jiné osoby, 

d) přenese náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

zaměstnance, 

e) nezajistí přijetí opatření potřebných k prevenci rizik, ačkoli k tomu má povinnost podle 

zvláštního právního předpisu, 

f) nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v zákoníku práce, 

g) neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, 

mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, ačkoli k tomu má povinnost 

podle zvláštního právního předpisu, 

h) nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu 

nebo nekontroluje jejich používání, 

i) neumístí bezpečnostní značky nebo nezavede signály, ačkoli k tomu má povinnost podle 

zvláštního právního předpisu, 

j) nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, ačkoli k tomu má povinnost podle 

zvláštního právního předpisu, 

k) nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném 

rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, 

l) nepředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného 

pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům, 

m) nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má 

povinnost podle zvláštního právního předpisu, 

n) neohlásí pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím, 

o) nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů, 

p) nevede evidenci fyzických osoby, u nichž byla uznána nemoc z povolání, 

q) neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí, 

r) neplní povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení, 

s) porušuje povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů, 



 

   
 

t) nepřizná právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít důvodně za to, že bezprostředně a 

závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě život nebo zdraví 

jiných fyzických osob, 

u) zaměstná mladisté zaměstnance pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí 

úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních 

zaměstnanců nebo jiných fyzických osoby, 

v) nepřizná odborovým orgánům právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném v zákoníku práce, 

w) nepřizná zaměstnancům právo účasti na řešení otázek souvisejících s bezpečnosti a 

ochranou zdraví při práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, 

x) nezajistí na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat 

jiné návykové látky. 

Pokuty 

Za přestupky a správní delikty lze uložit pokuty do následující výše: 

a) písm. b), c), v), w) a x) lze uložit pokutu až do výše 300 000,- Kč 

b) písm. l), m), n) a p) lze uložit pokutu až do výše 400 000,- Kč 

c) písm. a), g), j), k), q), r), s) a t) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000,- Kč 

d) písm. d), e), f), h), i), o) a u) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000,- Kč 

 

Orgány inspekce práce jsou dále oprávněny: 

• ukládat blokové pokuty (ustanovení § 21, 30 a 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 

v platném znění), 

• podávat příslušné OSSZ návrh na přirážku k pojistnému na sociální zabezpečení 

(ustanovení § 21 zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění), 

 

Ostatní typy dozorů 

Mezi další typy dozorů vůči zaměstnavatelům řadíme dozor orgánem ochrany veřejného 

zdraví, finančních úřadů, dopravních úřadů, živnostenských úřadů, úřadů práce, Policie 

České republiky, požární ochrany, Inspekce životního prostředí, České obchodní inspekce, 

Českého báňského úřadu a jiných.  

 

 



 

   
 

[2.] Příloha č. 2 - Rozšíření vybraných základních pojmů v oblasti BOZP 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) je důležitou součástí péče 

o člověka v jeho pracovním procesu. Jedná se o soubor různých právních, technických, 

technologických, organizačních, zdravotních, hygienických, výchovných a dalších opatření 

zajišťujících ochranu zdraví a života při práci vytvořením kvalitního pracovního prostředí 

zaměstnancům. BOZP se rozumí také vzájemná práva a povinnosti jednotlivých 

zaměstnanců a zaměstnavatelů vztahující se k výkonu konkrétní práce na konkrétním 

pracovišti. Cílem BOZP je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví 

zaměstnanců při práci. Zajištění BOZP je právní povinností zaměstnavatele. Plnění je 

vynucováno státní mocí prostřednictvím kontrolních orgánů státu, a to inspekcí práce 

(SÚIP a OIP), jejichž činnost je vymezena v příloze č. [1.], státní báňskou správou (Český 

báňský úřad, dále jen ČBÚ, a obvodní báňské úřady, dále jen OBÚ) a státním zdravotním 

dozorem (orgány veřejného zdraví – Ministerstvo zdravotnictví, dále jen MZ, Ministerstvo 

obrany, dále jen MO, Ministerstvo vnitra, dále jen MV, a krajské hygienické stanice) a 

zaměstnavateli v rámci dodržování pracovních podmínek. [22][23][24][25] 

Součástí BOZP je bezpečnost práce, jejíž právní úprava zahrnuje obecná pravidla 

chování zaměstnavatele a zaměstnanců upravená především v zákoně č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném znění (dále ZP), a v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (dále zákon o BOZP). [14] [18] 

Jedním z důležitých pojmů je pracovní úraz. Zaměříme-li se nejprve na pojem úraz, 

který není ovšem v legislativě definován, tak obecně se úrazem rozumí takové poškození 

zdraví, které nastalo nezávisle na vůli postiženého násilným, náhlým, resp. krátkodobým 

působením zevní příčiny, ať již je tato příčina jakékoliv povahy - fyzikální, mechanická, 

termická, chemická, psychogenní, popř. biologická (Arnoldová, 2004, s. 157). Aby bylo 

dokázáno, že jde o úraz, musí úraz náhle vzniknout nezávisle na vůli postiženého a 

úrazový děj neboli zevní příčina úrazu, musí mít za následek poškození zdraví, které se 

může ukázat buď bezprostředně po úrazu, nebo se projeví v pozdější době. Poškozením 

zdraví se myslí identifikovatelný, nepříznivý fyzický nebo psychický stav způsobený 



 

   
 

a/nebo zhoršující se pracovní činností a/nebo situací spojenou s prací (Šenk, 2009, s. 14). 

Tím se dostáváme k pojmu pracovní úraz. [2][9] 

Při posuzování a vyvozování právních důsledků z pracovních úrazů je třeba vyjít 

z pojmu pracovní úraz, jak jej definuje ustanovení § 380 ZP, kdy pracovním úrazem je 

poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobý, 

náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro 

plnění pracovních úkolů. Pracovním úrazem není úraz, který se stane na cestě do 

zaměstnání a zpět do místa bydliště, nebo mimo areál pracoviště do stravovacího zařízení 

nebo do zdravotnického zařízení mimo objekt zaměstnavatele. Pojem pracovní úraz se tedy 

skládá ze dvou složek – z úrazu a z plnění pracovních úkolů nebo přímé souvislosti s ním. 

Pojem úraz neboli úrazový děj, jak již bylo řečeno, ani ZP blíže nevymezuje, ale je pro něj 

typická jeho neočekávanost, neboť zaměstnanec sám nemůže úraz odvrátit svou vůlí ani 

mu nijak zabránit. [14] 

Podle rozhodnutí soudů se úrazem rozumí porucha zdraví – tělesného nebo 

duševního – vyvolaná zpravidla náhlou vnější příčinou (Jouza, 2002, s. 249). Vždy však 

zde musí existovat vyjádření lékaře, který musí potvrdit, že k úrazu došlo v důsledku 

nadměrného psychického nebo fyzického zatížení, na které organismus poškozeného 

zaměstnance není zvyklý. Proto soudní rozhodnutí vymezilo obsah pojmu pracovní úraz 

tak, že se jím rozumí porucha zdraví způsobená zaměstnanci při plnění pracovní úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním nezávisle na jeho vůli, náhlým, násilným a krátkodobým 

působením vnějších vlivů. Zaměstnanec nemůže sám úraz odvrátit svou vůlí ani mu nijak 

zabránit.  [6] 

K úrazu dochází buď náhlým působením zevních sil (např. pádem břemena na 

pracovníka) nebo působením vlastní tělesné síly (např. zakopnutí, upadnutí). Mezi příčiny 

úrazu řadíme i působení chemických nebo jiných látek, s nimiž zaměstnanec přichází v 

pracovním procesu do styku (např. poleptání kyselinou, ale i světlo, teplo, plyny, jedy). 

Nemusí jít avšak výlučně o tělesné zranění, ale o jakékoliv jiné porušení zdraví. V 

pochybnostech bude věcí znaleckého posudku, aby se prokázala tzv. příčinná souvislost 

mezi úrazem a např. neobvyklým a nadměrným zvýšením třeba i duševní námahy. Úrazem 

tedy může být za určitých okolností i úpal, omrznutí nebo otrava nebo i infarkt myokardu. 



 

   
 

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel dle ustanovení § 366 ZP odpovídá za škodu 

vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem, odpovědnost zaměstnavatele za škodu je 

probírána v jiné kapitole, je třeba v souvislosti s výkladem pojmu pracovní úraz zkoumat, 

jestli k úrazu došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Stejně tak 

pro vlastní odpovědnost zaměstnavatele není rozhodující, zda zaměstnanec utrpěl úraz na 

pracovišti zaměstnavatele, či u jiného zaměstnavatele. Obsah pojmu plnění pracovních 

úkolů je detailně rozpracován v ustanovení § 25 Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., v platném 

znění, kterým se provádí ZP a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů. [14] 

Naproti tomu se s definicí smrtelného úrazu setkáváme nikoliv v ZP, ale 

v ustanovení § 2 Nařízení vlády č. 494/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, ve znění platném do 31.12.2010, 

a nově v ustanovení § 3 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu, v platném znění, s účinností od 1.1.2011, kdy se pro statistické 

účely smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky 

úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do jednoho roku zemřel. [14] 

Stejně tak v ZP není uvedena přesná definice pojmu nemoci z povolání. Nemocemi 

z povolání jsou nemoci uvedené v právních předpisech o sociálním zabezpečení, jestliže 

vznikly za podmínek tam uvedených. Jejich výčet je uveden v Nařízení vlády č. 290/1995 

Sb.,  v  platném  znění,  kterým  se  stanoví  seznam  nemocí  z  povolání.  Tento  seznam  je  

rozdělen celkem do šesti částí na nemoci z povolání způsobené chemickými látkami, 

nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory, nemoci z povolání týkající se dýchacích 

cest, plic, pohrudnice a pobřišnice, nemoci z povolání kožní, nemoci z povolání přenosné a 

parazitární a nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli. Nemocí z povolání 

se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek. Jako 

nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením do seznamu, a to od 

jejího zařazení a za dobu nejvýše 3 let nazpět. Postup při posuzování nemoci z povolání a 

seznam pracovišť, které toto posuzování provádí, je upraven vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví č. 342/1997 Sb., v platném znění, kterou se stanoví postup při uznávání 

nemocí z povolání, v platném znění. Odpovědnost zaměstnavatele v souvislosti s nemocí z 

povolání je absolutní a nelze se jí zbavit. [30] 



 

   
 

Úrazová prevence je součástí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zaměstnavatelé jsou povinni bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů 

a nemocí z povolání, vést jejich evidenci, oznamovat je příslušným orgánům a provádět 

opatření potřebná k nápravě.  

S pojmem úrazová prevence úzce souvisí i prevence rizik. V § 102 ZP jsou 

vymezeny základní požadavky na prevenci rizik. V odstavci 2 tohoto ustanovení je 

prevence rizik vymezena jako veškerá ustanovení a opatření, která jsou zavedena nebo se 

plánují na všech stupních činnosti podniku k prevenci nebo ke snížení pracovních rizik, 

vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, tak jak se o nich zmiňuje ustanovení § 349 ZP, a z opatření zaměstnavatele, která 

mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. Každá lidská činnost, tím spíše činnost zaměstnance v pracovním 

procesu, je zdrojem rizika. Zaměstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik, tyto 

úkoly zajišťuje především svým odborně způsobilým zaměstnancem. Nemá-li odborně 

způsobilého zaměstnance a není-li sám odborně způsobilý, je povinen zajistit provádění 

úkolů v prevenci rizik prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby. [14] 

Pojem riziko není v žádném zákoně vymezen a je třeba se řídit úpravou v evropských 

technických normách, kde se uvádí, že riziko je zdroj možného zranění nebo poškození 

zdraví (Šenk, 2009, s. 247). Rizikem se dle ZP myslí kombinace pravděpodobnosti a 

rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví zaměstnance vystaveného v pracovním 

procesu jednomu nebo více potencionálním zdrojům pracovních úrazů nebo ohrožení 

zdraví zaměstnance; riziko v největším počtu pramení ze špatného uspořádání pracoviště, 

působení rizikových faktorů, volby a použití pracovních prostředků, pracovních postupů a 

režimů práce, úrovně vzdělání zaměstnanců a jejich poučení k práci nebo jejich 

nepříznivého zdravotního stavu. Dle výkladu z hlediska BOZP je rizikem pravděpodobnost 

výskytu nějaké události s nežádoucími následky. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat 

rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.[14][9] 

Rizikovou prací, se dle ustanovení § 39 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, v platném znění, rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z 

povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a 

dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany 

veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. Kategorizace prací dle zákona 



 

   
 

č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 432/2003 Sb., v platném znění, je rozdělena do 4 

kategorií na základě vyhodnocení rizikových faktorů pracovního prostředí. Je to ta 

charakteristika pracovního prostředí, která obvykle svými vlastnostmi může poškozovat 

zdraví zaměstnanců. Tyto rizikové faktory pracovního prostředí, kterých je 13, jsou 

vymezeny ve vyhlášce MZ 432/2003 Sb. Jedná se o prach, chemické látky, hluk, vibrace, 

neionizující záření včetně elektromagnetického pole, ionizující záření, fyzickou zátěž, 

pracovní polohu, teplo, chlad, psychickou zátěž, zrakovou zátěž, biologické činitele. 

[24][33] 

Dle ZP by měli zaměstnavatelé vyhodnotit rizika možného ohrožení a použít je při 

odborné přípravě zaměstnanců, při stanovení osobních ochranných pracovních prostředků, 

při stanovení priorit na úseku bezpečnosti práce a dle ustanovení § 133 odst. 1 písm. b ZP 

informovat zaměstnance do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena. V praxi 

tato hodnocení provádí zpravidla bezpečnostní technik nebo jiná osoba s patřičnými 

odbornými znalostmi. Zákon předepisuje pouze povinnost rizika vyhodnotit a přijmout 

vhodná opatření k omezení jejich vlivů (typicky osobní ochranné pracovní prostředky). 

Jako vodítko pro přijímání bezpečnostních opatření mohou sloužit zásady, které jsou 

příkladně uvedeny v odst. 5 ustanovení § 102 ZP. [14] 

[49] Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) jsou dle ustanovení § 104 

ZP ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat 

jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené Nařízení 

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

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, v platném znění, 

a Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky, v platném znění. [14][32] 

 

 



 

 

 

[3.] Příloha č. 3  - Povinnosti zaměstnavatele dle ustanovení §§ 101-105 ZP [14] 

 

V prvním odstavci ustanovení § 101 je vymezeno, že zaměstnavatel je povinen 

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

ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají výkonu práce, v odstavci 5 je tato povinnost 

rozšířena na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho 

pracovištích. Tato odpovědnost je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností 

vedoucích zaměstnanců, proto je mylné se domnívat, že odpovědnost nese bezpečnostní 

technik či dokonce mzdová účetní, která zpravidla vyplňuje hlášení pracovních úrazů. 

Nejvážnější důsledky má nedodržení zásad BOZP posléze v případech vzniku PÚ a nemocí 

z povolání, kdy se zkoumá, které zásady BOZP byly porušeny a do jaké míry kterým 

účastníkem pracovněprávního vztahu. Proto je třeba toto ustanovení stejně jako 

ustanovení § 102 ZP obsahující základní zásady prevence rizik chápat jako preventivní 

s hlavním cílem chránit zdraví zaměstnanců. 

V ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) ZP povinnost zaměstnavatele zajistit 

zaměstnancům podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny 

o BOZP zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na 

ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.  

 Dle ustanovení § 103 je zaměstnavatel povinen:  

- nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce neodpovídající jeho schopnosti a 

zdravotní způsobilosti, přičemž jeho schopnosti na základě vzdělání, praxe a jiných 

požadavků posuzuje sám zaměstnavatel, ale zdravotní způsobilost by měl posoudit lékař a 

teprve na základě jeho vyjádření, by se měl zaměstnavatel rozhodnout, zda osobu na pozici 

obsadí či případně dojde ke změně pracovního poměru, jestliže pracovník již danou činnost 

vykonával a přestal splňovat stanovené požadavky.  

- sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči 

dle zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, v platném znění. Zaměstnavatel je povinen 

zajistit lékaře, který pro něj bude vykonávat nejen závodní preventivní péči ale i 

poradenskou činnost jak pro něj i tak i jeho pro zaměstnance. Lékařských prohlídek 

zaměstnanců je několik, nejdůležitější je vstupní, která se provádí před přijetím pracovníka 

do zaměstnání, tak i při změně práce, dále periodické nebo výstupní, které jsou však 



 

 

opomíjeny.  Prohlídky jsou stanoveny ve směrnici MZ PP-265-20.11.67 o posuzování 

zdravotní způsobilosti k práci ve znění směrnic uvedených ve Věstníku MZ a činí 1, 2 

nebo 3 roky. V § 15 této směrnice MZ je pro tzv. řadové prohlídky, tj. pro práce bez rizika, 

stanovena periodicita 5 let a u zaměstnanců starších 50 let 3 roky.  

- zajistit zaměstnancům školení BOZP, které se týká jejich práce a pracoviště a pravidelně 

ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování, v odst. 2 a 3 

je povinnost zaměstnavatele rozšířena na školení právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví, kdy sám zaměstnavatel určuje obsah a četnost školení a 

způsob jeho ověřování včetně vedení dokumentace o provedeném školení. Zákonem je 

pouze regulováno, kdy musí být školení opakována, tj. je-li zaměstnanec vystaven 

závažným rizikům a v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci. Školení provádí odborně způsobilá osoba a četnost opakování je 

obvykle stanovena v rozmezí 1 až 3 let. Ověřování znalostí bývá formou testu a je 

vyžadováno pouze u vedoucích zaměstnanců, neboť nadřízený vedoucí zaměstnanec 

zajišťuje školení o BOZP při nástupu zaměstnance do práce, při změně druhu práce nebo 

pracovního zařazení, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních 

prostředků, nebo změny technologických nebo pracovních postupů, a v dalších případech, 

které mají podstatný vliv na BOZP. Každý zaměstnanec by měl mít svůj zápisník 

bezpečnosti práce, který by měl obsahovat údaje o školení o BOZP, o požární ochraně, o 

pracovním řádu, o školeních dle zvláštních právních předpisů a o provedených zdravotních 

prohlídkách. Tento doklad je vyžadován při každém šetření pracovního úrazu OIP.    

- umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm v souvislosti s bezpečností 

práce vedena, neboť zaměstnanec má právo nahlížet i do evidence týkajících se jeho 

pracovní doby, pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, do jeho účtu mzdy a pořizovat si 

z nich výpisy (Šenk, 2009, s. 107). [9] 

- zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci a vybavit pracoviště, na kterých se 

pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první pomoc a prostředky umožňujícími přivolat 

rychlou lékařskou pomoc. Mimoto musí dle ustanovení § 108 odst. 3 písm. a) ZP určit 

zaměstnance k organizování poskytnutí první pomoci. Poskytnutí první pomoci je 

považováno dle ustanovení § 202 ZP za výkon občanské povinnosti a podle § 274 je 

ošetření při první pomoci a cesta do zdravotnického zařízení a zpět v přímé souvislosti 



 

 

s plněním pracovních úkolů, což má význam při posuzování délky odpracované doby, 

náhrady mzdy a odškodňování pracovního úrazu.  

- a mnoho dalších včetně poskytnout zvláštní ochrany těhotným zaměstnankyním, 

zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním do konce devátého měsíce po porodu. 

V takovém případě je zaměstnavatel povinen informovat je o rizicích, kterým mohou být 

vystaveni a o opatřeních, které zaměstnavatel přijme k ochraně jejich bezpečnosti nebo 

zdraví dítěte a přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek. 

Ustanovení § 104 se zabývá osobními ochrannými pracovními prostředky, které 

poskytuje zaměstnavatel podle vlastního seznamu zpracovaného na základě zhodnocení 

rizik a konkrétních podmínek na pracovišti. Jedná se o prostředky individuální ochrany, 

které musí být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání 

nesmí představovat další riziko. OOPP jsou určeny k ochraně hlavy, tj. lebky, sluchu, 

zraku, dýchacích orgánů, obličeje a celé hlavy; horních končetin, tj. rukou, paží; dolních 

končetin, tj. chodidel, nohou; různých částí těla, tj. pokožky, trupu, břicha a celého těla. 

Regulace v ZP je doplněna prováděcími předpisy a to především Nařízením vlády č. 

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

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 

Nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky, v platném znění, a přejímá také nároky určené směrnicí Rady 

89/654/EHS, o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích. [32][37] 

Zaměstnavatel je dle ustanovení § 104 povinen:  

- poskytovat OOPP bezplatně svým zaměstnancům pro vykonávání činností, při 

nichž je nelze chránit technickými či organizačními opatřeními před riziky nebo 

v prostředí, v němž obuv či oděv podléhají mimořádnému opotřebení nebo znečištění.  

Mimořádné znečištění je spojeno se situací, kdy zaměstnanec nemůže při práci používat 

své obvyklé oblečení nebo obuv a je tedy zapotřebí věcí pracovních (např. montérky).   

- informovat zaměstnance o pracovních rizicích a o opatřeních přijatých k jejich 

odstranění či minimalizaci a v této souvislosti přidělit zaměstnanci příslušné OOPP 

s požadavkem na jejich hospodárné zacházení, neboť tyto prostředky jsou sice přidělovány 

zaměstnanci k trvalému používání nebo na nezbytně nutnou dobu po dobu výkonu jeho 

práce, ale jsou majetkem firmy, tzn. že zaměstnanec je povinen při rozvázání pracovního 

poměru tyto přidělené OOPP vrátit.  



 

 

- vést evidenci o OOPP předaných zaměstnancům na evidenčních listech a poté tyto 

listy předkládat na vyžádání nebo v rámci inspekce orgánům státního odborného dozoru. 

Běžnou každodenní kontrolu těchto prostředků provádí samotný zaměstnanec a případné 

nedostatky hlásí svému nadřízenému, který provádí kontrolu jejich funkčnosti a také to, že 

je zaměstnanec vůbec používá. Žádný právní předpis nepřikazuje zaměstnanci používat 

ochranné prostředky po celou pracovní dobu při veškeré pracovní činnosti, proto by měla 

být vydána zaměstnavatelem vnitřní směrnice, která je rovněž orgány odborného dozoru 

vyžadována a kontrolována.  

- poskytovat zaměstnancům bezplatně mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na 

základě seznamu, který zaměstnavatel zpracuje při zhodnocení rozsahu znečištění 

zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami, za dezinfekční prostředky 

se považují též ochranné masti, včetně poskytnutí ochranného nápoje. 

- pokud je při trvalé práci, zařazené jako riziková, nezbytné, aby zaměstnanec 

nepřetržitě používal OOPP k omezení působení rizikových faktorů, musí být během této 

práce zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž může zaměstnanec OOPP odložit; počet 

bezpečnostních přestávek se upravuje podle charakteru práce a pracovních podmínek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[4.] Příloha č. 4 – Okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o 

úrazu dle Nařízení 201/2010  

§ 4 

(1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu 

- územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti 

s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin 

- odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, 

která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace 

úrazem postiženého více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu 

hospitalizace předpokládat 

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

vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného 

právního předpisu 

- zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil 

- zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn 

 

(2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu 

- územně příslušnému útvaru Policie ČR,  

- odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, 

která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,  

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

vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,  

- zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil 

- zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 6 

Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne 

následující měsíce 

- územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti 

s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin 

- příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, 

která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,  

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

vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,  

- zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn 

- organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

 

§ 7 

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 

5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl, 

- územně příslušnému útvaru Policie ČR,  

- příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, 

která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,  

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

vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,  

- zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn 

- organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[5.] Příloha č. 5 – Přehled lhůt hlášení a zasílání záznamu o úrazu dle Nařízení 201/2010 
PŘEHLED LHŮT HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU 

Úkon         Lhůta   Poznámka 
Oznámení pracovního úrazu svému nadřízenému   bezodkladně  § 106, odst. 4 písm. h) ZP 
postiženým zaměstnancem – pokud mu to jeho zdravotní 
stav dovolí – a pracovního úrazu jiné osoby, jehož byl 
zaměstnanec svědkem       
 
Vyšetření příčin a okolností vzniku pracovního   vždy, všechny pracovní úrazy  § 105, odst. 1 ZP 
úrazu 
(za účasti příslušného odborového orgánů nebo zástupce 
pro oblast BOZP) 
 
Vedení evidence v knize úrazů o všech pracovních   vždy, všechny pracovní úrazy  § 105, odst. 2 ZP 
úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní 
neschopnost přesahující tři kalendářní dny 
 
Vyhotovení záznamu a vedení dokumentace o  - pokud došlo po zranění k pracovní      §105, odst. 3 ZP 
pracovních úrazech    neschopnosti delší než 3 kalendářní dny 

     - pokud došlo k úmrtí zaměstnance 
 
Sepsání záznamu o pracovním úrazu            - nejpozději do 5 pracovních dnů po   § 1 nař. vl. 494/2001 Sb.
      oznámení pracovního úrazu 
 
Ohlášení pracovního úrazu     bez zbytečného odkladu 
- zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho   
- u agenturního zaměstnávání nebo     § 3 odst. 1 nař. vl. č. 494/2001 Sb. 
zranil-li se zaměstnanec u cizí organizace na pracovní cestě 
- odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců 
 
 
- státnímu zástupci nebo územně příslušnému  - nasvědčují-li zjištěné skutečnosti 
útvaru Policie ČR     tomu, že v souvislosti s pracovním 

     úrazem byl spáchán trestní čin 
 
- příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce  - vyžaduje-li poškození zdraví    
příslušnost inspektorátu podle místa   hospitalizaci zaměstnance delší než 5   
úrazu      dní 
 
- příslušné pojišťovně, u které je zaměstnavatel  - vždy, když se jedná o pracovní úraz, 
pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při  kdy dochází k pracovní neschopnosti 
pracovním úrazu      delší jak tři kalendářní dny 
 
 
 
Ohlášení smrtelného pracovního úrazu   bez zbytečného odkladu      § 3 odst. 2 nař. vl. 494/2001 Sb 
 
kromě výše uvedených orgánů též   - při poškození zdraví, které způsobilo 
- příslušné zdravotní pojišťovně   smrt po úrazu nebo na jehož následky 

     zaměstnanec zemřel nejpozději do 1  
      roku    
 
Zaslání záznamů o pracovních úrazech 
- příslušnému Oblastním inspektorátu práce  - za uplynulý kalendářní měsíc  § 4 nař. vl. č. 494/2001 Sb. 
- příslušné zdravotní pojišťovně   nejpozději do pátého dne 

     následujícího měsíce     

Zaslání záznamů o smrtelných pracovních úrazech 
- Policii ČR 
- příslušnému Oblastním inspektorátu práce  - nejpozději do 5 pracovních dnů po 
- příslušné zdravotní pojišťovně    ohlášení smrtelného úrazu           § 5 nař.vl. č. 494/2001 Sb.



 

 

 

[6.] Příloha č. 6 – Grafické znázornění souvislostí při vzniku pracovního úrazu 
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[7.] Příloha č. 7 – Vzor záznamu o úrazu dle Nařízení 201/2010  

7. úrazem postižený je

4. Druh práce (KZAM):

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

Pohlaví:

3. Státní občanství:

5. Činnost, při které k úrazu došlod):

C. Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci

1. Jméno:

2. Datum narození:

3. Místo, kde k úrazu došloc):

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

1. IČO: 2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v 
jehož rámci k úrazu došlo:Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):
3. Místo, kde k úrazu došlo:

ZÁZNAM O ÚRAZU

Evidenční číslo záznamua):

Evidenční číslo zaměstnavateleb):

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

4. Bylo místo úrazu pravidelným 
pracovištěm úrazem postiženého 

1. IČO:

Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):

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

8. Trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu:

Od: Do: Celkem kalendářních dnů:

D. Údaje o úrazu

1. Datum úrazu:

    Hodina úrazu:

2. Počet hodin odpracovaných 
bezprostředně před vznikem úrazu:

    Datum úmrtí úrazem postiženého zaměstnance:

smrtelném

s hospitalizací delší než 5 dnů

ostatním

Ano

Muž Žena

Zaměstnanec v pracovním poměru
Zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Osoba vykonávající činnosti nebo poskytující sl. mimo pracovněprávní vztahy (§12 Zákona 

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 a specializované 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 zdravotnicých povolání a k výkonu činností souvisejících s 
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních), ve znení pozdějších předpisů)

 



 

 

8. Byla u úrazem postiženého zaměstnance zjištěna 
přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek?
9. Popis úrazového děje, rozvedení popisu místa, příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu. 
(V případě potřeby připojte další list)

6. Co bylo zdrojem úrazu?

a)

3. Druh zraněníe):

7. Proč k úrazu došlo? (příčiny)

5. Počet zraněných osob celkem:

4. Zraněná část těla:

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 výbu

stroje a zařízení stabilní

lidé, zvířata nebo přírodní živly

elektrická energie

jiný, blíže nespecifikovaný zdroj

pro poruchu nebo vadný stav některého ze 
zdrojů úrazu

pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení 
rizika

pro závady na pracovišti

pro nedostatečné osobní zajištění zam
včetně osobních ochranných pracovních prost

pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo 
pokynů zaměstnavatele úrazem posti
zaměstnance

pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání 
lidského činitele

pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod

 

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 



 

 

  

E. Vyjádření úrazem postiženého zaměstnace a svědků úrazu 

  

                                                 
  
    Úrazem postižený zaměstnanec 

datum, jméno a podpis 
  
   

datum, jméno a podpis 
  
   

datum, jméno a podpis 
  

Svědci 

   



 

 

datum, jméno a podpis 
  
   

Zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při prácig) 

datum, jméno a podpis 
  
   

Zástupce odborové organizace g) 

datum, jméno a podpis 
 
  

datum, jméno a podpis 

Za zaměstnavateleg) 

pracovní zařazení:  

a) Vyplní orgán inspekce práce, popřípadě orgán báňské správy. 
b) Vyplní zaměstnavatel. 
c) Uvede se typ pracoviště, pracovní plochy nebo lokality, kde byl úrazem postižený zaměstnanec 
přítomen nebo pracoval těsně před úrazem, a kde došlo k úrazu, například průmyslová plocha, stavební 
plocha, zemědělská nebo lesní plocha, zdravotnické zařízení, terciální sféra - úřad. 
d) Činností se rozumí hlavní typ práce s určitou délkou trvání, kterou úrazem postižený 
zaměstnanecvykonával v čase, kdy k úrazu došlo, například svařování plamenem. Nejedná se o konkrátní 
úkon, například zapálení hořáku při svařování plamenem. 
e) Uvede se následek zranění, například zlomenina, řezné poranění, traumatická amputece, pohmoždění, 
popálení, otrava, utonutí. 
f) Porušení předpisů se týká jak předpisů právních, tak i ostatních a konkrétních pokynů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, daných zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu 
nadřízení ve smyslu §349 odst. 1 a 2 Zákoníku práce. Předpisy se rozumí předpisy na ochranu života a 
zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické 
normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s 
hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými 
přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 
g) V případě, že některá z osob, které záznam o úrazu podepisují, chce podat vyjádření, učiní tak na 
zvláštním listě, který se k záznamu o úrazu připojí. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

[8.] Příloha č. 8 – Vzor záznamu o úrazu – hlášení změn dle Nařízení 201/2010  
 
ZÁZNAM O ÚRAZU - HLÁŠENÍ ZMĚN 
 
             Evidenční číslo záznamua):       
             Evidenční číslo zaměstnavatele b):       
 
 
Údaje o zaměstnavateli, který záznam o úrazu odeslal: 

IČO:        Název zaměstnavatele:       
Adresa:        

 
Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci a o úrazu: 

  Jméno:         Datum úrazu:       
  Datum  narození:          Místo, kde k úrazu došlo:       

 
 
Hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 kalendářních dnů 

  ano    ne 
 
 
 
C 8 - Trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu 
od:        do:        celkem kalendářních dnů:       
 
 
D 1 – Úrazem postižený zaměstnanec na následky poškození zdraví při úrazu zemřel dne: 
      
 
 
Jiné  změny:        

 

 
 

Úrazem postižený zaměstnanec 
 

 
 

datum, jméno a podpis 
  

 
a) Vyplní orgán inspekce práce, popřípadě orgán báňské správy b) Vyplní zaměstnavatel 
 

Za zaměstnavatele 
 

 
 

datum, jméno a podpis 
 
pracovní zařazení:       



 

 

[9.] Příloha č. 9 – Práva zaměstnanců dle ustanovení § 106 ZP [14] 

 

Zaměstnanci podle tohoto ustanovení mají především právo:  

 - na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jejich 

práce a na srozumitelné informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Právo 

na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaručenou v ustanoveních § 28 a § 31 

v zákoně č. 2/1992 Sb., Listina základních práv a svobod, a v mezinárodních smlouvách, 

jako je Evropská sociální charta, úmluva Mezinárodní organizace práce, které Česká 

republika ratifikovala a je jimi vázána. Každý zaměstnanec má právo být informován o 

rizicích spojených s prací, kterou vykonává a s pracovním místem, jeho vybavením a 

uspořádáním, kde práci vykonává. Právo na srozumitelné informace se týká především 

zaměstnaných cizinců, ale i neslyšících či nevidomých osob.  

- na odmítnutí pracovat v prostředí, o němž se domnívá, že bezprostředně a 

závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných 

osob, např. hlukem, zvýšenou nebo vysokou prašností, chladem, horkem. Takové 

odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.  

- sdělení podezření na ohrožení svého života nebo zdraví svému nadřízenému, jehož 

povinností je odstranit příčiny odmítnutí práce nebo ohrožujících faktorů pracovního 

prostředí, vysvětlit zaměstnanci pracovní postup, který souvisí s jeho pracovním úkolem, a 

seznámit zaměstnance s pracovními riziky a všemi opatřeními, které firma provedla 

k jejich odstranění nebo minimalizaci, včetně OOPP, které musí zaměstnanec obdržet před 

započetím práce a s jejich funkcí a použitím musí být seznámen. 

Mezi základní povinnosti zaměstnanců patří:  

- 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, přičemž znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních 

předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 

nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. 

-  pracovat  svědomitě a  řádně podle  svých  sil,  znalostí  a  schopností  a  plnit  pokyny  

svých nadřízených 

-  dodržovat  právní  a  ostatní  předpisy  vztahující  se  k  jeho  práci  a  řídit  se  zásadami  

bezpečného chování na pracovišti a informacemi a pokyny zaměstnavatele. S tím souvisí 



 

 

výslovný zákaz přinášet a požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky na 

pracovišti nebo v pracovní době i mimo něj, kdy zaměstnavatel považuje jejich požívání na 

pracovištích firmy za závažné porušení pracovní kázně a za důvod k okamžitému přerušení 

pracovního poměru, stejně tak zákaz kouření na pracovištích, kde pracují také nekuřáci, a 

zákaz vstupu na pracoviště a do prostorů, kam nebyli pracovně vysláni. V případě, že 

zaměstnavatel má podezření na požití alkoholických a jiných návykových látek, může 

nechat svého zaměstnance podrobit se vyšetření.   

- účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí 

- používat OOPP a ochranná zařízení a tyto neměnit ani nevyřazovat z provozu 

- podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným 

zvláštními právními předpisy jako je např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, 

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nebo zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích, v platném znění.  

- 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 vznik mimořádné události nebo 

nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a 

ochranných systémů určených k jejich zamezení, a podle svých možností se účastnit jejich 

odstraňování.  

- bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj PÚ, pokud mu to jeho zdravotní 

stav dovolí, nebo PÚ jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl 

svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. 

- zajistit poskytnutí první pomoci nebo ji postiženému kolegovi poskytnout, pokud 

byl zaměstnanec sám předem odborně vyškolen, následně ohlásit svůj PÚ, pokud to 

zdravotní stav dovoluje, nebo pracovní úraz kolegy svému nadřízenému nebo osobě určené 

evidovat pracovní úrazy v knize úrazů 

- pokud došlo k PÚ s DPN delší než 3 kalendářní dny, musí postižený zaměstnanec 

popsat, jak k pracovnímu úrazu došlo, a podepsat záznam o svém pracovním úrazu (pokud 

to zdravotní stav dovoluje), který zpracovává jeho přímý nadřízený, sám musí obdržet 

kopii tohoto záznamu. 

 



 

 

[10.] Příloha č. 10 – Odpovědnost zaměstnavatele dle ustanovení § 365 ZP [14] 

 

Výkon práce zaměstnanců je spojen s odpovědností svému zaměstnavateli za jím 

způsobenou škodu, ale stejně tak zaměstnavatel je odpovědný zaměstnanci za škodu, která 

mu vznikla při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s ním. 

Předpokladem odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou v důsledku pracovního 

úrazu nebo nemoci z povolání je:  

- škoda na straně zaměstnance, případně jeho pozůstalých 

- objektivní skutečnost (událost), kdy stačí, že se úraz stal zaměstnanci při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, a proto zaměstnavatel odpovídá za 

škodnou událost a její výsledek, 

- příčinná souvislost mezi objektivní skutečností (událostí) a škodou (Jouza 2002, 

s.250). [6] 

Ustanovení § 366 ZP vymezuje odpovědnost zaměstnavatele zaměstnanci za 

škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním, a škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec 

naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká 

nemoc z povolání, kterou byl postižen. Stejné ustanovení vymezuje odpovědnost 

zaměstnavatele za náhradu škodu v důsledku pracovního úrazu, přestože neporušil žádnou 

právní povinnost nebo právní předpis zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

svých zaměstnanců, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí na základě 

ustanovení § 367 ZP. Této odpovědnosti se však nelze zprostit, utrpí-li zaměstnanec 

pracovní úraz při odvrácení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící 

životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal.  

K úplnému zproštění odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání může dojít ve dvou případech, a to prokáže-li zaměstnavatel, že škoda 

byla způsobena porušením právních nebo ostatních předpisů nebo pokynů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak jak uvádí ustanovení § 273 ZP nebo předpisy 

vydané ústředními orgány, (patří sem i vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 

Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 

pozemních komunikacích), neboť svým obsahem směřuje k tomu, aby byla zajištěna 

bezpečná doprava na komunikacích), ačkoliv byl s nimi řádně seznámen a jejich znalost a 



 

 

dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány. Zaměstnavatel musí prokázat, že 

porušení předpisů nebo pokynů je v příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání, jakož i to, že jejich dodržování soustavně kontroloval. Druhý případ je ten, že 

si škodu přivodil postižený zaměstnanec v důsledku své opilosti nebo zneužití jiných 

návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit.  

V obou výše uvedených případech může dojít i jen k částečnému zproštění 

odpovědnosti zaměstnavatele, ale i tak to musí zaměstnavatel prokázat. K částečnému 

zproštění odpovědnosti zaměstnavatele vede především ta skutečnost, že zaměstnanec si 

počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování, z kterého je zřejmé, že ačkoliv neporušil 

právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 

být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání není možné 

považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce. Rozdíl proti úplnému 

zproštění odpovědnosti je skutečnost, která umožňuje dovolávat se zprošťovacího důvodu, 

není jedinou příčinou vzniklé škody (pracovního úrazu), nýbrž je jednou z příčin. Musí zde 

existovat ještě další příčina, na které zaměstnanec nenese vinu (Jouza, 2002, s. 262). [6] 

Zprostí-li se dle ustanovení § 367 ZP zaměstnavatel odpovědnosti zčásti, určí 

zaměstnavatel část škody, kterou nese zaměstnanec, podle jeho míry zavinění, a to i 

v případě, že škoda vznikla porušením bezpečnostního předpisu jak ze strany postiženého, 

tak i ze strany zaměstnavatele. Míra zavinění zaměstnance tak může být vyšší než míra 

zaměstnavatele. Jde-li však o lehkomyslnost zaměstnance, zaměstnavatel uhradí 

postiženému alespoň jednu třetinu škody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

[11.] Příloha č. 11 – Náhrada škody dle ustanovení § 369 ZP [14] 

 

Jednotlivé nároky náhrady škody:  

- náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, která přísluší 

zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu a plnou 

výší nemocenského, a to i v případě jeho další pracovní neschopnosti z důvodu téhož 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

- náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při 

uznání invalidity 1-3. stupně, kdy tento nárok zůstává i po skončení pracovní 

neschopnosti za předpokladu, že náhrada trvá i nadále, a příčina této ztráty spočívá 

v utrpěném pracovním úrazu. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil 

věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. 

- náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, které se poskytují 

jednorázově dle vyhlášky MZ č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění, v platném znění, na základě bodového ohodnocení, což znamená, 

že tyto náhrady jsou v právním předpisu vyjádřeny příslušným počtem bodů, kterým bylo 

ztížení společenského uplatnění ohodnoceno v lékařském posudku. Výše odškodnění za 

bolest a za ztížení společenského uplatnění se určila částkou 120,- Kč za jeden bod. Dle 

odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění z jednoho poškození na zdraví 

může být zvýšeno až o polovinu, a ve zvlášť výjimečných případech hodných 

mimořádného zřetele může soud odškodnění přiměřeně zvýšit nad stanovené nejvyšší 

výměry odškodnění (Arnoldová, 2004, s. 168). [2][35] 

- náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s léčením, jde především o 

náklady, které musel poškozený zaměstnanec vynaložit za léky i za pobyt v nemocnici, 

v lázních včetně nákladů za návštěvy rodinných příslušníků v nemocnici, případně další 

výdaje vynaložené účelně v souvislosti s léčením, např. dietní stravování. Mezi náklady 

léčení lze zahrnout i náklady, kdy postižený zaměstnanec v důsledku svého zdravotního 

stavu potřebuje pomoc jiné osoby, kterou si sám zajistil a která o něho pečuje. 



 

 

- náhradu za věcnou škodu, která se hradí tehdy, prokáže-li zaměstnanec, že škodu 

utrpěl v souvislosti s pracovním úrazem. Rozlišujeme dva pojmy, a to škodu na věcech a 

věcnou škodu v důsledku pracovního úrazu. O škodu na věcech jde např. tedy, když si 

zaměstnanec při pracovním úrazu rozbije hodinky, které měl u sebe, poškodil oděv. Pojem 

věcná škoda je poněkud širší a zahrnuje v sobě i náklady spojené s obstaráváním 

domácnosti, zvýšené náklady na stravu (Jouza, 2002, s. 268). [6] 

V případě, že pracovník následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

zemřel (ustanovení § 375 ZP), je zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti 

poskytnout:  

- náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s léčením 

- náhradu přiměřených nákladů spojených pohřbem  

- náhradu nákladů na výživu pozůstalých, která přísluší těm pozůstalým, kterým 

zemřelý poskytoval výživu nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do které by tuto 

povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, kdy by zemřelý zaměstnanec 

dosáhl 65 let věku.  Při výpočtu této náhrady se vychází z průměrného výdělku zemřelého 

a výši určuje ustavení § 377 odst. 2 ZP. 

- jednorázové odškodnění pozůstalých náleží manželu a nezaopatřeným dětem, 

které mají nárok na sirotčí důchod, a to každému ve výši 240 000,- Kč. V odůvodněných 

případech se jednorázové odškodnění v úhrnné výši poskytne také rodičům zemřelého, 

jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti 

- náhradu věcné škody, která přísluší dědicům zaměstnance. Věcná škoda je taková 

škoda, která se projevila na majetku poškozeného v době jeho smrti (Arnoldová, 2004, s. 

169) [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

[12.] Příloha č. 12 – Vyhláška MF č. 487/2001, kterou se mění vyhláška MF č. 125/1993 Sb., 

kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů [34] 

 

Vyhláška MF č. 487/2001 Sb. stanoví konkrétní podmínky pojištění, oznamovací 

povinnosti zaměstnavatele vůči pojišťovně, způsob výpočtu pojistného zaměstnavatelem. 

Dle této vyhlášky si pojistné vypočítává zaměstnavatel sám ze základu stanoveného 

shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Základem pro výpočet pojistného je souhrn 

vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto 

období zaměstnavatel zaměstnával, k výpočtu zaměstnavatel použije sazbu uvedenou v 

příloze této vyhlášky pro příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti 

tvořící předmět podnikání zaměstnavatele. Jednotlivé sazby jsou odstupňovány podle rizik 

pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví zaměstnance u jednotlivých činností. Nejvyšší 

sazba je u prací ve velkých výškách, u prací hornických, stavebních, hutnických.  

Dále je zde uvedena povinnost informovat pojišťovnu o zvýšené možnosti úrazů 

nebo nemocí z povolání a podávat informace o škodách a eventuálním zahájení soudního 

řízení o náhradě škody a jeho povinnost respektovat v soudním řízení o náhradu škody 

pokyny pojišťovny. Pojišťovna tedy vstupuje do všech práv zaměstnavatele. Pojišťovna má 

podle § 10 této vyhlášky vůči zaměstnavateli právo na náhradu až do výše poskytnutého 

plnění, pokud zaměstnavatel nebo zaměstnanec zaměstnavatele způsobil škodu úmyslně, 

pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo byly porušeny předpisy o BOZP a toto 

porušení je v přímé souvislosti se vznikem škody, či provozoval neoprávněnou činnost a v 

souvislosti s ní vznikla škoda nebo škoda byla způsobena zaviněným porušením 

pracovních povinností zaměstnavatele. 

Zaměstnavatelé mohou být pojištěni u České pojišťovny a.s. a Kooperativy a.s. 

Z tohoto pojištění vyplývá zaměstnavatelům právo, aby za ně pojišťovna uhradila škodu, 

která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Náklady jsou tak 

uhrazovány z několika zdrojů, a to ze zákonného zdravotního a sociálního pojištění, 

z prostředků zaměstnavatele a z komerčních pojišťoven a ze státního rozpočtu.  

 



 

 

[13.] Příloha č. 13 – Dotazníky pro zaměstnance (vlastní zpracování) 

 
DOTAZNÍK 

 
 o analýze faktorů podílejících se na vzniku pracovních úrazů v souvislosti s dodržováním předpisů 
bezpečnosti práce a ekonomických dopadech pracovního úrazu na zaměstnance a jeho rodinu. Pro 
vyhodnocení jsem si určila vznik pracovních úrazů v letech 2009-2010. 
 
UPOZORNĚNÍ: Vyplněním a odevzdáním tohoto dotazníku zároveň dáváte souhlas k tomu, abych 
informace získané z tohoto dotazníku anonymně použila ve své diplomové práci s názvem: ANALÝZA 
BEZPEČNOSTI PRÁCE A VZNIKU PRACOVNÍCH ÚRAZŮ VE VYBRANÝCH ORGANIZACÍ 
V OKRESE LOUNY. 

Předem děkuji za Vás čas a ochotu.  
Bc. Lenka Koklesová, DiS.  

Vaše odpovědi prosím označte kroužkem. V případě oprav, prosím, konečnou odpověď podtrhněte. 
 
1. Prosím označte, do které kategorie patříte:     

· Muž        
· Žena 

Kolik je Vám let?: ....................................... 
Váš hrubý výdělek ze zaměstnání se pohybuje? (v Kč) 

· méně než 8.000 
· od 8.000 – do 14.999 
· od 15.000 – do 24.999 
· od 25.000 – do 34.999 
· od 35.000 – výše 

V jaké pracujete profesi ? 
· v dělnické profesi 
· jako technicko – hospodářský pracovník 
· jiné : uveďte……………………………………………………………………. 

2. Byl(a) jste v posledních 2 letech v pracovní neschopnosti následkem pracovního úrazu (dále jen 
PÚ)? 
· ani jednou 
· jednou 
· několikrát :  (uveďte kolikrát) ....................................................... 
· řeším to dovolenou 
· řeším to jiným způsobem: uveďte............................................... 

Kolik pracovních úrazů jste měl v roce 2009? uveďte: ………………… 
Kolik pracovních úrazů jste měl v roce 2010? uveďte: ………………… 
3. Kolik dní jste byl (a) v pracovní neschopnosti? 

· méně než 14 dní 
· více než 14 dní 
· vyčerpal jsem obě možnosti (při více nemocech) 

4. Věděl(a) jste o svých finančních nárocích po vzniku prac. neschopnosti následkem PÚ? 
· ano 
· ne 

5. Uspokojila Vaše životní potřeby výše náhrady mzdy vyplacená zaměstnavatelem při vzniku PÚ?  
· ano 
· ne 

6. Uspokojila Vaše životní potřeby výše nemocenské vyplácené příslušnou OSSZ? 
· ano 
· ne 

7. Byl(a) jste spokojen (a) s tím, v jakém termínu Vám bylo vyplaceno nemocenské při vzniku PÚ? 
· ano 
· ne, uveďte z jakého důvodu: ....................................................................................... 



 

 

8. Měl(a) jste potíže spojené s výplatou dávek nemocenského následkem PÚ? 
· ano, uveďte jaké: ........................................................................................................ 
· ne 

9. Věděl(a) jste, že Vám náleží při vzniku PÚ, náhrada ztráty na výdělku?   
· ano 
· ne 

Pokud ano, kdo Vás o tom informoval? 
· zaměstnavatel 
· příslušná pojišťovna zasláním tiskopisů 
· spolupracovníci  
· příslušná OSSZ, která mi vyplácela nemocenské dávky 
· někdo jiný, uveďte kdo .............................................................................................. 

10. Měl(a) jste potíže s vyplňováním formulářů pro příslušnou pojišťovnu, které jsou nutné pro 
výplatu náhrady ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti?  
· ano 
· ne 

Pokud ano, uveďte proč? 
· složitost dokladu 
· nesrozumitelnost požadovaného 
· jiné, uveďte jaké ..................................................................................................... 

11. Byla Vám zaměstnavatelem vyplacená náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění?  
· ano 
· ne 

Za jak dlouho Vám byla vyplacena po skončení dočasné pracovní neschopnosti?…………………… 
12. Byla Vám zaměstnavatelem vyplacená náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s 

léčením?  
· ano 
· ne 

Za jak dlouho Vám byla vyplacena po skončení dočasné pracovní neschopnosti? ……………………… 
13. Byla Vám zaměstnavatelem vyplacená náhrada za věcnou škodu?  

· ano 
· ne 

Za jak dlouho Vám byla vyplacena po skončení dočasné pracovní neschopnosti? ……………………… 
14. Dostal(a) jste se následkem pracovního úrazu do existenčních problémů?  

· ano 
· ne 

Pokud ano, jak jste řešil případně finanční potíže? 
· dávkou hmotné nouze 
· zálohou od zaměstnavatele 
· půjčkou od příbuzných 
· jiným způsobem, uveďte jakým: ...................................................................... 

15. Motivuje Vás zaměstnavatel dostatečně, abyste více dbal na prevenci Vašeho zdraví? 
· ano, uveďte jak: .................................................................................................... 
· ne 

16. Co bylo zdrojem úrazu?  
· dopravní prostředek 
· kontakt se strojním zařízením nebo jeho části 
· 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, výbušniny 
· stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní 
· lidé, zvířata nebo přírodní živly 



 

 

· jiný, blíže nespecifikovaný zdroj 
17. Proč k úrazu došlo (příčiny)?  

· pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu 
· pro špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 
· pro závady na pracovišti 
· pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních 

prostředků 
· pro porušení pracovní kázně postiženým 
· pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele 
· pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod 

18. Jak často u Vás probíhá školení BOZP, které se týká Vaší práce a pracoviště s ověřením Vašich 
znalostí?  
· pouze při nástupu do zaměstnání 
· jednou ročně 
· jednou za 2 roky 
· jednou za 3 roky 
· nepamatuji si 

19. Poskytuje Vám Váš zaměstnavatel osobní ochranné pracovní prostředky ? 
· ano 
· ne 

20. Seznámil Vás Váš zaměstnavatel s tím, které zdravotnické zařízení Vám poskytuje závodní 
preventivní péči, jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám jste 
povinni se podrobit?  
· ano 
· ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[14.] Příloha č. 14 – Dotazníky pro mzdové účetní (vlastní zpracování) 
Otázky pro mzdové účetní o analýze faktorů podílejících se na vzniku pracovních úrazů v souvislosti 
s dodržováním předpisů bezpečnosti práce v organizaci. Pro vyhodnocení jsem si určila vznik 
pracovních úrazů v letech 2009-2010. 
 
UPOZORNĚNÍ: Vyplněním a odevzdáním dáváte souhlas k tomu, abych tyto informace anonymně použila 
ve své diplomové práci s názvem: ANALÝZA BEZPEČNOSTI PRÁCE A VZNIKU PRACOVNÍCH 
ÚRAZŮ VE VYBRANÝCH ORGANIZACÍ V OKRESE LOUNY. 

Předem děkuji za Vás čas a ochotu.  
Bc. Lenka Koklesová, DiS. 

 
1. Prosím, o sdělení  aktuálního počtu  zaměstnanců organizace.............................. 
2. Uveďte, prosím, počet osob nemocensky pojištěných (bez žen na mateřských dovolených) 
 r. 2009........................................ 
 r. 2010........................................ 
3. Jaký jste měli počet hlášených případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v posledních 

dvou letech při pracovní neschopnosti kratší než 14 kalendářních dnů?  
 r. 2009........................................ 
 r. 2010........................................ 
4. Jaký jste měli počet hlášených případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v posledních 

dvou letech při pracovní neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů?  
 r. 2009........................................ 
 r. 2010........................................ 
5. Uveďte, prosím, počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy. 
 r. 2009........................................ 
 r. 2010........................................ 
6. Jaký byl celkový počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti ve Vaší organizaci? 
 r. 2009........................................ 
 r. 2010........................................ 
7. Kolik pracovních úrazů se stalo podle věku a pohlaví (z toho smrtelných)?  

· r. 2009: muži:15-29....................30-49............................50- více....................... 
       ženy:15-29...................30-49.........................50- více................... 
· r. 2010: muži:15-29....................30-49............................50- více...................... 
       ženy:15-29....................30-49........................50- více.................... 

8. Kolik pracovních úrazů se stalo v r. 2009 podle rozdělení profesí?  
· v dělnické profesi: uveďte…………………………………………………………………… 
· jako technicko – hospodářský pracovník: uveďte…………………………………… 
· jiné: 

uveďte………………………………………………………………………………………… 
9. Kolik pracovních úrazů se stalo v r. 2010 podle rozdělení profesí?  

· v dělnické profesi: uveďte……………………………………………………………………. 
· jako technicko – hospodářský pracovník: uveďte…………………………………….. 
· jiné: uveďte……………………………………………………………………..................... 

10. Uveďte, prosím, počet pracovních úrazů v r. 2009 podle zdroje úrazu 
· dopravní prostředek: ............................................................................. 
· kontakt se strojním zařízením nebo jeho části:......................................... 
· 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, výbušniny:................................................... 
· stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní:................................................. 
· lidé, zvířata nebo přírodní živly:................................................................. 
· jiný, blíže nespecifikovaný zdroj:................................................................ 



 

 

11. Uveďte, prosím, počet pracovních úrazů v r. 2010 podle zdroje úrazu 
· dopravní prostředek: ............................................................................. 
· kontakt se strojním zařízením nebo jeho části:......................................... 
· 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, výbušniny:................................................... 
· stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní:................................................. 
· lidé, zvířata nebo přírodní živly:................................................................. 
· jiný, blíže nespecifikovaný zdroj:................................................................ 

12. Uveďte, prosím, počet pracovních úrazu v r. 2009 pro uvedenou příčinu:  
· pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu................................ 
· pro špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko............................................ 
· pro závady na pracovišti.............................................................................. 
· pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně OOPP........................ 
· pro porušení pracovní kázně postiženým....................................................... 
· pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele........................ 
· pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod............................................................ 

13. Uveďte, prosím, počet pracovních úrazu v r. 2010 pro uvedenou příčinu:  
· pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu................................ 
· pro špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko............................................ 
· pro závady na pracovišti.............................................................................. 
· pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně OOPP........................ 
· pro porušení pracovní kázně postiženým....................................................... 
· pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele........................ 
· pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod............................................................ 

14. Jak často u Vás probíhá školení BOZP s ověřením znalostí Vašich zaměstnanců?  
· pouze při nástupu do zaměstnání 
· jednou ročně 
· jednou za 2 roky 
· jednou za 3 roky 
· nepamatuji si 

15. Poskytuje Váš zaměstnavatel svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky? 
· ano 
· ne 

Pokud ano, uveďte jaké: ................................................................................................. 
16. Uveďte, prosím, jakému počtu osob byla vyplacena náhrada za bolest a ztížené společenské 

uplatnění 
 r. 2009........................................ 
 r. 2010........................................ 
17. Uveďte, prosím, jakému počtu osob byla vyplacena náhrada za účelně vynaložené náklady 

spojené s léčením 
 r. 2009........................................ 
 r. 2010........................................ 
18. Uveďte, prosím, jakému počtu osob byla vyplacena náhrada za věcnou škodu 
 r. 2009........................................ 
 r. 2010........................................ 
19. Jakým způsobem u Vás dochází k eliminaci rizik zvyšující počet pracovních úrazů?  

 Uveďte....................................................................................................................... 
20. Kdy u Vás dochází k hodnocení rizik 

· před uvedením nového zařízení do užívání: 
· po každé změně, která může mít vliv na bezpečnost práce 
· po nehodě/úrazu 



 

 

· při jiné příležitosti, uveďte:............................................................................................ 
21. Jaká opatření zahrnujete do prevence rizik, aby se omezil, resp. vyloučil vznik pracovních 

úrazů?  
 Uveďte......................................................................................................................... 

22. Snížil se ve Vaší firmě  se zavedením těchto opatření počet pracovních úrazů?  
· ano 
· ne 

23. Čím se řídí Vaše organizace při řízení bezpečnosti práce (tj. jakou právní normou)?  
 ......................................................................................................................... 
24. Řídí se Vaše organizace při řízení bezpečnosti práce normou ČSN OHSAS 18001:2008?  
 ......................................................................................................................... 
25. Máte ve Vaší organizaci zavedenou funkci bezpečnostního technika (odborníka na prevenci 

rizik)? 
· ano 
· ne 

26. Uvítáte zavedení nové právní úpravy v souvislosti se způsobem evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu od 1.1.2011 (tj. zákon č. 201/2010 Sb.)?   
· ano 
· ne 

27. Uvítáte zavedení nové právní úpravy úrazového pojištění tj. zákona č. 266/2006 Sb. od 
1.1.2013?   
· ano 
· ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[15.] Příloha č. 15 – Pracovní úrazy v roce 2009 a 2010 dle profesí 

 
[1]Tab. 1- Pracovní úrazy v roce 2009 a 2010 dle profesí (vlastní zpracování) 

Rok

Organizace
Dělnická 
profese THP Jiná Celkem

Dělnická 
profese THP Jiná Celkem

CIE Praga 2 0 0 2 5 0 0 5
Logit 6 1 3 10 5 0 0 5
Fujikoki 4 0 0 4 2 0 1 3
HP Pelzer 30 0 0 30 32 0 0 32
VPH služby 2 0 0 2 1 0 0 1
Kaolin Hlubany 0 0 0 0 1 0 0 1
Písky J. Elsnic 0 0 0 0 0 0 0 0
Cihelny Kryry 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 44 1 3 48 46 0 1 47

2009 2010

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[16.] Příloha č. 16 – PÚ v roce 2009 a 2010 dle pohlaví a věku dle sdělení mzdových účetní 
[2]Tab. 2- PÚ v roce 2009 dle pohlaví a věku (vlastní zpracování) 

Rok

Organizace Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy
CIE Praga 0 0 1 1 0 0
Logit 2 0 6 2 0 0
Fujikoki 0 1 2 1 0 0
HP Pelzer 3 0 25 2 0 0
VPH služby 1 0 0 0 1 0
Kaolin Hlubany 0 0 0 0 0 0
Písky J. Elsnic 0 0 0 0 0 0
Cihelny Kryry 0 0 0 0 0 0
Celkem 6 1 34 6 1 0

15-29 30-49 50 a více
2009

 
 

[3]Tab. 3 – PÚ v roce 2010 dle pohlaví a věku (vlastní zpracování) 
Rok

Organizace Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy
CIE Praga 2 0 1 0 2 0
Logit 1 0 0 4 0 0
Fujikoki 1 1 1 0 0 0
HP Pelzer 2 2 22 6 0 0
VPH služby 1 0 0 0 0 0
Kaolin Hlubany 0 0 1 0 0 0
Písky J. Elsnic 0 0 0 0 0 0
Cihelny Kryry 0 0 0 0 0 0
Celkem 7 3 25 10 2 0

15-29 30-49 50 a více
2010

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[17.] Příloha č. 17 – Počty PÚ v jednotlivých organizacích dle odevzdaných dotazníků 

respondenty v závislosti na příjmu respondenta 

 
[4]Tabulka č. 4 – Počty PÚ v jednotlivých organizacích dle odevzdaných dotazníků respondenty (vlastní 

zpracování) 
Počty pracovních úrazů 

Rok 2009 2010 

Organizace 
 8.000-
14.999 

15.000-
24.999 

 25.000-
34.999 Celkem 

 8.000-
14.999 

15.000-
24.999 

 25.000-
34.999 Celkem 

CIE Praga 0 1 0 1 1 2 0 3 
Logit 5 3 0 8 1 0 0 1 
Fujikoki 2 0 1 3 0 1 2 3 
HP Pelzer 3 24 2 29 3 23 4 30 
VPH služby 0 1 0 1 0 1 0 1 
Kaolin 
Hlubany 0 0 0 0 1 0 0 1 
Písky J. 
Elsnic 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cihelny 
Kryry 0 0 0 0 0 0 0 0 
Celkem 10 29 3 42 6 27 6 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[18.] Příloha č. 18 - Výdělky respondentů v letech 2009 a 2010 

 
[6]Tab. 6 – Výdělky respondentů v letech 2009 a 2010 v závislosti  na  výši náhrady mzdy (vlastní 

zpracování) 

Rok 

Výdělek Ano Ne Celkem Ano Ne Celkem

méně než 8.000 0 0 0 0 0 0

 8.000-14.999 1 9 10 0 6 6

15.000-24.999 3 26 29 7 20 27

 25.000-34.999 0 3 3 0 6 6

od 35.000 0 0 0 0 0 0

Celkem 4 38 42 7 32 39

2009 2010

 
 
[7]Tab. 7 – Výdělky respondentů v letech 2009 a 2010 v závislosti na výši nemocenského (vlastní zpracování) 

Rok 

Výdělek Ano Ne * Celkem Ano Ne * Celkem

méně než 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0

 8.000-14.999 1 6 3 10 0 5 1 6

15.000-24.999 5 17 7 29 5 19 3 27

 25.000-34.999 0 3 0 3 0 6 0 6

od 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 6 26 10 42 5 30 4 39

2009 2010

 
* - nemocenské dávky neuplatňovány 

 
[8]Tab. 8 – Výdělky respondentů v letech 2009 a 2010 a finanční potíže následkem pracovního úrazu (vlastní 

zpracování) 
Rok 

Výdělek Ano Ne Celkem Ano Ne Celkem

méně než 8.000 0 0 0 0 0 0
 8.000-14.999 3 7 10 2 3 5
15.000-24.999 2 27 29 1 27 28
 25.000-34.999 0 3 3 1 5 6

od 35.000 0 0 0 0 0 0

Celkem 5 37 42 4 35 39

2009 2010

 
 



 

 

[19.] Příloha č. 19 – Motivace zaměstnanců v letech 2009 a 2010 
 

[9]Tab. 9 – Motivace zaměstnanců v letech 2009 a 2010 (vlastní zpracování) 
Rok 
Organizace ano ne Celkem ano ne Celkem
CIE Praga 0 1 1 2 1 3
Logit 4 4 8 1 0 1
Fujikoki 3 0 3 3 0 3
HP Pelzer 25 4 29 24 6 30
VPH služby 1 0 1 1 0 1
Kaolin Hlubany 0 0 0 0 1 1
Písky J. Elsnic 0 0 0 0 0 0
Cihelny Kryry 0 0 0 0 0 0
Celkem 33 9 42 31 8 39

2009 2010

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[20.] Příloha č. 20 – Způsob eliminující riziko pracovních úrazů a hodnocení rizik 

 
[10]Tab. 10 – Způsob eliminující riziko pracovních úrazů a hodnocení rizik (vlastní zpracování) 

 

Organizace Způsob

před uvedením 
zařízení do 

provozu
po každé 

změně
po nehodě, 

úrazu
při jiné 
příležitosti

CIE Praga školení x x x
prověrky

vyhodnocování 
úrazů

Logit vhodná opatření x x

Fujikoki
používání 
pracovních pomůcek x

HP Pelzer školení x

VPH služby
průběžné 
proškolování x

Kaolin Hlubany školení x x
důsledná kontrola 
dodržování předpisů 
BP

Písky J. Elsnic školení x

Cihelny Kryry školení x

Hodnocení rizik

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[21.] Příloha č. 21 – Poskytované OOPP v jednotlivých organizacích 

 
[11]Tab.11 – Poskytované OOPP v jednotlivých organizacích (vlastní zpracování) 

OOPP CIE Praga Logit Fujikoki HP Pelzer
VPH 
služby

Kaolin 
Hlubany

Písky J. 
Elsnic

Cihelny 
Kryry

obuv x x x x x x x x

rukavice x x x x x x x
oděv x x x x x x
čepice x
štíty x
sluchátka x
přilby x x
vesty x x
brýle x x
respirátory x
kukly x x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[22.] Příloha č. 22 – Přehled ukazatelů pracovní úrazovosti 

 

Přehled ukazatelů pracovní úrazovosti  

1. Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele vyjadřují ekonomický dosah absence plynoucí z pracovních úrazů a je 

možné z nich vypočítat tyto relativní ukazatele, které jsem použila ve své diplomové práci:  

 

 1. Průměrný počet nemocensky pojištěných (dále jen pojištěnci) zahrnuje 

průměrný počet osob, které jsou nemocensky pojištěny podle § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Do průměrného počtu nemocensky 

pojištěných nejsou zahrnovány ženy na mateřské dovolené. [19] 

 2. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz (dále 

jen PÚ s DPN) zahrnuje pracovní úrazy, za něž jsou považovány ty úrazy, které se staly 

zaměstnancům při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi nebo které 

zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů, jimiž byla způsobena smrt nebo pracovní 

neschopnost jak delší než 3 kalendářní dny mimo den, kdy k úrazu došlo (§ 105 odst. 3 

ZP), tak i kratší než 3 kalendářní dny. [14] 

 3. Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy (dále jen 

dny DPN) vykazuje souhrnný počet kalendářních dnů, po které byli v daném období (roce) 

nemocensky pojištění práce neschopni pro pracovní úraz, zjištěný na základě předložených 

hlášení o počátku a ukončení pracovní neschopnosti. 

 

2. Relativní ukazatele 

Relativní ukazatele vznikají srovnáním dvou nebo více absolutních ukazatelů. Slouží k 

porovnávání úrovně bezpečnosti v různých oblastech (regionech, odvětvových 

ekonomických činnostech, skupinách zaměstnanců, létech, druzích událostí apod.):  

 1. Četnost případů dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz (dále jen 

četnost případů DPN pro PÚ) vyjadřuje počet nově hlášených případů DPN pro PÚ, které 

připadají v průměru na 100 nemocensky pojištěných. Vypočítává se ze vztahu:  

  četnost případů DPN na 100 pojištěnců = (PÚ s DPN * 100) / pojištěnci 

 



 

 

2. Průměrná délka trvání případu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz 

v kalendářních dnech (dále jen průměrná délka trvání případu), která vyjadřuje, kolik 

kalendářních dnů DPN v průměru připadá na jeden nově hlášený případ DPN pro PÚ.  

Vypočítává se ze vztahu:  
  průměrná délka trvání případu = dny DPN / PÚ s DPN 

 
 3. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy (dále 

jen průměrné procento DPN), který vyjadřuje podíl kalendářních dnů DPN pro PÚ na 

celkovém kalendářním fondu pojištěnců ve sledovaném období (roce) vyjádřený 

v procentech. 

Vypočítává se ze vztahu:  
  průměrné procento DPN = (dny DPN * 100) / (pojištěnci *365) 

 
 4. Průměrný denní stav práce neschopných pro pracovní úraz (dále jen průměrný 

denní stav práce neschopných), které představuje počet nemocensky pojištěných, kteří byli 

ve sledovaném období (roce) průměrně denně nepřitomni v práci z důvodů pracovní 

neschopnosti pro pracovní úraz.  

Vypočítává se ze vztahu:  
  průměrný denný stav práce neschopných = dny DPN / 365 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[23.] Příloha č. 23 – Přehled nákladů v organizacích 

 

V tab. 14 jsou vyčíslené pravděpodobné náklady na pojistné za 1 pracovníka při pracovním 

úrazu dle odevzdaných dotazníků respondenty, kdy výdělky v jednotlivých letech představují 

průměr mezi částkami v rozmezí od 8.000 Kč do 14 999 Kč, 15 000 do 24 999 Kč a od 

25 000 do 34.999 Kč, s kterým pracuji i v tab. 15 – tab. 18. Při výpočtu zákonného 

pojištění dle Vyhlášky MF č. 487/2001 Sb., která stanoví konkrétní podmínky pojištění, 

oznamovací povinnosti zaměstnavatele vůči pojišťovně, způsob výpočtu pojistného 

zaměstnavatelem, jsem vycházela ze sazby pojistného 8,4 pro všechny organizace. Čistá 

mzda je vypočtená pro bezdětného pracovníka.  
[14]Tab. 14 – Vyčíslené pravděpodobné náklady na pojistné za 1 pracovníka při PÚ (vlastní zpracování) 

Náklady na pojistné za 1 pracovníka při PÚ 
Rok  2009 2010 

  SP ZdP 
zákonné 
pojištění 

náklady 
celkem 

čistá 
mzda SP ZdP 

zákonné 
pojištění 

náklady 
celkem 

čistá 
mzda 

sazba v 
% při 
HM  26 8 0,84     25 9 0,84     
11 500 2990 920 97 4007 9979 2875 1035 97 4007 9979 
20 000 5200 1600 168 6968 15850 5000 1800 168 6968 15850 
30 000 7800 2400 252 10452 22740 7500 2700 252 10452 22740 

 

Vyčíslené pravděpodobné náklady na vyplacené pojistné v tab. 15 vychází z počtu PÚ na 

základě odevzdaných dotazníků od respondentů z tab. 4 v příloze č. [17.] 
[15]Tab. 15 – Vyčíslené pravděpodobné náklady na vyplacené pojistné (vlastní zpracování) 

Náklady na vyplacené pojistné  
Rok 2009 2010 

Organizace 11 500 20 000 30 000 Celkem 11 500 20 000 30 000 Celkem 
CIE Praga 0 6968 0 6968 4007 13936 0 17943 
Logit 20033 20904 0 40937 4007 0 0 4007 

Fujikoki 8013 0 10452 18465 0 6968 20904 27872 
HP Pelzer 12020 167232 20904 200156 12020 160264 41808 214092 
VPH služby 0 6968 0 6968 0 6968 0 6968 
Kaolin 
Hlubany 0 0 0 0 4007 0 0 4007 
Písky J. 
Elsnic 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cihelny 
Kryry 0 0 0 0 0 0 0 0 
Celkem 40066 202072 31356 273494 24040 188136 62712 274888 
 



 

 

Vyčíslené pravděpodobné náklady na vyplacenou náhradu mzdy v tab. 16 vychází z počtu 

PÚ na základě odevzdaných dotazníků od respondentů z tab. 4 v příloze č. [17.], přičemž náhrada 

mzdy se vyplácí po dobu 4. – 14. dne DPN dle ustanovení § 192 - 194 ZP. [14] 
[16]Tabulka č. 16 – Vyčíslené pravděpodobné náklady na vyplacenou náhradu mzdy (vlastní zpracování) 

Náklady na vyplacenou náhradu mzdy 
Rok 2009 2010 

Organizace 11 500 20 000 30 000 Celkem 11 500 20 000 30 000 Celkem 
CIE Praga 0 3780 0 3780 2174 7560 0 9734 

Logit 10868 11340 0 22208 2174 0 0 2174 
Fujikoki 4347 0 5167 9514 0 3780 10351 14131 
HP Pelzer 6521 90720 10333 107574 6521 86940 20701 114162 
VPH služby 0 3780 0 3780 0 3780 0 3780 
Kaolin 
Hlubany 0 0 0 0 2174 0 0 2174 
Písky J. Elsnic 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cihelny Kryry 0 0 0 0 0 0 0 0 
Celkem 21735 109620 15500 146855 13041 102060 31052 146153 

Vyčíslené pravděpodobné náklady na vyplacenou náhradu ztráty na výdělku v tab. 17 

vychází z počtu PÚ na základě odevzdaných dotazníků od respondentů z tab. 4 v příloze č. [17.], 

přičemž náhrada ztráty na výdělku se vyplácí jako rozdíl mezi průměrným výdělkem před 

vznikem škody způsobené PÚ nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo 

platu a plnou výší nemocenského dle ustanovení § 369 ZP. [14] 
[17]Tabulka č. 17 – Vyčíslené pravděpodobné náklady na náhradu ztráty na výdělku (vlastní zpracování) 

Náklady na náhradu ztráty na výdělku 
Rok 2009 2010 

Organizace 11 500 20 000 30 000 Celkem 11 500 20 000 30 000 Celkem 
CIE Praga 0 6389 0 6389 4539 12778 0 17317 
Logit 22694 19167 0 41861 4539 0 0 4539 
Fujikoki 9078 0 9629 18706 0 6389 19211 25600 
HP Pelzer 13617 153334 19257 186208 13617 146945 38422 198983 
VPH služby 0 6389 0 6389 0 6389 0 6389 
Kaolin 
Hlubany 0 0 0 0 4539 0 0 4539 
Písky J. 
Elsnic 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cihelny 
Kryry 0 0 0 0 0 0 0 0 
Celkem 45389 185278 28886 259553 27233 172500 57633 257366 
 



 

 

Vyčíslené pravděpodobné náklady na vyplacených nemocenských dávkách v tab. 18 

vychází z počtu PÚ na základě odevzdaných dotazníků od respondentů z tab. 4 v příloze č. [17.], 

přičemž nemocenské dávky se dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném 

znění, od 1.1.2009 do 31.12.2010 vypláceny od 15. kalendářního dne DPN, přičemž jsem 

předpokládala DPN v celkové délce 30 kalendářních dní, tzn. na nemocenských dávkách by bylo 

zaplaceno 16 kalendářních dní. [19] 
[18]Tabulka č. 18 – Vyčíslené pravděpodobné náklady na vyplacených nemocenských dávek dle odevzdaných 

dotazníků (vlastní zpracování) 
Náklady na vyplacené nemocenské dávky 

Rok 2009 2010 

Organizace 11 500 20 000 30 000 Celkem 11 500 20 000 30 000 Celkem 
CIE Praga 0 5681 0 5681 3267 11362 0 14629 

Logit 16333 17043 0 33376 3267 0 0 3267 
Fujikoki 6533 0 7945 14478 0 5681 15918 21599 
HP Pelzer 9800 136346 15890 162036 9800 130665 31837 172302 
VPH služby 0 5681 0 5681 0 5681 0 5681 
Kaolin 
Hlubany 0 0 0 0 3267 0 0 3267 
Písky J. Elsnic 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cihelny Kryry 0 0 0 0 0 0 0 0 
Celkem 32666 164752 23834 221252 19600 153390 47755 220744 
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