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AANNOOTTAACCEE  

Bakalářská práce se zabývá hodnocením pracovních rizik ve firmě Siemens, s.r.o., 

odštěpný závod Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm. Pojednává o povinnostech 

zaměstnavatele vyplývajících z legislativy v oblasti bezpečnosti práce a analyzuje pracovní 

rizika a pracovní úrazovost tohoto závodu. Úvod práce je věnován charakteristice podniku  

a legislativě v oblasti bezpečnosti práce, následují statistické analýzy pracovních úrazů, 

rozbor jejich zdrojů a příčin. Nakonec zjistíme, ve kterých útvarech se vyskytují úrazy 

nejčastěji a ve vyhodnocení se u nich zaměřím na konkrétní rizika ovlivňující výkon práce  

u jednotlivých pracovních činností a poukážu na základní bezpečnostní opatření. Cílem této 

práce je zhodnocení pracovních rizik a zjištění jejich vlivu na pracovní úrazovost v závodě. 

 

Klíčová slova: Bezpečnost práce, riziko, zdraví, pracovní úraz, Siemens, s.r.o., odštěpný 

závod Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm. 

AANNNNOOTTAATTIIOONN  

The bachelor thesis makes assessment of occupational hazards in the electromotor 

factory Frenštát pod Radhoštěm, the branch of Siemens Ltd Company. Deals with work 

safety legislative duties of employer and analyses occupational hazards and work injuries  

in the factory. The introduction includes characteristics of the factory and is focused on work 

safety legislative. In other parts are statistical analyses of work injuries and their sources  

in details. In the final part we will find out which sector of production process has the most 

work injuries with their concrete hazards and impact on production. Obviously will make 

some propose of basic safety devices. The main goal of the thesis is assessment  

of occupational hazards and finding out their influence on work injuries in the factory. 

 

Key words: Work safety, hazard, health, work injury, The electromotor factory Frenštát pod 

Radhoštěm, the branch of Siemens Ltd Company. 
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ČČRR Česká republika 

EEUU  Evropská unie 
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11..  ÚÚVVOODD  

Práce a pracovní prostředí patří k základním činitelům ovlivňující zdravotní stav 

jednotlivce, ale i celé společnosti. Zdraví a práce se vzájemně podmiňují. Zdraví umožňuje 

pracovníkovi podávat v práci plnohodnotný výkon a práce je zase přímo či nepřímo zdrojem 

většiny hodnot potřebných pro člověka. Není v mém zájmu popírat, že hmotný zájem  

je hlavním podnětem pracovní činnosti, avšak nejen spokojenost s výdělky, ale také poměry 

a prostředí na pracovišti jsou důležitými faktory při hledání zaměstnání.  

Zamýšlení se nad zdravím svých zaměstnanců vede u firmy k uvědomění si svého 

podílu zodpovědnosti na stavu společnosti, ale také ke zlepšení pověsti a atraktivity podniku 

u pracujících a konkurence. Osobně se domnívám, že zdraví by mělo být ve společnosti, 

pracovní nevyjímaje, chápáno jako jedna ze základních lidských potřeb, proto je také 

chráněno právními předpisy našeho státu nejen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Každý zaměstnavatel si musí uvědomit, že faktory pracovních podmínek představují 

určitá zdravotní rizika a je na něm, aby tato rizika vyhledal, vyhodnotil a přijal opatření  

k jejich vyloučení či alespoň snížil jejich působení na nejnižší možnou úroveň. Neméně 

důležité je také pravidelně seznamovat své zaměstnance se zjištěnými riziky, kteří jsou jimi 

při výkonu práce ohrožováni. 

BOZP lze definovat jako souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, 

která mají předcházet ohrožení lidského zdraví v pracovním procesu a patří k základním 

pilířům při budování a rozvoje společnosti. Je to neustále měnící a vyvíjející se proces, který 

po kompetentních pracovnících vyžaduje znalost právních norem a směrnic, ale také přehled 

o veškerých činnostech, které v podniku probíhají. 

Ve své bakalářské práci se chci věnovat problematice rizik na pracovišti a jejich vlivem 

na pracovní úrazovost, která není problémem pouze pro zaměstnavatele, ale významným 

způsobem zatěžuje také stát a samotné zaměstnance. Vybral jsem si pro toto téma firmu 

Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm, ve které jsem 

sedmým rokem zaměstnán. Cílem práce je vyhodnotit a porovnat pracovní úrazy 

v posledních pěti letech a zjistit, která pracoviště jsou na základě zjištěných výsledků 

nejrizikovější.  

[20, 21] 
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22..  CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKAA  VVYYBBRRAANNÉÉHHOO  PPOODDNNIIKKUU  

Jak už jsem zmínil v úvodu, ve své práci se budu zabývat celosvětovým koncernem 

Siemens, konkrétně odštěpným závodem Elektromotory sídlícím ve Frenštátě pod 

Radhoštěm.  

Nejprve se zaměřím na charakteristiku celého koncernu a poté konkrétního podniku. 

Popíšu historii závodu, obecně přiblížím výrobní činnost a samozřejmě zmíním i produkty  

a u některých typů motorů jejich využití. 

22..11  OO  ssppoolleeččnnoossttii  SSiieemmeennss  AAGG  

Siemens AG je globálním elektrotechnickým koncernem. Působí v sektorech Industry, 

Energy a Healthcare. Přes 160 let je Siemens synonymem pro špičkové technologie, inovace, 

kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení. Je největším poskytovatelem technologií 

šetrných k životnímu prostředí, které generují obrat ve výši 23 miliard EUR – téměř třetinu 

celkového obratu. V roce 2009 dosáhl Siemens celkového obratu 76,7 miliardy EUR, čistého 

zisku 2,5 miliardy EUR a zaměstnával zhruba 405 000 zaměstnanců po celém světě. [19] 

 
Obrázek 1: Logo společnosti Siemens [21] 

 

Společnost Siemens byla založena Wernerem von Siemensem v Berlíně 1. října 1847. 

„Hledat úspěch ve vynalézání je tvrdá obtížná práce, která málokoho přivede k cíli, 

 ale mnoho lidí už zničila.“ [18] 

 
Obrázek 2: Werner von Siemens [18] 
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22..22  SSiieemmeennss  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  

V České republice je společnost Siemens zastoupena od roku 1990. V současné době 

patří s 11 000 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v ČR. Působí v těchto hlavních 

oblastech: průmyslová a veřejná infrastruktura, energetika, zdravotnictví a informační 

technologie. 

Nejvýznamnějšími výrobními závody u nás jsou podniky na výrobu nízkonapěťových 

elektromotorů v Mohelnici, Frenštátě pod Radhoštěm a Drásově, brněnský závod na výrobu 

parních turbín či trutnovský závod na výrobu průmyslové nízkonapěťové techniky.  

Do skupiny patří i závod na výrobu osvětlovací techniky OSRAM v Bruntále a letohradský 

podnik OEZ, výrobce jistících přístrojů a zařízení nízkého napětí.  

Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2008/2009 

obrat 30 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 16,5 miliardy Kč, se Siemens v České 

republice řadí mezi největší exportéry. 

[19] 

22..33  OOddššttěěppnnýý  zzáávvoodd  EElleekkttrroommoottoorryy  FFrreennššttáátt    

Odštěpný závod Elektromotory Frenštát patří mezi přední světové dodavatele 

nízkonapěťových asynchronních elektromotorů. Jejich hlavními zákazníky jsou výrobci 

čerpadel, kompresorů a klimatizačních zařízení. 

Historie závodu se datuje ke dni 15.12. 1946, kdy byl založen národní podnik MEZ 

Frenštát. První elektromotor byl vyexpedován 15. února následujícího roku. 

V letech 1950 až 1954 došlo k rozšíření výrobního programu o generátory, jeřábové 

kroužkové motory, nevýbušné elektromotory a pračkové elektromotory. Generátory  

a pračkové elektromotory se vyráběly do roku 1964. V roce 1958 se MEZ Frenštát začlenil 

do sdružení podniku ZSE Praha. 

V rozmezí let 1973 až 1979 došlo postupně k zavedení výroby indukčních spojek, 

elektromechanických regulátorů pro generátory, speciálních elektromotorů a statických 

měničů kmitočtů. 
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Psal se rok 1986, když došlo k zahájení výroby elektroniky pro osobní vozidla Škoda  

a pro nákladní automobily TATRA, která trvala do roku 1998. 

Ke dni 1.7.1990 vznikl samostatný státní podnik MEZ Frenštát. V roce 1994 byla 

schválena vládou České republiky privatizace motorářských aktivit s.p. MEZ Mohelnice  

a s.p. MEZ Frenštát formou přímého prodeje majetku firmě Siemens a nese název Siemens 

Elektromotory, s.r.o. Praha. 

V rámci reorganizace výrobní činnosti došlo v roce 2008 k převodu motorů osové 

výšky 180 mm do závodu Mohelnice. Následující rok se tak stalo i u motorů osové výšky 

200 mm, to se ovšem netýká některých speciálních druhů motorů.  

Od 1.10.2010 nese firma současný název Siemens, s.r.o., odštěpný závod 

Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm. 

[19] 

 
Obrázek 3: Pohled na Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát p.R. [17] 

22..44  VVýýrroobbnníí  ččiinnnnoosstt  ppooddnniikkuu  

Výrobní činnost závodu dělíme do 4 skupin: Předvýroba, Navijárna, Obrobna  

a Montáž. 

Do Předvýroby patří úsek lisovna, kde výroba elektromotoru začíná. Lisovna 

zpracovává pásy dynamoplechu, které jsou dováženy ve svitcích. Zvláštním úsekem 

Předvýroby je obrobna hřídelí. Statorové plechy se spojují pomocí spony a ta dává svazku 

statoru pevný tvar. U rotorů dochází nejprve k soustružení průměru rotoru, následuje jeho 
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dynamické vyvážení a ve finální fázi jsou zalévány hliníkem. Po těchto operacích jsou rotory 

uloženy do skladu polotovarů a připraveny k použití pro montáž elektromotorů. Statorové 

svazky jsou vstupním materiálem pro Navijárnu. 

Dalším útvarem ve výrobním úseku je Navijárna, zde je výstupním produktem 

navinutý naimpregnovaný statorový svazek. Standardní typy motorů probíhají pomocí 

strojní technologie v sériové výrobě. Speciální typy motorů se navíjejí ruční technologií, 

která zaručuje mnohem větší přesnost a kvalitu výsledného produktu. Vinutí jsou zapojena 

podle fází. Po odzkoušení vinutí a správného zapojení dle technologického předpisu  

je statorový svazek naimpregnován a dříve než je poslán na finální montáž, ukládá  

se do meziskladu na vychladnutí. Doba vychladnutí je závislá podle jednotlivých druhů 

motorů. 

Vstupním materiálem v útvaru Obrobna jsou litinové odlitky, které jsou dodávány 

externími dodavateli. Obráběcími stroji se opracovávají odlitky koster, ložiskových štítů, 

svorkovnic a dalších drobných dílů, které následně tvoří vstupní materiál pro Montáž. 

Konečným výrobním útvarem je Montáž, kde se sestavuje kompletní elektromotor. Zde 

je stator lisován do kostry a poté následuje kompletace a propojení svorkovnice. V dalších 

operacích jsou na rotor lisována ložiska, probíhá montáž víček, štítů, ventilátoru a snímačů. 

Kompletní a přezkoušený motor putuje do lakovny, kde probíhá nástřik barvou. 

Distribuci pro závod zajišťuje externí, logistická společnost Geis, která sídlí přímo 

v závodě. 

22..55  PPrroodduukkttyy  

Odštěpný závod Elektromotory Frenštát vyrábí trojfázové nízkonapěťové asynchronní 

elektromotory o výkonech od 5 kW do 300 kW. 
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22..55..11  PPřřeehhlleedd  pprroodduukkttůů  ooddššttěěppnnééhhoo  zzáávvoodduu  EElleekkttrroommoottoorryy  FFrreennššttáátt  

Tabulka 1: Přehled produktů [19] 

Základní popis motoru 
Osová výška 

(mm) 

Výkon 

(kW) 

Trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory nakrátko 

 S litinovou kostrou – 1LG4 225 - 315 18,5 - 200 

 S litinovou kostrou s vysokou účinností – 1LG6 225 - 315 18,5 - 300 

 S litinovou kostrou v zajištěném provedení – 1MA6 225 - 315 18,5 - 165 

 S litinovou kostrou v zajištěném provedení – 1MJ7 225 - 315 18,5 - 165 

 S litinovou kostrou s vysokou účinností bez ventilátoru – 1PP6 225 - 315 18,5 - 200 

 S litinovou kostrou bez ventilátoru – 1LP4 225 - 315 5,0 -   67 

 S litinovou kostrou bez ventilátoru – 1PP4 225 - 315 18,5 - 200 

 S litinovou kostrou pro dopravníkové použití – 1LP3 200 - 400 6,3 -   66 

 Pro vestavbu – 1PK4 225 - 315 18,5 - 200 

 Pro vestavbu – 1PK6 225 - 315 18,5 - 200 

22..55..22  VVyyuužžiittíí  nněěkktteerrýýcchh  mmoottoorrůů  

 Trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory nakrátko s označením 1LG4, 1LG6  

jsou určeny k pohonu průmyslových zařízení například ventilátorů, čerpadel, obráběcích 

strojů, lisů apod. Lze je používat pro prostředí mírného klimatu, ve zvláštních 

provedeních i v jiných klimatických podmínkách. [19] 

 
Obrázek 4: Trojfázový nízkonapěťový asynchronní motor nakrátko 1LG4, LG6 [19] 

 

 Nevýbušné trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory nakrátko značeny 1MJ7  

se používají v prostorech, ve kterých je pravděpodobný vznik výbušné atmosféry 

vytvořené plyny, parami nebo mlhami. [19] 

 
Obrázek 5: Trojfázový nízkonapěťový asynchronní motor nakrátko 1MJ7 [19] 
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33..  LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA  VV  OOBBLLAASSTTII  BBOOZZPP    

Bezpečnost a zdraví zaměstnanců by mělo být hlavní prioritou každého 

zaměstnavatele, proto se v této části práce zaměřím na to, jakou povinnost má ze zákona 

zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům a uvádím přehled základních právních předpisů  

z oblasti BOZP. 

33..11  PPrreevveennccee  rriizziikk  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, je základním zákonem z něhož  

se odvozují povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik. Tato oblast je specielně upravena  

v § 101 a § 102, kde se mimo jiné můžeme dočíst, že zaměstnavatel je povinen zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci i přijímáním opatření k předcházení rizikům. [14] 

Prevencí rizik se rozumí veškerá opatření, která jsou zaměřena na předcházení rizikům, 

snižování jejich působení na přijatelnou úroveň a realizování účinných preventivních 

opatření k jejich odstranění. Je velice důležité, aby vedení firmy znalo rizika vyplývající  

z vykonávaných činností v rámci podniku a porozumělo jejich příčinám. [16] 

Na zákoník práce navazuje 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,  

ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

33..22  HHooddnnoocceenníí  rriizziikk  

Rizika můžeme rozdělit na rizika pracovní a zdravotní. 

Hodnocení pracovních rizik je nezbytným krokem při zajišťování bezpečnosti  

a ochrany zdraví v podniku. Cílem je získat přehled o veškerých rizicích a prioritně 

odstranit, popřípadě alespoň minimalizovat působení těch nejzávažnějších. 
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Pracovní rizika dělíme na: 

a) fyzikální - mechanická (pády z výšky, úder, náraz, rozdrcení, bodné, řezné rány, 

uklouznutí, vibrace), tepelná (teplo, oheň, chlad), elektřina, záření (neionizující, 

ionizující), hluk, 

b) chemická - aerosoly (prach, vlákna, dýmy, mlhy), tuhé látky, kapaliny (ponoření, 

postříkání), plyny, páry, 

c) biologická - bakterie, viry, paraziti, plísně, nebakteriální biologické antigeny. [10] 

Hodnocení pracovních rizik může provádět jen osoba odborně způsobilá podle  

§ 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci,ve znění pozdějších předpisů. 

Hodnocení zdravotních rizik je definováno jako posouzení míry závažnosti zátěže populace 

vystavené rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek i způsobu života. 

Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a kvantitativní odhad rizika. 

Výsledek hodnocení zdravotního rizika je základem pro řízení zdravotních rizik. [13] 

Zdravotní rizika dělíme na: 

a) nepříznivé mikroklimatické podmínky - zátěž teplem, zátěž chladem, 

b) chemické faktory - chemické faktory obecně, olovo, chemické karcinogeny, 

mutageny, látky toxické pro reprodukci, azbest, 

c) fyzická zátěž - celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní polohy, ruční 

manipulace s břemeny, 

d) biologické činitele - člení se na skupiny 1 – 4. [9] 

33..33  SSyyssttéémm  hhooddnnoocceenníí  rriizziikk  

V této podkapitole bych rád vysvětlil, jaký je obecný doporučený postup pro stanovení 

a hodnocení rizik.  
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Lze jej vymezit do následujících 7 kroků: 

 Vymezení pracovního systému, kde se bude provádět hodnocení rizik 

Zpracovat seznam míst a prostorů v pracovním systému (zařízení, prostory, 

technologie, prostředí, zaměstnance atd.) včetně sklepních prostor, venkovních komunikací, 

šaten, záchodů, umýváren, prostorů pro odpočinek a jídlo atd.. Dále přehled činností, které 

jsou v jednotlivých pracovních prostorech prováděny. 

 Vyhledání (identifikace) nebezpečí 

Ke každé činnosti na daném pracovní místě přiřadíme nebezpečnou situaci, která může 

nastat. Vychází se ze zkušenosti hodnotitelů, zaměstnanců, z výsledků šetření pracovních 

úrazů, nehod, případně z evidence drobných poranění a skoronehod (nedokonaný úraz). 

 Stanovení a ocenění rizik 

Riziko vyjadřuje míru ohrožení a je dáno dvěma základními prvky. Prvním prvkem  

je závažnost možné škody, druhým pravděpodobnost vzniku této škody.  

 Hodnocení rizik 

Podstatou je, zda rizika můžeme přijmout, a pokud ne, jaká opatření je třeba provést 

k odstranění těchto rizik popř. k jejich omezení na přijatelnou míru.  

 Řízení rizik (tzn. přijetí opatření k odstranění nebo omezení rizik) 

Cílem je odstranit rizika u zdroje jejich původu nebo omezení jejich působení tak,  

aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo sníženo na akceptovatelnou úroveň. 

Optimální je změna technologického postupu či vzdálení pracovníka od zdroje rizika. 

V žádném případě, ale nepřipustit to, aby se riziko přeneslo jinam. Pokud není možné riziko 

vyloučit nebo omezit na přijatelnou úroveň uplatníme technické opatření kolektivní ochrany, 

popřípadě užijeme organizační opatření, až v posledním možném případě využijeme OOPP. 

 Pravidelné hodnocení rizik 

Hodnocení rizik se provádí v pravidelných intervalech a vždy: 

 před uvedením nového zařízení případně pracoviště do provozu, 

 po každé změně technologického postupu či technického zařízení, 

 po pracovním úrazu, 
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 v důsledku organizačních změn, například zavedení další směny nebo změny 

kvalifikace zaměstnanců, 

 na závazný pokyn příslušného odborového orgánu nebo orgánů Inspekce práce  

či orgánů ochrany veřejného zdraví, 

 Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci a jejich informování o zbytkových rizicích 

Seznámit s výsledky zjištěných rizik a přijatých bezpečnostních opatření ke snížení 

jejich působení na zdraví své zaměstnance a odborové orgány. Zajistit školení zaměstnanců  

a vedoucích pracovníků o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

[16] 

33..44  OOssoobbnníí  oocchhrraannnnéé  pprraaccoovvnníí  pprroossttřřeeddkkyy  

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit jejich působení technickými 

opatřeními kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel 

povinen poskytnout zaměstnancům OOPP. Zaměstnavatel je dále povinen udržovat osobní 

ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. 

Poskytuje je bezplatně a poskytování nesmí nahrazovat finančním plněním. Osobní ochranné 

pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, 

nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky 

stanovené podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  

na osobní ochranné prostředky. [14] 

Bližší podmínky k poskytování OOPP stanovuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů. 

33..55  PPrraaccoovvnníí  úúrraazzyy  

Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny 

zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších 

vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním. Pracovním úrazem není úraz, 

který se zaměstnanci přihodil cestou do zaměstnání a zpět. 
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Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech jsou popsány v §105 zákoníku 

práce, který mimo jiné říká, že zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech  

a vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem 

došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo  

k úmrtí zaměstnance. 

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže 

škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, i když dodržel 

povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí.  

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, 

je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu za: 

a) ztrátu na výdělku, 

b) snížení společenského uplatnění 

c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením, 

d) věcnou škodu. 

[14] 

Zaměstnavatel musí udělat vše proto, aby nedocházelo k opakování pracovních úrazů. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 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. 

Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového 

ohodnocení, které je dáno vyhláškou č. 440/2001 Sb. 
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44..  AANNAALLÝÝZZAA  PPRRAACCOOVVNNÍÍCCHH  RRIIZZIIKK  AA  PPRRAACCOOVVNNÍÍ  ÚÚRRAAZZOOVVOOSSTTII    

V této části práce budu statisticky analyzovat vývoj zaměstnanosti ve firmě, pracovní 

úrazovosti a s ní spojené doby pracovní neschopnosti zaměstnanců, která má vliv na výkon  

a produktivitu práce. Dále zjistíme nejdůležitější faktor z hlediska BOZP, čímž je četnost 

pracovních úrazů. Na základě tohoto posouzení budeme schopni zhodnotit a určit, které 

útvary jsou nejúrazovější a v neposlední řadě se dozvíme jaké byly zdroje a příčiny, které 

vedly ke vzniku jednotlivých úrazů. Vzhledem k přesnosti a aktuálnosti se zaměřím  

na posledních 5 let. Ve všech grafech budu pro přehlednost uvádět nejvyšší hodnoty 

v červené barvě, následovat bude fialová, žlutá, zelená a hodnoty s nejnižším počtem budu 

uvádět v barvě modré. 

44..11  VVýývvoojj  zzaamměěssttnnaannoossttii  vvee  ffiirrmměě  

Graf znázorňující počet zaměstnanců má v letech 2006 až 2009 sestupnou tendenci. 

V roce 2006 firma zaměstnávala 1456 zaměstnanců, v následujícím  roce klesl počet o dva 

zaměstnance na 1454. O rok později jich bylo evidováno 1396. Vlivem ekonomické krize 

byla v roce 2009 firma nucena počet razantně snížit o 389 pracovníků na 1007, což 

představovalo nejmenší počet zaměstnanců ve zjišťovaném období. Na konci loňského roku 

byl zaznamenán opět mírný nárůst a počet zaměstnanců stoupl na 1034. 
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Graf 1: Vývoj zaměstnanosti ve firmě [17] 
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44..22  PPooččeett  pprraaccoovvnníícchh  úúrraazzůů    

V roce 2006 a 2007 byl zaznamenán stejný počet pracovních úrazů a to 34. V roce 

2008 došlo k nepatrnému navýšení na 38. V následujícím roce byl počet pracovních úrazů 

snížen až o 60,53% na 15 a rok poté došlo ke snížení úrazů o dalších 5, čili na konečných  

10 úrazů. 
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Graf 2: Počet pracovních úrazů [17] 

44..33  ČČeettnnoosstt  pprraaccoovvnníícchh  úúrraazzůů  

Četnost pracovních úrazů je jedním z hlavních parametrů při hodnocení pracovní 

úrazovosti ve společnosti. Vyjadřuje počet pracovních úrazů na 100 zaměstnanců za jeden 

rok. V letech 2006 a 2007 byla četnost pracovních úrazů 2,34. Rok 2008 zaznamenal 

nárůstem počtu pracovních úrazů mírné zvýšení četnosti na 2,72. V roce 2009 četnost 

výrazně klesla na 1,49 a o rok později na 0,97. 

Četnost pracovních úrazů = (Počet pracovních úrazů / Počet zaměstnanců) * 100 [17] 

 

Tabulka 2: Četnost pracovních úrazů [17] 

Rok Počet pracovníků Počet úrazů Četnost 

2006 1456 34 2,34 

2007 1454 34 2,34 

2008 1396 38 2,72 

2009 1007 15 1,49 

2010 1034 10 0,97 
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Graf 3: Četnost pracovních úrazů [17] 

44..44  PPooččeett  ddnnůů  pprraaccoovvnníí  nneesscchhooppnnoossttii  

Největší počet dní pracovní neschopnosti byl evidován v roce 2008, kdy bylo  

do statistik zapsáno 1190 dní. Nejméně dnů bylo zaznamenáno v posledním roce 

sledovaného období, kdy se následkem pracovního úrazu absentovalo celkově 310 dní. 
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Graf 4: Počet dnů pracovní neschopnosti [17] 

44..55  ZZddrroojjee  pprraaccoovvnníícchh  úúrraazzůů  

V této podkapitole uvedu zdroje pracovních úrazů v posledních pěti letech  

a vše procentuálně rozdělím do grafu. Procenta jsou uváděna jako celé číslo. Zdroje 

pracovních úrazů dělíme na čtyři základní, které uvádím v tabulce. 
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Tabulka 3: Zdroje pracovních úrazů [17] 

Zdroje úrazů Počet % 

 pády 32 24 

 manipulace s materiálem 59 45 

 horké látky 5 4 

 stroj, nářadí 35 27 
 

Celkový počet úrazů 131 
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Graf 5: Zdroje úrazů v letech 2006 – 2010 [17] 

 

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů je manipulace s materiálem se 45% 

z celkového počtu všech úrazů. Pouze 4% úrazů ve firmě zapříčinily horké látky. 

44..66  VVyyhhooddnnoocceenníí  ppřřííččiinn  úúrraazzůů  

Každý pracovní úraz má nejen zdroj, ale také svou příčinu, které níže uvádím. Jsou 

jimi riziko práce, nepozornost a porušení pracovní kázně. Je zřejmé, že nepozornost  

s rizikem práce úzce souvisí, ale přesto i toto kritérium je pro větší přehlednost užíváno. 

 

Tabulka 4: Příčiny pracovních úrazů [17] 

Příčiny úrazů Počet % 

 riziko práce 45 34 

 nepozornost 80 61 

 porušení pracovní kázně 6 5 
 

Celkový počet úrazů 131 
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Graf 6: Příčiny úrazů v letech 2006 – 2010 [17] 

 

Více než polovina, konkrétně 61 % z celkového počtu pracovních úrazů za posledních 

pět let vznikla z důvodu nepozornosti pracovníků. Nejméně zastoupeny jsou pracovní úrazy 

způsobené porušením pracovní kázně.  

44..77  AAnnaallýýzzaa  pprraaccoovvnníícchh  úúrraazzůů  vv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  úúttvvaarreecchh  

Zde bych rád věnoval pozornost, ve kterých útvarech, dělících se při této činnosti  

na 6 základních a to útvar Kontrola, Údržba, Předvýroba, Navijárna, Obrobna a Montáž, 

dochází k největšímu počtu pracovních úrazů. 

 
Tabulka 5: Analýza pracovních úrazů v útvarech [17] 

Útvar / Rok 2006 2007 2008 2009 2010 
Celkem v 

útvarech 

Kontrola 0 0 1 1 0 2 

Údržba 4 3 2 1 0 10 

Předvýroba 5 3 7 3 2 20 

Navijárna 18 11 12 6 5 52 

Obrobna 0 0 0 0 0 0 

Montáž 7 17 16 4 3 47 
 

Celkem  

za jednotlivé roky 
34 34 38 15 10 131 
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Graf 7: Počet pracovních úrazů [17] 

 

Nejméně rizikovým útvarem v závodě je dle statistik Obrobna s nulovým počtem 

úrazů za celých 5 let. Za ní následuje Kontrola se dvěma úrazy. Rizikovějšími útvary jsou 

Údržba s deseti úrazy a Předvýroba s dvaceti úrazy. Mezi ty nejvíce rizikové patří Montáž  

se 47 úrazy a Navijárna, kde bylo jen v roce 2006 zaznamenáno 18 pracovních úrazů, což  

je nejvyšší počet za hodnocené období v jednotlivých letech. Za pět let bylo v tomto útvaru 

vyhodnoceno dohromady 52 pracovních úrazů. 



Martin Milata: Hodnocení pracovních rizik 

2011  18 

55..  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  

Ve třetí části své práce jsem se snažil vysvětlit, jaký je doporučený obecný postup  

pro hodnocení rizik. V téhle kapitole se zaměřím na konkrétní postup ve sledovaném závodě  

a z něj budu dále vyhodnocovat, v předcházející kapitole zjištěné, nejrizikovější pracovní 

činnosti a poukážu na nejdůležitější bezpečnostní opatření. Dále se pokusím uvést důležité 

faktory, které přispěly ke snížení počtu pracovních úrazů v posledních dvou letech mé 

analýzy. 

55..11  IIddeennttiiffiikkaaccee  rriizziikk  vv  zzáávvoodděě  

Každá pracovní činnost sebou nese ať už menší či větší hledisko rizika s možným 

poškozením zdraví pracovníka. Vzhledem k velkému množství těchto rizik vynechám 

útvary, kde k pracovním úrazům prakticky nedochází, popřípadě vznikají jen ojediněle.  

Na základě výše zjištěných výsledků můžeme říci, že nejčastějšími přispěvovateli  

do celkového počtu úrazů v závodě jsou útvary Předvýroba, ale především Montáž  

a Navijárna. Proto se budu dále věnovat jen rizikům spojených s těmito třemi útvary.Vše 

shrnu do čtyř základních zdrojů uvedených ve čtvrté části, ke kterým přiřadím možná 

nebezpečí. 

Určení celkové míry rizika ve frenštátském závodě předchází zjištění 2 faktorů: 

 Pravděpodobnost vzniku a existence rizika „P“ 

Hodnota tohoto ukazatele se stanoví dle pravděpodobnosti vzniku rizika a může být 

v průběhu času upravena na základě nových poznatků či zkušeností z konkrétního 

pracoviště. Není-li možné stavět na historické zkušenosti konkrétního pracoviště, použije  

se standardní hodnota, kterou má zpracovatel k dispozici na základě dlouhodobé zkušenosti  

s obdobnými provozy. 

1. Nahodilá  

2. Nepravděpodobná  

3. Pravděpodobná  

4. Velmi pravděpodobná  

5. Trvalá  
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 Pravděpodobnost následků - závažnost rizika „N“ 

Ukazatel možných následků se stanoví na základě dosavadní zkušenosti s obdobným 

provozem. Jeho hodnota může být v průběhu času upravena na základě nových poznatků 

z konkrétního pracoviště. 

1. Poranění bez pracovní neschopnosti  

2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)  

3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci  

4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky  

5. Smrtelný úraz  

 Celková míra rizika „R“ 

Celková míra rizika se zjistí vynásobením všech ukazatelů. Rizika s celkovou mírou  

9 a více jsou hodna zvláštního zřetele s ohledem na jejich úplnou eliminaci nebo snížení 

následků jejich působení. 

 Bezvýznamné riziko, pokud je výslednice: 0 - 3 

 Akceptovatelné riziko: 4 - 8 

 Mírné riziko: 9 - 14 

 Nežádoucí riziko: 15 - 20 

 Nepřijatelné riziko: 21 - 25 

[17] 

55..11..11  PPřřeeddvvýýrroobbaa  

V tomto útvaru bylo zaznamenáno za posledních 5 let dvacet pracovních úrazů, což 

činí z Předvýroby třetí nejúrazovější útvar v závodě. V níže uvedené tabulce vybírám 

největší rizika, kterými jsou pracovníci ohrožování. 
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Tabulka 6: Identifikace rizik – Předvýroba 

Identifikace nebezpečí P N R 

Pády 

 zakopnutí, pád 1 2 2 

Manipulace s materiálem 

 pády předmětů ze zdvihacího zařízení 2 5 10 

Horké látky 

 nebezpečí popálení při zalévání rotorů hliníkem 2 4 8 

Stroj, nářadí 

 zasažení obsluhy nástrojem 3 3 9 

 zachycení, přimáčknutí nebo rozdrcení horních končetin obsluhy; 3 4 12 

Zdroj: Vlastní vypracování 

Pády

Manipulace 

s materiálem

Horké látky

Stroj, nářadí

 
Graf 8: Předvýroba 

 

Z grafického znázornění vyplývá, že největší zdroj nebezpečí představuje práce  

se stroji a nářadím, která stejně jako manipulace s materiálem spadá podle velikosti svých 

hodnot do kategorie mírného rizika. Nejmenší riziko představují pády, které v tomto útvaru 

prakticky nehrozí a riziko je bezvýznamné. 

BBeezzppeeččnnoossttnníí  ooppaattřřeenníí  

Prvořadým bezpečnostním opatřením je pravidelné provádění kontrol a údržby strojů  

a zařízení. Neméně důležité jsou opakovaná školení pracovníků, která by měla být zaměřena 

nejen na správný pracovní postup, ale musí také upozorňovat na možná rizika a nehody. 

55..11..22  MMoonnttáážž    

Útvar Montáž je druhým nejúrazovějším v závodě, a i když všechny pracovní úrazy 

vznikají při samotné montáži elektromotorů, zmiňuji i rizika, která hrozí u lakování. Podle 

vyhlášky č. 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,  
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je lakování zařazeno z důvodu existence dráždivého prachu epoxidových pryskyřic do třetí 

ze čtyř kategorií, čili už kategorie rizikové. Přesto není na pracovišti lakování dlouhodobě 

uváděn žádný pracovní úraz. [11] 

Tabulka 7: Identifikace rizik – Montáž  

Identifikace nebezpečí P N R 

Pády 

 zakopnutí, pád 3 2 6 

Manipulace s materiálem 

 přiskřípnutí ruky, prstů 3 2 6 

 pád, převrácení výrobku 3 2 6 

 kontakt očí nebo pokožky s NH 3 3 9 

 poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulací s břemeny 

v nepřijatelné pracovní  poloze 
4 3 12 

Horké látky 

 samovznícení používaných látek nebo prachu 2 3 6 

 vytvoření výbušné směsi v lakovně při práci s hořlavými NH a ředidly, výbuch, 

požár 
2 3 6 

Stroj, nářadí 

 sečné, řezné, bodné, tržné rány, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, podlitiny 3 2 6 

 vtažení, sevření končetiny 3 3 9 

 vibrace přenášené na ruce 5 3 15 

Zdroj: Vlastní vypracování 

 

Pády

Horké látky

Stroj, nářadí

Manipulace 

s materiálem

 
Graf 9: Montáž elektromotorů 

 

Z grafu vyplývá, že nejvíce výkon práce na Montáži ohrožují rizika spojená s prací  

se stroji a nářadím, kde především u nebezpečí vibrací byla zjištěna hodnota nežádoucího 

rizika. Pracovní činnost je nejméně ohrožována pády a horkými látkami, kde jsem zjistil 

riziko akceptovatelné. 
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BBeezzppeeččnnoossttnníí  ooppaattřřeenníí  

Používání nářadí pro práce a účely, pro které jsou určené, udržovat rukojeti v suchém  

a čistém stavu, nepřetěžování vrtaček, používání ostrého vrtáku a samozřejmě dodržovat 

pořádek na pracovišti patří k hlavním opatřením pro udržení minimálního počtu pracovních 

úrazů. U vibrací je nutné dodržovat bezpečnostní klidové přestávky. 

Základním bezpečnostním opatřením u lakování je zabránit vzniku výbušné směsi par 

hořlavých kapalin s oxidovadlem odpovídajícím odsáváním mimo prostor lakovny. 

V případě poruchy odsávání musí být automaticky zabráněno nanášení hořlavých NH. Musí 

být zajištěno odpovídající větrání, což znamená minimální přirozené větrání při stropu  

a podlaze stále otevřenými průduchy. Dalším opatřením je ukládat NH a ředidla  

na pracovišti v předepsaném množství. K otvíráním nádob s hořlavými NH používat 

nejiskřící nářadí. Sklady vybavit dostatečným počtem vhodných ručních hasících přístrojů, 

bednou s pískem nebo jinou sorpční látkou a lopatkou a kovovou nádobou s dobře těsnícím 

uzavíracím víkem. Nezbytností je také používání OOPP (rukavice, pracovní oděv, obuv, 

brýle, masky apod.) při manipulaci s NH. 

55..11..33  NNaavviijjáárrnnaa  

Pracovní náplň v Navijárně je z převážné většiny zaměřena na ruční práce, při nichž 

bohužel vzniká největší počet úrazů ve firmě.  

Tabulka 8: Identifikace rizik – Navijárna 

Identifikace nebezpečí P N R 

Pády 

 zakopnutí o hadice 2 2 4 

Manipulace s materiálem  

 pořezání rukou, nohou o ostré hrany  5 3 15 

 přimáčknutí nebo přiražení rukou, nohou  4 3 12 

 pád statoru z polohovadla nebo zdvihacího zařízení 3 4 12 

Horké látky 

 popálení impregnačním lakem 3 3 9 

Stroj, nářadí 

 poranění, pohmoždění rukou a prstů úderem  5 2 10 

 střihnutí, píchnutí do dlaně nebo prstů  5 2 10 

 popálení plamenem hořáku nebo dotekem o horký svar, popř. pájku 3 3 9 

Zdroj: Vlastní vypracování 
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Graf 10: Navijárna 

 

Z výše uvedeného grafického znázornění je zřejmé, že nejvyšší riziko poškození zdraví 

v Navijárně je při práci se stroji, konkrétně s ručním nářadím a při manipulaci s materiálem, 

kde byla u všech činností zjištěna hodnota mírného rizika. U nebezpečí pořezání dokonce 

hodnota spadá do kategorie nežádoucího rizika. Akceptovatelné riziko bylo zjištěno při 

možnosti poškození zdraví následkem pádu. 

BBeezzppeeččnnoossttnníí  ooppaattřřeenníí  

V Navijárně je prvním důležitým předpokladem k předcházení pracovních úrazů 

dodržování správných technologických postupů a předpisů a nepochybně také používání 

nepoškozeného ručního nářadí. Vzhledem k tomu, že podle statistických rozborů většina 

úrazů vznikla na základě nepozornosti, je potřeba vyžadovat po zaměstnancích soustředěnost 

při práci a udržování pořádku na pracovišti. U svařování je hlavním bezpečnostním 

opatřením používání ochranných svařovacích brýlí, které ze zákona poskytuje zaměstnavatel 

a ten má také právo při jejich nepoužívání udílet zaměstnanci sankce dle interních řádů. 

55..22  SSnníížžeenníí  pprraaccoovvnníí  úúrraazzoovvoossttii  

V kapitole číslo čtyři bylo zjištěno, že počet pracovních úrazů od roku 2009 výrazně 

poklesl, proto bych rád upozornil na faktory, které podle mého názoru k tomuto velkému 

pozitivu velkou měrou přispěly. 

Jedná se především o získání certifikátu „Bezpečný podnik“, který pomáhá podnikům 

splnit požadavky směrnic EU a české legislativy a jeho hlavním cílem je zvýšit úroveň 

bezpečnosti v podnicích. Druhým a dle mého názoru ještě efektivnější faktorem, který 
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zapříčinil snižující se úrazovost sledovaného závodu bylo vyhlášení soutěže „O pracoviště 

bez pracovních úrazů“. Je evidentní, že narozdíl od certifikátu „Bezpečný podnik“, u kterého 

se jedná spíše o obecné zkvalitnění BOZP, je vyhlášení této soutěže konkrétním a cíleným 

krokem. 

55..22..11  BBeezzppeeččnnýý  ppooddnniikk  

Program „Bezpečný podnik“ byl vyhlášen ministrem práce a sociálních věcí v roce 

1996, garantován je Státním úřadem inspekce práce, který jej také firmám vydává. 

Osvědčení je určeno pro subjekty o minimálním počtu 100 zaměstnanců, které splňují 

požadavky programu, je udíleno dvakrát  ročně - zpravidla v dubnu a říjnu. Je předáváno 

ministrem práce a sociálních věcí a platí tři roky. 

Vznikl v rámci zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je zaměřen 

především na prevenci a požadavku neustálého zlepšování. V současné době je uplatňována 

jeho poslední verze z roku 2005 a zahrnuje nejen požadavky na systémové řízení v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i péče o životní prostředí, hygieny práce a požární 

bezpečnosti. 

Tento program je zřízen převážně pro výrobní subjekty a jeho prioritou v rámci řízení 

proto musí být systematická identifikace a eliminace rizik na pracovištích nebo alespoň 

omezování jejich negativních účinků na přijatelnou úroveň. Lze jej použít i jako návod  

k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu odpovídajícím vnitropodnikovým 

podmínkám. 

Účast v programu je dobrovolná, ovšem podáním přihlášky se právní subjekt zavazuje 

řídit se stanovenými podmínkami. 

[6] 

Siemens, s.r.o., odštěpný závod elektromotory Frenštát pod Radhoštěm získal certifikát 

programu v říjnu 2009. Je to další důkaz toho, že vedení firmy není lhostejné zdraví 

zaměstnanců a je třeba podotknout, že se jedná o velmi dobrou vizitku podniku.  
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Obrázek 6: Osvědčení „Bezpečný podnik“ [17] 

55..22..22  SSoouuttěěžž  oo  pprraaccoovviiššttěě  bbeezz  pprraaccoovvnníícchh  úúrraazzůů  

Zvyšující se počet pracovních úrazů, který kulminoval v roce 2008, měl za následek,  

že se firma v následujícím roce rozhodla vyhlásit soutěž „O pracoviště bez pracovních 

úrazů“, která jak jsem ve statistických rozborech ve 4. kapitole uvedl, slavila úspěch již 

v prvním roce svého vyhlášení. Nebylo velkým překvapením, že tato soutěž platila i v roce 

následujícím, kde se opět velmi pozitivně projevila v dalším snižování počtu pracovních 

úrazů. Soutěž je samozřejmě vyhlášena i pro rok současný, zda bude opět ve znamení 

sestupné tendence si však budeme muset ještě počkat. 

Podmínky pro poskytnutí odměny: 

1. Skupina útvarů, u které dosáhne četnost vzniku pracovních úrazů 0,00 obdrží 

odměnu ve výši:  300,- Kč/zaměstnanec útvaru 

2. Skupina útvarů, u které dosáhne četnost vzniku pracovních úrazů 0,00 ≤ 1,20 obdrží 

odměnu ve výši: 200,- Kč/zaměstnanec útvaru 

3. Skupina útvarů, u které dosáhne četnost vzniku pracovních úrazů 1,20 ≤ 1,50 obdrží 

odměnu ve výši: 100,- Kč/zaměstnanec útvaru 
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Vyhodnocení soutěže: 

Tabulka 9: Vyhodnocení soutěže k 31.12.2009 [17] 

Skupina Útvar Počet pracovníků Počet PÚ Četnost Odměna Kč 

1 Kontrola 54 1 1,85 5 400,- 

2 Údržba 119 1 0,84 23 800,- 

3 Předvýroba 119 3 2,52 0,- 

4 Navijárna 226 6 2,65 0,- 

5 Obrobna 115 0 0,00 34 500,- 

6 Montáž 177 4 2,26 0,- 

Celkem  810 15 1,85 63 700,- 

 

Dle podmínek poskytnutí odměny za dosažené výsledky byla v roce 2009 třem 

útvarům vyplacena finanční odměna, v celkové výši 63 700 Kč. Odměna je určena  

na pokrytí nákladů mimopracovních aktivit zaměstnanců. 

Tabulka 10: Vyhodnocení soutěže k 31.12.2010 [17] 

Skupina Útvar Počet pracovníků Počet PÚ Četnost Odměna Kč 

1 Kontrola 56 0 0,00 16 800,- 

2 Údržba 119 0 0,00 35 700,- 

3 Předvýroba 125 2 1,60 12 500,- 

4 Navijárna 259 5 1,93 0,- 

5 Obrobna 119 0 0,00 35 700,- 

6 Montáž 166 3 1,81 0,- 

Celkem  844 10 1,18 100 700,- 

 

Čtyři ze šesti zařazených skupin útvarů splnily jedno z kritérií soutěže a byla mezi  

ně rozdělena finanční částka přesahující 100 000 Kč. 
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66..  ZZÁÁVVĚĚRR  

Cílem mé práce bylo zhodnotit pracovní rizika a zjistit jaký vliv mají na pracovní 

úrazovost v závodě. Statisticky jsem prokázal, že pracovní úrazy mají v posledních pěti 

letech sestupnou tendenci. Bylo mým velice potěšitelným zjištěním, že snižování pracovních 

úrazů není pouze konstantní se snižujícím se počtem pracovníků, který se v důsledku 

celosvětové ekonomické krize projevil i ve frenštátském závodě, což bylo dokázáno  

i snižující se četností pracovních úrazů.  

Nízká pracovní úrazovost není pozitivní pouze z hlediska dobrého jména závodu,  

ale především celospolečenského. V důsledku toho, že doba trvání pracovní neschopnosti 

následkem utrpěného pracovního úrazu se v posledních letech spíše prodlužuje, razantně 

rostou i vzniklé ztráty. Náklady zaměstnavatelů spojené s pracovní neschopností  

a nahrazováním nepřítomných pracovníků zatěžují samotnou výrobu a mohou vést  

i ke snížení produktivity práce. Ve výsledku se pak zvyšují náklady na systém sociálního 

zabezpečení a veřejné finance, což se výrazně promítá do ekonomiky státu.  

Péče o zdraví zaměstnanců je trvalý a neustále se vyvíjející proces. Jen zdravý 

pracovník může podávat v práci plnohodnotný výkon a být pro firmu přínosem, a proto  

je třeba vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byla minimalizována rizika související 

s výkonem práce a zamezili tím vzniku pracovních úrazů. Zcela úrazy vymítit zřejmě nelze, 

odstranit některá rizika není možné a úplnou ochranu pracovníků často nezaručí ani 

používání osobních ochranných pracovních prostředků. Bohužel, jak jsem ve své práci 

prokázal všechny pracovní úrazy nesouvisí jen se zmíněnými riziky, které dané pracovní 

místo představuje. Často vznikají v důsledcích, které lze označit za zbytečné, jako například 

nepozornost, nedbalost či neznalost dané situace nebo problému. Proto je nezbytné 

pravidelné ověřování znalostí bezpečnostních předpisů všech pracovníků a kontrola jejich 

dodržování. Je zřejmé, že za kontrolu zodpovídá konkrétní nadřízený pracovník. Jsem však 

toho názoru, že je stejně důležité, aby vzali za své bezpečnostní opatření i zaměstnanci  

na nejnižší úrovni v hierarchii podniku. Jsou to především oni, kdo rizikům čelí a mohou  

je svým aktivním přístupem ovlivnit. 
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