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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje problematice pracovních úrazů v akciové společnosti 

Vršanská uhelná. Úvod bakalářské práce je zaměřen na obecně právní předpisy, které se 

týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně povinností zaměstnavatelů 

a zaměstnanců, evidencí úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a formy náhrad za 

pracovní úrazy. Další část je zaměřena na stručný popis akciové společnosti a na samotnou 

analýzu pracovních úrazů a rizik při práci na povrchu. Závěr bakalářské práce se zabývá 

navrhovanými opatřeními ke snížení výskytu pracovních úrazů. 

 

Klíčová slova: pracovní úraz, zaměstnavatel, bezpečnost práce, analýza, zákoník práce 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on the topic of workplace accidents, injuries and 

compensations in Vršanská uhelná, a.s. Introduction of the thesis presents legal regulation 

related to occupational safety and health, appropriate duties of both employer and 

employee, accidents reporting and record keeping, workers' compensation claim form and 

various types of compensations. Next part involves brief description of joint-stock 

company, followed by analysis of accidents, injuries and risks related to the opencast 

mining operations. The thesis conclusion offers suitable measures and steps to be taken in 

order to minimize such risks. 

 

Keywords: workplace accidents and injuries, employer, occupational safety and health, 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je „Analýza pracovních úrazů ve vybrané 

společnosti“. V Ústeckém kraji bylo osloveno několik společností, zda by poskytli 

informace ke zpracování výše uvedeného tématu. Jedna z nich byla i společnost Vršanská 

uhelná a.s., která umožnila svým kladným přístupem zpracovat bakalářskou práci.  

Na úvod je třeba si připomenout, co je bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále 

jen BOZP). BOZP je soubor opatření k ochraně života a zdraví zaměstnanců a zabezpečení 

materiálních hodnot v pracovním procesu, jehož cílem je vytvářet takové pracoviště 

a pracovní prostředí, ve kterém nebude docházet k pracovním úrazům. [4] Na zajištění 

a dodržování požadavků BOZP na pracovišti, které mohou ovlivnit míru rizika 

v nesprávném a neodborném používání a provozování zařízení se mají podílet jak 

zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé. Další, kdo má zájem na zajištění BOZP je stát, který se 

chrání před zvyšováním sociálních výdajů. K ochraně zájmů si zřídil Inspektorát práce a ve 

zvláštních případech Český báňský úřad. [13] 

BOZP nemá pouze charakter preventivní, tzn. ochrana před vznikem nežádoucích 

událostí, ale důležitou součástí je i zajištění bezpečného a následky minimalizujícího 

postupu při vzniklých nežádoucích událostech, včetně školení zaměstnanců. Prevence je 

nejdůležitějším prvkem v BOZP nejen u nás, ale i v Evropské unii (dále jen EU). [13] 

BOZP slouží nejen k ochraně zdraví zaměstnance (před vznikem pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání, včetně poskytnutí náhrad za vzniklé škody), ale především 

k ochraně zaměstnavatele, zejména před ekonomickými následky vyplývajícími ze snížení 

zdraví zaměstnanců (náhrada v době dočasné pracovní neschopnosti, nahrazování 

nepřítomných pracovníků, atd.). Pracovní úrazy a nemoci z povolání každoročně způsobují 

mnohamiliardové ztráty nejen zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům. Mají také dopad do 

systémů nemocenského, zdravotního a sociálního pojištění. BOZP proto není soukromou 

záležitostí, ale je věcí veřejného zájmu.  

S historií BOZP se setkáváme již dávno před naším letopočtem, kdy babylonský 

panovník Chammurapi vydal 271 zákonů. Je tedy zřejmé, že společenská odpovědnost za 
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jiné osoby byla i v minulosti nedílnou součástí vyspělých civilizací. V českých zemích 

počátky BOZP sahají do 19. století za Rakousko-Uherska a jsou především spojeny 

s průmyslovou revolucí, kdy si lidé začali uvědomovat její ekonomický přínos. 

Opatření zvyšující BOZP se v EU přijímá již od roku 1952, kdy vzniklo Evropské 

společenství uhlí a oceli. Od této doby byl přijat celý soubor právních předpisů 

vycházejících z evropských směrnic. Jedná se o rámcovou směrnici Rady 89/391 EHS 

o  zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Tato 

rámcová směrnice je zásadním a klíčovým dokumentem stanovující podmínky BOZP na 

pracovištích členských států EU, a proto se výrazným způsobem promítá i do české 

legislativy. Mezi základní právní normy České republiky patří zákon č. 1/1993 Sb., Ústava 

České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, Usnesení předsednictva České 

národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde je v článku 28 

zakotveno právo zaměstnanců na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 

podmínky. Na tento článek navazuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZP), který zaměstnavatelům i zaměstnancům určuje 

podmínky a základní požadavky nejen na pracovněprávní vztah, ale i na pracovní 

podmínky s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, a 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 (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů a ostatní prováděcí 

právní předpisy. [1] [2] [14] 

Cílem bakalářské práce je analýza faktorů podílejících se na vzniku pracovních 

úrazů a na základě provedené analýzy stanovit obecná doporučení pro předcházení vzniku 

těchto pracovních úrazů. 
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1 Legislativní zabezpečení BOZP 

Obsahem této kapitoly jsou práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců, které 

vyplývají z právních předpisů, ostatních předpisů, zahrnující i vnitřní předpisy 

zaměstnavatelů a vysvětlení formy náhrad za pracovní úraz (dále jen PÚ). 

Pojem právní předpisy a ostatní předpisy je vymezen v ustanovení § 349 odst. 1 ZP. 

V tomto ustanovení se hovoří: „Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci jsou 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.“ [2] 

 

1.1 Povinnosti zaměstnavatele 

Zaměstnavatel je dle zákoníku práce povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti, na kterém se zdržují s jeho vědomím všechny fyzické osoby a je 

povinen vytvářet pracovní podmínky pro bezpečný výkon práce. Zaměstnancům musí 

zajistit závodní preventivní péči, nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce 

a zajistit poskytnutí první pomoci. Proto jsou v ZP zakotveny povinnosti zaměstnavatele 

vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. 

Zaměstnavatel zároveň musí informovat zaměstnance o těchto rizicích, důkladně je s nimi 

seznámit, upozornit na jejich důsledky, a pokud jsou rizika neodstranitelná nebo nelze 

jejich míru snížit na limity stanové legislativou, pak zaměstnavatel musí zaměstnance 

vybavit osobními ochrannými prostředky, pracovním oděvem nebo obuví a zajišťovat 

náležitou zdravotní péči. Dle ZP zaměstnavatel hradí veškeré náklady spojené s BOZP 

a tyto náklady nesmějí být přenášeny na zaměstnance přímo ani nepřímo. [2] [1]  
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Současně zaměstnavatel zodpovídá za škodu vzniklou PÚ, která vznikla při plnění 

pracovních úkolů. Zaměstnavatel je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku PÚ, 

vyhotovit záznam a vést dokumentaci všech pracovních úrazů (tzn., i když jimi nebyla 

způsobena dočasná pracovní neschopnost nebo byla způsobena dočasná pracovní 

neschopnost delší než 3 kalendářní dny, nebo došlo k úmrtí zaměstnance). Zaměstnavatel 

má za povinnost ohlásit PÚ a zaslat záznam o úrazu příslušným orgánům. Musí přijímat 

opatření proti opakování pracovních úrazů a odstraňovat nebo minimalizovat rizikové 

faktory, které vyvolávají nemoci z povolání. [2] [5] 

Na základě ZP zaměstnavatel musí učinit taková opatření pro případ zdolávání 

mimořádných událostí, jako jsou požáry, havárie a povodně, jiná vážná nebezpečí 

a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění 

pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje 

s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel musí zajistit a určit podle 

druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují 

poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné 

služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky 

a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci 

s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu 

odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. [2] 

Je-li zaměstnavatelem společnost provádějící hornickou činnost nebo činnost 

prováděnou hornickým způsobem, musí učinit opatření pro případ předcházení výbuchů 

a požárů, popř. dalších jiných druhů havárií. Zaměstnavatel je povinen včas učinit 

preventivní opatření a bezodkladně odstraňovat zjištěné závady, musí ustanovit odborně 

způsobilého pracovníka pro plnění úkolů BOZP a pracovníka pro řízení likvidace havárie. 

Tyto povinnosti plynou ze zákona č. 61/1988 Sb., České národní rady, ze dne 21. dubna 

1988, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů. [7] 

Společnosti zabývající se hornickou činností musí mít s ohledem na výše uvedený 

text ZP, zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Českého 

báňského úřadu č. 26/1989 Sb., ze dne 29. prosince 1988, o bezpečnosti a ochraně zdraví 
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při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů, vypracovaný plán zdolávání 

závažných provozních nehod – havarijní plán. Tento plán musí být přehledný, stručný 

a srozumitelný. Musí být uložený na takovém místě, aby byl zaměstnancům kdykoliv 

dosažitelný. Havarijní plán obsahuje část pohotovostní, operativní a mapovou. 

V pohotovostní části jsou určeny osoby, organizace a orgány, kterým musí být ohlášena 

havárie a zvláštní povinnosti osob, orgánů a organizací v případě havárie. V operativní 

části jsou uvedeny prostředky a postupy při záchraně osob, jejich ošetření a transport, 

předvídatelné druhy havárií, prostředky pro likvidaci havárie a způsob vyhlašování 

poplachu. Mapová část obsahuje provozní důlní mapu se zakreslením důlních děl, umístění 

prostředků k záchraně osob, jejich ošetření a transport zraněných osob. [9] 

Vnitřním předpisem společnosti byl vydán řídící akt Opatření závodního lomu (dále 

jen OZL) „Zajištění realizace některých ustanovení právních předpisů v oblasti bezpečnosti 

práce, požární ochrany, ochrany a tvorby životního prostředí na Vršanské uhelné a.s.“, 

č. 121/09/1, ze dne 25.8.2009, schválil Ing. Miroslav Borovský závodní lomu, zpracoval 

Václav Štich a Zoltán Baji. Toto OZL se vydává k zajištění plnění povinností 

vyplývajících z některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., 

vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb. ve Vršanské uhelné a.s., 

které je závazné pro všechny zaměstnance. OZL obsahuje 5 stran a 14 příloh. [12] 

 

1.2 Práva a povinnosti zaměstnance 

Zaměstnanec stejně jako zaměstnavatel má práva a povinnosti k zachování 

bezpečnosti práce. Tyto povinnosti jsou vymezeny v ustanovení § 106 ZP. Zaměstnanec 

může odmítnout výkon práce, který ohrožuje jeho život nebo zdraví jiných osob. 

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

pracovního prostředí, a to hlavně uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých 

opatření a svou účastí na řešení otázek BOZP. Zaměstnanci musí dbát podle svých 

možností o svou vlastní bezpečnost a mají právo účastnit se na řešení otázek souvisejících 

s BOZP.  
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Zaměstnanec je povinen: 

seznámit se s přepisy BOZP; řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti; zúčastnit 

se školení BOZP; podrobit se pracovně lékařským prohlídkám (vstupní, periodické, 

mimořádné, posuzování zdravotního stavu způsobilosti k práci a výstupním prohlídkám); 

nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky v pracovní době na pracovišti i mimo 

toto pracoviště a nevstupovat na pracoviště zaměstnavatele pod jejich vlivem; oznamovat 

svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti; bezodkladně oznamovat svému 

nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho stav dovolí a pracovní úraz jiné osoby, 

jehož byl svědkem a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin; podrobit se na pokyn 

vedoucího zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. [2] 

Organizace provádějící hornickou činnost musí při mimořádných událostech 

vypracovat havarijní plán, se kterým musí být pracovníci řádně seznámeni a řádně poučeni 

o tom, jak se v případě havárie mají chovat. Povinnost seznámení s havarijním plánem 

vzniká při každé změně havarijního plánu, nejméně však jednou za rok. [9] 

Zaměstnanci musí používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, 

nesmějí se vzdálit ze svého pracoviště bez souhlasu předáka, kromě naléhavých důvodů 

(nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.). Jsou povinni dodržovat pokyny výstražných 

signálů a upozornění, nesmí vstupovat do ohrožených míst. Zaměstnanci jsou povinni před 

započetím práce i během ní ověřovat bezpečný stav pracoviště. Při ohrožení musí zastavit 

práci a pokračovat mohou, jakmile pominulo ohrožení. [9] 

 

1.3 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Zákoník práce v ustanovení § 380 definuje pracovní úraz jako poškození zdraví 

nebo smrt zaměstnance, při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, 

k němuž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilný působením zevních 

vlivů. 
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Terminologie pracovních úrazů z hlediska závažnosti: 

 Smrtelný úraz – definice dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu 

evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších 

předpisů zní: „smrtelným pracovním úrazem se rozumí takové poškození 

zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku 

zemřel“; 

 Pracovní úraz – úraz, při kterém nebyla způsobena dočasná pracovní 

neschopnost nebo byla způsobena dočasná pracovní neschopnost 

nepřesahující 3 kalendářní dny; 

 Pracovní úraz – úraz, při kterém došlo ke zranění zaměstnance s dočasnou 

pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny; 

 Pracovní úraz - po kterém trvá hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance 

více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu 

hospitalizace předpokládat. [8] 

 

Terminologie závažných pracovních úrazů dle ustanovení § 19 vyhlášky ČBÚ 

č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších 

předpisů: 

 Úraz životu nebezpečný - úraz s následnou ztrátou orgánu, životu nebezpečné 

poškození zdraví včetně průmyslových otrav a úraz s takovým charakterem 

úrazového děje, který nastal v důsledku porušení bezpečnostních předpisů, 

který zároveň nasvědčuje závažnému ohrožení bezpečnosti provozu a ochrany 

zdraví při práci; 
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 Hromadný úraz - úraz, při kterém byly zraněny nejméně 3 osoby, a alespoň 

jedna z nich utrpěla smrtelný úraz, nebo bylo zraněno více než 10 osob. [9] 

Nemoci z povolání vymezuje zvláštní právní předpis (nařízení vlády 

č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání). Nemoci z povolání se 

rozumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým 

působením podmínek. Seznam nemocí z povolání je uveden v příloze tohoto nařízení. [4] 

 

1.3.1 Evidence pracovních úrazů 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na ustanovení § 105 ZP, které 

toto ustanovení blíže provádí. Odborové organizace mají právo se zúčastnit objasňování 

příčin a okolností vzniků pracovních úrazů, zpřístupnění dokladů o evidenci, hlášení 

pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání. Zákonnou povinností zaměstnavatele je 

projednávat odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání bez zbytečného odkladu se 

zaměstnanci a s odborovými organizacemi vyplývající z ustanovení § 369 ZP. Podle tohoto 

nařízení musí zaměstnavatel vést knihu úrazů, v elektronické nebo listinné podobě o všech 

PÚ, i když jimi nevznikla dočasná pracovní neschopnost (dále jen DPN). Evidence v knize 

úrazů musí obsahovat všechny údaje potřebné k pozdějšímu sepsání záznamu o úrazu. 

U dočasné pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny, musí zaměstnavatel 

neprodleně, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl, vyhotovit 

záznam o úrazu [4] (viz příloha č. 1a – 1d), a bez zbytečného odkladu jej musí předat 

postiženému zaměstnanci, v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným 

příslušníkům. Na žádost zaměstnance zaměstnavatel vydá kopii nebo výpis údajů z knihy 

úrazů. [8]  
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1.3.2 Hlášení pracovních úrazů zaměstnavatele jiným subjektům 

Zaměstnanec musí bezodkladně nahlásit svému nadřízenému svůj pracovní úraz, 

jestliže mu to jeho zdravotní stav dovolí. 

Zaměstnavatel dle ustanovení § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit pracovní úraz těmto 

subjektům: 

 „územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 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 zaměstnance 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.“ [8] 

Zaměstnavatel dle ustanovení § 4 odst. 2 citovaného nařízení, ohlásí smrtelný 

pracovní úraz bez zbytečného odkladu: 
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 „územně příslušnému útvaru Policie České republiky; 

 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 byl smrtelným pracovním úrazem postižený 

zaměstnanec pojištěn.“ [8] 

Dle ustanovení § 8 písm. b) bod 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb., je zaměstnavatel 

povinen ohlásit každý PÚ také organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je 

poškozený pojištěn, pro případ odpovídající za škodu při pracovním úrazu. [4] 

 

1.3.3 Zasílání záznamů o úrazu 

Zaměstnavatel musí dle ustanovení § 6 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, zaslat záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc 

nejpozději do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce těmto orgánům: 

 „územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin; 
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 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.“ 

Záznam o smrtelném úrazu dle ustanovení § 7 citovaného zákona, musí 

zaměstnavatel zaslat nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o úrazu zaslat: 

 „územně příslušnému útvaru Policie České republiky; 

  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 byl smrtelným 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.“ 
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1.3.4 Záznam o úrazu – hlášení změn 

Od 01. 01. 2011 je zaměstnavatel povinen zasílat i záznamu o úrazu – hlášení 

změn, který je přílohou nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu. Dozví-li se zaměstnavatel o skutečnostech, které vedou ke 

změně v záznamu o úrazu, který byl již odeslán, vyhotoví záznam o úrazu – hlášení změn 

(viz příloha č. 2). 

Tento záznam se vyhotovuje v případě, že 

 „hospitalizace zaměstnance po zaslání záznamu přesáhla 5 dnů; 

 dočasná pracovní neschopnost zaměstnance v důsledku úrazu byla ukončena 

po odeslání záznamu; 

 zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, 

nebo 

 došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, 

popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o 

úrazu – hlášení změn.“ 

Zaměstnavatel záznam o úrazu – hlášení změn vyplní a zašle subjektům, kterým byl 

zasílán záznam o úrazu, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. 

Záznam o úrazu - hlášení změn se rovněž zasílá odborové organizaci a zástupci pro 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel posílá záznam o úrazu 

i záznam o úrazu - hlášení změn elektronicky nebo v listinné podobě. [8] 

 



Jitka Martinková: Analýza pracovních úrazů ve vybrané společnosti 

2013  13 

1.4 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů 

Jedná se o ekonomické a právní krytí odpovědnosti zaměstnavatelů za škody 

způsobené PÚ nebo nemocemi z povolání zaměstnancům. Zákonné pojištění je ze zákona 

a vztahuje se na všechny zaměstnavatele (fyzické i právnické osoby), kteří zaměstnávají 

alespoň jednoho zaměstnance. Toto zákonné pojištění se nevztahuje na organizační složky 

státu, kterými jsou např. ministerstva, Kancelář Parlamentu, Úřad vlády nebo Česká 

národní banka. Zákoník práce zaměstnavateli ukládá povinnost odvádět příslušné 

pojišťovně pojistné pro případ škody vzniklé PÚ nebo nemocí z povolání. Pojištění se 

vztahuje na škodu vzniklou zaměstnanci při PÚ nebo nemocí z povolání, náhradu za ztrátu 

na výdělku, bolestné a ztížené společenské uplatnění, na věcnou škodu a účelně 

vynaložené náklady spojené s léčením. Zaměstnavatelé, kteří měli k 31. prosinci 1992 

u České pojišťovny, a.s. sjednáno toto pojištění jsou nadále pojištěni tam. Ostatní 

zaměstnavatelé jsou pojištěni u Kooperativy a.s. Akciová společnost Vršanská uhelná je 

pojištěna u této pojišťovny. Výpočet pojistného na zákonném pojištění je stejný jako pro 

určení pojistného na sociální zabezpečení podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, tj. souhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců zaměstnaných v pracovním 

poměru, na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Pojistné 

za kalendářní čtvrtletí činí alespoň 100 Kč. Sazba pojistného je uvedena ve vyhlášce 

č. 125/1993 Sb., ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání, např. pro povrchové dobývání uhlí činí sazba 8,4 promile, nejvyšší sazbu 50,4 

promile má hlubinné dobývání černého uhlí. Zákonné pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele bude s nabytím účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, odloženo o dva roky tj. od 01. 01. 2015. [1] [4] [11] 
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1.5 Náhrady za pracovní úraz 

Nároky na náhradu škody závisí na tom, zda nárok uplatňuje postižený pojištěnec 

nebo pozůstalí po poškozeném zaměstnanci, který následkem PÚ nebo nemoci z povolání 

zemřel. Zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém odpovídá za škodu, je povinen poskytnout 

náhradu zaměstnanci, který utrpěl PÚ, nebo u něho byla zjištěna nemoc z povolání: 

 „za ztrátu na výdělku, 

 za bolest a ztížené společenské uplatnění, 

 účelně vynaložené náklady spojené s léčením, 

 věcnou škodu.“[2] 

Způsob a rozsah náhrady škody zaměstnavatel projedná bez zbytečného odkladu 

s příslušnou odborovou organizací a s poškozeným zaměstnancem. 

V případě, že zaměstnanec následkem PÚ nebo nemoci z povolání zemřel, má 

zaměstnavatel povinost pozůstalým poskytnout v rozsahu své odpovědnosti určité druhy 

náhrady škody ve smyslu ustanovení § 375 odst. 1 zákona č 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů: 

 „náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením před jeho smrtí; 

 náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, a to tomu, kdo tyto 

náklady vynaložil; 

 náhradu nákladů na výživu pozůstalých; 

 jednorázové odškodnění pozůstalých, a to pozůstalého manžela 

a nezaopatřeného dítěte, rodičům zemřelého, jestliže žili ve společné 

domácnosti; 

 náhradu věcné škody.“ [2] 
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1.5.1 Náhrada za ztrátu na výdělku 

V důsledku PÚ nebo nemoci z povolání poškozenému většinou vzniká ztráta na 

výdělku, kde se rozlišuje, zda se jedná o náhradu za ztrátu na výdělku po dobu dočasné 

pracovní neschopnosti, nebo o náhradu za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní 

neschopnosti.  

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti náleží 

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. Tato náhrada přísluší zaměstnanci z každé dočasné pracovní neschopnosti 

na následky téhož PÚ nebo nemoci z povolání. 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo při 

uznání invalidity nebo částečné invalidity (tzv. renta) náleží ve výši rozdílu mezi 

průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu 

s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Tato náhrada 

náleží zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dosáhl 65 let věku 

anebo do data přiznání starobního důchodu. Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší 

i zaměstnancům, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce o zaměstnání z důvodu 

nedostatku pracovních příležitostí pro ně na trhu práce. Jedná se o nepracující poživatele 

invalidních důchodů pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, anebo osoby zdravotně 

postižené. Bývalému zaměstnanci v evidenci úřadu práce náleží renta ve výši rozdílu 

předpokládaného výdělku minimální mzdy a poskytovanou podporou v nezaměstnanosti. 

Minimální mzda pro rok 2012 je stanovena 8 000 Kč měsíčně, resp. 48,10 Kč/hod. [2] [4] 

Podle ZP je zaměstnavatel povinen vyplácet náhradu za ztrátu na výdělku a náhradu 

nákladů na výživu pozůstalých pravidelně jednu měsíčně, pokud se nedohodli na jiném 

způsobu výplaty. 
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1.5.2 Náhrada mzdy 

Pracovní úraz, při kterém došlo ke zranění zaměstnance s dočasnou pracovní 

neschopností delší než 3 kalendářní dny je zaměstnavatel povinen vyplácet náhradu mzdy 

v období prvních 14 kalendářních dnů a od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2013 v období prvních 

21 kalendářních dnů. Vyplácení náhrady mzdy se poskytuje podle ustanovení § 192 až 

§ 194 ZP a to jen v době trvání pracovního poměru. Náhrada mzdy není dávkou 

nemocenského pojištění, zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy ze svých prostředků. 

Náhrada mzdy přísluší pouze za pracovní dny a za svátky, a nepřísluší za první 3 pracovní 

dny, nejvýše však za dobu prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržené směny 

zaměstnance. Jde o tzv. karenční dobu.  

Průměrný výdělek pro účely náhrady škody při pracovních úrazech nebo nemocech 

z povolání se zjišťuje z rozhodného období předchozího kalendářního roku, je-li toto 

rozhodné období výhodnější. [2] 

Náhrada mzdy se vypočítává z průměrného výdělku, který se redukuje jako denní 

vyměřovací základ pro výpočet nemocenského. Výše náhrady mzdy od čtvrtého 

pracovního dne činí 60% redukovaného průměrného výdělku (základní výše náhrady 

mzdy). V tabulce č. 1 je uvedena výše redukčních hranic ke stanovení hodinového 

vyměřovacího základu pro náhradu mzdy od roku 2009 do roku 2013.  

 

Tabulka č. 1: Redukční hranice hodinového vyměřovacího základu pro náhradu mzdy za rok 2009 až 2013 

Redukční 
hranice 

1. 1. 2009 1. 1. 2010 1. 1. 2011 1. 1. 2012 1. 1. 2013 

I. 137,55 Kč 138,43 Kč 144,38 Kč 146,65 Kč 151,03 Kč 

II. 206,15 Kč 207,55 Kč 216,48 Kč 219,98 Kč 226,63 Kč 

III. 415,30 Kč 414,93 Kč 432,95 Kč 439,95 Kč 453,08 Kč 

      Zdroj ČSSZ [6] 
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Náhradu mzdy lze poskytnout až do výše průměrného výdělku. Náhrada mzdy 

zaměstnanci nenáleží za dobu dočasné pracovní neschopnosti, kterou si zaměstnanec 

způsobil úmyslně. V případech, kdy si zaměstnanec dočasnou pracovní neschopnost 

přivodil zaviněnou účastí ve rvačce nebo jako bezprostřední následek své opilosti nebo 

požití omamných prostředků náleží ve výši 50%, kdy i nemocenské náleží jen ve výši 50% 

podle ustanovení § 31 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů. [5] 

1.5.3 Nemocenské dávky 

Dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZNP), nemocenské poškozenému poskytuje příslušná okresní správa 

sociálního zabezpečení dle sídla zaměstnavatele, který byl uznán dočasně práce 

neschopným na déle než 14 kalendářních dní a v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 déle 

než 21 kalendářních dní. Nemocenské dávky se vypočítávají z denního vyměřovacího 

základu. Můžeme říci, že denní vyměřovací základ je průměrný denní příjem zaměstnance 

pro pojistné na sociálním pojištění v rozhodném období, čímž se rozumí období 

12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém sociální událost vznikla. 

Započitatelné příjmy se v tomto období sečtou, vydělí se počtem kalendářních dnů 

připadající na toto rozhodné období; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny, snižuje se 

rozhodné období o tyto dny a získaná částka tvoří neredukovaný denní vyměřovací základ, 

který se dále redukuje. Vývoj výše redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího 

základu a maximální výše denní dávky nemocenského od roku 2009 do roku 2013 je 

uveden v tabulce č. 2. Výše nemocenského od 1. 1. 2010 činí 60% denního vyměřovacího 

základu a po celou dobu trvání téže DPN je stejná.  

Dále se v tomto zákoně stanový okruh osob, které se považují za zaměstnance 

a mohou být účastny nemocenského pojištění, jak je uvedeno v ustanovení § 5 písm. a) 

ZNP (příloha 3a – 3b). 

Podmínkou účasti zaměstnance na nemocenském pojištění dle uvedeného 

ustanovení je výkon činnosti na území České republiky; sjednaná částka započitatelného 

příjmu u zaměstnání malého rozsahu činí alespoň 2 500 Kč za kalendářní měsíc (v roce 
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2009 až 2011 tato částka činila 2 000 Kč), u zaměstnání na základě dohody o provedení 

práce od roku 2012 tato částka činní více jak 10 000 Kč (do roku 2011 tato dohoda 

nezakládala účast na nemocenském pojištění); zaměstnání trvalo nebo mělo trvat déle než 

14 kalendářních dnů. [6] 

 

Tabulka 2 : Výše redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu a max. výše denní dávky 

nemocenského za rok 2009 až 2013 

Období 

Redukční hranice pro výpočet 
denního vyměřovacího základu 

Maximální výše denní dávky 
nemocenského 

I.  II.  III.  
15. - 21. 

den 

22. - 30. 

den 

31. - 60. 

den 

nad 61 

dnů 

2009 786 Kč 1 178 Kč 2 356 Kč 778 Kč 778 Kč 856 Kč 934 Kč 

2010 791 Kč 1 186 Kč 2 371 Kč 783 Kč 783 Kč 783 Kč 783 Kč 

2011 825 Kč 1 237 Kč 2 474 Kč 
náhrada 
mzdy 

817 Kč 817 Kč 817 Kč 

2012 838 Kč 1 257 Kč 2 514 Kč 
náhrada 
mzdy 

830 Kč 830 Kč 830 Kč 

2013 863 Kč 1295 Kč 2 589 Kč 
náhrada 
mzdy 

855 Kč 855 Kč 855 Kč 

Zdroj: ČSSZ.[6] V tabulce jsou uvedeny redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu, které 
se redukují 90%, 60% a 30% [6] 

 

1.5.4 Bolest a ztížené společenské uplatnění 

Odškodnění za bolest a za ztížené společenské uplatnění představuje jednorázovou 

náhradu, která se poskytuje zaměstnanci v podobě tzv. bodového ohodnocení. Odškodnění 

se určuje podle sazeb bodového odhodnocení, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, 

jejím léčením nebo odstraňováním následků. Bodové ohodnocení úrazu zajišťuje ošetřující 

lékař v lékařském posudku. Tento posudek se vydává, jakmile je zdravotní stav 

poškozeného ustálený. Odškodňování upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví 

č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění 
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vyhlášky č. 50/2003 Sb. Výše odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění se 

určuje částkou 120 Kč za jeden bod. [11]. Soudy mají ve výjimečných případech pravomoc 

zvyšovat odškodnění. 

 

1.5.5 Účelně vynaložené náklady spojené s léčením  

Náhrada nákladů spojená s léčením přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil na 

základě předložených dokladů. Jedná se o náklady, kterými by si zaměstnanec hradil sám 

náklady na léčení či pobyt v nemocnici, regulační poplatky u lékaře, náklady za léky nebo 

ortopedické pomůcky apod. 

 

1.5.6 Věcná škoda 

Jedná se o škodu, která byla způsobena zaměstnanci pracovním úrazem (např. 

poškozený nebo zničený oděv, obuv), ale i na dopravním prostředku, pokud ho 

zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatel použil při plnění pracovních úkolů nebo 

v souvislosti s ním. Způsob a výši náhrady škody bez zbytečného odkladu zaměstnavatel 

projedná s odborovou organizací a se zaměstnancem. 
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2 Charakteristika společnosti Vršanská uhelná a. s. 

Společnost Vršanská uhelná a. s., se sídlem v Mostě vznikla v důsledku rozdělení 

společnosti Mostecká uhelná a. s., a to odštěpením se založením nových nástupnických 

společností, přičemž na ní přešla část jmění rozdělované společnosti. Další nástupnickou 

společností je Litvínovská a. s., se sídlem V. Řezáče 315, 434 67 Most.  

Akciová společnost Vršanská uhelná byla založena dne 22. 10. 2008. Je zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 

1987. Sídlo společnosti se nachází v ulici V. Řezáče 315, 434 67 Most. Tato společnost 

patří do skupiny Czech Coal spravující největší uhelné zásoby v České republice. Součástí 

skupiny Czech Coal je rovněž pro region významná společnost Czech Coal a. s., 

Litvínovská uhelná a. s., Coal Services a. s., a řada obslužných firem. Jménem společnosti 

jedná představenstvo a to vždy nejméně dva členové představenstva. Jednotlivé společnosti 

jsou řízeny výkonným vedením. Představenstva společností a dozorčí rady jsou voleny 

a odvolávány valnou hromadou akcionářů s výjimkou členů dozorčích rad volených 

a odvolávaných zaměstnanci. Roční priority schvaluje představenstvo. Výkonné vedení 

společnosti odpovídá za kontrolu, realizaci a audit hospodářských, ekologických 

a sociálních priorit a jejich výsledků. V čele vedení společnosti stojí generální ředitel. 

Na Obrázku č. 1 je znázorněné firemní logo společnosti. [16] 

 

 

Obrázek č. 1: Firemní logo společnosti Vršanská uhelná a.s. (www.czechcoal.cz) 
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Akciová společnost Vršanská uhelná se nachází v severočeské uhelné pánvi 

a zabývá se zejména těžbou hnědého uhlí prováděnou povrchovým způsobem na lomu 

Vršany (Obrázek č. 2) v okresech Most a Chomutov. Životnost tohoto lomu je až do roku 

2058. K vytěžení je zde zhruba 323 milionů tun uhlí, které garantují možnost zásobit 

palivem i novou elektrárnu resp. teplárnu po celou dobu její životnosti. Akciová společnost 

zajišťuje provoz i v těžební lokalitě Šverma, kde postupně ukončuje svou těžební činnost. 

[16] [17] 

 

 

Obrázek č. 2: Uhelný lom Vršany (www.im.foto.mapy.cz) 
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3 Analýza pracovních úrazů a rizik při práci na povrchu 

Obsahem této kapitoly je rozbor rizik při práci na povrchu a dále analýza příčin 

a zdrojů PÚ, které ovlivňují vznik PÚ.  

 

3.1 Rizika při práci na povrchu 

Mezi možná rizika vzniku pracovního úrazu při práci na povrchových dolech 

můžeme přiřadit pády na komunikacích i v terénu, tzn. úrazy vzniklé při chůzi, kdy hrozí 

nebezpečí uklouznutí, zakopnutí, špatného došlápnutí apod. Dalším rizikem a zdrojem 

úrazů je kontakt s technologickými zařízeními, což reprezentují úrazy vzniklé při provozu 

pásových dopravníků, velkostrojů, popř. pomocné mechanizace (dozérů, nakladačů apod.) 

nebo jejich blízkosti. 

Obzvláště rizikovou prací je práce ve výškách, kde hrozí riziko pádu nebo 

propadnutí zaměstnanců, a práce, při níž by mohlo dojít k zasažení pracovníků elektrickým 

proudem. V obou uvedených případech lze předpokládat vážné poškození zdraví 

zaměstnanců. 

 

3.2 Celkový počet pracovních úrazů 

Analýza PÚ ve vybrané společnosti byla vytvořena z poskytnutých materiálů za 

období let 2009 až 2012. Pro sledování a vyhodnocování úrazovosti společnost používá 

pojmy evidované (úrazy, u kterých nebyla způsobena dočasná pracovní neschopnost, nebo 

nepřesáhla 3 kalendářní dny) a registrované úrazy (úrazy s dočasnou pracovní 

neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo úmrtí zaměstnance). Tento pojem je převzat 

již z neplatné legislativy. Ve sledovaném období došlo celkem k 43 úrazům, z toho byl 1 

úraz smrtelný. Vývoj úrazovosti za sledované období je znázorněn v tabulce č. 3. Z obsahu 

tabulky vyplývá, že nejvíce PÚ se stalo v roce 2009, z toho dle evidence evidovaných 
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i registrovaných úrazů převažovala úrazovost u mužů. Z celkového počtu 16 pracovních 

úrazů u mužů bylo 11 evidovaných a 5 registrovaných úrazů. Z doložených podkladů je 

patrné, že nejmenší počet pracovních úrazů byl zaznamenán v roce 2010. Celkem byly 

registrovány 2 pracovní úrazy a to u mužů, u žen v tomto roce nebyl zaznamenán žádný 

pracovní úraz. 

Tabulka č. 3: Vývoj úrazovosti ve sledovaném období 

rok 

počet 
zaměstnanců 

evidované z toho s PN Registrované 
z toho 

smrtelné 
z toho závažné 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2009 581 124 11 1 0 0 5 1 0 0 0 0 

2010 547 116 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

2011 475 104 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 

2012 492 104 10 3 0 0 2 1 0 0 0 0 

 

Výskyt počtu evidovaných i registrovaných pracovních úrazů na jednoho 

zaměstnance ve sledovaném období dokumentují tabulky č. 4 a 5, kdy v tabulce č. 4 je 

ještě rozlišen počet pracovních úrazů připadajících zvlášť na muže a zvlášť na ženy. Podle 

tabulky č. 4 větší podíl pracovních úrazů připadající na jednoho zaměstnance byl v roce 

2009 u mužů – 2,754, v roce 2012 se však situace změnila a vyšší úrazovost byla 

zaznamenána u žen tj. 3,846.  

Tabulka č. 4: Počet evidovaných i registrovaných PÚ na počet mužů a žen 

rok 
počet zaměstnanců počet PÚ 

1 PÚ/počet 
zaměstnanců 

muži ženy muži ženy muži ženy 

2009 581 124 16 2 2,754 1,613 

2010 547 116 2 0 0,366 0,000 

2011 475 104 5 2 1,053 1,923 

2012 492 104 12 4 2,439 3,846 
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Z tabulky č. 5 vyplývá, že celkový počet evidovaných i registrovaných pracovních 

úrazů od počátku sledovaného období byl nejnižší v roce 2010. Z tohoto pohledu je možno 

rok 2010 stejně i rok 2011 hodnotit pozitivně. Naopak v roce 2012 došlo k navýšení 

celkového počtu evidovaných i registrovaných PÚ.  

Tabulka č. 5: Počet evidovaných i registrovaných PÚ na celkový počet zaměstnanců 

rok Počet zaměstnanců Celkem PÚ 
1 PÚ/počet 

zaměstnanců 

2009 705 18 2,554 

2010 663 2 0,302 

2011 579 7 1,209 

2012 596 16 2,684 

 

Při porovnání jednotlivých roků je zřejmé, že postupně došlo ke snížení stavu 

zaměstnanců, v roce 2012 byl zaznamenán mírný nárůst počtu zaměstnanců v kategorii 

mužů. Nejnižší úrazová četnost byla v roce 2010 – u mužů 0,366, u žen 0,000. Naopak 

v roce 2011 úrazová čestnost u registrovaných pracovních úrazů stoupla. V roce 2012 

úrazová četnost oproti roku 2011 klesla. 

Tabulka č. 6: Počet registrovaných PÚ, úrazová četnost a závažnost na počet mužů a žen 

rok 

počet 
zaměstnanců 

počet 
registrovaných 

úrazů 

Dny DPN úrazová četnost 
úrazová 

závažnost 

muži  ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2009 581 124 5 1 487 37 0,861 0,806 97,4 37 

2010 547 116 2 0 194 59 0,366 0,000 97 0 

2011 475 104 5 2 201 123 1,053 1,923 40,2 61,5 

2012 492 104 2 1 272 76 0,407 0,962 136 76 
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Úrazová četnost (ÚČ) je poměr počtu úrazů (PÚ) k počtu zaměstnanců (PZ) 

 

Úrazová závažnost (ÚZ) je poměr počtu dnů pracovní neschopnosti (PN) k počtu 

pracovních úrazů (PÚ) 

 

 

3.3 Analýza pracovních úrazů podle zdrojů a příčin 

Z předložených materiálů, které jsou zpracované v grafu č. 1, a č. 2 vyplývá, že 

nejčastějšími zdroji pracovních úrazů v roce 2009 byly úrazy způsobené „Pádem na rovině, 

z výšky, do hloubky a propadnutí“ (celkový počet těchto úrazů: 4), 1 úraz byl způsobený 

„Materiálem, břemenem nebo předměty“ a zbývající 1 úraz byl zařazený do skupiny „Lidé, 

zvířata nebo přírodní živly“. 

 

 

Graf č. 1: Počet úrazů podle zdroje v letech 2009 až 2012 
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K nejčastějším příčinám vzniku 5 pracovních úrazů došlo „Pro nepředvídatelné 

riziko práce nebo selhání lidského činitele“ a 1 úraz „Pro jiný, blíže nespecifikovaný 

důvod“. 

 

 

Graf č. 2: Počet úrazů podle příčiny vzniků v letech 2009 až 2012 

 

V roce 2010 zdrojem 1 pracovního úrazu byl „Pád na rovině, z výšky, do hloubky 

a propadnutí“ a zbývající 1 PÚ byl zařazen do skupiny „Stroje hnací, pomocné, obráběcí, 

pracovní“. 

K příčinám vzniku 1 úrazu došlo „Pro špatně, nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ 

a 1 úraz byl evidován „Pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele“. 

V roce 2011 zdrojem celkem 7 pracovních úrazů, byly 4 úrazy způsobené „Pádem 

na rovině, z výšky, do hloubky a propadnutí“ a zbylé 3 pracovní úrazy byly způsobené 

„Materiálem, břemenem nebo předměty (pád, přiražení, odlétnutí náraz, zavalení)“. 
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V roce 2012 zdrojem celkem 3 pracovních úrazů, byly 2 úrazy způsobené „Pádem 

na rovině, z výšky, do hloubky a propadnutí“ a 1 pracovní úraz byl způsobený 

„Materiálem, břemenem nebo předměty (pád, přiražení, odlétnutí náraz, zavalení)“. 

K příčinám vzniku 3 pracovních úrazů došlo „Pro nepředvídatelné riziko práce 

nebo selhání lidského činitele“. 

Z uvedeného grafu č. 3 vyplývá, že ve sledovaném období nejčastějším zdrojem 

u 11 tj. 61% pracovních úrazů byl „Pád na rovině, z výšky, do hloubky či propadnutím“. 

Druhým nejčastěji zaznamenávaným zdrojem pracovních úrazů, bylo 5 úrazů způsobených 

„Materiálem, břemenem či předměty“ tj. 28%. 

 

 

Graf č. 3: Členění PÚ podle zdroje úrazů 

 

Nejčastější příčinou u 14 PÚ tj. 78% byly pracovní úrazy „Pro nepředvídatelné 

riziko práce nebo selhání lidského činitele“. Nelze přehlédnout, že další nejvyšší 17% 

příčinou úrazovosti bylo „Pro špatně, nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ jak je uvedeno 

v grafu č. 4.  
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Graf č. 4: Členění PÚ podle příčiny vzniku úrazů 

 

3.4 Analýza pracovních úrazů podle délky trvání pracovní 

neschopnosti 
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V porovnání s rokem 2010 se dočasná pracovní neschopnost u mužů v roce 2011 

mírně zvýšila ze 194 kalendářních dnů na 201 kalendářních dnů, u žen se zvýšila na 

123 kalendářních dnů. 

Přestože, v roce 2009 byl počet registrovaných pracovních úrazů u mužů stejný 

jako v roce 2011 tj. 5 pracovních úrazů, byla délka dočasné pracovní neschopnosti vyšší 

než v roce 2011. 

V roce 2012 se počet dnů dočasné pracovní neschopnosti oproti roku 2011 u mužů 

zvýšil na 272 kalendářních dnů, u žen se naopak snížila na 76 kalendářních dnů. 

 

3.5 Závažné pracovní úrazy 

Společnosti vykonávající činnost spojenou s činností prováděnou hornickým 

způsobem a při používání výbušnin k trhacím pracím, spadají ve smyslu ustanovení § 39 

odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 

ve znění pozdějších přepisů, pod orgány státní báňské správy vykonávající vrchní dozor. 

Tyto společnosti hlásí všechny smrtelné pracovní úrazy a závažné úrazy příslušnému 

obvodnímu báňskému úřadu. 

Pojem závažný pracovní úraz je uveden v ustanovení § 19 vyhlášky ČBÚ 

č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto závažné pracovní úrazy patří 

smrtelný úraz, úraz životu nebezpečný s následnou ztrátou orgánu a hromadný úraz, při 

kterém byly zraněny nejméně 3 osoby, z nichž alespoň jedna utrpěla smrtelný úraz, nebo 

bylo zraněno více než 10 osob. 

Z předložených podkladů je patrné, že ve sledovaném období se stal pouze 

1 smrtelný úraz, a to v roce 2011, jak je uvedeno v tabulce č. 3. Dále z této tabulky 

vyplývá, že nebyly způsobeny jiné závažné úrazy. 
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4 Navrhovaná opatření ke snížení výskytu pracovních 

úrazů 

Na základě zpracovaných dostupných dat a analýzy zdrojů úrazů a příčin vzniku 

úrazů ve sledovaném období 2009 – 2012 bylo zjištěno, že nejčastějším zdrojem úrazů je 

„Pád na rovině, z výšky, do hloubky a propadnutí“ a nejčastější příčinou těchto 

pracovních úrazů je „Pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele“. 

Dle výsledků šetření pracovních úrazů je zřejmé, že ve většině případů nese vinu na 

pracovních úrazech sám zaměstnanec svou neopatrností či porušením pracovních předpisů. 

Proto důležitou oblastí, týkající se pracovních úrazů, je oblast prevence. Pro její 

uplatňování je zapotřebí znát zdroje a příčiny pracovních úrazů, rizikové faktory 

pracovního prostředí a řádně uplatňovat tzv. prevenci rizik v souladu s ustanovením 

právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP. Účinné je rovněž i zveřejňování výsledků 

šetření pracovních úrazů, které se již staly a seznamovat s nimi zaměstnance 

prostřednictvím školení BOZP.  

Jedna z povinností zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemoci z povolání je 

přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů dle ustanovení § 105 odst. 5 ZP. 

Jedním z dalších způsobů jak ovlivnit úroveň BOZP ve společnosti je snaha získání 

ceny za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“. Tato cena (Obrázek č. 3) se propůjčuje na 

dobu 1 roku subjektům (technická jednotka, v jejímž čele stojí závodní lomu, závodní 

dolu) podléhající dozoru státní báňské správy České republiky za dosažení vynikajících 

výsledků v oblasti bezpečnosti práce, na základě žádosti a uděluje se v měsíci březnu za 

předcházející kalendářní rok v těchto kategoriích: 

 I. kategorie - hlubinný důl (černé uhlí, lignit, uran) 

 II. kategorie - povrchový uhelný lom (hnědé uhlí) 

 III. kategorie - povrchový lom (pískovny, štěrkovny atd., minimálně 

51 zaměstnanců) 
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 IV. kategorie - podzemní stavitelství včetně těžby nafty (minimálně 

51 zaměstnanců) 

 V. kategorie - organizace s maximálně 50 zaměstnanci 

 

Za rok 2009, 2010 a 2012 tuto cenu zařazenou v II. kategorie – hornická činnost 

prováděna povrchovým způsobem získala akciová společnost Vršanská uhelná. [18] 

 

 

Obrázek č. 3: Cena Zlatý Permon (http// cbusbs.cz) 
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Závěr 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je stále aktuální téma, které se dotýká všech 

právních subjektů, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. BOZP je oblast, která 

se neustále vyvíjí a zaslouží si pozornost. Základním cílem a smyslem právní úpravy je 

předcházení pracovním úrazům, nebo omezení rizik ohrožujících životy a zdraví 

zaměstnanců při práci.  

Nejdůležitější část BOZP je zakotvena v ZP, kde jsou upraveny podmínky 

zaměstnavatelů dle ustanovení § 101 - 105, práva a povinnosti zaměstnanců dle ustanovení 

§ 106 a odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocí z povolání 

dle ustanovení § 369, a ve vztahu s jinými právními předpisy, které jsou závazné pro 

výkon bezpečnosti práce. Z české právní úpravy je patrné, že odpovědnost za BOZP nese 

bezvýhradně zaměstnavatel. Stejně tak platí, že náklady na BOZP hradí zaměstnavatel 

a nesmějí být proto přenášeny na zaměstnance.  

Z předložených záznamů ve sledované akciové společnosti je patrné, že celkový 

počet pracovních úrazů ve sledovaném období měl, až na mírné zvýšení úrazů v roce 2012 

(PÚ v roce 2012 utrpělo 12 mužů a 4 ženy), snižující tendenci. Myslím si, že důvodem ke 

zvýšení počtu evidovaných i registrovaných PÚ v roce 2012 je i mírné zvýšení počtu 

mužů. Přestože se v tomto roce počet žen nezvýšil, byl celkový počet PÚ (tj. 4) nejvyšší 

v celém sledovaném období (PÚ v roce 2009 utrpělo 16 mužů a 2 ženy, v roce 2010 utrpěli 

2 muži, v roce 2011 to bylo u 5 mužů a 2 žen a v roce 2012 utrpělo 12 mužů a 4 ženy). 

Jediný smrtelný úraz se stal v roce 2011. Ve sledovaném období bylo více PÚ 

zaznamenáno u mužů (tj. 35) než u žen (tj. 8). Nejvyšším počtem pracovní úrazů dle 

analýzy byl zdrojem pracovních úrazů „Pád na rovině, z výšky, do hloubky a propadnutí“ 

tj. 61%, hlavní příčinou pracovních úrazů bylo „Pro nepředvídatelné riziko práce nebo 

selhání lidského činitele“ tj. 78%. Analýzou PÚ podle délky trvání dočasné pracovní 

neschopnosti byla nepřítomnost v práci závislá na závažnosti PÚ, kdy více prostonaných 

dnů bylo zaznamenáno u mužů (délka DPN v roce 2009 činila 487 KD, v roce 2010 se 

snížila na 194 KD, v roce 2011 se mírně zvýšila na 201 KD a v roce 2012 délka DPN 

činila 272 KD). 
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Bezpochyby nejdůležitějším prvkem v BOZP je nejen u nás, ale i v EU prevence. 

Jednou z nejdůležitějších povinností zaměstnavatelů je informovat zaměstnance 

o možných rizicích souvisejících s prací a o způsobu ochrany před těmito riziky a dále 

poskytnutím osobních ochranných pracovních prostředků. Zvyšujícími se nároky na 

bezpečnost práce v této společnosti je dáno kvalitním přístupem vedení zaměstnavatele 

k dané problematice, včetně uvědomování si závažnosti situace ve vztahu ke svým 

zaměstnancům. 

Na závěr je možno uvést, že snahou jak zaměstnavatele, tak i zaměstnanců by mělo 

být dosažení takového stavu, aby ke zranění zaměstnanců nebo nemoci z povolání 

nedocházelo.  
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Příloha č. 3a - Okruh pojištěných osob dle ustanovení § 5 písm. a) ZNP 

Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni: 

a) Zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí 

1. zaměstnanci v pracovním poměru, 

2. příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České 
republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, 
Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby 
a Úřadu pro zahraniční styky a informace a vojáci z povolání (dále jen 
„příslušníci“), 

3. státní zaměstnanci podle služebního zákon, 

4. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro 
družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, 

5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci 
činní na základě dohody o provedení práce, 

6. pracovníci v pracovním vztahu uzavřených podle cizích právních předpisů, 

7. soudci, 

8. členové zastupitelstev územních samosprávních celků a zastupitelstev 
městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních 
měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě 
uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli 
v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako 
dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, 

9. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České 
republiky, 

10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního 

úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda 
Energetického úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, 
členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce 
finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce 
práv, 

 

 

 



Jitka Martinková: Analýza pracovních úrazů ve vybrané společnosti 

2013  47 

Příloha č. 3b - Okruh pojištěných osob dle ustanovení § 5 písm. a) ZNP 

11. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny 
do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu 
právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce 
tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo 
statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto 
osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které 
podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo 
služební poměr, pokud s e na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném 
rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 7 až 10 a 18, 

12. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

13. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon 
pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu, nebo kterým je za 
výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve 
zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu, 

14. odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve 
výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, 

15. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní 
poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovně 
právními předpisy pro jeho vznik, 

16. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté 
komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro 
ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně 
prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovně právní vztah vykonávají pro 
ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, 

17. prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy provažuje za příjem 
ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, 

18. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto 
orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech 
považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona 
o daních z příjmů, 

19. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem 
ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, 

20. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 167c, jejichž 
místo výkonu práce je trvale v České republice. 


