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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zpracovaná na téma Krizová komunikace ve vybrané organizaci. Za-

bývá se problematikou prŧběhu a úrovně komunikačního procesu při řešení krizové situa-

ce, kdy vznikne pracovní úraz. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy komunikace, 

vlastní systém komunikace, její jednotlivé funkce a druhy komunikace. Teoretická část se 

dále zabývá krizovou komunikací a jejími cíli, principy, pravidly a prostředky. Praktická 

část je zaměřena na prŧzkum a analýzu krizové komunikace ve společnosti při vzniku pra-

covního úrazu. Jedná se o komunikace mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a příslušný-

mi úřady. Na závěr jsou v praktické části uvedena doporučení a návrhy, které by měly vést 

ke zlepšení komunikace v organizaci. 

 

Klíčová slova: komunikace, komunikační proces, krizová komunikace, legislativní rámec, 

pracovní úraz 

 

ABSTRACT 

This work is aimed on a Crisis communication in selected organization. It deals with the 

process and the level of the communication process when dealing with a crisis situation 

during a work accident. In the theoretical section, the concepts of the communicati-

on, system of the communication, its various functions and types are explained. The theo-

retical part also deals with a crisis communications and its objectives, principles, rules, and 

instruments. A practical part is focused on a research and analysis of crisis communicati-

on in the company when an work accident occurs. It is 

a communication between an employee, an employer and relevant authorities. At the end 

of the practical section recommendations and suggestions that should improve the commu-

nication within the organization are provided. 

 

Keywords: communication, communication process, crisis communications, legislati-

ve framework, work injury  
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ÚVOD 

Komunikace je základem dorozumívání mezi lidmi a je nezbytnou součástí kaţdodenního 

ţivota, jak osobního, tak i profesního. Osobní komunikace je nezbytná k vyjádření pocitŧ, 

názorŧ, postojŧ, vědomostí, které člověku umoţňují zařadit se do společnosti a být schopen 

sám sebe reprezentovat a realizovat se nejen v osobním ţivotě, ale zejména v profesním. 

V dnešní době se ţádná společnost neobejde bez dobře fungující komunikace, jelikoţ je 

pro ni tou základní hybnou silou. Jedná se o proces sdělování informací a získávání zpětné 

vazby. Čím lepší je komunikace uvnitř společnosti, tím je lepší i atmosféra a zaměstnanci 

se cítí bezpečněji, spokojeně a společnost funguje mnohem efektivněji.  

Proto jsem si jako téma bakalářské práce vybrala „Krizovou komunikaci ve vybrané orga-

nizaci“ jejímţ cílem bude správně analyzovat a popsat postup komunikace při vzniku kri-

zové situace, přesněji při vzniku pracovního úrazu ve společnosti a následně podat patřičné 

návrhy a doporučení na zlepšení.  

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

bude nejprve objasněn pojem komunikace a popsán komunikační proces, dále funkce a 

druhy komunikace. V druhé teoretické části bude popsán pojem krizová komunikace, její 

předmět a cíl, bude rozebírat principy a pravidla úspěšné komunikace a její prostředky. 

V praktické části bakalářské práce se nejprve budu zabývat profilem organizace, tedy 

stručným popisem o jakou společnost se jedná, co vyrábí apod. Následně budou rozebrány 

metody sběru dat a na jejich popsány nejvíce vyuţívané komunikační prostředky společ-

nosti. Problematiku pracovních úrazŧ velmi ovlivňují zákonná opatření, a proto v praktické 

části bakalářské práce bude rozepsán i základní legislativní rámec, jenţ zaměstnavateli 

udává základní zákonné opatření. Dále bude rozepsán samotný děj pracovního úrazu a po-

stup jeho komunikace spolu s vyplněnými formuláři, které nalezneme v přílohách. Po vy-

hodnocení a srovnání získaných dat bude společnosti navrţeno doporučení, které by mohlo 

pomoci ke zvýšení úrovně, rychlosti, efektivnosti komunikace. 

Cíl bakalářské práce bude zjistit stávající stav komunikace při řešení pracovního úrazu, 

analyzovat výsledky, zjistit příčiny a souvislosti a navrhnout kroky na zlepšení. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 KOMUNIKACE 

Komunikace je jednou z těch lidských aktivit, které kaţdý zná a rozumí jim, ale které jen 

omezeně dokáţe definovat. Komunikace znamená hovořit tváří v tvář, stejně jako vysílat 

televizní pořad nebo šířit informace prostřednictvím tisku, telefonu, internetu. Komuniku-

jeme i tím, jak se oblékáme nebo chováme. Komunikace tak zahrnuje nekonečný seznam 

lidských činností. [3] 

 Definice komunikace 1.1

Komunikace je pojem, který má velmi široké pouţití. Slovo je latinského pŧvodu a zname-

ná něco spojovat. Mŧţe být pouţito jako označení pro dopravní síť přemisťování lidí, ma-

teriálu, ale také myšlenek, informací, postojŧ, pocitŧ, od jednoho člověka k druhému. Ko-

munikační prostředky mohou být jazyk, pošta, telegraf, telefon, počítač, rozhlas, televize, 

ale také autobusy, vlaky, letadla. [20] 

Komunikace je jednou z nejdŧleţitějších podmínek existence člověka jako společenského 

tvora. Obecně jde o proces sdělování informací, ovšem rozsah celé problematiky je mno-

hem širší. Komunikujeme slovy, intonací, rychlostí mluvy, gesty, pohyby těla, očima, po-

dáním ruky, svojí pozicí vŧči druhému, tituly na vizitce, svojí postavou, úpravou zevnějšku 

a dokonce i svojí přítomností. [3] 

Jednotně platný popis komunikace neexistuje, bývá definován s přihlédnutím konkrétního 

stavu zaměření. Komunikaci mŧţeme například definovat jako: 

 proces přenosu a výměna informací v rŧzných formách, který se projevuje nějakým 

účinkem, 

 proces přenosŧ rŧzných informací za pouţití komunikačních médii, hlavně pro-

střednictvím jazyka,  

 proces výměna významŧ mezi lidmi pouţitím systému symbolŧ, 

 proces předávání a přijímání sdělení nejméně mezi dvěma subjekty, jako dvojsměr-

ný proces, 

 proces, který je nezbytný k efektivní sebeprezentaci, sebe potvrzování,  

 prostředek pro vytváření a ovlivňování vztahŧ, 

 proces sdělování a výměna informací ve společnosti – sociální interakce. [33] 
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 Funkce komunikace 1.2

Hranice mezi jednotlivými funkcemi komunikace nejsou jednoznačné, dost často se pře-

krývají. [20] 

Tabulka 1 – Funkce a účely komunikace [vlastní zpracování] 

 

Dŧleţitým faktorem úspěšné komunikace je vytvoření vzájemně dobrého vztahu mezi ko-

munikujícími. [15] 

Kromě víše uvedených základních funkcí, lze komunikaci rozdělit ještě do dalších funkcí, 

kterými mohou být: 

 Funkce vzdělávací a výchovná – specificky uplatňována zejména prostřednictvím 

institucí, sycena je funkcí informativní, instruktivní, ale i funkcemi dalšími jakou 

jsou dohled, dozor, kontrola. 

 Funkce socializační a společensky integrující – vytváření vztahŧ mezi lidmi, sbli-

ţování, navazování kontaktŧ, posilování pocitu sounáleţitosti a vzájemné závislos-

ti. Komunikace závisí také na naší společenské úrovni, v jakých společenských 

segmentech se nacházíme a do jakých chceme patřit. Kaţdá společenská vrstva má 

poněkud odlišný zpŧsob komunikace. 

 Funkce osobní identity – na úrovni osobnosti, pro JÁ je komunikace velmi dŧleţi-

tou aktivitou. Uţ od dětství komunikace pomáhá k tomu, abychom si zodpověděli 

některé základní otázky typu – kdo jsme, kam směřujeme, v co věříme. Pomáhá 

nám ujasnit si spoustu věcí o sobě samém, uspořádat si své postoje, názory, sebe-

vědomí. 

Funkce komunikování Účel komunikace (cíl)

Funkce informativní informovat - předat zprávu, doplnit jinou, oznámit, prohlásit…

Funkce instruktáţní instruovat - naučit, zasvětit, navést, poradit, vysvětlit, dát recept …

Funkce persuasivní
přesvědčit - aby adresát (po)změnil názor - získat někoho na svou 

stranu, zmanipuloat, docílit, ovlivnit…

Funkce  zábavní
pobavit - rozveselit druhého, rozveselit sebe, rozptýlit, "jen tak" si 

popovídat…
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 Poznávací funkce -  souvisí úzce s funkcí informativní. Umoţňuje sdělovat si kaţ-

dodenní záţitky, vzpomínky a plány.  

 Funkce svěřovací – slouţí ke zbavování se vnitřního napětí, k překonávání těţkostí, 

sdělování dŧvěrných informací, většinou s očekáváním podpory a pomoci. Sdílení 

pocitŧ je pro kaţdého jedince silnou podporou. 

 Funkce úniková – slouţí jako dŧleţitá v okamţicích, kdy máme všeho „aţ nad hla-

vu“, chceme si s někým pohovořit, odreagovat se. Kdyţ je člověk sklíčený, otráve-

ný, znechucený, mŧţe mít chuť se se někým nezávazně popovídat o věcech neut-

rálních. [20] 

 Proces komunikace 1.3

Komunikace není stálý a neměnný proces. Mŧţeme ji zachytit pomocí záznamu, ale její 

hlavní charakteristikou je proměnlivost v čase. Komunikace je závislá na mnoho podmín-

kách a vlivech, pro její pochopení nám nestačí pouze výstup ať uţ ve formě napsané nebo 

mluvené zprávy, ale musíme se zajímat o přípravnou část, sledovat jakým zpŧsobem na 

sebe navazují myšlenky, sledovat celou šíři kontextu situace a vnímat je ve vztahu 

k rŧzným jiným vlivŧm. [20] 

Komunikační proces je souborem informací, komunikačních dovedností, komunikačních 

aktivit a komunikačních nástrojŧ, které probíhají mezi komunikanty. Odesílatel komunika-

ce je zodpovědný za to, aby mu příjemce rozuměl. Bez porozumění nelze hovořit o komu-

nikaci. Odesílatel by měl zvolit vhodné nástroje k přenosu informace. [14] 

Člověk mŧţe ovlivňovat danou komunikaci pomocí určitých racionálních schémat, ale       

i svými emocemi. Emoce mohou určitou informaci zásadně změnit. Komunikace se děje uţ 

v mysli jedince, tento monolog lze vnímat jako jistou formu přípravy na komunikaci s ji-

nými lidmi. Komunikace probíhá mezi dvěma jedinci, ale i mezi více lidmi, kteří na sebe 

vzájemně pŧsobí. Toto vzájemné pŧsobení dodává komunikace procesuální charakter. 

Kaţdý z komunikujících se snaţí druhé ovlivnit. Komunikace se mŧţe ubírat jiným smě-

rem, neţ si jeden z komunikujících přál, ten pak změní svou taktiku, pouţije argumenty, 

které pŧvodně neměl v plánu pouţít. Jedná se tedy o proces proměnlivý, účastníci mohou 

v proběhu komunikace vyvolat nějakou změnu. [20] 
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Proces probíhá asi takto: 

 rozhodnout se, co chcete sdělit, tedy jaký význam má mít daná informace pro pří-

jemce, 

 vybrat vhodné komunikační kanály, tj. ty, na kterých příjemce přijímá, 

 znát mentální strategie zpracování informace příjemce, 

 znát příjemcovu mapu světa, 

 vyslat po daných komunikačních kanálech připravené informace, 

 pozorovat, co se děje, tj. zda vaše komunikace nachází ţádoucí odezvu, 

 v případě, ţe ne, udělat změnu v některé oblasti (komunikační kanály, vaše chápání 

příjemcovy mapy světa, vaše chápání mentálních strategií příjemce) a znovu pokra-

čovat od druhého bodu. [31] 

 

Obrázek 1 – Proces efektivní komunikace [34] 
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1.3.1 Základní schéma komunikačního procesu 

Jednání lidí, kteří si chtějí něco sdělit, má často podobu určitého schematického, pravidel-

ného chování, tím pádem jsou zde očekávány určité postupové kroky, které mŧţeme ozna-

čit jako pravidla. Tato pravidla nám umoţňují zjednodušit zpŧsob chování, zbytečně ne-

přemýšlet nad kaţdou danou situací, která nastane a taky očekávat určité chování přiměře-

né okolnostem. [34] 

Lidé jsou schopni komunikovat, protoţe ovládají určitá pravidla, týkající se myšlení i jed-

nání související s komunikací. Existuje řada pravidel a je na nás, zda se jimi budeme řídit, 

zda je budeme dodrţovat nebo ignorovat. [20] 

Tato pravidla se dají seřadit do dané postupné struktury: 

 Vnímání dat – ţijeme ve světě nezpracovaných dat. Některá data naše tělo vnímá, 

některá neregistruje. Záleţí na síle podnětu a na našem výběru. Buď se podnět stane 

součástí našeho komunikačního kontextu, nebo ne. Selekce (výběr, volba) je fil-

trem, která nás chrání před informačním přetíţením. Při vnímání dat hraje velkou 

roli míra pozornosti a význam podnětu. [34] 

 Spojování dat významem – na této úrovni jsou data přeměněna na informaci. Vy-

braná a uspořádaná data jsou spojena a naplněna podle významu. To je obsahová 

úroveň informace. Spojování umoţnuje chápat kontext, vztahy i chronologickou 

návaznost. [20] 

 Vkládání záměru a postoje – konkretizování ve smyslu postoje, záměru, snaţení, ci-

tového vztahu. [20] 

 Sebereflexe a sebekoncepce – vnímání vlastní (osobní) role ve vztazích, snaha urči-

tým zpŧsobem pŧsobit, vyvolávat reakce. [34] 

 Soubor předpokladŧ, očekávání a pravidel – soubor, který se dá označit jako ţivotní 

scénář, jde o vědomí o sobě. Jedná se o naučené vzory chování, pravidla chování, 

která jsme získali pŧsobením výchovy. [20] 

 Kulturní model – jedná se o vztahy v širším kontextu a jsou vymezeny kulturou, 

subkulturou, v níţ ţijeme. [34] 

Při komunikaci s jinými lidmi jsme připraveni pouţívat určitá pravidla, která jsou stanove-

na kulturou a současně rolí, kterou ve společnosti zastáváme. Pravidla nás nutí chovat se 

v určitých mezích, abychom dostály svých cílŧ. [20] 
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1.3.2 Součásti komunikačního procesu 

Prŧběhem procesu komunikace bývá vyjadřován formou komunikačních modelŧ, např. 

Shannon-Weawerŧv model. Tento model se zaměřuje na ústní zprávu, zdŧrazňuje pojmy 

mluvčí, zpráva a publikum a komunikaci vidí jako jednosměrnou, ve které jedinec ovlivňu-

je ostatní svým sdělením. Proto je tento model kritizován, pře nepředpokládá zpětnou vaz-

bu. 

 Kdo? (předává sdělení) – komunikátor,  

 Co? (se předává) – komuniké, sdělení,  

 Jak? (se uskutečňuje přenos) – kanál  

 Komu? (je sdělení určeno) – auditorium, posluchačstvo,  

 S jakým efektem? – efektivita [5] 

 

 

Obrázek 2 – Shannon-Weawerův model komunikace [7] 

 

Shannon-Weawerŧv model není vhodný pro hlubinný popis procesu komunikace u člově-

ka, ovšem pro účely komunikace obecně a pro účely komunikace o rizicích je tento model 

vhodný, pro svou přehlednost a ilustrativnost. 

Shannon-Weawerŧv model je ze své podstaty silně jednosměrný, ovšem pokud je výše 

zobrazené schéma nazíráno jako opakující se součást rozsáhlejšího komunikačního proce-

su, pak jej lze povaţovat za vhodný a reprezentativní pro potřeby komunikace o rizicích. 

[7] 
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´ 

Obrázek 3 - Upravený Shannon-Weawerův model [7] 

V procesu komunikace je také velmi dŧleţité komunikační prostředí a komunikační kon-

text.  

Komunikační prostředí ovlivňuje význam, smysl i zřetelnost komunikace a zvolené for-

my. Takto mohou pŧsobit společenské, kulturní okolnosti, ale i fyzikální faktory, jakými 

jsou hluk, teplota apod. [29] 

Komunikační kontext, ten dává komunikace celkový rámec. Do značné míry souvisí 

s komunikačním prostředím. Svou roli zde sehrává obsahové i věcné souvislosti, vnitřní i 

vnější psychologické okolnosti. Za dŧleţité součásti komunikačního procesu se povaţuje: 

 čas a prostor 

 vzájemné vztahy účastníkŧ komunikačního procesu 

 jejich dlouhodobě ovlivňující emoční reagování (temperament, kognitivní styl) 

 aktuální emocionální ladění účastníkŧ,  

 motivační dispozice (potřeby, zájmy, hodnoty) 

 věk, předchozí záţitky a zkušenost, vzdělání, inteligence, vnímání 

 představivost, myšlení, schopnost učení adaptabilita, odolnost atd. 

 sociální status a role 

 akutní psychologický stav i dlouhodobé záměry účastníkŧ [29] 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 18 

 

 Druhy komunikace 1.4

Komunikace má proměnlivou podobu a moţnosti, které mŧţe v rŧzných kombinacích ko-

munikátor uţívat a měnit. Záleţí na dovednosti kaţdého uţivatele, jak dovede citlivě uţívat 

optimální zpŧsoby, které respektují situaci, úmysl, individuální odlišnosti partnera, s nímţ 

komunikujeme. Většinou celá řada druhŧ komunikace bývá spojována v jednom projevu. 

[20] 

Tabulka 2 – Druhy komunikace [vlastní zpracování] 

 

Komunikace

záměrná komunikátor má pod kontrolou to, co prezentuje

nezáměrná komunikátor prezentuje svŧj projev jinak, neţ chtěl

vědomá komunikátor si uvědomuje co říká a jak to říká

nevědomá komunikátor nemá pod kontrolou svŧj komunikační projev

kognitivní logická, racionální, smysluplná

afektivní komunikace prostřednictvím emočních projevŧ

pozitivní komunikace signalizující souhlas, přijetí

negativní vyjadřuje odmítnutí, odpor, útočení, kriziku

shodná mezi komunikujícími dochází ke shodě jak obsahově, tak formálně

neshodná informace účastníkŧ jsou v rosporu

asertivní sebeprosazující, respektujicí právo i pro jiné dle přijatelných pravidel

agresivní útočná, bezhohlená, sobecká vŧči jiným

manipulativní neférové jednání

pasivní ústupná, uhýbající, úniková

intropersonální tzv. vnitřní dialog nebo monolog

interpersonální komunikace mezi dvěma lidmi, nebo větším počtem lidí

skupinová více komunikátorŧ, kteří mají potřebu sdělovat informace, názory

masová předávání informací širšímu obecenstvu

interkulturníl komunikace příslušníkŧ jiných kultur

dyadická intirmní komunikace mezi dvěma lidmi, jsou otevření "komunikace srdcem"

dyadická, jednostranně řízená mezi dvěma lidmi, kdy jeden je podřízený a respektuje nadřízeného

jednosměrná role mluvčího a vnímajícího se nemění

dvousměrná mezi účastníky se role komunikátora a komunikanta střídají

komplementární např.: lékař - pacient, učitel - ţák, vedoucí - podřízený

tváří v tvář obě komunikující strany stojí nebo sedí přímo proti sobě.

postranní informace od jiných lidí

zprostředkovaná prostřednictvím nějakéh média (rádio, televize, rozhlas, internet atd.)

psaná prostřednictvím knih, novin, časopisŧ, dopisŧ

verbální prostřednictvím slov

neverbální doplňující prostředek ke komunikaci verbální

činem svŧj postoj, názor, pomoc vyjádříme činem
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1.4.1 Verbální komunikace 

Verbální komunikace znamená sdělování prostřednictvím mluveného projevu. Pojem mlu-

vení je synonymem pro vyjadřování myšlenek artikulovanou řečí nebo dorozumívání se 

nějakým jazykem. [9] 

Řeč je schopnost určitého společenství dorozumívat se navzájem určitým jazykem. Rŧzné 

stránky řeči studuje mnoho vědních oborŧ. Studiem řeči se zabývá např. lingvistika, gra-

matika, paralingvistika, syntax, filologie, sémiotika, rétorika, sémantika, etymologie, fone-

tika a fonologie, ale také sociální komunikace. [17] 

Charakter řeči, to znamená čím řeč je a jak funguje, lze hodnotit z následujících hledisek: 

 řeč je denotační i konotační (denotace – objektivní význam daného slova, který mu 

připisují lidé, hovořící společným jazykem; konotace – subjektivní, emocionální 

význam daného slova, který mu připisuje konkrétní osoba), 

 řeč obsahuje rŧznou míru abstrakce, 

 řeč obsahuje rŧznou míru přímočarosti, tzn., ţe některé informace mohou být sdě-

leny přímo, některé nepřímo (oklikou, náznakem), 

 řídí se určitými pravidly a její významy je lépe hledat v chování a jednání lidí, ne-

jenom ve věcném obsahu sdělení. [8] 

Verbální komunikace se mimo jiné člení na mluvenou (ústní komunikace) a psanou (pí-

semná komunikace). Ústní a písemná komunikace má svá specifika a její vyuţívání své 

kladné, ale i záporné stránky. 

 

Mluvená – dialog  

Výhodou této komunikace je, ţe jednotliví účastníci mezi sebou komunikují přímo. Pro 

rozhovor lze pouţívat i prvky neverbální komunikace, která mŧţe přispět k usnadnění po-

chopení předávané zprávy. Dialog je charakteristický také tím, ţe dochází k výměně rolí 

mezi posluchačem a mluvčím a ţe zde nastává okamţitá zpětná vazby.  

Pro někoho tato komunikace „tváří v tvář“ mŧţe být nepříjemná. Některé osoby se chtějí 

tomu vyhnout, poněvadţ mají špatné úmysly, nejsou upřímní nebo jim schází dostatečné 

sebevědomí. Zejména mluvená neboli ústní komunikace je jednou z nejdŧleţitějších forem, 

která se vyuţívá jak ve společenském ţivotě, tak v nemalé míře i ve firemním styku. [5] 
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Písemná 

Písemná forma verbální komunikace poskytuje záznamy, pravoplatné podklady. Nevýhod-

nou písemné formy komunikace je neexistence bezprostřední zpětné vazby a také moţná 

nejasnost sdělení při špatné písemné formulaci. [3] 

Mezi základní verbální komunikační dovednosti, které je nutné neustále cvičit po celý ţi-

vot, patří i pasivní formy slovní komunikace: 

 umění klást otázky,  

 dovednost objasňovat,  

 schopnost výkladu, 

 schopnost motivovat a vytvářet vazby 

 schopnost projevit porozumění,  

 prezentovat a přesvědčovat,  

 asertivní chování [6] 

 

1.4.2 Neverbální komunikace 

Neverbální komunikace slouţí jako doplňující prostředek ke komunikaci verbální, ale stá-

vá se, ţe neverbální komunikace stačí sama o sobě k vyjádření postoje, zejména v situa-

cích, kdy hrají velkou úlohu emoce, a zejména mezi lidmi, kteří se dobře znají. 

 

Obrázek 4 – Neverbální komunikace [20] 
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Mimika – pohyb obličeje, představuje výraz tváře a pohyby svalŧ při předávání a přijímání 

informace během komunikace. [16] 

Gestika – spontánní pohyby rukou. Některá gesta nelze ovládat, jdou mimo vědomou kon-

trolu, neumíme je potlačit. Někdy mají gesta větší výrazovou sílu neţ slova. [20] 

Pohledy – pohledy očí jsou jako vysílač i přijímač, signály očí hodnotí oba komunikační 

partneři. [18] 

Kinezika – představuje pohybovou stránku, jedná se o spontánní pohyby těla nebo částí 

v určitém prostoru a čase. [18] 

Posturika – je zaměřená na pozice, komunikace pomocí tělesných postojŧ, drţení těla – 

vstoje, vsedě, vleţe. [16] 

Proxemika – vyjadřuje vzdálenost mezi komunikujícími. Kaţdý člověk má svou osobní 

zónu, určitý ochranný prostor. [20] 

Haptika – řeč dotykŧ, podání rukou. Představuje sdělení informace bezprostřední kontak-

tem, dotykem buď přímo na kŧţi či nepřímo přes oděv. Doteky mohou být formální, ne-

formální, přátelské intimní. Mohou mít rŧzný význam, vţdy záleţí na tom, které části těla 

se člověk dotýká. [5] 

Chronemika – je zpŧsob uţívání a strukturování času v komunikaci. [16] 

Neurovegetativní reakce – jsou fyziologické změny člověka na rŧzné podněty, např. třes 

rukou, sníţení či zvýšení krevního tlaku apod. [20] 

Rekvizitové signály – mezi rekvizitové prostředky patří například brýle, tuţka, se kterou si 

komunikující hraje; celkový image je dotvářen tím, jak je člověk oblečen, jaký má vkus, 

jak je učesán, upraven, zda voní a je čistý. [18] 

Parametry prostření – jsou dány prostředím, ve kterém se komunikuje, např. kanceláří, 

pracovnou, rodinným domkem. [16] 

Teritorium – je osobní prostor, který si kaţdý účastník komunikace určitým zpŧsobem brá-

ní. [5] 
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1.4.3 Persvazivní komunikace 

Pojem persvaze chápeme jako označení funkce přesvědčovací, získávací, ovlivňovací, vy-

bízecí, hodnotící a uvědomovací. Cílem persvaze je formování vědomí recipientŧ (jednot-

livcŧ, sociálních skupin atd.) a pŧsobení na veřejné mínění. [22] 

Výsledkem pŧsobení takové formy komunikace je to, ţe recipienti zaujímají určité stano-

visko, určitý názor v souladu se záměrem komunikátora. Prostředky persvaze jsou manipu-

lace, argumentace, sedukce, demonstrace, ale i fyzické násilí. [3] 

1.4.4 Intrapersonální komunikace 

Intrapersonální komunikace je často označována jako samomluva. Jedná se o aktivní vnitř-

ní zapojení jedince do symbolického zpracování zpráv. Jednotlivec se v jedné roli stává 

řečníkem i posluchačem, přičemţ dochází ke zpětné vazbě v současně navazujícím vnitř-

ním procesu. [3] 

1.4.5 Interpersonální komunikace 

Interpersonální komunikace je komunikace mezi dvěma a více osobami. Pokud se setkají 

dva jedinci, vţdy dochází ke vzájemné komunikaci. Dokonce i v případě, kdy jeden dru-

hému nic neřekne. Sděluje mu právě to, ţe mu nechce nic oznámit. [3] 

Komunikace mezi dvěma jedinci je jednak to, co si navzájem sdělují, jednak jakým zpŧso-

bem si to sdělují. 

Interpersonální komunikace se zpravidla ještě dělí na: meziosobní, skupinovou a masovou. 

Meziosobní komunikace 

Meziosobní komunikace je přirozeným východiskem pro všechny typy komunikace (nej-

častější forma komunikace). Z hlediska počtu účastníkŧ jsou u interpersonální komunikace 

přítomni nejméně dva jednotlivci a dialog probíhá obousměrně. [27] 

Skupinová komunikace 

U skupinové komunikace je přednášející jednotlivec a příjemce tvoří skupina posluchačŧ. 

U hromadných sdělovacích prostředkŧ je zdrojem informace jednotlivec nebo skupina a 

příjemcem veřejnost. Vytváří sloţitější komunikační sítě (např. školní vyučování). [3], [27] 
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Masová komunikace 

V masové komunikaci mluvčí předává sdělení širšímu obecenstvu, auditoriu. Obecně jsou 

za prostředky masové komunikace povaţovány noviny, časopisy, knihy, rádio, televize, 

internet, billboardy. [20] 

1.4.6 Veřejná komunikace 

Při komunikace veřejné jsou oslovovány velké skupiny obyvatel, cílové skupiny čtenářŧ, 

voličŧ, divákŧ apod. Účastníci takového typu komunikace se zpravidla neznají. Je zde je-

den podavatel informace (např. politik na předvolebním mítinku) a publikum (např. lokali-

zované na náměstí). Veřejná komunikace tak podléhá jednotě místa a času, ale není indivi-

dualizovaná. [3] 

1.4.7 Manaţerská komunikace 

Manaţerská komunikace je specifická forma sociální komunikace, jejímţ cílem je ovlivnit 

okolí ţádoucím směrem. Povzbudit, probudit a podpořit lidi k ţádoucím výsledkŧm a po-

stupŧm. Účinná manaţerská komunikace je „mostem“ mezi plánem a realitou, pomáhá 

manaţerovi zvládat krizové situace, konflikty, má vliv na změny nejen jednotlivcŧ, ale i 

týmŧ. Mezi formy manaţerské komunikace lze zařadit projev, poradu, rozhovor, pohovor a 

další. [3] 

Manaţer je komunikační spojka mezi firmou a pracovníky, které řídí a vede ve svém týmu. 

Do týmu přináší cíle a úkoly, z týmu zpětně k managementu výsledky a poţadavky, dále 

zajišťuje komunikaci svého týmu v rámci celé firmy. Komunikace je jeho hlavním řídícím 

nástrojem. [11] 

1.4.8 Specifické typy sociální komunikace 

Mezi specifické formy sociální komunikace lze zařadit informační propagandu, dezinfor-

mace (záměrně zkreslené informace, uvedení v omyl), infotainment (info-zábavu), eduta-

inment, komunikaci pod nepravou identitou (např. při chatování), informační asymetrii či 

počítačem zprostředkovanou komunikaci. [30] 
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2 KRIZOVÁ KOMUNIKACE 

Krizovou komunikace mŧţeme chápat jako výměnu informací, která nastává mezi odpo-

vědnými autoritami, organizacemi, médii, jednotlivci a skupinami před mimořádnou udá-

lostí, během ní a po jejím skončení. Bývá označována téţ jako komunikace v krizi, komu-

nikace při mimořádné události, komunikace v krizovém řízení nebo komunikace rizika. 

Komunikaci rizik mŧţeme pojímat jako klíčovou sloţku krizové komunikace. Mezi hlavní 

aspekty krizové komunikace patří: obsah a forma, moţná úskalí, problematika budování 

dŧvěry a otázky percepce rizika. Klíčové pro praxi je, zda vnímání lidí odpovídá reálnému 

stavu, a jakou mají lidé schopnost asimilovat informace v období ohroţení. [34] 

V širších souvislostech je krizovou komunikaci nutno chápat jako veřejnou sluţbu v zájmu 

zachování společnosti a pozitivních sociálních vztahŧ. Krizová komunikace podporuje 

integraci, spojitost vývoje a normalitu společnosti. [26] 

Krizovou komunikaci mŧţeme vymezovat z několika základních perspektiv: 

 Jako komunikaci interní, uvnitř organizace (např.: mezi sloţkami krizového řízení 

nebo mezi managementem a pracovníky firmy), 

 Jako komunikaci externí, která se týká vnějších vztahŧ organizace (např. 

s obyvatelstvem skrze sdělovací prostředky), 

 Jako komunikaci příslušníkŧ zasahujících sloţek s jednotlivci a skupinami, zasaţe-

nými mimořádnou událostí (např. komunikace zdravotnických záchranářŧ se zra-

něnými a jejich rodinami, komunikace policistŧ s přihlíţejícími a zástupci médií.) 

[34] 

 

Obrázek 5 – Průběh krizové komunikace [38] 
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 Předmět krizové komunikace 2.1

Základním předmětem krizové komunikace je sdělování informací mezi jednotlivými or-

gány a prvky systému krizového řízení i uvnitř něj, mezi vyšetřujícím dané mimořádné 

události, katastrofy, nehody či hromadného neštěstí, dále veřejnosti, médiím, orgánŧm čin-

ným v trestním řízení a soudním znalcŧm. Dŧleţité je také informování rodinných přísluš-

níkŧ a jiných zainteresovaných právnických a fyzických osob. [10] 

Sdělení obsahuje informace o potenciální, blíţící se, či jiţ reálné existující hrozbě (mimo-

řádné události), nebo jiţ probíhající krizové situaci (krizi) a opatřeních, konaných orgány a 

prvky systému krizového řízení, vedením firmy či jinými právnickými a fyzickými osoba-

mi k tomu, aby dopady krizové události byly eliminovány, zmírněny nebo odstraněny. [34] 

 Cíl krizové komunikace 2.2

Jeden z hlavních cílŧ krizové komunikace je předání správné informace ve správný čas a 

na správném místě. Tímto lze dosáhnout: 

 redukování nejistoty, přispění k zajištění efektivního chování (veřejnosti, podříze-

ných, členŧ rodiny atd.), zabránění vzniku paniky, [1] 

 zabránění anebo alespoň zmírnění rozsahu negativní publicity poškozující dotčený 

orgán či prvek systému krizového řízení, firmy, právnické či fyzické osoby, jeţ by 

mohly být označeny jako pŧvodci nebo příčina krizové události, 

 včasné a odborně plnohodnotné připravenosti orgánŧ a prvkŧ krizového řízení        

k následným činnostem. [10] 

 Principy krizové komunikace 2.3

Principy krizové komunikace vyjadřují profil krizové komunikace. 

1. Princip nezávislosti – krizová komunikace nesmí být plně závislá jen na jedné 

osobě. [10] 

2. Princip přesnosti a stručnosti – krizová komunikace vyţaduje přesné a stručné 

definování problému, co je teď hlavní problém. Mluvte stručně a výstiţně, omezíte 

tak moţnost špatné interpretace. [3] 

3. Princip důvěryhodnosti – musíte se drţet faktŧ, ţádné spekulace či dohady, drţet 

se podstaty věci. [10] 
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4. Princip znalosti věci – neţ začnete vést krizovou komunikaci, musíte znát základní 

komunikační cíl svého úřadu (firmy, společnosti atd.) a musíte mít připravena klí-

čová sdělení, kterými chcete oslovit veřejnost, média, odborníky, soudní znalce a 

orgány činné v trestním řízení, podřízené, rodinné příslušníky a jiné zainteresované 

právnické a fyzické osoby. Rovněţ musíte znát všechno potřebná fakt o své organi-

zaci (úřadu, firmě, společnosti atd.) o daném tématu či problému, o moţných hos-

podářských a politických souvislostech. [3] 

5. Princip očekávané reakce – neţ začnete vést krizovou komunikaci, analyzujte 

moţné dopady vašeho sdělení (reakcí na sdělení) a mějte představu o zpŧsobech 

zvládání těchto reakcí. Zpŧsob vedení krizové komunikace nesmí být zdrojem 

sekundárních a terciálních krizí. [3] 

6. Princip nejhoršího vývoje – identifikujte a plánujte komunikaci vţdy ve vztahu     

k nejhoršímu moţnému scénáři vývoje případu. [10] 

7. Princip hledání podpory – hledejte spojence a spolehlivé zastánce (tzv. nezávislé 

třetí strany), zvaţte, zda by se nenašli lidé, kteří by mohli promluvit v náš prospěch. 

[10] 

8. Princip pravdivosti – musíte mluvit pravdu. Nemusí být úplná, ale to, co řekneme, 

musí být pravda, Nikdy neříkejme „bez komentáře“. Pokud nemáte na otázku od-

pověď vŧbec, vysvětlete to. Pokud nemŧţete na otázku odpovědět okamţitě, po-

znamenejte si ji a slibte, ţe odpovíte v nejkratší moţné době. Slib dodrţte. [3] 

9. Princip otevřenosti – nesmíte se před novináři skrývat, buďte vţdy k dispozici. 

Přednostně hovořme o pozitivních stránkách věci, vyhněte se negativnímu. Buďte 

sebevědomí. Nekritizujte své kolegy, vedení, zaměstnance. [3] 

 Pravidla (zásady) úspěšné krizové komunikace 2.4

Při krizové komunikaci je dŧleţité: 

 Poskytovat omezené mnoţství jasně formulovaných informací; maximálně tři klí-

čová sdělení, kaţdé z nich podpořit 2-4 fakty. Při přípravě sdělení se doporučuje 

tzv. layered model, pravidlo pro rozvrţení informací, podle kterého se začíná 

s nejjednoduššími informacemi a směřuje se ke sloţitějším. 

 Jednotlivá sdělení udrţet krátká (10 sekund nebo 3-12 slov) 

 Sdělení opakovat; opakování sdělení se týká tzv. triple T model (z angl. „tell“): 

1. Řeknete, co se chystáme sdělit. 
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2. Vlastní sdělení. 

3. Řekneme, co jsme sdělili. [34] 

Efektivní krizová komunikace vyţaduje osvojené dovednosti, trénink, praxi a simulaci, 

jelikoţ špatná komunikace mŧţe problém zvětšit. Pro zajištění efektivní krizové komuni-

kace je potřeba formulovat vhodné sdělení, organizačně zabezpečit prŧběh krizové komu-

nikace a určit vhodná média. [37] 

Odborná literatura stanovuje pro efektivní krizovou komunikaci řadu doporučení, jedním 

z nich je sedm krokŧ efektivní komunikace v následující tabulce. 

Tabulka 3 - Sedm kroků efektivní komunikace [34, vlastní zpracování] 

 

V krizové komunikace jde podle Rektoříka [26] především o výměnu informací (sdělení), 

které obsahuje vysvětlení rizikových informací, postupu a doporučení. Formulace efektiv-

ního sdělení je moţno provést aţ po identifikaci a poznání cílových příjemcŧ. Při plánová-

ní komunikace je nutno brát ohled na rŧznorodost příjemcŧ a také na specifika jejich emo-

cionálních stavŧ. 

 Prostředky krizové komunikace 2.5

Úspěšnost sdělení, resp. dosaţitelnost cílové skupiny při krizové komunikaci souvisí se 

správnou volbou informačního kanálu pro zveřejnění krizových informací. 

Krok Aktivity

Krok 1
Zjišťování a hodnocení mediálních potřeb, mediálních rizik a interních moţností pro vztahy 

se sdělovacími prostředky a veřejností

Krok 2 Vytváření cílŧ komunikace, komunikačních strategií a plánŧ pro krizové komunikace

Krok 3 
Výběr, edukace a trénink komunikátorŧ, mediálních týmŧ, tiskových mluvčí a vedoucích 

pracovníkŧ

Krok 4
Příprava komunikátŧ, sdělení, seznam subjektŧ se zájmem o informace, posouzení rizik 

zkreslení poskytovaných informací

Krok 5
Identifikace dostupných východisek a předpokládaných i realizovaných mediálních aktivit, 

dŧraz na prvních 24 - 72 hodin po události

Krok 6 
Proaktivní předávání sdělení médiím, včasnost, jasnost, jednoznačnost a cílenost 

komunikátŧ, inoformační kvalita

Krok 7
Vyhodnocování efektu sdělení a mediálních vystoupení. Hodnocení zpŧsobŧ, metod, obsahu 

komunikátŧ i reakce veřejnosti. Zlepšování na základě zpětné vazby.



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 28 

 

Nejvhodnější prostředky krizové komunikace volíme vţdy podle povahy dané události a 

charakteru komunikujících subjektŧ.  

V níţe uvedené tabulce jsou čtyři typy krizové komunikace a nejčastější komunikační pro-

středky, které se k nim vztahují. [34] 

Tabulka 4 – Typy a komunikační prostředky [34, vlastní zpracování] 

 

Internet je komunikační prostředí, ve kterém probíhají nejrŧznější druhy sociální komuni-

kace. Internet slouţí nejen jako komunikační prostředek – médium, ale také jako informač-

ní zdroj – archiv, databanka. Navíc internet má multimediální charakter, tzn. v jednom 

uţivatelském prostředí, jsou soustředěna nejrŧznější média komunikace (psané slovo, 

zvuk, obraz). 

Internet umoţňuje kvalitativně nový typ sociální komunikace, který získává charakter ma-

sové komunikace. V internetové komunikaci není omezení prostorem, nejsou ţádné hrani-

ce, časová omezení, coţ znamená, ţe zpráva mŧţe být uveřejněna kdykoliv, přispívatelé 

nemusí čekat na ţádná data uveřejnění.   Zpravodajství mŧţe být podáváno v reálném čase, 

bez jakéhokoliv zpoţdění, na druhou stranu také bez jakékoliv kontroly kvality. [1] 

 

TYP KOMUNIKACE PROSTŘEDEK

Komunikace pracovníkŧ 

krizového řízení dovnitř 

organizace

Hlášení, tiskové zprávy, souhrny faktŧ, internetové stránky, 

setkání se zaměstnanci, telefonní informační linky, intranet, e-mail, 

články ve vnitřním tisku apod.

Komunikace pracovníkŧ 

krizového řízení s vybranými 

úředníky, lídry mínění, 

aktivisty 

Telefonní kontakty, souhrny faktŧ, e-mail, webové stránky, 

osobní návštěvy, pozvání na komunitní mítinky, tiskové zprávy, 

upozornění o postupu apod.

Komunikace pracovníkŧ 

krizového řízení s veřejností 

přímo

Hlášení, SMS zprávy, letáky, komunitní setkání, novinové články, 

webové stránky, telefonní informační linky, návštěvy v bydlišti, 

rádio a TV, billboardy, souhrny faktŧ, příručky, instruktáţní filmy 

a video, dopisy apod.

Komunikace pracovníkŧ 

krizového řízení s veřejností 

přes média

Tiskové zprávy, zaměřené na klíčové sdělení, tiskové konference, 

jasné informační souhrny faktŧ, osobní návštěvy, webové stárnky, 

e-mail apod.
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 Krizová komunikace podniku  2.6

Při vzniku krizových situací a mimořádných událostí je rozhodujícím faktorem čas, jelikoţ 

krize zpravidla vznikají náhle, mají rychlý prŧběh a dochází při nich často 

k nenahraditelným škodám na majetku, zdraví lidí a ztrátám lidských ţivotŧ. Cílem krizové 

komunikace je ve smyslu zákona informování příslušných sloţek integrovaného záchran-

ného systému, úřadŧ a obyvatel o vzniku mimořádných událostí. Je nutné informovat         

o tom, ţe hrozí určité nebezpečí a podle jeho charakteru jednat určitým zpŧsobem (např. 

ukrýt se nebo opustiti určité území) a současně informovat, ţe budou rychle zahájena opat-

ření, která mají vést ke sníţení nebo odstraněn negativního dopadu havárie nebo katastrofy. 

[38] 

Kaţdý podnik si musí uvědomovat, ţe má určitou společenskou odpovědnost vŧči svému 

okolí. Ţádný není od okolí izolován a svou činností ho ovlivňuje pozitivně i negativně. 

Krizová komunikace je nástrojem, který podnik pouţívá v období, kdy svou činností ohro-

zil okolí (i zaměstnance), případně mu zpŧsobil nějakou škodu, problémy či ovlivnil jeho 

běţný ţivot. Krizová komunikace je z hlediska cílového zaměření, obsahu sdělení o for-

mou sdělení rozdělena do dvou oblastí – na vnitřní (dovnitř podniku) a vnější (mimo pod-

nik) krizovou komunikaci. [2] 

2.6.1 Vnitřní krizová komunikace 

V případě, ţe v podniku vznikne poţár, dojde k úniku jedovatých látek nebo nastane po-

dobná krizová situace, ve které mŧţe dojít ke ztrátě ţivotŧ pracovníku, poškození jejich 

zdraví nebo podnikového a osobního majetku, je potřeba co nejrychleji: 

 informovat sloţky IZS (integrovaného záchranného systému), 

 informovat pracovníky podniku, z jejichţ povinností vyplývá např. hašení poţáru 

nebo likvidace úniku jedovatých látek, o vzniku konkrétní situace, 

 informovat další pracovníky, kteří jsou v dŧsledku havárie v ohroţení ţivota nebo 

zdraví, 

 informovat vedoucí pracovníky podniku o vzniklé situaci. [34] 

Zaměstnanci by měli být informováni při první moţné příleţitosti, nejpozději však do 

24hodin od vypuknutí akutní krize, o stávající situace a o událostech s tím, ţe další infor-

mace jim budou poskytnuty co nejdříve. Zaměstnanci by se neměli o vývoji situace v or-

ganizace dovídat z médií, ale přímo od organizace. Dŧvodem je, ţe zaměstnanci představu-



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 30 

 

jí významný neoficiální zdroj informací, protoţe jsou na krizi přirozeně dotazováni svými 

blízkými a přáteli. Krize navíc mŧţe poškodit představy, které zaměstnanci o svém za-

městnavateli mají. [37] 

2.6.2 Vnější krizová komunikace 

Komunikace mimo podnik musí v prvé řadě směrovat k obyvatelstvu a k obecním úřadŧm 

na území, které by mohlo být postihnuto následky mimořádné události. Současně s tím 

jsou informovány jednotlivé sloţky integrovaného záchranného systému a další instituce. 

Proto musí plán krizové komunikace obsahovat telefonní čísla na tyto záchranné sloţky a 

ukládat obecnou nebo specifickou povinnosti informovat je. [38] 

Plán krizové komunikace ve vztahu k obyvatelstvu obvykle obsahuje: 

 charakteristiku situace (poţár, výbuch, teroristický čin, selhání počítačové sítě atd.) 

 vymezení pravomocí a odpovědnosti: kdo (který pracovník) bude informovat koho 

(obecní úřady bezprostředně ohroţených obcí, sloţky integrovaného záchranného 

systému atd.) 

 určení komunikačního kanálu (siréna, telefon, posel, e-mail) 

 další podpora (např. podpora při evakuaci) 

 další (zpřesňující) informace 

 zpŧsob odvolání stavu. [12] 

Na vzniklou krizovou situaci by měl podnik co nejdříve adekvátně a kvalifikovaně reago-

vat. Vnější krizová komunikace má charakter komunikace s veřejností prostřednictvím 

médií. Krizová komunikace prostřednictvím médií se pouţívá především v situacích, kdy 

dochází k poškozování mediálního obrazu podniku nebo instituce. [37] 

2.6.3 Zásady krizové komunikace ve vztahu k médiím 

Škála krizí, která podniku hrozí, bývá obvykle velká. Aby se na ně mohl podnik odpovída-

jícím zpŧsobem připravit, musí si nejprve ujasnit, které krize hrozí nejvíce.  

Pouze efektivní příprava pomŧţe změnit jejich negativní dopady na firemní pověst a na 

schopnost plnit podnikatelský záměr, případně se jim zcela vyhnout. Nezáleţí při tom, zda 

se jedná o úmyslné poškozování zájmŧ podniku ze strany jednotlivcŧ nebo konkurence, 

chybná manaţerská rozhodnutí, morální selhání managementu, podvodné jednání zaměst-
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nancŧ, nezvládnutou vnitrofiremní komunikaci, prŧmyslové havárie nebo přírodní pohro-

my. [13] 

Podnik musí být vŧči médiím vstřícný a vytvářet k nim most a ne zeď. Z komunikace 

s médii musí vyplývat snaha o objektivnost, pravdivost a solidnost. Zamlčování pravdy, 

vytáčení se a klamání obvykle před novináři neobstojí a vrátí se zpět s větší intenzitou.  

Při komunikaci s médii musíme počítat s určitým negativismem, jelikoţ média se většinou 

zajímají o „negativní“ zprávy a jejich další rozšiřování. Dalším jevem, se kterým se mŧ-

ţeme setkat, je sklon médií naslouchat odborníkŧm, pokud moţno nezávislým. Ovšem 

nachází-li se odborník spíše na protivníkově straně, je prŧběh diskuse ovlivněn negativně 

z pohledu korporace od samého začátku. [23] 

Pro efektivní zvládnutí krizové komunikace je nezbytná kvalitní příprava. Správně prove-

dená krizová komunikace zlepšuje celkovou image podniku a příleţitostí k tomu, aby se 

podnik prezentoval jako silný a spolehlivý zaměstnavateli obchodní partner. [4] 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 PROFIL SPOLEČNOSTI 

Pro zpracování praktické části bakalářské práce jsem si vybrala společnost Aircraft In-

dustries, a.s., Na záhonech 1177, 686 04 Kunovice. 

Společnost má v českém prostředí téměř 80. letou tradici a v dnešní době vyrábí sériový 

celokovový hornoplošník L 410. Letoun  je poháněný dvěma turbovrtulovými motory GE 

H80-200 a je určen pro přepravu aţ 19 cestujících, nákladu nebo pro speciální mise. Le-

touny řady L 410 jsou provozovány ve více neţ 50 zemích, na pěti kontinentech světa, 

přičemţ největší část byla dodána do Ruska a dále pak do Afriky, Jihovýchodní Asie, Jiţní 

Ameriky, ale také do Evropy. 

Společnost se nachází na západním okraji města Kunovice, v prŧmyslovém areálu, kde 

sídlí více firem (viz. Příloha I MAPA AREÁLU SPOLEČNOSTI). Poblíţ areálu je letiště, 

které je přístupné veřejnosti (organizují se zde tandemové seskoky, prohlídkové lety 

apod.). Areál je ze dvou stran obklopen úrodnou pŧdou, ze strany „západní“ sousedí s dal-

ším prŧmyslovým objektem, a tím Stolařík s.r.o. K areálu vede jedna příjezdová cesta, kte-

rá se rozprostírá ve velké zaměstnanecké parkoviště. Podél areálu vedou i ţelezniční kole-

je, které se dříve pouţívaly pro zásobování, v dnešní době nejsou vyuţívány a veškeré zá-

sobování společnosti probíhá silniční dopravou a výjimečně i leteckou dopravou. [19] 

 Historie 3.1

1936 – 1950: 

V roce 1936 vznikl v Kunovicích pobočný závod továrny na výrobu letadel AVIA Letňa-

ny. Po svém vzniku fungoval jako opravárenský závod letounŧ typu AVIA. Po skončení 

války byl podnik znárodněn a opravoval snad všechny typy letounŧ, které v tehdejším 

Československu létaly.  

50. léta: 

Na začátku 50. let byla zahájena výstavba nového závodu (dnešní areál podniku, do které-

ho se přesunula výroba, v té době vyráběného sovětského stroje JAK 11. 

V roce 1957 přistoupil podnik ke konstrukci prvního samostatného letounu L 200 Morava, 

a o čtyři roky později ke konstrukci zemědělského letounu Z 37 Čmelák. V roce 1969 byl 

zalétán snad nejúspěšnější výrobek Kunovického závodu, letoun L 410. Tohoto letounu 
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bylo v rŧzných verzích a modifikacích do současnosti vyrobeno jiţ přes 1100 ks a výroba i 

nadále v podstatě bez přesušení pokračuje. 

90. léta: 

Na začátku 90. let minulého století byl vyvíjen a testován 40-ti místný letoun L 610 G, 

tento projekt byl ale bohuţel předčasně ukončen. 

struktura pŧvodně státního podniku byla změněna na akciovou společnost a zprivatizová-

na. Jeho 100% vlastníkem se stal holding AERO. V roce 1998 se většinovým akcionářem 

stala americká společnost Ayres Corporation Inc. 

2001: 

V srpnu roku 2001 firmu odkoupila společnost Moravan Aeroplanes a.s., Otrokovice a 

současně byla zaloţena společnost Letecké závody, a.s. 

2005 a novodobá historie společnosti: 

Podnik nyní úspěšně vystupuje pod názvem Aircraft Indursties, a.s. Za krátkou dobu své 

existence doznala společnost Aircraft Industries značných změn, prochází rozsáhlou re-

strukturalizací, získala řadu nových zakázek jak na výrobu nových a repasovaných letounŧ 

L 410, tak na jejich servis a také úspěšně rozvíjí kooperační  zakázky. 

2008: 

V červnu roku 2008 se vlastníkem 51% akcií podniku stala významná ruská prŧmyslová 

společnost Ural Mining and Metallufgical Company (UGMK). 

2013:  

V srpnu 2013 společnost UGMK nabyla zbývající podíl akcií ve společnosti Aircraft In-

dustries, a.s. a stává se tak jejím 100%  vlastníkem. [19] 

 

 Organizační struktura 3.2

Ve společnosti v dnešní době pracuje 955 zaměstnancŧ, z toho je 338 administrativních 

pracovníkŧ a 617 dělníkŧ. Organizační struktura ve společnosti je velmi rozvětvená, proto 

jseme pro ilustraci zvolili raději zjednodušenou verzi (viz: Obrázek 6 – Organizační struk-

tura společnosti – vlastní úprava) a kompletní organizační struktura je uvedena v (Příloha 

P III ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI). 
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Obrázek 6 – Organizační struktura společnosti [39, vlastní zpracování] 

 Cíle organizace 3.3

Mezi hlavní a dlouhodobé cíle organizace patří: 

 Vyrábět letouny nejvyšší kvality pro bezpečnou a spolehlivou leteckou přepravu 

pasaţérŧ i zboţí, a to s co nejniţšími náklady. 

 Udrţet vysoké úrovně doprovodných sluţeb a usilovat tak o vybudování dlouhodo-

bých, vzájemně výhodných vztahŧ se zákazníky a partnery. 

 Stát se plnohodnotnými partnery vyspělých světových výrobcŧ v leteckém prŧmys-
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 Stát se vyhledávaným zaměstnavatelem, který láká talentované lidi nejvyššího ka-

libru, a nabídnout motivující, dynamické a náročné pracovní prostředí. 

 Pokračovat ve spolupráci s domácími i zahraničními firmami v oblasti kooperační 

výroby. V roce 2009 například pokračovaly dodávky pro britskou firmu GKN Ae-

rospace Aircraft Industries tomuto podniku jiţ více neţ 15 let dodává sestavy pro 

motorové gondoly letounu EADS CASA CN – 235 a od roku 2006 také díly pro le-

touny Boeing 787. Z českých obchodních partnerŧ se úspěšně vyvíjí spolupráce na-

příklad se Škodou Vagónka v oblasti obrábění a tváření či výrobcem autobusŧ Ive-

co Vysoké Mýto. 

 Patřit k nejvýznamnějším zaměstnavatelŧm v regionu. [19], [39] 

Nynějším hlavním cílem, do kterého dává společnost spoustu energie a nákladŧ je vý-

zkumně vývojový projekt MOSTA, který řeší významnou modernizaci (dosavadně vyrá-

běného) malého dopravního letounu L410 UVP-E20 s vyuţitím nejnovějších poznatkŧ v 

oblasti vývoje letadlové techniky a technologie výroby. Realizace projektu MOSTA vede 

ke zvýšení maximálního platícího zatíţení letounu, k zlepšení výkonŧ letounu v teplých a 

vysokohorských podmínkách s pouţitím nové verze turbovrtulového motoru M-601H a 

nové vrtule AV 725, k prodlouţení ţivotnosti minimálně na 30 000 letových hodin, k za-

vedení moderních systémŧ údrţby, ke zvětšení zavazadlových prostorŧ, k zvýšení cestovní 

rychlosti, k prodlouţení maximálního doletu a ke koncepčně novému řešení konstrukce 

křídla s podstatně většími palivovými nádrţemi a významně niţší pracností výroby. Na 

řešení se podílí konsorcium 13 řešitelŧ, mezi nimiţ jsou dvě výzkumně vývojové organiza-

ce a jedna vysoká škola. [28] 

Projekt měl plánovanou dobu trvání 4 roky (začínalo se v roce 2010), nyní je téměř u kon-

ce, a prošel všemi třemi vzájemně se prolínajícími etapami projektu, kterými jsou: analýza 

a konstruování, stavba prototypŧ, testování a dokumentace. V letošním roce by měla přijít 

na řadu samotná výroba a distribuce letounu.  
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4 CÍL A METODY 

Cílem bakalářské práce je analýza dokumentŧ, které slouţí ke komunikaci při řešení krizo-

vé situace, tedy dokumentŧ potřebných k řešení pracovního úrazu. K pochopení celého 

problému je zapotřebí porozumět zákonŧm, které s problematikou úzce souvisí, a proto se 

v praktické části zabýváme zákony a předpisy, ze kterých společnosti vyplývají určité po-

vinnosti. 

 Cíl bakalářské práce: 4.1

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit stávající stav komunikace při řešení pracovní-

ho úrazu, analyzovat výsledky, zjistit příčiny a souvislosti a navrhnout kroky na zlepšení. 

 Metody sběru dat 4.2

Při zpracování praktické části a pro zjištění potřebných informací lze pouţít tyto zdroje a 

metody: 

 rozhovor 

 pozorování 

 analýza interních dokumentŧ (vnitropodnikových směrnic) 

Rozhovor 

Rozhovor probíhal formou polostrukturovaného rozhovoru, kdy jsem měla předpřipraveny 

otázky, na které jsem se potřebovala zeptat, ovšem odnášela jsem si další spoustu uţiteč-

ných informací, které na které mě ani nenapadlo se zeptat. Proto se nedá s určitostí defino-

vat jako čistě strukturovaný ani jako úplně volny, kdy se jedná spíše o přátelský rozhovor. 

Nejčastěji jsem hovořila s bezpečnostním technikem společnosti, který má na starosti právě 

řešení pracovních úrazŧ. Díky tomu jsem zjistila potřebné a cenné informace o postupu 

komunikace při řešení pracovního úrazu, tedy krizové komunikace mezi postiţeným za-

městnancem, zaměstnavatelem a následné odškodnění s pojišťovnou. (viz: kapitola 5.3 

Komunikace při vzniku úrazu)  

Pozorování 

Během této metody jsem byla provedena po části pracovní haly společnosti a měla moţ-

nost pozorovat pracovní prostředí zaměstnancŧ. Jednalo se spíše o pozorování nezúčastně-

né, kdy pozorovatel (tedy já) nezaujatě sleduje určité jevy. Cílem této metody bylo zjistit 
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jakými formami a prostředky komunikace ve společnosti probíhá a jakou cestou se dostá-

vají informace k zaměstnancŧm. Byla mi poskytnuta moţnost prohlédnout si nástěnky, 

firemní časopis, nahlédnout na intranet společnosti apod. (viz: kapitola 5.1 Analýza komu-

nikace) 

Analýza interních dokumentů 

Díky této metodě a díky ochotným zaměstnancŧm společnosti, jsem měla moţnost nahléd-

nout do vnitropodnikových směrnic a interních dokumentŧ. Jednalo se především o doku-

menty týkající se pracovních úrazŧ a jejich řešení a na základě těchto dokumentŧ a poznat-

kŧ je zpracován legislativní rámec, kde jsou uvedeny zákony, které přímo souvisejí s kri-

zovou komunikací – řešením úrazu a jeho následné odškodňování a komunikace s pojiš-

ťovnami a dalšími, zákonem stanovenými, úřady a institucemi. (viz: kapitola 5.2 Vymezení 

legislativního rámce) 
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5 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola se zabývá jednotlivými prostředky komunikace, které se ve společnosti pou-

ţívají, dále rozebírá legislativní rámec, ve kterém jsou uvedeny zákony s přímou souvislos-

tí na problematiku řešení pracovního úrazu a následně přechází v samotný postup a proces 

řešení smyšleného pracovního úrazu, spolu s vyplněnými podklady a formuláři, které jsou 

uvedeny v přílohách. 

 Analýza komunikace 5.1

Komunikace ve společnosti probíhá několika zpŧsoby. Na základě rozhovoru, pozorování 

a analýzy interních dokumentŧ jsme vytvořily tyto závěry, ţe nejčastěji je vyuţívána ústní 

komunikace, telefonáty a elektronická pošta. Taktéţ nemalou úlohu má písemná forma 

komunikace, nástěnky, firemní časopis. 

5.1.1 Ústní komunikace  

Ústní komunikaci vyuţívají v podniku všichni zaměstnanci společnosti. Vedení společnosti 

komunikuje se všemi odbory a odděleními společnosti. S jednotlivými zaměstnanci vedení 

společnosti komunikuje tehdy, kdyţ je potřeba vyřešit nějaký problém nebo sdělit něco 

dŧleţitého. Občas si generální ředitelka svolá všechny zaměstnance společnosti a proběhne 

proslov (briefing). Většinou se jedná o informace ohledně krátkodobých i dlouhodobých 

cílŧ, rŧzných připomínek, zdŧraznění k dodrţování vnitřních předpisŧ, motivaci zaměst-

nancŧ apod. Vedoucí odboru a oddělení mají na starost všechny zaměstnance a rozhovory 

mezi nimi probíhají tváří v tvář nebo formou diskuse na poradách. 

5.1.2 Telefonáty 

Všichni zaměstnanci i vedení společnosti komunikují pomocí klasických pevných linek. 

Mistrŧm a zaměstnancŧm, kteří se musejí pohybovat po pracovišti a přitom musejí být 

neustále na telefonu, byl poskytnut mobilní telefon. Jedná se o vnitřní telefonní síť a je to 

nejrychlejší zpŧsob výměny informací. 

5.1.3 Elektronická pošta 

Zaměstnanci i vedení společnosti vyuţívají tuto formu komunikace zejména prostřednic-

tvím pracovních e-mailŧ, kam jsou zasílány dŧleţité materiály potřebné jinak k výkonu 
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práce, tak i pouze data informativního charakteru. Elektronická pošta přináší časové úspo-

ry, jedná se o rychlou metodu výměny informací. 

5.1.4 Intranet 

Intranet je taková vnitřní internetová síť, pomocí níţ organizace sděluje informace 

v reálném čase svým zaměstnancŧm tam, kde mají přístup k počítačŧm. Výhodou tohoto 

systému je, ţe tyto informace jsou přenášena širokému aspektu zaměstnancŧ. Přihlašovací 

údaje mají všichni zaměstnanci a dokonce se přes tuto síť přihlašují při vydávání materiálu 

a tím se výdej kontroluje.  

5.1.5 Nástěnky 

Nástěnky jsou ve společnosti běţně pouţívaným, ale zároveň často zneuţívaným komuni-

kačním médiem, poněvadţ hrozí nebezpečí přeplnění nezajímavými a neaktuálními infor-

macemi. Ovšem pokud se nástěnky pravidelně obnovují a jsou na ní jen dŧleţité a zajíma-

vé informace, stávají se díky své jednoduchosti ideální komunikačním kanálem v případě, 

kdy je potřeba, aby zaměstnanci měli tyto vyvěšené informace neustále tzv. na očích. 

5.1.6 Firemní časopis 

Společnost vydává tento časopis jednou za tři měsíce a obsahuje informace, které pracov-

níky informují o dění společnosti. Zejména se v nich vyzdvihují dosaţené úspěchy organi-

zace, popisují a přibliţují zaměstnancŧm plánované projekty apod. 

5.1.7 Věstníky a směrnice 

Tyto metody se pouţívají k okamţitému informování pracovníkŧ o záleţitostech, které 

nesnesou odkladu, ovšem seznámení s těmito směrnicemi a věstníky má většinou podobu 

školení. 

Společnost také vyuţívá vizuální prostředky, školení, briefing apod. 

 Vymezení legislativního rámce 5.2

Legislativní rámec je chápán jako okruh těch nejdŧleţitějších zákonŧ, které mají přímou 

souvislost s řešením krizové situace – pracovního úrazu a její komunikace mezi zaměst-

nancem, zaměstnavatelem, pojišťovnou a dalšími, zákonem stanovenými, institucemi.  
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5.2.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Základním zákonem, kterým se společnost musí řídit, je zákoník práce, který obsahuje 

všechny dŧleţité informace. Obsahuje například informace o pracovním poměru, o doho-

dách konaných mimo pracovní poměr, co je podle zákona pracovní doba a doba odpočin-

ku, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odměňování za práci, sráţky z příjmŧ, definuje 

překáţky v práci, dovolenou, péči o zaměstnance, náhrady škody apod.   

Informace potřebné k bakalářské práci obsahuje především §104, ve kterém se rozebírají 

osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční 

prostředky a ochranné nápoje. Tento paragraf říká, ţe: 

 Není-li moţné rizika odstranit nebo dostatečně omezit, je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnancŧm osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné 

pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před 

riziky, nesmí ohroţovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce.  

 V prostředí, v němţ oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení 

nebo znečištění, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky 

téţ pracovní oděv nebo obuv.  

 Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancŧm mycí, čisticí a dezinfekční 

prostředky na základě rozsahu znečištění kŧţe a oděvu; na pracovištích s nevyho-

vujícími mikroklimatickými podmínkami, téţ ochranné nápoje.  

 Zaměstnavatel je povinen udrţovat osobní ochranné pracovní prostředky v pouţi-

vatelném stavu a kontrolovat jejich pouţívání.  

 Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a 

ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního se-

znamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. 

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředkŧ nesmí zaměstnavatel na-

hrazovat finančním plněním.  

 Vláda stanoví nařízením bliţší podmínky poskytování osobních ochranných pra-

covních prostředkŧ, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředkŧ a ochranných ná-

pojŧ. (viz.: následující odstavec 5.2) [36] 
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5.2.2 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky posky-

tování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezin-

fekčních prostředků 

Toto nařízení stanovuje: 

 ochranné prostředky musí být po dobu pouţívání účinné proti vyskytujícím se rizi-

kŧm a jejich pouţívání nesmí představovat další riziko; musí odpovídat podmínkám 

na pracovišti; musí být přizpŧsobeny fyzickým předpokladŧm jednotlivých zaměst-

nancŧ a musí respektovat ergonomické poţadavky a zdravotní stav zaměstnancŧ 

 tam, kde přítomnost více neţ jednoho rizika vyţaduje, aby zaměstnanci pouţívali 

současně více ochranných prostředkŧ, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně 

slučitelné. 

 zaměstnanci musí být s pouţíváním ochranných prostředkŧ seznámeni. Pouţívání 

ochranných prostředkŧ více zaměstnanci je moţné pouze v případě, ţe byla učiněna 

opatření, která zamezí ohroţení přenosnými chorobami. 

 zpŧsob, podmínky a dobu pouţívání ochranných prostředkŧ stanoví zaměstnavatel 

na základě četnosti a závaţnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a 

pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředkŧ. 

Pro výběr a pouţití ochranných prostředkŧ se postupuje zejména podle přílohy (P IV 

TABULKA PRO VYHODNOCENÍ RIZIK) 

Při výběru ochranných prostředkŧ se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k tomuto na-

řízení. 

V příloze č. 2 jsou uvedeny jednotlivé ochranné prostředky, které jsou rozděleny do násle-

dujících skupin: 

 Pro ochranu hlavy, Pro ochranu sluchu, Pro ochranu očí a obličeje, Pro ochranu 

dýchacích orgánŧ, Pro ochranu rukou a paţí, Pro ochranu nohou, Pro ochranu 

trupu a břicha, Pro ochranu celého těla, Ochranné oděvy. 

V příloze č. 3 jsou rozděleny práce a činnosti, které vyţadují poskytování ochranných pro-

středkŧ a jsou rozděleny následovně: 

1. Práce a činnosti, které vyţadují ochranu hlavy a lebky, 

2. Práce a činnosti, které vyţadují ochranu nohou – dále jsou děleny na: 
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 ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí; ochranná obuv 

s podešvemi odolnými proti prořezání, proříznutí; ochranná obuv s podpatky 

nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti prořezání, proříznutí; ochranná 

obuv s tepelně izolační podešví; ochranná obuv, kterou lze snadno vyzout; 

ochranná obuv s protiskluzovou podešví 

3. Práce a činnosti, které vyţadují ochranu zraku nebo obličeje 

4. Práce a činnosti, které vyţadují ochranu dýchacích orgánŧ 

5. Práce a činnosti, které vyţadují ochranu sluchu 

6. Práce a činnosti, které vyţadují ochranu těla, paţí a rukou – dále jsou děleny na: 

 ochranné oděvy; ohnivzdorné ochranné oděvy; zástěry odolné proti proříznutí, 

probodnutí; koţené zástěry; ochrana předloktí; rukavice; rukavice z kovové sí-

ťoviny 

7. Práce a činnosti, které vyţadují ochranu před nepříznivým počasím, práce ve ven-

kovním prostředí v deštivém a chladném počasí 

8. Práce a činnosti, které vyţadují pouţití výstraţných oděvŧ práce, při nichţ je zapo-

třebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní 

9. Práce a činnosti, které vyţadují pouţití bezpečnostních pásŧ a postrojŧ 

10. Práce a činnosti, které vyţadují pouţití bezpečnostních lan 

11. Práce a činnosti, které vyţadují ochranu pokoţky 

Zákon dále stanovuje: 

 k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel 

dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se povaţují ochranné masti s 

dezinfekčním účinkem. 

 zaměstnancŧm, kteří přichází do styku s látkami, jeţ mohou zpŧsobit podráţdě-

ní pokoţky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu 

látky mycí a čisticí prostředky, jejichţ doporučené mnoţství je uvedeno v přílo-

ze (P V PŘÍKLADY DRUHŦ PRACÍ Z HLEDISKA ZNEČIŠTĚNÍ) k tomuto 

nařízení, případně regenerační krémy a masti. [24] 

5.2.3 Zákon 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců 

Tento zákon upravuje právní vztahy úrazového pojištění zaměstnancŧ pro případ poškoze-

ní zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 
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Úrazové pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem 

skončení pracovního poměru. 

Oprávněný, pro potřeby tohoto zákona se rozumí osoba, která vynaloţila náklady s pojené 

s léčením a osoba, která vynaloţila náklady spojené s pohřbem. 

Zaměstnavatelem se pro potřeby tohoto zákona rozumí právnická osoba, fyzická osoba 

nebo organizační sloţka státu, která se podle předpisŧ o nemocenském pojištění povaţuje 

za zaměstnavatele. 

Příslušný lékař se pro potřeby tohoto zákona rozumí poskytovatel zdravotních sluţeb, 

poskytující zdravotní sluţby při pracovním úrazu, v případě nemocí z povolání poskytova-

tel zdravotních sluţeb oprávněný k uznávání nemocí z povolání. 

Pracovní úraz 

pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci zpŧso-

beny nezávisle na jeho vŧli krátkodobým, náhlým a násilným pŧsobením vnějších vlivŧ 

nebo vlastní tělesné sily při plnění pracovních úkolŧ nebo v přímé souvislosti s ním. 

Plněním pracovních úkolŧ je výkon pracovních povinností, jiná činnost vykonávaná na 

příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní (sluţební) cesty.  

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolŧ jsou úkony potřebné k výkonu práce a 

úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a 

úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele. To 

ovšem neplatí pro ty samé úkony (cesta do zaměstnání a zpět, stravování, ošetření apod.), 

pokud není konána v objektu zaměstnavatele. 

Nemoc z povolání 

Nemocí z povolání se rozumí nemoc vznikající nepříznivým pŧsobením chemických, fyzi-

kálních, biologických faktorŧ nebo jiných škodlivých faktorŧ, souvisejících s prací, pokud 

je uvedena v seznamu nemocí z povolání a dosáhla klinického stupně závaţnosti, který je 

jako nemoc z povolání uznáván. 

Bolestí se pro účely tohoto zákona rozumí tělesné a duševní strádání zpŧsobené poškoze-

ním zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 
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Ztíţení společenského uplatnění 

Ztíţením společenského uplatnění se rozumí nepříznivý vliv poškození zdraví, pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání a jeho následkŧ, které jsou trvalého rázu, na sociální 

uplatnění zaměstnance, zejména na uspokojování jeho ţivotních, pracovních a sociálních 

potřeb. 

Poškození zdraví 

Poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se rozumí následky na 

zdraví zaměstnance vzniklé v příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z po-

volání. 

Výpočtový základ 

Výpočtovým základem pro úrazový příplatek se rozumí denní vyměřovací základ zaměst-

nance stanovený pro účely nemocenského pojištění před vznikem poškození zdraví sníţený 

o 23%. Výpočtovým základem pro úrazové vyrovnání, úrazovou rentu a pro úrazovou ren-

tu pozŧstalého se rozumí třicetinásobek denního výpočtového základu zaměstnance. 

Druhy dávek: 

Z úrazového pojištění se poskytují tyto peněţité dávky: 

a) úrazový příplatek 

b) úrazové vyrovnání 

c) úrazová renta, 

d) bolestné,  

e) příspěvek na ztíţení společenského uplatnění 

f) náhrada nákladŧ spojených s léčením 

g) náhrada nákladŧ spojených s pohřbem 

h) jednorázový příspěvek pozŧstalému,  

i) úrazová renta pozŧstalého. 

Úrazový příplatek 

Zaměstnanec má nárok na úrazový příplatek k náhradě mzdy nebo platu, nebo k nemocen-

skému, je-li následkem poškození zdraví uznán dočasně práce neschopným. Úrazový pří-

platek náleţí zaměstnanci od prvního dne dočasné pracovní neschopnosti do jejího ukon-

čení. 
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Úrazové vyrovnání 

Zaměstnanec má při poškození zdraví nárok na jednorázové úrazové vyrovnání, pokud 

míra jeho poškození zdraví přesahuje 10% a nedosahuje 33%. Výše úrazového vyrovnání 

se určí procentem míry poškození zdraví ze čtyřicetinásobku měsíčního výpočtového zá-

kladu. Úrazové vyrovnání se přiznává na základě posouzení míry poškození zdraví ode dne 

vzniku poškození zdraví, nejdříve však ode dne následujícího po dni skončení dočasné 

pracovní neschopnosti z dŧvodu tohoto poškození zdraví. Obdobně se posuzuje při přizná-

ní úrazové renty. 

Úrazová renta 

Zaměstnanec má při poškození zdraví nárok na úrazovou rentu, pokud míra poškození jeho 

zdraví činí nejméně 33%. Úrazová renta náleţí zaměstnanci do dne předcházejícího dni,   

od kterého je přiznán starobní dŧchod podle zákona o dŧchodovém pojištění, nejdéle však 

do konce kalendářního měsíce, ve kterém zaměstnanec dovršil 65 let věku. 

Bolestné 

Zaměstnanec má nárok na bolest zpŧsobenou poškozením zdraví. Nárok na bolestné se 

přiznává na základě lékařského posudku o bodovém hodnocení bolesti, výše bolestného se 

stanoví jako součin počtu bodŧ a hodnoty bodu (1 bod = 120 kč.) 

Posouzení poškození zdraví 

Při posuzování poškození zdraví se vychází z oznámení zaměstnavatele o vzniku pracov-

ního úrazu nebo zjištění nemocí z povolání, ze zdravotního stavu zaměstnance doloţeného 

výsledky funkčních vyšetření a z výsledkŧ vlastního vyšetření lékaře orgánu úrazového 

pojištění nebo lékaře posudkové komise ministerstva. 

Lékařské prohlídky  

Zjišťovací lékařská prohlídka zaměstnance se uskuteční do 30 dnŧ po zahájení řízení         

o úrazovém vyrovnání nebo o úrazovou rentu. [35] 

Tento zákon zatím nevyšel v platnost, proto se stále postupuje podle vyhlášky č. 440/2001 

Sb. (viz. příloha: P XV PROHLÁŠENÍ MINISTERSTEV)  
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5.2.4 Vyhláška č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 

Touto vyhláškou se stanoví výše, do které se poskytuje náhrada za bolest a ztíţení spole-

čenského uplatnění zpŧsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškoze-

ním zdraví, a určování výše této náhrady v jednotlivých případech. 

Odškodnění bolesti 

Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách  

č. 1 a 3 této vyhlášky (pro zpracování praktické části bakalářské práce není podstatné uvá-

dět přílohy), a to za bolest zpŧsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňová-

ním jejích následkŧ; za bolest se přitom povaţuje kaţdé tělesné a duševní strádání zpŧso-

bené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla. Bodové ohodnocení škody na zdra-

ví se vymezuje v lékařském posudku. 

Určování bodového ohodnocení pro stanovení výše odškodnění v jednotlivých přípa-

dech 

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

lékař vychází z podrobných písemných informací předaných předchozím ošetřujícím léka-

řem. Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodŧ se dále přihlí-

ţí zejména k rozsahu a zpŧsobu poškození zdraví, jeho závaţnosti, k prŧběhu léčení včetně 

náročnosti pouţité léčby a ke vzniklým komplikacím. 

Bodové ohodnocení bolesti lze provést aţ v době stabilizace bolesti – po ukončení nemo-

censké dovolené. 

Pokud škoda na zdraví vedla ke zvlášť těţkým následkŧm, zvýší se bodové ohodnocení 

škody na zdraví podle příloh č. 2 (uvedeno v příloze PVI SAZBY BOVÉHO 

HODNOCENÍ) a  4 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; 

zvlášť těţkými následky škody na zdraví se rozumí takové následky, které podstatně ome-

zují nebo významně mění uplatnění v ţivotě anebo znemoţňují další uplatnění v ţivotě, a 

to s ohledem na věk poškozeného i jeho předpokládané uplatnění v ţivotě. 

Výše odškodnění bolesti a ztíţení společenského uplatnění 

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

ohodnocení stanoveného v lékařském posudku. 

Hodnota 1 bodu činí 120 Kč. 

http://www.mpsv.cz/files/ip/v440_01_priloha1.pdf
http://www.mpsv.cz/files/ip/v440_01_priloha2.pdf
http://www.mpsv.cz/files/ip/v440_01_priloha4.pdf
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Lékařský posudek 

Lékařský posudek za účelem stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech 

 zpracovává posuzující lékař, který je ošetřujícím lékařem poškozeného; v případě 

nemoci z povolání je tímto lékařem ošetřující lékař zdravotnického zařízení opráv-

něného k posuzování nemocí z povolání, 

 vydává zdravotnické zařízení, jehoţ posuzující lékař zpracoval lékařský posudek, a 

v případě nemoci z povolání zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí 

z povolání, jehoţ posuzující lékař zpracoval lékařský posudek. 

Lékařský posudek se vydává 

 u bolesti, jakmile je moţno zdravotní stav poškozeného povaţovat za ustálený, 

 u ztíţení společenského uplatnění zpravidla aţ po jednom roce poté, kdy došlo     

ke škodě na zdraví. Nový lékařský posudek lze vydat v případě výrazného zhoršení 

následkŧ. Tento posudek nahradí dosavadní lékařský posudek. 

Posuzující lékař zpracovává lékařský posudek na základě úplných písemných informací 

předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného. 

V lékařském posudku se vţdy uvádí 

 postupy, kterými posuzující lékař dospěl k závěru svého hodnocení, 

 poloţky příloh této vyhlášky, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno, 

 odŧvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení nad limity uvedené v přílo-

hách této vyhlášky. 

Lékařský posudek opatřený podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem 

zdravotnického zařízení a datem vyhotovení se doručuje poškozenému proti písemnému 

potvrzení. [25] 

5.2.5 Vyhláška č. 125/1993 Sb. kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojiště-

ní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání 

Zákonným pojištěním pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání jsou pojištěni zaměstnavatelé u České pojišťovny, a.s., nebo u Koopera-

tivy, pojišťovny, a.s. Společnost Aircraft Industries a.s. je pojištěna u Kooperativy, pojiš-

ťovny, a.s. 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 49 

 

Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele 

a trvá po dobu existence zaměstnavatele.  

Zaměstnavatel má právo, aby za něj pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Nahradil-li zaměstnavatel poškozenému 

škodu nebo její část přímo, má právo, aby mu pojišťovna po odečtení případné náhrady 

vydala to, co by za něj jinak plnila poškozenému. 

Pojišťovna je povinna plnit nejpozději do 15 dnŧ po skončení šetření. Šetření je skončeno, 

pokud byla dohodnuta výše náhrady škody nebo pokud pojišťovna obdrţela pravomocné 

rozhodnutí o výši náhrady škody. 

Pojišťovna má vŧči zaměstnavateli právo na náhradu aţ do výše poskytnutého plnění (za-

městnavatel musí vrátit pojišťovně poskytnuté plnění): 

a) zpŧsobí-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec zaměstnavatele škodu úmyslně,        

pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 

b) došlo-li ze strany zaměstnavatele nebo jeho zaměstnance k zvláště závaţnému po-

rušení předpisŧ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a pokud toto porušení bylo 

v příčinné souvislosti se vznikem škody. 

c) došlo-li ke škodě v přímé souvislosti s výkonem činnosti provozované neoprávně-

ně. 

Povinnosti platit pojistné vzniká zaměstnavateli, zaměstnává-li alespoň jednoho zaměst-

nance. [32] 

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

znamu o úrazu 

Zaměstnavatel vede evidenci v knize úrazŧ v elektronické nebo listinné podobě. 

Evidence obsahuje tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení úrazem postiţeného zaměstnance 

b) datum a hodinu úrazu, 

c) místo, kde k úrazu došlo,  

d) činnost, při níţ k úrazu došlo,  

e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,  

f) celkový počet zraněných osob, 

g) druh hranění a zraněná část těla,  
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h) druh úrazu, 

i) zdroj úrazu,  

j) příčiny úrazu,  

k) jména svědkŧ úrazu,  

l) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.  

Zaměstnavatel ohlásí úraz bez zbytečného odkladu 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skuteč-

nosti tomu, ţe v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,  

b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo práv-

nické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní pŧsob-

nosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiţeného zaměstnance více neţ 5 dnŧ nebo 

lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat, 

d) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil 

e) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postiţený zaměstnanec pojištěn. 

Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiţeného zaměstnance neprodleně, 

nejpozději však do 5 pracovních dnŧ ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu 

předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám. 

Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého 

dne následujícího měsíce 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skuteč-

nosti tomu, ţe v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,  

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo práv-

nické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeh kontrolní pŧsobnos-

ti,  

c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo tech-

nické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,  

d) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postiţený zaměstnanec pojištěn, 

e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

[21] 
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Přesný popis, postup evidence a řešení zranění viz.: kapitola 5.3 KOMUNIKACE PŘI 

VZNIKU ÚRAZU.  

 Komunikace při vzniku úrazu 5.3

Pro potřeby praktické části bakalářské práce a pro upřesnění situace, při které probíhala 

krizová komunikace, jsem se rozhodla pro pracovní úraz, který je zcela smyšlený. Jména 

osob, jejich osobní čísla, podpisy apod., které budou v následujících dokumentech uvede-

ny, jsou vymyšleny. 

5.3.1 Popis pracovního úrazu  

V den úrazu postiţený i se svým spolupracovníkem pracovali na svém standartním 

pracovišti jako kaţdý jiný den, akorát s výjimkou, ţe v okolí jejich pracoviště prováděla 

jiná externí zednická firma demontáţ oken. 

Postiţený se svým spolupracovníkem při výkonu práce potřebovali uvolnit manipulační 

prostor pro prŧjezd vozíku s materiálem, ale jelikoţ z větší poloviny manipulačního 

prostoru bylo umístěno pojízdné lešení, které patřilo jiţ zmiňované externí firmě, nemohli 

s vozíkem projet a pokračovat tak ve výkonu své práce. 

V daný okamţik však nebyl ţádný z externích pracovníkŧ poblíţ, který by pojízdné lešení 

odsunul, proto se postiţený šel zeptat mistra, jak danou situaci řešit. Mistr šel zhodnotit 

situaci a odpověděl: „odtlačte lešení stranou“. Postiţený bral tuto větu jako příkaz a proto 

se se svým spolupracovníkem rozhodli toto lešení odtlačit stranou.  

Nejspíš kvŧli špatnému technickému stavu se pracovníkŧm (postiţený a spolupracovník) 

nepodařilo s lešením ani hnout. Postiţený tedy zavolal na pomoc další dva 

spolupracovníky. Ve čtyřech se jim podařilo lešení roztlačit o cca 4 metry, ale bylo potřeba 

ho otočit ještě o 90° aby byl manipulační prostor zcela uvolněn. Před tím, neţ se pokusili 

lešení dostat do potřebné polohy, si postiţený vyměnil se svým spolupracovníkem místo, 

jelikoţ spolupracovník byl jiţ starší pán a na onom místě bylo potřeba více zatlačit. Poté 

lešení roztlačili směrem, kterým potřebovali, a cca po 1 metru se z lešení uvolnila 

nezabezpečená lešeňová trubka, který leţela na samém vrchu lešení asi 4,5 metru nad 

zemí. Při pádu trubka zasáhla postiţeného do hlavy, rozsekla mu obočí, poté spadla hranou 

na zem, zpětně se vymrštila do vzduchu a postiţenému vyrazila přední zuby. 
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Jeden ze spolupracovníkŧ, kteří pomáhali lešení přesouvat, si toho všiml jako první, 

přiběhl k postiţenému a poskytl mu první pomoc. Poškozený byl při vědomí a schopen 

komunikace, proto byl podroben dechové zkoušce, která byla negativní, byl sepsán 

„Evidovaný úraz zaměstnance“ a poté byl postiţený odvezen do okresní nemocnice 

v Uherském Hradišti k ošetření.  

Pro snadnější vyplňování dokumentŧ jsme pracovníkŧm přidělili smyšlená jmena. Postiţe-

nému je přiděleno jméno Jan Novák, jeho staršímu spolupracovníkovi jméno Petr Dvořák, 

dalším spolupracovníkŧm, kteří pomáhali v přemístění lešení, jsou přidělena jména Adam 

Kučera a Karel Novotný. Mistr má jméno František Horák a bezpečnostní technik je Mar-

tin Veselý. 

5.3.2 Postup komunikace při řešení krizové situace (pracovního úrazu) 

Hlášení úrazu, čili komunikace, mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a pojišťovnou, má 

určité pravidla a postup. 

Stane-li se úraz drobného charakteru, jako je škrábnutí, povrchové říznutí apod., tedy po-

kud zranění není váţné, tak se zranění zapíše do knihy drobných úrazŧ, kterou si společ-

nost vede a více se úraz komunikačně neřeší.  Knihu drobných úrazŧ vede bezpečnostní 

technik. 

Pokud je to váţnější úraz, ale pracovní neschopnost není delší neţ tři kalendářní dny, tak se 

sepíše tzv. zjednodušení záznam o úrazu – evidovaný úraz zaměstnance (viz příloha: P VII 

EVIDOVANÝ ÚRAZ ZAMĚSTNANCE), který většinou vyplňuje mistr poškozeného,     

a tento úraz se pouze eviduje (tak jako předešlý případ). Pokud byla zpŧsobena nějaká 

újma, tak postiţený dostane posudek o bolestném, ten mu vyplní ošetřující lékař a odškod-

ní se pouze tato záleţitost. 

Stane-li se úraz, u kterého je pracovní neschopnost delší neţ 3 kalendářní dny (to je případ 

našeho rozebíraného úrazu), sepíše se záznam o úrazu (viz příloha: P VIII ZÁZNAM O 

ÚRAZU), který vypisuje bezpečnostní technik, podle zjednodušeného záznamu o úrazu, 

jejţ vypíše mistr bezprostředně po úrazu. Záznam o úrazu se vypisuje dle nařízení vlády č. 

201/2010 Sb. a pátý kalendářní den následujícího měsíce se pošle tento záznam o úrazu 

(pokud se stalo více úrazŧ v ten měsíc, tak se pošle více záznamŧ o úrazu v jedné obálce), 

spolu s prŧvodním dopisem, na Oblastní inspektorát práce (adresa: Milady Horákové 3, 
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658 60 Brno) a na pojišťovnu postiţeného. V našem případě je postiţený pojištěn u České 

pojišťovny a.s. (adresa: Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 601 00 Brno). 

Pokud by se postiţený nevrátil do tohoto pátého kalendářního dne následujícího měsíce    

do práce, ale aţ někdy v prŧběhu toho dalšího, musí se poslat tzv. hlášení o změně (viz 

příloha: P IX ZÁZHNAM O ÚRAZU -  HLÁŠENÍ ZMĚN), ve kterém se ohlásí, ţe posti-

ţený jiţ ukončil pracovní neschopnost. Toto hlášení se pošla na Oblastní inspektorát práce 

a na pojišťovnu postiţeného.  

Pro potřeby hlášení našeho smyšleného úrazu, tento postup ovšem není zapotřebí, jelikoţ 

pracovní neschopnost postiţeného trvala čtyři pracovní dny a postiţený se tedy stihl        

do práce vrátit ještě před odesláním záznamu o úrazu na Oblastní inspektorát práce. 

Jakmile se postiţený vrátí do práce, vypočítá se mu ušlý výdělek (viz příloha: P XI 

NÁHRADA ZTRÁTY NA VÝDĚLKU PO DOBU PN), postiţený zajde k doktorovi, který 

mu vyplní posudek o bolestném (viz příloha: P XII POSUDEK O BOLESTNÉM), pokud 

bude mít postiţený i trvalé následky tak se vyplní posudek o ztíţeném společenském 

uplatnění (viz příloha: P X POSUDEK O ZTÍŢENÍ SPOLEČENSKÉH UPLATNĚNÍ) + 

hlášení o pojistné události (viz příloha: P XIII HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI) + zá-

znam o úrazu. Tyto dokumenty se pošlou na pojišťovnu zaměstnavatele, tedy na Koopera-

tivu, (adresa: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, P.O.BOX 50, 664 42 

Modřice.) k odškodnění. Pojišťovna poté pošle dopis s vyrozuměním (viz příloha: P XIV 

VYROZUMÍVACÍ DOPIS OD POJIŠŤOVNY) a do patnácti pracovních dnŧ dojde 

k samotnému odškodnění. 

Stal-li by se úraz, který by si vyţádal dobu hospitalizace v nemocnici delší neţ 5 kalendář-

ních dní, tak se toto neprodleně oznamuje na Oblastní inspektorát práce, pojišťovnu posti-

ţeného, odborové organizaci a na policii ČR, pokud byl spáchaný trestný čin. 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ  

Na základě provedeného prŧzkumu a sběru dat bychom chtěli vyhledat nejlepší řešení, jak 

zlepšit, zvýšit a zrychlit úroveň komunikace při krizové situaci, tedy při vzniku pracovního 

úrazu.  

Z prŧzkumu vyplynulo, ţe nejdŧleţitějším prostředkem komunikace při řešení pracovního 

úrazu ve společnosti je přímá komunikace (mezi vedoucím pracovníkem, postiţeným a 

svědky) ale i telefonní linka, nebo mobilní telefony, které mají mistři – vedoucí pracovníci 

neustále u sebe a mohou tak ihned přivolat odbornou zdravotnickou pomoc, ale i informo-

vat zástupce zaměstnancŧ pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (bezpečnostního tech-

nika). Tento zpŧsob je z hlediska jednoduchosti a dostupnosti nejúčinnější jelikoţ je ko-

munikace skrze telefonní prostředky nejrychlejší. Rychlost je jedna z velmi dŧleţitých 

prvkŧ krizové komunikace, obzvláště kdyţ se jedná o pracovní úraz, čili o lidský ţivot.  

Při krizové komunikaci tohoto typu jde především o rychlost a pohotovost zainteresova-

ných osob, proto musí být vedoucí pracovníci na takové situace školeni a psychicky při-

praveni. Jakmile se pracovní úraz stane, je velmi dŧleţité postiţeného stabilizovat a zavolat 

záchrannou sluţbu, pokud je to potřeba, ale dalším velmi dŧleţitým bodem je sepsat zjed-

nodušený záznam o úrazu – Evidovaný úraz zaměstnance, který musí vedoucí pracovník – 

mistr vypsat bezprostředně po vzniku pracovního úrazu. Tyto zjednodušené tiskopisy má 

kaţdý vedoucí pracovník na svém pracovišti, ale ani to není nejrychlejší zpŧsob, jak za-

znamenat podstatné informace o úrazu.  

Mnohem jednodušší a snazší by bylo si prohlášení, nejlépe přímo od postiţeného, pokud 

by byl při vědomí, ale i svědkŧ nahrát na diktafon, který má zabudovaný kaţdý mobilní 

telefon. A jelikoţ vedoucí pracovníci nosí mobilní telefon neustále u sebe, byl by to nejú-

činnější zpŧsob, jak získat a uchovat informace o úrazu. Po ustálení prvotního zmatku a 

stresu, který doprovází kaţdé zranění, by mohl vedoucí pracovník v klidu a bez časového 

presu vyplnit jiţ zmiňovaný Evidovaný úraz zaměstnance. Ten je totiţ velmi dŧleţitý pro 

bezpečnostního technika (zástupce zaměstnancŧ pro bezpečnost a ochranu zdraví při prá-

ci), který musí vyplňovat další dokumenty potřebné pro komunikaci s úřady a institucemi. 

Nutnost komunikace s těmito institucemi je dána ze zákona.  

Při komunikaci s příslušnými úřady a institucemi je nejdŧleţitějším prvkem komunikace 

písemná - doporučené psaní, která je méně praktická a navíc zdlouhavá.  
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Velmi nepraktická komunikace je například s pojišťovnou zaměstnavatele, tedy 

s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se kterou lze komu-

nikovat jen a pouze písemnou formou, a to ještě skrz poštovní sluţby – doporučeným dopi-

sem. S pojišťovnou není moţnost se spojit telefonicky, ani při případných váţných potí-

ţích, kdy by zástupce zaměstnavatele potřeboval pouze poradit. Na internetových strán-

kách pojišťovny je sice uvedeno telefonní číslo, ale po rozhovoru s bezpečnostním techni-

kem společnosti a po jeho zkušenostech, se touto cestou s pojišťovnou nelze spojit.  

U ostatních institucí se sice lze telefonicky spojit, ale samotné vyřizování podkladŧ k za-

bezpečení poškozeného při pracovní neschopnosti probíhá také pouze písemnou formou, 

tedy doporučeným psaním. Tato cesta komunikace je opravdu velmi neefektivní a náklad-

ná. 

Nejjednodušší řešení by bylo podklady a vyplněné formuláře posílat skrze datové schrán-

ky, tedy přes internet. Jedná se o velmi bezpečnou, rychlou formu komunikace (posílání 

vyplněných formulářŧ), která by navíc společnosti ušetřila spoustu financí, které musí nyní 

investovat do platby za doporučené psaní.   

Kaţdá společnost, která nese označení společnost s ručením omezeným nebo akciová spo-

lečnost, má datovou schránku zřízenu ze zákona. Tedy i všechny zákonem dané instituce 

určené ke komunikaci při vzniku úrazu (Oblastní inspektorát práce, Kooperativa pojišťov-

na, a.s., i pojišťovna poškozeného – Česká pojišťovna, a.s.), mají zřízeny datové schránky, 

a připojení je velmi snadné přes Portál veřejné zprávy.  

Pomocí datových schránek je moţné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánŧm 

veřejné moci a také je takto od nich přijímat. Tento zpŧsob komunikace - prostřednictvím 

Datových schránek - nahrazuje klasický zpŧsob doručování v listinné podobě, protoţe zá-

kon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného 

dokumentu. 
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7 ZÁVĚR 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou krizové komunikace ve vybrané 

organizaci. Jako krizovou situaci jsme vybrali problematiku komunikace při vzniku pra-

covního úrazu, postup komunikace a řešení odškodnění, tedy komunikace mezi zaměst-

nancem, zaměstnavatelem a potřebnými úřady a institucemi. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Na teoretickou a praktickou část. Teoretická 

část je rozdělena také na dvě části, ta první popisuje funkce, proces a druhy komunikace, 

zatímco druhá část se soustředí spíše na krizovou komunikaci, přesněji na předmět a cíl 

krizové komunikace, rozebírá principy a pravidla úspěšné krizové komunikace a její pro-

středky. 

V praktické části je na prvním místě stručně uveden profil společnosti, se kterou jsme spo-

lupracovali. Dále jsou v praktické části uvedeny metody sběru dat, a na jejich základě jsou 

popsány nejvíce vyuţívané komunikační prostředky společnosti. Pro uvedení do problema-

tiky je vypsán základní legislativní rámec, jenţ zaměstnavateli udává, jak by se mělo 

v určitých situacích postupovat. Tyto zákony jsou pro další zpracování praktické části ne-

zbytné, jelikoţ z nich vychází spoustu zákonných opatření, které musí zaměstnavatel dodr-

ţovat. Dále je popsán samotný postup komunikace při krizové situaci, spolu s potřebnými 

formuláři, které jsou vyplněny a uvedeny v přílohách. Následují návrhy a doporučení, jak 

lze krizovou komunikaci ve společnosti zlepšit. 

Cíl bakalářské práce, zjistit stávající stav komunikace při řešení pracovního úrazu, analy-

zovat výsledky, zjistit příčiny a souvislosti a navrhnout kroky na zlepšení, byl splněn. 

Téma krizová komunikace ve vybrané organizaci povaţuji osobně za zajímavé a přínosné. 

Tato práce však přináší pouze stručný pohled na problematiku krizové komunikace z hle-

diska pracovního úrazu. K jejímu celkovému pojetí by bylo za potřebí mnohem rozsáhlejší 

akademické práce. Přesto povaţuji míru zpracování tématu za adekvátní pro bakalářskou 

práci a ráda bych se tématu věnovala i ve svých případných dalších akademických pracích. 
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Pracoviště
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A48
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A89 Poţární zbrojnice

A14 Údrţby letadel

A12a,b Nová lakovna

A12 Stará lakovna

A43 Obrobna a učiliště SŠL

A76 Čalounická dílna

A10J Nýtování sestav

A11J Klempířské dílny

Zalétávací odd.

Montáţ letadel

A73 Vedení společnosti

A8 Personální odd.

A7

A77

A101 Skladovací prostory

A102 Sklad hutního materiálu

A110

A22

A19

Letištní budovy

A11S

Doprava odd.

ČOV a úprava vody

Ostatní prostory nejsou buďto 

vyuţívány, nebo jsou to skladovací 

prostory.
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OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) 
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znamu o úrazu 

Vyhláška č. 125/1993 Sb. kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 
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Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zá-

konů 

Hluk, vibrace 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

Neionizující záření 

Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením  



 

 

Kategorizace prací 

Vyhláška č. 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do ka-

tegorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

Zákon 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců 

Zákon 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách 

Pracovnělékařské sluţby 

Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. 

o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a 

některých druzích posudkové péče) 

Nemoci z povolání 

Vyhláška č. 104/2012 Sb. o posuzování nemocí z povolání 

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 

Vyhláška č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 

Zákon 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými vý-

robky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů  

Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce 

Zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související 

předpisy 

Bezpečnost práce a technických zařízení 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví zá-

kladní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

Vyhrazená technická zařízení 

Tlaková  

Vyhláška č. 393/2003 Sb. kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují 

vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

Zdvihací  



 

 

Vyhláška č. 394/2003 Sb. kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují 

vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpeč-

nosti 

Elektrická 

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazeních elektrických technických zaříze-

ních, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

Vyhláška č. 98/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

elektrotechnice 

Plynová 

Vyhláška č. 395/2003 Sb. kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují 

vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnos-

ti 
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