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Antidiskrimina ční opat ření v prevenci 
rizik, bezpe čnosti a ochran ě zdraví 
při práci agenturních zam ěstnanc ů

TAČR - TB03MPSV004 (MPSV)

1. 7. 2015 – 30. 11. 2016
Webové stránky projektu: 

http://www.vubp.cz/projekty/agentura/
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Práce v 21. století, v civilizované spole čnosti –
důstojná, bezpe čná a zdraví neohrožující

• V r. 2015 - 46 331 PÚ s PN (Přerov); 131 SPÚ
• Celkové náklady a ztráty z PÚ a NzP

= Ø ročně 24,519 mld. K č; (min 18,248 mld.; max 29,366 
mld. Kč); r. 2011: 19,187 mld. Kč

• 136 tis. ošet ření PÚ na chirurgii (r. 2013)
• 12-15 tis. hospitalizací pro PÚ  (r. 2012; celkově 194 tis. 

hospitalizací pro úrazy)
• Rehabilitace - celkem 264 tis. osob pro poranění; 

21-26 tis. osob pro PÚ (r. 2012)
• Lázeňská péče - celkem 40 tis. osob pro MSD ; z toho 

4 tis. osob po PÚ (88 mil. Kč) (r. 2014)
• 118 tis. zdravotn ě postižených osob v d ůsledku PÚ

(r. 2012)
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Práce v 21. století, v civilizované spole čnosti –
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38 828,8 mil. K č

(742 úmrtí; 
2986 těžkých 
zranění;
22 590 lehkých 
zranění)

r. 2012

V ČR za 1 rok
(2011, 2012)

náklady a ztráty 
na zdraví a 
životech:

58 miliard K č

19 187,3 mil. K č

(PÚ, SPÚ, NzP)

r. 2011
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Práce v 21. století, v civilizované spole čnosti –
důstojná, bezpe čná a zdraví neohrožující
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PŘÍSTUP K BOZP

 

DŮSTOJNÁ PRÁCE, KVALITA PRACOVNÍCH MÍST, KVALITA 
A PRODUKTIVITA PRÁCE, KONKURENCESCHOPNOST

Naplňuje pot řeby člověka v oblasti bezpe čí a ochrany života, 
prosazuje rovné šance a sbližuje individuální 

a celospole čenské zájmy.

� BOZP JE HODNOTA A MÁ VÝZNAM PRO ZDRAVÍ, KVALITU 
ŽIVOTA A ŽIVOT SÁM

� BOZP JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VEŘEJNÉHO I SOUKROMÉHO 
ZÁJMU

� BOZP JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝCHOVY A CELOŽIVOTNÍHO 
UČENÍ
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 Kvalitní BOZP 
ovlivňuje produktivitu 
konkurenceschopnost 
ekonomiky 

PŘÍSTUP K BOZP
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ZMĚNY, KTERÉ MOHOU DLOUHODOBĚ 
OVLIVNIT BOZP

 Kvalitní BOZP 
ovlivňuje produktivitu 
konkurenceschopnost 
ekonomiky 

� Nová rizika a podce ňování stávajících ; hrozby p řírodního, 
technického, sociálního charakteru; nezvládnutí nov ých 
technologií

� Změny v chápání a přijímání rizika; zvyšující se tolerance k 
agresivit ě a násilí ; zvyšující se nechu ť dodržovat p ředpisy , 
respektovat autority a převzít odpov ědnost za své jednání

� Nedostatečné a nespolehlivé systémy řízení
� Rostoucí flexibilita, fluktuace, krátké délky výkonu profese , 

zaměstnávání migrant ů s nízkou jazykovou vybaveností a 
s odlišnou kulturou práce atd.

� Globalizace, restrukturalizace, atomizace a autorizace firem, 
ekonomické aspekty; snižování „neefektivních“ činností -
často i oblasti BOZP ; ztráta resp. neexistence kontinuity 
v řízení BOZP, neznalost p ředpis ů a nízké právního v ědomí 
zaměstnavatel ů i zaměstnanc ů, zmenšující se úloha a vliv 
odborů v podnikatelské sféře atd.
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CÍL PROJEKTU

Aktuální poznatky o skutečném stavu 
agenturního zaměstnávání v ČR, o kvalit ě 
pracovního života v nejisté formě 
zaměstnávání a zejména o hlavních 
problémech v oblasti zajištění žádoucí úrovně 
BOZP a prevence rizik agenturních 
zaměstnanců, jejich příčinách i možných 
dopadech.
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Hlavní řešitel – Ing. Iveta Mlezivová,
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Odborný garant MPSV - Mgr. Eva Růžičková

� Řešitelský tým VÚBP, v.v.i.: Ing. Lenka Svobodová, 
PhDr. David Michalík, Ph.D., MUDr. Eva Hanáková, 
PhDr. Milan Lupták, CSc., Hana Hlavičková, Mgr. Alena 
Horáčková, Ing. Jiří Tilhon, Jakub Růžička, Petr Přibyla, 
Eva Franceová, Kamila Myšková

� Další externí spolupracovníci: 
JUDr. Hana Gutová, Ph.D., advokátka,
JUDr. David Šmíd, Ph.D., advokát,
MUDr. Olga Železnová, VŠE
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POUŽITÉ METODY

� Sekundární analýza zdrojů
� Kvalitativní a kvantitativní terénní šetření
� Případové studie
� Konference (6. 6. 2016)
� 2 tematické workshopy (23. 6. 2016)
� Vytvoření modelu - obecného souboru informací 

o BOZP pro AP
� Syntéza poznatků a tvorba certifikované 

metodiky
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Certifikovaná metodika - soubor 
informací o BOZP , resp. o rizicích 
a jejich prevenci pro pracovišt ě 
agenturních zam ěstnanc ů

�Aplikace pro AP - použití obecně pro 
jakoukoli pozici, kdy zaměstnavatel 
bude moci doplnit informace o 
konkrétním riziku (o BOZP) pro dané 
pracovní místo.

VÝSTUPY
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VÝSTUPY

Soubor informací o BOZP v elektronické 
podobě pro AP (zaměstnance) bude 
zpracován a přeložen do jazyků 
nejpočetněji zastoupených cizinců
(ruštiny, ukrajinštiny, bulharštiny, polštiny, 
angličtiny).
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VÝSTUPY
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SOUBOR TERÉNNÍCH 
ŠETŘENÍ

• Šetření A: on-line dotazník (seznam AP na 
stránkách MPSV).

• Šetření B: dotazníkové šetření a řízené 
rozhovory s AZ a AP v regionu Jihlava, Třebíč.

• Řízené rozhovory C: 8 – 10 osob se zkušeností 
agenturního zaměstnání (z okruhu osob 
bývalého SSSR).

• Dvě případové studie D: zahraniční pracovníci.
• Expertní dotazníkové šetření E: experti 

z různých cílových skupin.
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PODROBNĚJI O VÝSLEDCÍCH 
ŠETŘENÍ V ODPOLEDNÍM BLOKU

DĚKUJI ZA POZORNOST


