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ABSTRAKT 

Cílem projektu je zpracování komplexní analýzy sociálně ekonomických důsledků pracovních 

úrazů a nemocí z povolání. Dle závěrů analýzy zpracovat návrh příslušných doporučení. 

 

ABSTRACT 

The aim of the project is to develop a comprehensive analysis of the socioeconomic 

consequences of occupational accidents and occupational diseases. According to the 

conclusions of the analysis to draft the relevant recommendations.  
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PROGRAM BETA 

Program BETA (Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji 

a inovacích pro potřeby státní správy) je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací 

určených pro potřeby orgánů státní správy, zejména těch správních úřadů, které nejsou 

poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Cílem tohoto programu je zdokonalení 

současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, dozorových činností, stejně jako 

zlepšení služeb, informačních a řídicích produktů a postupů, které povedou k vyšší 

inovativnosti, hospodárnosti a efektivní alokaci veřejných prostředků. Program je realizován 

zadáním jednotlivých veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji na základě požadavků 

příslušných orgánů státní správy. 

 

Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je cílem rozšiřování socioekonomické 

poznatkové základny v oblasti nových faktorů ovlivňujících systémy sociální ochrany 

obyvatelstva a kvalitu pracovního života, sociálních dopadů integrace ČR do evropských 

a globálních struktur, sociálně ekonomických dopadů stárnutí populace, české sociální 

a rodinné politiky a efektivnosti a kvality trhu práce. Specifické cíle resortu vychází 

z Národního akčního plánu sociálního začleňování, z Koncepce podpory transformace 

pobytových sociálních služeb a Národního programu přípravy na stárnutí (Kvalita života ve 

stáří). Základem pro výzkumné priority je také Národní akční plán k transformaci 

a sjednocení systému péče o ohrožené děti (NAP), Národní politika bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci České republiky společně se Střednědobými strategickými 

záměry EU v oblasti BOZP na léta 2007 až 2012. Mezi specifické cíle MPSV v sociální 

oblasti bylo zařazeno – zvyšovat efektivnost sociálního systému a navrhnout nástroje 

a opatření podporující trvalé zvyšování kultury bezpečnosti práce i v kontextu 

odlišných zvyklostí v globalizované společnosti.  
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CELKOVÝ SOUHRN HLAVNÍCH POZNATKŮ 

 

Ekonomické důsledky vyplývající z nízké úrovně BOZP, souvisejících nákladů a ztrát 

z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání představují na jedné straně zátěž 

společnosti, na druhé straně tato oblast představuje velké rezervy a příležitosti 

pro budoucí úspory a racionálnější hospodaření s veřejnými i soukromými 

zdroji. Ve světě i v České republice dosahují ztráty z pracovních úrazů a nemocí 

z povolání dle kvalifikovaných odhadů cca 1-5 % HDP.  

 

V České republice, dle propočtů a odhadu VÚBP, v.v.i. (jedná se vždy o spodní 

hranice odhadů), byly průměrné roční náklady a ztráty z PÚ a NzP za období 

posledních deseti let ve výši 25 mld. Kč (přitom max. hodnota byla 29,366 mld. Kč, 

min. hodnota 18,248 mld. Kč). 

 

Ve světě neexistuje systém, který by maximálně objektivně zachycoval úplné údaje 

o nákladech a ztrátách v této oblasti. Nejkvalitnější a nejpropracovanější informační 

systémy mají zejména pojišťovny (například Německo, Rakousko). Tradičně dobré 

systémy informací o PÚ a NzP, nákladech BOZP má Velká Británie, Nizozemí a také 

severské země. 

 

Jeden z hlavních problémů při ekonomickém hodnocení BOZP je skutečnost, že 

mnoho  podniků, institucí a úřadů nezaznamenává náklady na BOZP. Údaje týkající 

se nákladových efektů alokace zdrojů (zásahů) do BOZP jsou také sporadické. 

Následkem toho musí být ekonomické důsledky nehod odhadovány nepřímo. 

Sběr údajů pro ekonomické hodnocení je značně obtížným úkolem. Model (níže 

uvedený) naznačuje, jakým způsobem mohou být ekonomické dopady odvozeny ze 

základních údajů. Datové zdroje nejsou v žádném směru uniformní. Na úrovni 

podniku existují mezi podniky velké rozdíly. S ohledem na zdroje dat na úrovni 

společnosti je nutné vzít na vědomí skutečnost, že zdroje dat mezi státy se ve velké 

míře liší.  

 

Ekonomická problematika BOZP je natolik závažná, že Evropská komise zadala 

analýzu existujících přístupů, postupů a metod. Vyhodnoceno bylo cca 500 zdrojů 

(literárních, výzkumných výstupů, případových studií, monitorovacích systémů). 

Pozn.: bez účasti ČR. Výsledky této analýzy (zpráva Evropské agentury OSHA „ 

Estimating the cost of accidentes and ill-health at work: A review of methodologies“. 

2014. ISBN 978-92-9240-319-5) ukazují, že metodika vytvořená ve VÚBP, v.v.i. 

v roce 2001 J. Turčem je nedoceněná. Vhodné by bylo na jejím základě zpracovat 

dvě „certifikované“ metodiky (pro makro ekonomickou úroveň a pro podniky). Toto 

doporučení je navrhováno proto, že zpracování certifikovaných metodik by bylo 

přesahem řešení a nebylo předmětem zadání tohoto výzkumného projektu. 
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Vzhledem k časovému posunu, existence mnohých změn v legislativě (např. 

poslední změna systému a výše odškodňování úrazů), změn ve statistickém sběru a 

zpracování prvotních informací o dotčené oblasti apod. by bylo žádoucí vytvořit 

certifikované metodika jako nové oficiálně přijaté nástroje pro ekonomickou oblast 

BOZP v ČR. Na podporu tohoto doporučení lze také uvést, že v roce 2010 byla 

v resortu dopravy přijata certifikovaná metodika pro výpočet ztrát z dopravní 

nehodovosti na pozemních komunikacích (metodika je uvedena v příloze této 

zprávy). 

 

 

 

Model „Obecné zdroje dat po relevantní indikátory a ekonomické ohodnocení“ 
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I. ÚVOD 

 

1) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU, CÍLE, POSTUPY, ČINNOSTI A METODY 

Projekt č. TB03MPSV003 „Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci“ řešený s finanční podporou TA ČR (program BETA), v období od 
1. 1. 2015 do 30. 3. 2016. 

Cíle a výsledky projektu 

Cílem projektu je zpracování komplexní analýzy sociálně ekonomických důsledků pracovních 

úrazů a nemocí z povolání. Dle závěrů analýzy zpracovat návrh příslušných doporučení. 

Komplexní analýza dopadů pracovních úrazů a nemocí z povolání v ČR bude sloužit MPSV, 

Radě vlády pro BOZP (sociálním partnerům) pro řízení a tvorbu opatření včetně metodik 

k monitorování, vyhodnocování a usměrňování sociálně ekonomických důsledků pracovních 

úrazů a nemocí z povolání na celospolečenské úrovni (Hneleg), doporučení pro řízení nákladů 

BOZP na podnikové úrovni. 

Hlavní výsledkem a výstupem řešení projektu je tato předkládaná zpráva. 

 

VÝSLEDEK 

 
Název výsledku:  
Komplexní analýzy sociálně ekonomických důsledků pracovních úrazů  
a nemocí z povolání 
 
Druh výsledku:  
Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele 
 
Termín dosažení výsledku: 3/2016 
 
Popis výsledku:  
Výsledek se promítne do směrnice nebo doporučení MPSV k hodnocení 
ekonomických a sociálních dopadů na podnikové úrovni pracovní úrazovosti  
a nemocí z povolání. Rozsah a hloubka zpracování jsou dány jeho účelem  
s tím, že musí poskytnout dostatečně obsažné údaje na odpovídající odborné 
úrovni. Za minimum se považuje 50 normostran textu. 
 

 

Popis a forma uplatnění v praxi  

Výstup řešení projektu je určen zejména pro MPSV, Radu vlády pro BOZP, sociální 

partnery a dále pro odbornou i širokou veřejnost účastnící se aplikační praxe. Nabízí věcnou 

a informační podporu pro tvůrce sociální politiky a politiky BOZP při plnění náročných úkolů 

za účelem případné novelizace právních předpisů a přijímání preventivních opatření 

a možnost sledovat a posuzovat účinnost aplikovaných opatření BOZP v praxi. Údaje, 

informace a poznatky mohou být použity pro tvorbu strategií, pro koncepční materiály, 
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Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Národní akční programy BOZP 

pro vymezená období), která je průřezovým strategickým dokumentem ve vztahu k ostatním 

resortním působnostem. Vhodné využití lze doporučit pro nový systém „úrazového pojištění“ 

pro zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání. Výsledky mohou rovněž sloužit pro cílenou kontrolní 

a dozorovou činnost Státního úřadu inspekce práce. 

Dále by bylo možné využít a uplatnit výsledky při realizaci nové Koncepce MPSV. V závěru 

roku 2015 byla schválena Koncepce resortu práce a sociálních věcí pro období 2015 – 

2017, s výhledem do roku 2020. Implementační plán Koncepce resortu práce a sociálních 

věcí pro období 2015 – 2017, s výhledem do roku 2020 (dále jen „Implementační plán“) tvoří 

nedílnou součást Koncepce resortu práce a sociálních věcí pro období 2015 – 2017, 

s výhledem do roku 2020 (dále jen „Koncepce“). Implementační plán zahrnuje 

strukturovanou řadu konkrétních opatření, která rozpracovávají a umožňují naplnění priorit, 

koncepčních záměrů a strategických cílů stanovených v Koncepci. V oblasti BOZP (bod 4) 

se jedná o cíle a opatření uvedené v následující tabulce: „4. Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci“ 

Číslo opatření Cíl/opatření 

4.1.1.a. Cíl: Zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.                                                                                     

Opatření: Zpracovat analýzu možných opatření k podpoře projektů 

z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z Operačního programu 

Zaměstnanost v programovém období 2014 – 2020. 

4.1.1.b. Opatření: Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

a sociálními partnery zpracovat kvalifikační a hodnotící standardy pro 

další profesní kvalifikace u oborů BOZP podle zákona č. 179/2006 Sb., o 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání; zpracovat program 

„Celoživotního vzdělávání v oblasti BOZP“. 

Další náměty opatření pro doplnění Implementačního plánu, které budou využity při 

aktualizaci Implementačního plánu: 

č.opatř. Cíl/opatření 

4.1. Cíl: Zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Opatření: Podporovat zavádění systémů řízení BOZP a zlepšování pracovních 
podmínek v podnicích, firmách a dalších organizacích širším využitím 
osvědčených preventivních programů, postupů a metod, kterými jsou zejména 
programy „Bezpečný podnik“, „Bezpečné město“, „Bezpečná škola“ a další. 

4.1. Opatření: Realizovat evropské informační a kontrolní kampaně zaměřené na 
oblast BOZP ve spolupráci s ostatními resorty a sociálními partnery, např. 
Evropskou kampaň o hodnocení rizik, Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti 
a další, zaměřené na zdravý životní styl zaměstnanců. 

4.1. Opatření: Kontrolní akce SÚIP zaměřit na oblasti se zvýšenou pracovní 
úrazovostí a na podniky a firmy se zaváděním nových technologií a technických 
zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví. 

 

Popis průběhu a způsobu řešení  

Řešitelský tým postupoval dle schváleného projektu, jeho harmonogramu, obsahu 
a cílů jednotlivých etap. V roce 2015 v souladu s projektem nebyl zpracováván žádný 
plánovaný výsledek. Jeho zpracování bylo naplánováno a zároveň realizováno 
v prvním čtvrtletí roku 2016 (druh výsledku: Hneleg; termín dosažení výsledku: 
3/2016). 
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Harmonogram 

NÁZEV ČINNOSTI 

Rok 2015 měsíc 

1) Etapa č. 1 – Nastavení systému řízení (administrativa, dokumentace projektu); webové 

stránky projektu, interní plán pracovních schůzek a činností týmu 

M1-M2 

2) Etapa č. 1 – Příprava a realizace dotazníkového šetření (průzkumná sonda zaměřená 

na podnikovou sféru) 

M2-M3 

3) Etapa č. 2 – Vyhodnocení dotazníkového šetření z etapy č. 1 M4 

4) Etapa č. 2 – Monitoring informačních zdrojů k řešené problematice v ČR (statistiky 

zdravotnické, z oblasti sociálních věcí, ČSÚ, apod.) 

M4-M5 

5) Etapa č. 2 – Monitoring zahraničních zdrojů, analýzy přístupu vyspělých zemí M4-M5 

6) Etapa č. 2 – Analýza soustředěných informačních zdrojů (komparace) M5-M7 

7) Etapa č. 2 – Příprava a realizace odborných konzultací s pracovníky vybraných institucí M5-M6 

8) Etapa č. 2 – Analýza možností zpracování systému monitorování a vyhodnocení 

ekonomických nákladů a ztrát řešené problematiky 

M7-M9 

9) Etapa č. 3 – Zpracování komplexní analýzy sociálně ekonomických důsledků 

pracovních úrazů a nemocí z povolání (včetně návrhu konstrukce modelu a souvisejících 

vzorců k potřebným výpočtům) 

M10-M12 

10) Etapa č. 3 – Syntéza vyhodnocování výsledků a konkrétních poznatků komplexních a 

dílčích podpůrných analýz 

M11-M12 

11) Etapa č. 3 – Vypracování průběžné roční zprávy M12 

Rok 2016 měsíc 

1) Etapa č. 4 – Zpracování návrhu metodiky, textů, pro výstupní analýzu, návrhů 

příslušných doporučení a podkladů pro tvorbu metodik (Hneleg). 

M1-M2 

2) Etapa č. 4 – Ukončení projektu, administrativní činnosti dle požadavku zadavatele 

(MPSV, TAČR). 
M2-M3 

 

Podrobnější specifikace činností v rámci plánovaných etap 

Etapa č. 1: 01/2015 – 03/2015 

Administrativní činnosti, provedení technickoorganizačního zajištění, uzavření 
příslušné smlouvy, nastavení systému a založení dokumentace pro sledování plnění 
(požadavky zadavatele), ekonomické/účetní záležitosti, sestavení plánu 
pracovních a koordinačních schůzek, konkretizace úkolů a činností jednotlivých 
členů týmu apod. Zpracování a spuštění webové stránky projektu. Příprava 
a realizace šetření (šetřící sonda prostřednictvím serveru BOZPinfo) zaměřená na 
podniky a jejich přístupy a zkušenosti s ekonomickou stránkou BOZP, náklady 
a ztrátami v důsledku pracovních úrazů. 

Etapa č. 2: 04/2015 – 09/2015 

Vyhodnocení údajů získaných v etapě č. 1 prostřednictvím dotazníkového šetření. 
Monitoring a soustředění dostupných informačních zdrojů v ČR a zahraničí, 
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studium primárních a sekundárních pramenů, provedení sekundární analýzy 
a vyhodnocení relevantních dokumentů, zpráv zaměřených na danou 
problematiku, zpracování zahraničních poznatků. Příprava a realizace odborných 
konzultací s pracovníky vybraných institucí (ČSÚ, ČSSZ, ÚZIS, SZÚ apod.). 
Analýza možností zpracování systému monitorování a vyhodnocování ekonomických 
nákladů a ztrát z pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

Etapa č. 3: 10/2015 – 12/2015 

Vypracování komplexní analýzy problematiky sociálně ekonomických důsledků 
pracovních úrazů a nemocí z povolání včetně návrhu konstrukce modelu a vzorců. 
Syntéza a vyhodnocení výsledků a konkrétních poznatků vycházejících 
z komplexních a dílčích analýz. Zpracování roční zprávy o průběhu řešení projektu 
za rok 2015. 

Etapa č. 4: 01/2016 – 03/2016 

Výstupní dokument odpovídající požadavkům výzvy (Hneleg ) bude obsahovat návrh 

modelu, propočtové vzorce pro tvorbu metodik k monitorování sociálně 

ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání a metodik pro 

podnikatelskou sféru k ekonomickému řízení BOZP s cílem zajistit účinné ekonomicko-

stimulační systémy pro ovlivňování pracovních podmínek a snižovaní počtu pracovních 

úrazů a nemocí z povolání. Administrativní činnosti související s ukončením projektu 

dle požadavku zadavatele. 

Činnosti byly realizovány prostřednictvím schváleného harmonogramu, průběžně 
koordinovány prostřednictvím pracovních schůzek a přímých kontaktů členů 
řešitelského týmu. Činnosti (plnění dílčích cílů) byly postupně podrobněji 
rozpracovány do jednotlivých úkolů, kroků a aktivit s jasnou odpovědností 
a termínem plnění. Monitorování a důsledná kontrola plnění dílčích cílů a příslušných 
činností byla prováděna v intervalech dle jednotlivých etap harmonogramu 
projektového návrhu. Hlavní činnost začátkem roku 2016 spočívala ve zpracování 
průběžné zprávy a dalších podkladů dle požadavků TAČR, administrativní 
a dokumentační práce (uzavření roční dokumentace, účetní evidence). Termín 
předání (vložení do systému) TAČR byl stanoven do 15. ledna. Realizované 
kontrolní dny v roce 2015 a 2016 za účasti odborného garanta MPSV a jeho 
odborného gestora (zápisy jsou uloženy u řešitele) jsou uvedeny v následujícím 
přehledu: 
 

Číslo  Datum  Hodina Místo 

1. 22. 1. 2015 13:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

2. 9. 4. 2015 13:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

3. 27. 10. 2015 13:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

4. 10. 12. 2015 13:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

5. 18. 2. 2016 13:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

6. 17. 3. 2016 13:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 
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Zřízeny byly webové stránky projektu na adrese: http://www.vubp.cz/dusledky-bozp/. 

Odbornému garantovi projektu, členům týmu a externím spolupracovníkům bylo přiděleno 

heslo k přístupu do interních složek na tomto webu (úložiště interních materiálů). 

 

 

Dílčí cíle jednotlivých etap byly řešitelským týmem splněny. Do vymezených úložišť byly 

soustředěny a vyhodnoceny obsáhlé informační zdroje týkající se problematiky sociálně-

ekonomických dopadů nízké úrovně BOZP, nákladů a ztrát. Zpracovány byly pracovní verze 

příslušných analýz. Řešení projektu probíhalo dle základní filozofie a nastaveného konceptu 

– život, zdraví (stav, vývoj; cena a hodnota pro jedince, podnik, komunitu, společnost), 

kvalita pracovního života (stav, vývoj, subjektivní vnímání a hodnocení ekonomicky aktivní 

populace ČR), ekonomická prosperita a konkurenceschopnost. 

Pozornost byla věnována vymezení podmínek a právního rámce důsledků nevhodných 

pracovních podmínek a nízké úrovně BOZP (Ing. Svobodová, JUDr. Eva Dandová); 

objektivní realitě důsledků nevhodných pracovních podmínek a nízké úrovně BOZP dle 

statistik (ekonomických, sociálních, zdravotnických). Uskutečněno bylo zpracování analýzy 

nemocí z povolání a dalších zdravotnických údajů z příslušných registrů (doc. MUDr. Pavel 

Urban, CSc.); analýzy nejrizikovějšího odvětví dle četnosti PÚ (zemědělství, lesnictví); 

analýzy zpráv z kontrolní činnosti SÚIP. Proběhla příprava a realizace terénního šetření. 

Do odborného časopisu BHP byl zpracován článek „EKONOMICKÉ ROZMĚRY BOZP“ (Ing. 

Lenka Svobodová, Mgr. Alena Horáčková). 

Rámcová rekapitulace hlavních činností a obsahu řešení projektu dle schváleného 

harmonogramu: 

 technickoorganizačního zajištění řešení projektu,  

 ekonomické/účetní záležitosti,  

 plán pracovních a koordinačních schůzek,  

 projednání a konkretizace úkolů a činností jednotlivých členů týmu a spolupracujících 
expertů, 

 vytvoření, provoz a aktualizace webové stránky projektu, 

http://www.vubp.cz/dusledky-bozp/
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 soustředění dostupných informačních zdrojů k problematice; provedení sekundární 
analýzy, realizace odborných konzultací s pracovníky vybraných institucí, 

 příprava, realizace a vyhodnocení šetření (prostřednictvím serveru BOZPinfo) – 
přístupy a zkušenosti podniků s ekonomickou stránkou BOZP, náklady a ztrátami 
v důsledku pracovních úrazů; vyhotovení zprávy  

 do odborného časopisu BHP pro širší odbornou veřejnost byl zpracován článek 
„EKONOMICKÉ ROZMĚRY BOZP“ (Ing. Lenka Svobodová, Mgr. Alena Horáčková) 

 zpracovány byly dílčí podkladové studie: 
 Pohled na faktory rizika práce v konkrétních odvětvích (MUDr. Eva Hanáková) 
 Nejrizikovější odvětví cz-nace zemědělství, lesnictví a rybářství (Ing. Jana 

Malá) 
 Právní aspekty pracovních úrazů, nemocí z povolání a dalších důsledků nízké 

úrovně BOZP v ČR (JUDr. Eva Dandová) 
 Rizikovost ekonomických činností z hlediska výskytu nemocí z povolání (doc. 

MUDr. Pavel Urban, CSc.) 
 Výběr z ročních souhrnných zpráv o výsledcích kontrolních akcí inspekcí 

práce a z ročních zpráv o činnosti SÚIP (Hana Hlavičková 
 Příklady konkrétních ekonomických a sociálních důsledků smrtelných 

a závažných pracovních úrazů a nemocí z povolání (Radoslav Vlasák) 
 Obecné dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání (PÚ, NzP), které se 

promítají i do sociálně ekonomických důsledků (Radoslav Vlasák) 
 Předpokládané souvislosti se sociálně ekonomickými důsledky 

nedostatečného zabezpečení BOZP (Radoslav Vlasák) 
 Další možné vlivy s dopady do pracovní úrazovosti, příp. do onemocnění NzP, 

a se sociálně ekonomickými následky (Radoslav Vlasák) 
 Obecné dopady PÚ a NzP, promítající se do sociálně ekonomických důsledků 

(Radoslav Vlasák) 
 Předpokládané souvislosti se sociálně ekonomickými důsledky 

nedostatečného zabezpečení BOZP (Radoslav Vlasák) 
 Náklady firem ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (Radoslav 

Vlasák) 
 Staveniště a náklady stavby ve vztahu k BOZP (Radoslav Vlasák) 
 Analýza možností zpracování systému monitorování a vyhodnocování 

ekonomických nákladů a ztrát z pracovních úrazů a nemocí z povolání (Ing. 
Petr Mrkvička)  

 Zpracování průběžné zprávy o řešení projektu za rok 2015 (Ing. Svobodová, 
Ing. Mlezivová)  

 Pracovní verze komplexní analýzy problematiky sociálně ekonomických 
důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání.(syntéza a vyhodnocení 
výsledků a konkrétních poznatků vycházejících zejména z dílčích analýz, 
včetně návrhu konstrukce modelu a vzorců. (Ing. Svobodová, Ing. Mlezivová)  
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2) VÝCHODISKA A VSTUPNÍ STAV POZNÁNÍ 

Ekonomické i sociální ztráty způsobené nedostatky v oblasti BOZP jsou značné. Dochází ke 

škodám a ztrátám nejen na lidském zdraví, ale i na majetku a na životním prostředí. Náklady 

společnosti ztracené v důsledku nemocí z povolání a PÚ jsou pomocí kvalifikovaných 

odhadů vyčíslovány v mnoha zemích světa.  

ILO uvádí tuto ztrátu ve výši 4 % světového ročního HDP, což pro země EU27 představuje 

částku ve výši cca 490 miliard eur.  

V minulosti EU-OSHA provedla odhad těchto nákladů a ztrát a zveřejnila jejich podíl, který se 

pohyboval v rozpětí od 2,6 % do 3,8 % HDP.  

Význam potřeby řešení důsledků nízké úrovně BOZP je podpořen novým Strategickým 

rámcem EU pro BOZP na období 2014–2020.  

Nezanedbatelné jsou ekonomické důsledky a dopady, vysoké náklady, které vznikají 

z důvodu nepřítomnosti v práci kvůli PÚ, NeP; ztráty produktivity, zátěž zdravotnictví 

a systému sociálního zabezpečení. V EU je celkem cca 217 miliónů pracovníků. Ročně více 

než 3 milióny z nich utrpí při práci vážný úraz, který je příčinou více než třídenní 

nepřítomnosti v práci. Následkem PÚ ročně zemře více než 4 tisíce pracovníků.  

V sousedním Německu například došlo v důsledku toho, že pracovníci nebyli v práci přítomni 

460 mil dnů/rok, k odhadované ztrátě produktivity ve výši 3,1 % HDP.  

V r. 2011 dosáhly čisté náklady (sociální zabezpečení) vlády jen v UK podle odhadů 2381 

mil. GBP.  

Subjektivně čtvrtina pracovníků v EU (50 mil.) se domnívá, že BOZP při jejich práci není 

dobrá. Z evropského průzkumu (2010) vyplynulo, že 24,2 % pracovníků se domnívá, že je 

prací ohroženo jejich zdraví a bezpečnost, 25 % prohlásilo, že práce má na jejich zdraví 

převážně nepříznivý vliv. Komise EU proto dospěla k názoru, že je třeba objektivně reagovat 

na měnící se pracovní modely a nové a vznikající rizika.  

Na základě propočtů VÚBP, v.v.i. vycházející z metodiky „Nákladů a ztrát vyplývající 

z pracovních úrazů a nemocí z povolání“ se podíl ztrát na HDP v ČR (1993 – 2011) 

pohyboval v intervalu od 0,49 % do 1,03 %. V r. 2011 se náklady a ztráty z PÚ a NeP v ČR 

pohybovaly ve výši 19,2 mld. Kč, což představovalo konkrétní podíl 0,5 % HDP. V r. 2012 

bylo vykázáno 44 108 případů PÚ s pracovní neschopností a zároveň 115 434 ostatních 

úrazů (statistický výkaz NemÚr). V r. 2011 bylo v ambulancích chirurgie provedeno celkem 

1 696 419 prvních ošetření pro úraz, z toho bylo 236 438 případů (14 % z celkového počtu) 

vykázáno jako pracovní a školní úraz. V r. 2013 došlo v ČR k 43 tis. PÚ (ze 4,440 mil. 

nemocensky pojištěných osob), které znamenaly ztrátu 2,4 mil. milionů pracovních dní 

(průměrné trvání 56 kalendářních dnů PN).  

V podnikové praxi zpravidla chybí přesné informace o nákladech spojených se zajištěním 

BOZP, popřípadě i údaje o transakčních nákladech spojených s PÚ apod. Obvyklá forma 

evidence nákladů, zejména pak účetní evidence, běžně neposkytuje podklady pro tyto 

informace. Podniky vesměs zahrnují tyto náklady a výdaje do režijních položek. ¨ 

PÚ představují obrovské náklady ve formě výdajů, které jsou spojené s léčením nemoci 

a rehabilitací, ztráty příjmu v případě PN, ztráty výroby nebo kvality produkce, ale také 

představují náklady z hlediska utrpení pracovníků a jejich rodin a snížení blahobytu (kvality 

života) z důvodu předčasného úmrtí. PÚ jsou značnou ekonomickou zátěží nejenom pro 

samotné pracovníky a firmy, ale také pro celou společnost. Některé z těchto nákladů, jako je 
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ztráta pracovních dnů a ztráta příjmu, jsou měřitelné a mohou být vyjádřeny v peněžních 

jednotkách. Značná část ekonomických efektů, která je spojena s PÚ, je skryta nebo ji nelze 

přímo ocenit. Zejména se jedná o dopady do změny blahobytu pracovníků (kvality života) 

v důsledku PÚ, NeP či předčasného úmrtí. Problémem zůstává otázka ekonomické hodnoty 

života a záchrany života. Konvenční přístup k oceňování úmrtnosti je založen na odhadování 

ochoty platit nebo ochoty přijímat kompenzace za změnu rizika úmrtí. Tento odhad je 

převeden na hodnotu statistického života (value of a statistical life, VSL), která vyjadřuje 

mezní míru substituce mezi mzdovou kompenzací a rizikem úmrtí. 

Identifikační kódy obdobného a souvisejícího projektu nebo výzkumného záměru v IS 

VaVaI: HC 204/10; HS57/00; HS98/03 
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II. PRÁVNÍ ASPEKTY PRACOVNÍCH ÚRAZŮ, NEMOCÍ 

Z POVOLÁNÍ A DALŠÍCH DŮSLEDKŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ BOZP 

V ČR 

Podrobně zpracovaný obsah kapitoly II. odpovídá stavu aktuálnímu k březnu 2015. 

V závěru této kapitoly je zařazeno stručné shrnutí změn, které jsou vztaženy 

k období finalizace řešeného projektu. 

Celým zákoníkem práce je jako „červená nit“ vedena a řešena ochrana zdraví 

zaměstnanců. Prakticky od § 31 zákoníku práce, které stanoví, že ihned před 

uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit fyzickou osobu 

s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování 

na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, 

za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních 

předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru, což 

znamená především seznámení s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, jež musí dodržovat. Tím se rozumí především § 101 až 108 ZP, tedy část 

pátá zákoníku práce pojednávající o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dále 

pak § 301 a 302 ZP, obsahující výčet základních povinností zaměstnanců 

a vedoucích zaměstnanců. Všechny tyto zásady jsou shrnuty a nejdůrazněji 

vyjádřeny v § 248 zákoníku práce, ukládající zaměstnavatelům povinnost zajišťovat 

svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní 

úkoly bez ohrožení zdraví a majetku a zjistí-li závady, je povinen učinit opatření 

k jejich odstranění.  

Život však s sebou přináší různé situace, kdy přece jen ke škodě dojde a to jak na 

straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. V takovém případě se pak musí 

řešit jednak otázka odpovědnosti za vzniklou škodu a jednak její rozsah.  

Největším problémem v praxi všech škod, které se stanou v pracovněprávním vztahu 

zaměstnanci, jsou samozřejmě škody na zdraví, tedy zejména pracovní úrazy 

a nemoci z povolání. Statistická data k danému uvádí: 

V roce 2013 bylo sledováno 400 070 subjektů s celkovým počtem 4 440 326 

pojištěnců. Tento údaj však zkresluje skutečnost týkající se problematické kontroly 

u osob samostatně výdělečně činných. Počet hlášených pracovních úrazů se ve 

srovnání s rokem 2012 snížil o 1 181 případů. Úrazová četnost na 100 pojištěnců 

činila 0,97 za rok 2013. 

Oproti předchozímu roku sice nedošlo v roce 2013 k nárůstu smrtelných 

pracovních úrazů, bohužel však nedošlo ani k jejich poklesu. Jejich celkový počet 

byl 113. Na Oblastní inspektoráty práce bylo nahlášeno 109 smrtelných pracovních 

úrazů, zbývající 4 smrtelné pracovní úrazy byly v kompetenci Českého báňského 

úřadu. Podle místa úrazu byla nejčastějším zdrojem smrtelných úrazů pozemní 

vozidla a ostatní dopravní prostředky – 35 smrtelných pracovních úrazů. Druhým 

největším zdrojem byly budovy, konstrukce, povrchy – 25 smrtelných pracovních 

úrazů, šlo zejména o pády z výšky a do hlubiny. Nejvíce smrtelných úrazů bylo 

nahlášeno v Moravskoslezském kraji. 
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Pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny v roce 2013 bylo 

42 355. Ve srovnání předchozím rokem je to o 1 188 případů méně. 

Počet nově zjištěných nemocí z povolání je podle údajů Státního 

zdravotního ústavu v roce 2013 o 57 nižší než v roce 2012. Jedná se o 1 042 

případů.  

I když tématem naší práce nejsou školní úrazy, jsou zajímavé i údaje 

o školních úrazech, protože ty mají též obrovské negativní dopady. Česká školní 

inspekce uvádí, že v roce 2012/2013 bylo celkem 29 191 úrazů ve školách 

a školských zařízeních.  

Celkový stav pracovní úrazovosti a nemocí z povolání za rok 2013 

v porovnání s předcházejícími roky je uveden v následujících tabulkách a grafech. 

Tabulka 1: Vývoj pracovní úrazovosti a nemocí z povolání (ČR, 2008 – 2013) 

Přehled vývoje pracovní úrazovosti a nemocí z povolání v ČR  

za léta 2008 - 2013 

Počet sledovaných subjektů 

kalendářní rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

celkem 505 396 454 094 448 249 433 526 411 600 400 070 

Průměrný počet nemocensky pojištěných  

kalendářní rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

celkem 4 572 443 4 253 139 4 310 960 4 211 549 4 471 889 4 440 326 

Tabulka 2: Počty případů pracovní neschopnosti pro prac. úraz (ČR, 2008 – 2013) 

Počet hlášených případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz  

kalendářní rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

celkem 71 281 50 173 51 678 47 111 44 108 42 927 

z toho ženy 18 992 14 188 14 977 13 492 13 000 12 509 

mladiství 129 81 44 71 110 91 

 

Tabulka 3: Počty kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz (ČR, 
2008 – 2013) 

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy 

kalendářní rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

celkem 3 548 355 2 767 757 2 692 547 2 592 537 2 423 425 2 391 689 

z toho ženy 953 508 774 429 767 278 741 352 685 600 702 436 

mladiství 2 868 1 760 1 544 1 511 2 718 1 942 
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Tabulka 4: Počty kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz na 1 
případ (ČR, 2008 – 2013) 

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy  

na 1 případ 

kalendářní rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

celkem 49,78 55,16 52,10 55,03 54,94 55,72 

z toho ženy 50,21 54,58 51,23 54,95 54,18 56,15 

mladiství 22,23 21,73 35,09 21,28 24,71 21,34 

 

Tabulka 5: Počty případů prac. neschopnosti pro pracovní úrazy na 100 pojištěnců 
(ČR, 2008 – 2013) 

Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti  

na 100 pojištěnců pro pracovní úrazy 

kalendářní rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

celkem 1,56 1,18 1,20 1,12 0,99 0,97 

z toho ženy 0,88 0,70 0,72 0,65 0,58 0,57 

mladiství 1,18 1,49 0,73 1,22 1,25 1,21 

 

Tabulka 6: Smrtelné pracovní úrazy (ČR, 2008 – 2013) 

Smrtelné pracovní úrazy 

kalendářní rok  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

celkem 174 105 121 125 113 113 

na 1000 pojištěnců 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 

 

Tabulka 7: Pracovní úrazy s prac. neschopností nad 3 dny (ČR, 2008 – 2013) 

Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny 

kalendářní rok  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

celkem 69 243 48 568 50 047 45 482 43 543 42 355 

 

Tabulka 8: Počty nově zjištěných případů nemocí z povolání (ČR, 2008 – 2013) 

Počet nově zjištěných případů nemocí z povolání 

kalendářní rok  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

celkem 1 327 1 245 1 236 1 210 1 099 1 042 
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Tabulka 9: Úrazovost dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních (ČR, 
2006/2007 – 2012/2013) 

Úrazovost dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních ČR celkem 

Registrované úrazy  

školní rok   2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

celkem 55 235 52 754 49 544 32 798 46 870 36 626 29 191 

Zdroje údajů:  
Český statistický úřad:  Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR za rok 2013 
SÚIP: Zpráva o činnosti státního úřadu inspekce práce za rok 2013 
SZÚ: Nemoci z povolání v České republice 2013 
Česká školní inspekce: Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2012/2013 
VÚBP, v.v.i: Pracovní úrazovost v ČR v roce 2013 
 

Z výše uvedených statistických čísel jsou patrna některá zjištění. I když počet 

pracovních úrazů a nemocí z povolání v absolutním čísle v roce 2013 oproti roku 

2012 mírně poklesl, alarmující je především počet smrtelných pracovních úrazů 

v roce 2013 – celkem 113. Za tímto číslem je třeba vidět, kolika rodin se takové 

pracovní tragédie dotkly. Jelikož je v zájmu nejen zaměstnanců, ale 

i zaměstnavatelů, aby byly tyto škody urychleně vypořádány a aby nevzniklo mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem zbytečné napětí a pocit křivdy „utrpěl jsem úraz a 

zaměstnavatel nebyl ani tak slušný, aby mne včas a řádně odškodnil“, bude na 

dalších stránkách věnována pozornost otázce odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu způsobenou zaměstnanci. 

Nabízí se otázka úzce spojená s uvedenými údaji. Svědčí tato zjištění o nízké úrovni 

BOZP u českých zaměstnavatelů? V dalším rozboru se zaměříme na právní úpravu 

zjišťování příčin a okolností úrazů a nemocí z povolání a následně na odškodňování 

pracovních úrazů a nemocí z povolání.  
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1) POJEM „PRACOVNÍ ÚRAZ“ A „NEMOC Z POVOLÁNÍ“ 

 

1.1 Pojmy pracovní úraz a nemoc z povolání 

Starý zákoník práce č. 65/1965 Sb. neobsahoval definici pojmu „pracovní úraz“. 

Praxe si v tom směru pomáhala judikaturou, která charakterizovala pracovní úraz 

jako poruchu na zdraví, která byla zaměstnanci způsobena nezávisle na jeho vůli 

krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Nemusí jít tedy výlučně o tělesné zranění, ale 

o jakékoliv jiné porušení zdraví. V pochybnostech je věcí znaleckého posudku, aby 

se prokázala tzv. příčinná souvislost s nadměrným zvýšením třeba i duševní námahy. 

Úrazem tedy může být za určitých okolností i úpal, omrznutí nebo otrava. Dlouhou 

dobu trval mezi právníky a zejména soudci spor, zda lze považovat za pracovní úraz 

i infarkt myokardu a nakonec se došlo k závěru, že v případě, kdy je prokázána 

souvislost infarktu nebo jiné cévní příhody s náhlým vypětím sil nebo velkou 

námahou, pak i tyto případy lze považovat za pracovní úrazy. 

Judikatura pojem pracovního úrazu charakterizovala již před dávnými lety takto 

v rozsudku Krajského soudu v Plzni 4 Co 172/61 „Pracovním úrazem však není jen 

tělesné zranění způsobené nenadálým zevním násilím, nýbrž vůbec porušení zdraví, 

k němuž došlo nezávisle na vůli poškozeného, jestliže toto porušení zdraví bylo 

způsobeno zevními vlivy, které svou povahou jsou krátkodobé, je-li zaměstnanec při 

práci, jíž není zvyklý a která je nepřiměřená jeho tělesným možnostem, nucen 

okamžitým, usilovným vzepětím sil překonávat vnější odpor a zvýšit tak náhle, 

neobvykle a nadměrně svou námahu. Tato tělesná námaha musí pak být příčinou 

následku, o jehož odškodnění se jedná. Přitom nemusí jít o jedinou příčinu úrazu, 

nýbrž stačí, když jde o jednu z příčin, avšak důležitou, podstatnou a značnou.“ 

Tímto výkladem se také inspiroval zákonodárce v nyní platném zákoníku práce, když 

se pokusil nedostatek definice napravit a v § 380 odst. 1 ZP definoval „pracovní úraz“ 

jako „poškození zdraví zaměstnance, k němuž došlo nezávisle na jeho vůli 

krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním“. 

Zákoník práce tedy nerozlišuje příčinu vzniku pracovního úrazu, je nerozhodné, 

zda např. zaměstnanec trpí určitou chorobou, která vyvolá úrazový děj, jehož 

následkem je pracovní úraz. V praxi jsou časté případy nemocných cukrovkou nebo 

epilepsií, kdy zaměstnancova obecná nemoc je vlastně původcem toho, že dojde 

k úrazu - zaměstnanec v epileptickém záchvatu upadne na zem a zlomí si ruku. Pro 

odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci to však nemá žádný 

význam, neboť stačí pouze, že došlo k poruše zdraví zaměstnance a že k ní došlo při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Znamená to tedy, že se 

nezkoumá, do jaké míry zaměstnavatel něco zavinil, není ani rozhodující, zda 

zaměstnanec uklouzl na mokré podlaze nebo zda upadl pouze vinou své 

neopatrnosti. V každém případě nese odpovědnost zaměstnavatel, který se může ve 

výslovně stanovených případech této odpovědnosti zprostit, prokáže-li porušení 

pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnance. Již v souvislosti s vyšetřováním 
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příčin a okolností úrazu jsme si zdůraznili, že zákoník práce vylučuje z odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu škoda, která nastala zaměstnanci na cestě do 

zaměstnání a zpět; tato zásada platí v českém pracovním právu obecně.  

Cesta z obce bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování 

v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho 

pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako nutný úkon před počátkem práce 

nebo po jejím skončení. Jako cesta do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo 

určené k plnění pracovních úkolů a zpět.  

O pracovní úraz nejde tehdy, jestliže k poškození na zdraví zaměstnance došlo 

v době, kdy zaměstnanec vybočil z plnění pracovních úkolů nebo z činnosti, 

která je v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Judikaturou je 

zdokumentovaný případ, když dva zaměstnanci na pracovišti házeli po sobě uzávěry 

od limonádových lahví, přičemž tento uzávěr způsobil jednomu z nich vážný úraz oka 

a nejednalo se o pracovní úraz, protože u zaměstnanců došlo k vybočení z plnění 

pracovních povinností, došlo k tzv. excesu. Stejně tak není pracovním úrazem úraz 

utrpěný kupř. v nočních hodinách na chodbě ubytovacího zařízení při pracovní cestě 

zaměstnance, neboť tu většinou k úrazu nedojde v přímé souvislosti s pracovní 

cestou, nýbrž v souvislosti s ubytováním. Na pracovní cestě je totiž důležité, aby 

zaměstnavatel zaměstnanci vymezil dobu a plnění pracovních úkolů a dobu, kdy má 

osobní volno. 

 

1.2 Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním 

Sám obsah pojmu plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním je velice široký. 

Detailně je propracován v § 273 a § 274 ZP. 

Podle § 273 ZP je plněním pracovních úkolů: 

 výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru 

a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – výklad tohoto 

pojmu nečiní v praxi až tak velké problémy; vždy je třeba vyjít především 

z pracovní smlouvy a ze sjednaného druhu práce, příp. z pracovního řádu či 

jiného předpisu zaměstnavatele nebo z podmínek, za kterých byla uzavřena 

dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, aby se stanovil 

okruh pracovních povinností zaměstnance, resp. jeho pracovní náplně; 

 jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele – zákoník práce sice 

nyní již omezil podstatně možnost zaměstnavatele převádět zaměstnance na 

jinou práci a překládat zaměstnance do jiného místa výkonu práce, ale při 

vzniku škody může jít i o situaci, kdy zaměstnanec obdrží příkaz nadřízeného, 

který sice nepatří do jeho pracovní náplně, a přesto ho vykoná; každý 

zaměstnanec má svého vedoucího, který řídí a kontroluje práci svého 

podřízeného a tento odpovídá za každý příkaz daný zaměstnanci, zejména za 

příkaz mimo pracovní náplň zaměstnance; 

 činnost, která je předmětem pracovní cesty – pracovní cestou se podle 

definice tohoto pojmu obsažené v § 42 ZP rozumí časově omezené vyslání 

zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu 
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práce a platí, že zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu 

jen na základě dohody s ním a že zaměstnanec na pracovní cestě koná práci 

podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal, 

včetně toho že mu např. určil způsob dopravy; 

 činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, 

rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast BOZP nebo ostatních 

zaměstnanců – tím se rozumí veškerá činnost konaná na podnět těchto 

zástupců zaměstnanců nebo i zaměstnanců samotných; 

 činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní 

zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nekoná proti 

výslovnému zákazu zaměstnavatele – tím se rozumí práce, která sice 

nepatří do pracovní náplně zaměstnance nebo nebyla zaměstnanci výslovně 

přikázána, ale zaměstnanec ji konal veden snahou prospět zaměstnavateli; za 

této situace dochází často k zbytečným, ale častým úrazům, kdy zaměstnanci 

z vlastní iniciativy jen v zájmu zlepšení pracovních podmínek a vzhledu 

pracoviště utrpí úraz; 

 dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem – s těmito případy 

se dnes setkáváme zřídka, většinou jde o sponzorské akce. 

Ustanovení § 274 ZP pak vyjmenovává úkony v přímé souvislosti s plněním 

pracovních úkolů. Jsou to: 

 úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo 

nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení – těmito úkony je např. 

převlékání zaměstnance do pracovního oděvu, umývání zaměstnance po 

skončení práce (zde je třeba odlišit, zda a v jakém rozsahu je nezbytné, podle 

toho, jak se zaměstnanec při práci ušpinil), příprava pracovního nářadí, 

nástrojů a uvedení strojů do provozu před zahájením práce; 

 úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané 

v objektu zaměstnavatele - přestávka v práci jako taková není součástí 

pracovní doby, nicméně všechny úkony, které zaměstnanec v této době činí 

na pracovišti, ovšem s níže uvedenými výjimkami (jako např. stravováním 

apod.), musí být považovány za úkony v přímé souvislosti s plněním 

pracovních úkolů; 

 vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz zaměstnavatele 

nebo vyšetření v souvislosti s noční prací a ošetření při první pomoci 

a cesta k nim - jedná se o všechny pracovnělékařské prohlídky podle 

vyhlášky 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) 

a prohlídky zaměstnanců pracujících v noci, jde tedy o situace, za které 

zaměstnavatel plně odpovídá, neboť zaměstnavatel plně odpovídá za zajištění 

BOZP; 

 školení zaměstnanců zaměstnavatele organizované zaměstnavatelem 

nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným 
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zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné 

připravenosti – výklad tohoto pojmu opět nečiní v praxi problémy. 

Plněním pracovních úkolů a úkony v přímé souvislosti s ním však podle výslovného 

znění § 274 ZP nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo 

ošetření ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět, pokud není konána 

v objektu zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec utrpí úraz cestou do závodní jídelny 

v areálu zaměstnavatele, bude se považovat tento úraz za úraz pracovní, pokud však 

v době přestávky na jídlo si vyjde mimo objekt zaměstnavatele zakoupit občerstvení 

a utrpí při tom úraz, pak se o pracovní úraz nejedná. Obdobně se postupuje 

i v případech lékařského vyšetření. Utrpí-li zaměstnanec úraz cestou k lékaři 

v objektu zaměstnavatele, pak jde o úraz pracovní, ať důvod návštěvy lékaře byl 

jakýkoliv. Pokud ale utrpí úraz na cestě k lékaři mimo areál zaměstnavatele, nemůže 

zaměstnavatel za tento úraz nést odpovědnost. Jiná je však situace, když 

zaměstnavatel vyšle zaměstnance např. na preventivní prohlídku v souvislosti 

s noční prací, pak celá cesta – byť je konána mimo objekt zaměstnavatele – je 

úkonem v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů a úraz na ní utrpěný je 

úrazem pracovním. 

V této souvislosti je možno upozornit na jednu legislativní nepřesnost, které se 

dopustil zákonodárce, když mezi úkony v přímé souvislosti s plněním pracovních 

úkolů zařadil vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné v souvislosti s noční 

prací a nezařadil sem vyšetření v souvislosti se zákonem stanovenou (§ 247 ZP) 

preventivní prohlídkou mladistvých. 

Tímto rozsahem pojmu „plnění pracovních úkolů“ je tedy naznačeno, v kterých 

případech se úraz zaměstnance utrpěný při výkonu práce pro zaměstnavatele 

považuje za úraz pracovní a následně, kdy se škoda způsobená tímto úrazem 

posuzuje a odškodňuje podle zákoníku práce.  

Nakonec se jako pracovní úraz posuzuje ve smyslu § 380 odst. 2 ZP i úraz 

utrpěný pro plnění pracovních úkolů. To jsou případy, kdy např. vedoucí 

zaměstnanec je fyzicky napaden, protože rozdělil odměny určitým způsobem nebo 

kdy zaměstnanec finančního úřadu je napaden pro to, že vyměřil daň nebo nařídil 

jiné opatření. V těchto případech se neliší, kdy a kde k úrazu došlo, za pracovní úraz 

se v tomto případě dokonce považuje úraz utrpěný mimo pracovní dobu. V praxi 

může dojít k takovému úrazu i ve večerních hodinách a místě bydliště zaměstnance, 

a pokud se prokáže, že skutečně v daném případě šlo o úraz pro plnění konkrétních 

pracovních úkolů, bude se tento odškodňovat jako úraz pracovní. 

 

1.3 Nemoc z povolání 

Pojem „nemoc z povolání“ není v zákoníku práce na rozdíl od definice pojmu 

„pracovní úraz“ přesně definována. Definici pojmu nemoc z povolání obsahuje pouze 

zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, tento zákon však zatím 

neplatí, jeho účinnost byla již poněkolikáté odložena. Podle tohoto zákona se nemocí 

z povolání rozumí nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, 

fyzikálních, biologických faktorů nebo jiných škodlivých faktorů souvisejících 

s prací, pokud je uvedena v seznamu nemocí z povolání uvedeném v příloze č. 1 
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k tomuto zákonu a pokud vznikla za podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká, 

a dosáhla klinického stupně závažnosti, který je jako nemoc z povolání uznáván. 

Přestože nemoc z povolání je pojmem právním, sledování výskytu 

profesionálních onemocnění zahrnujících nemoci z povolání a ohrožení nemocí 

z povolání je jistým ukazatelem stavu péče o zdraví při práci. Všechna nově vzniklá 

a uznaná profesionální onemocnění se hlásí do Národního registru nemocí 

z povolání, který byl založen již v r. 1991 a navázal na dlouhodobá statistická 

sledování hygienické služby prakticky od 70. let minulého století.  

Postup při uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání 

stanoví od dubna 2013 vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na 

postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se 

předává lékařský posudek o nemoci z povolání, a náležitosti lékařského posudku 

(vyhláška o posuzování nemocí z povolání), která nahradila vyhlášku č. 342/1997 Sb. 

Nová vyhláška č. 104/2012 Sb. značně posílila úlohu poskytovatele 

pracovnělékařských služeb (dříve závodní preventivní péče). Střediska nemocí 

z povolání uznávají tato onemocnění na základě zjištění zdravotního stavu 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a to včetně zjištění zdravotního stavu 

před vznikem onemocnění a výsledků jim vyžádaných odborných vyšetření. 

Ošetřující lékař je povinen odeslat ke smluvnímu poskytovateli 

pracovnělékařských služeb daného zaměstnavatele osobu, u níž na základě 

odborného vyšetření vzniklo důvodné podezření na nemoc z povolání. Stejnou 

povinnost má i zaměstnavatel, má-li důvodné podezření na vznik nemoci z povolání. 

Právní úprava posuzování nemocí z povolání je obsažena v zákona č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách. 

Podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání 

posuzuje podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, krajská 

hygienická stance. Šetření je v praxi žádáno pouze při splnění klinických podmínek 

a důvodném podezření na nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání. 

Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda se nemoc z povolání 

posuzované osoby uznává, nebo neuznává jako nemoc z povolání, nebo zda nemoc 

z povolání posuzované osoby již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci 

z povolání (tzv. odhlášení nemoci z povolání). Stejně tak i lékařský posudek 

o ohrožení nemoci z povolání musí obsahovat závěr, zda bylo nebo nebylo zjištěno 

ohrožení nemocí z povolání, nebo zda již není posuzovaná osoba ohrožena nemocí 

z povolání. 

Zákoník práce stanoví, že nemoci z povolání jsou nemoci uvedené ve 

zvláštním právním předpisu. Tímto zvláštním předpisem je pak nařízení vlády 

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

 

1.4 Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. 

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. stanoví ve svém § 1, že nemocemi z povolání jsou 

nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo 
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jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí 

z povolání. 

Tento seznam nemocí z povolání člení do šesti části podle původu vzniku, a to na  

 nemoci z povolání způsobené chemickými látkami, 

 nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory, 

 nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice 

a pobřišnice, 

 nemoci z povolání kožní, 

 nemoci z povolání přenosné a parazitární, 

 nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli. 

Těchto šest kapitol seznamu se pak člení na položky a u jednotlivých položek je 

uvedeno její číslo, označení nemoci z povolání a podmínky jejího vzniku. 

Vzorem pro vytvoření českého seznamu nemocí z povolání byl seznam nemocí 

z povolání Mezinárodní organizace práce z r. 1980. Tento seznam byl již dvakrát 

novelizován, poprvé v r. 2002 ve formě Doporučení R194 z 90. Generální konference 

MOP. K další aktualizaci seznamu, který je přílohou Doporučení, došlo v r. 2010. 

V rámci Evropské unie i Evropská komise vydala pro členské státy seznam nemocí 

z povolání ve formě doporučení v r. 1990. I tento seznam byl již novelizován, a to 

v r. 2003. 

K novelizaci českého seznamu nemocí z povolání z r. 1995 došlo až po 15 letech 

jeho aplikace vydáním nařízení vlády č. 114/2011 Sb., kterým se nařízení vlády 

č. 290/1995 Sb. změnilo v tom smyslu, že byla upravena jeho příloha. Seznam, v ní 

uvedený, byl doplněn o některé další choroby, u nichž se s dostatečným stupněm 

jistoty vědecky prokázalo, že vznik může kauzálně souviset s rizikovými faktory práce 

či pracovního prostředí. Šlo zejména o nemoci z organických kyselin, nemoc z louhů, 

rakovinu hrtanu ve spojení s azbestózou, rakovinu plic ve spojení se silikózou a 

o chronickou obstrukční nemoc plic. 

Vzhledem k tomu, že se objevují nové choroby, mající původ ve výkonu práce, 

a v důsledku vývoje vědeckého poznání schválila Rada vlády pro BOZP na léta 

2011 - 2012 Národní akční program BOZP, v kterém uložila provádět revize seznamu 

nemocí z povolání. 

Proto také na základě revize seznamu byla konstatována potřeba seznam nemocí 

z povolání upravit a tento byl v loňském roce novelizován nařízením vlády 

č. 165/2014 Sb. 

 

1.5 Ohrožení nemocí z povolání 

Ohrožení nemocí z povolání je na rozdíl od nemoci z povolání v zákoníku práce 

definováno poměrně přesně. Ohrožením nemocí z povolání se rozumí takové změny 

zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za 

nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození 

zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za 

stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. Lékařský posudek 
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o ohrožení nemocí z povolání vydává zdravotnické zařízení příslušné k vydání 

lékařského posudku o nemoci z povolání. Podle zmocnění v zákoníku práce může 

vláda stanovit nařízením, které změny zdravotního stavu jsou ohrožením nemocí 

z povolání, a podmínky, za jakých se uznávají, ale zatím toto zmocnění nebylo 

využito a v praxi se postupuje u ohrožení nemoci z povolání podle zavedených 

zvyklostí. 

U ohrožení nemocí z povolání se jedná z lékařského hlediska o určitý 

předstupeň před zjištěním, že u zaměstnance propukla nemoc z povolání. 

V řadě případů když je zaměstnanec na základě posudku o ohrožení nemocí 

z povolání přeřazen na jinou práci, může se dosáhnout toho, že chorobný proces se 

zpomalí a nedosáhne ani stádia nemoci z povolání. Často se takové případy v praxi 

vyskytují např. u hluchoty, kdy při diagnostikování ohrožení nemoci z povolání je 

vydán lékařský posudek a zaměstnavatel má povinnost dotyčného převést 

z hlučného prostředí na jinou vhodnou práci, čímž se proces nemoci zpomalí nebo 

dokonce zastaví. V té souvislosti je však třeba si uvědomit, že zásadní rozdíl mezi 

ohrožením nemocí z povolání a nemocí z povolání samotnou spočívá v právech na 

náhradu škody. V případě ohrožení nemocí z povolání nemá zaměstnanec právo na 

náhradu škody, jako v případě nemoci z povolání, jak jsme si uvedli výše. Smyslem 

a účelem právní úpravy je podchycení zdravotního stavu poškozeného ve stadiu 

ohrožení nemocí z povolání a zabránění dalšímu zhoršení zdravotního stavu a ne 

otázka finančních náhrad. 

Ověřování vzniku ohrožení nemocí z povolání provádí stejně jako v případě nemoci 

z povolání klinika nemocí z povolání. V podstatě se dá tedy konstatovat, že krajská 

hygienická stanice ověřuje podmínky vzniku nemoci z povolání a na základě tohoto 

šetření klinika nemocí z povolání rozhodne, zda se jedná jen o ohrožení nemocí 

z povolání nebo o samotnou nemoc. 

Při ohrožení nemocí z povolání spočívají práva zaměstnance především v převedení 

na jinou práci, neboť zákoník práce nepřevzal ochranu před skončením pracovního 

poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele.  

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci, 

nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských 

služeb nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek 

přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí 

z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném 

rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné 

expozice.  

Pokud by zaměstnavatel zaměstnance do 15 dnů nepřevedl na jinou pro něho 

vhodnou práci, může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr. Zaměstnanec, 

který okamžitě zrušil pracovní poměr, má právo na náhradu mzdy ve výši nejméně 

dvojnásobku průměrného výdělku. 

Dále je třeba uvést, že stejně jako nemoc z povolání je i ohrožení nemocí z povolání 

výpovědním důvodem ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. d) ZP.  

Podle zákoníku práce platí, že jestliže byl zaměstnanec převeden na jinou práci, za 

niž přísluší nižší mzda nebo plat, mimo jiné z důvodů ohrožení nemocí z povolání 
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nebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 

veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice podle zvláštního právního předpisu, 

přísluší mu za dobu převedení doplatek ke mzdě nebo platu do výše průměrného 

výdělku, kterého dosahoval před převedením. 

 

1.6 Závěry 

Z výše uvedeného tedy vyplývají následující závěry: 

 V případě ohrožení nemocí z povolání se poskytuje poškozenému 

zaměstnanci doplatek do výše průměrného výdělku naposledy zjištěného před 

převedením na jinou práci, tj. do průměrného výdělku posledního kalendářního 

čtvrtletí před převedením.  

 Na rozdíl od výpočtu např. náhrady za ztrátu na výdělku z titulu nemoci 

z povolání se však tento průměrný výdělek nijak nevalorizuje ani dále 

neupravuje a platí jednou provždy ve zjištěné výši, byť by se doplatek z titulu 

ohrožení nemocí z povolání měl vyplácet např. 10 let, neboť ustanovení 

o doplatku s valorizací nepočítá. 

 Doplatek přísluší pouze po dobu převedení na jinou práci u zaměstnavatele, 

ale již nepřísluší tehdy, přejde-li zaměstnanec k jinému zaměstnavateli, 

protože pro něj odpovědný zaměstnavatel nemá jinou vhodnou práci.  

 V případě, že zaměstnanec obdržel výpověď podle ze zdravotních důvodů – 

ohrožení nemocí z povolání, neboť zaměstnavatel odpovědný za vznik 

ohrožení nemocí z povolání by neměl pro dotyčného jinou vhodnou práci, 

došlo by i k zániku práva zaměstnance na doplatek. Ohrožení nemocí 

z povolání není nemoc z povolání a nevztahují se na něj principy 

odškodňování nemocí z povolání. Zaměstnanec by pouze získal nárok na 

odstupné ve výši 12 násobku průměrného výdělku. 

 Dále platí, že doplatek již nepřísluší zaměstnanci, přejde-li tento k jinému 

zaměstnavateli, jako tomu bylo za minulé právní úpravy.  
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2) ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN A OKOLNOSTÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ, JEJICH EVIDENCE 

 

2.1 Povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu 

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech jsou nyní obsaženy v § 105 ZP 

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

záznamu o úrazu. Účelem § 105 ZP je - ve shodě s článkem 9 odst. 1 písm. c) 

Směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření směřujících ke zvyšování BOZP - 

dát náš právní řád do souladu s evropskou legislativou, pokud se týká vyšetřování 

příčin a okolností pracovního úrazu. Toto ustanovení bylo do našeho zákoníku práce 

transponováno již v r. 2000. Byl upraven okruh pracovních úrazů, o nichž se 

vyhotovuje záznam o úrazu z dosavadního jednoho dne na tři dny a zakotvit 

v zákoně legislativní zmocnění pro vydání nařízení vlády, kterým se stanoví způsob 

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

a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Původní 

prováděcí nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, 

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

a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, bylo v r. 2010 

rekodifikováno a dne 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto nařízení vlády 

platí dosud, v loňském roce bylo novelizováno nařízením vlády č. 170/2014 Sb. 

Neplnění povinností zaměstnavatele při vzniku pracovních úrazů může být následně 

postihováno nejen podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů, ale i podle § 44 až 46 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a podle 

§ 42 a 43 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.2 Šetření pracovních úrazů 

Prvořadou povinností podle § 105 ZP je objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu. 

Tato povinnost je uložena nejen zaměstnavateli postiženého zaměstnance, ale 

i zaměstnavateli, u něhož k pracovnímu úrazu došlo. To jsou v praxi zejména ty 

případy, kdy zaměstnanec vyslaný na služební cestu k jinému zaměstnavateli utrpí 

při práci u zaměstnavatele pracovní úraz. Je pak věcí dalšího šetření, jestli se tak 

stalo např. v důsledku porušení bezpečnostního předpisu zaměstnancem dotyčného 

zaměstnavatele, neopatrností postiženého či z jiných příčin.  

Z uvedeného vyplývá, že i zaměstnavatel, v jehož prostorách nebo na jehož 

pracovištích došlo k úrazu cizího zaměstnance, musí provádět vyšetřování příčin 

a okolností vzniku úrazu. Tuto úpravu si vyžádala praxe, neboť je ve vlastním zájmu 

zaměstnavatele, u kterého se úraz stal, aby i on sám objektivně vyšetřil všechny 

okolnosti případu pro další jednání ohledně odškodnění tohoto pracovního úrazu. 

Odpovědný zaměstnavatel měl totiž podle původního znění zrušeného nařízení vlády 

pouze v případě, když nasvědčovaly zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti 
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s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, povinnost, toto ohlásit státnímu zástupci 

nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky. Nakonec důvody 

a okolnosti vzniku pracovního úrazu mohou přijít přešetřovat i orgány inspekce práce 

a v těchto případech se pak musí zaměstnavatel, u kterého k úrazu došlo, účinně 

bránit a k tomu potřebuje mít také zjištěny všechny podstatné okolnosti případu.  

Je proto důležité si uvědomit zásadní princip § 105 ZP, že povinnost vyšetřit 

příčiny a okolnosti pracovního úrazu není již odvozena pouze 

z pracovněprávního vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec, ale že ji má každý 

zaměstnavatel, na jehož pracovištích dojde k pracovnímu úrazu. Povinnost 

vyšetřit příčiny a okolnosti úrazu však ještě neznamená provést další úkony 

spojené s hlášením a evidencí pracovního úrazu. 

Pro zaměstnavatele, u něhož došlo k úrazu „cizího“ zaměstnance, znamená 

povinnost vyšetřit příčiny a okolnosti úrazu, vést dokumentaci o všech pracovních 

úrazech, které se na jeho pracovištích staly. Nicméně tento zaměstnavatel pracovní 

úraz poškozeného zaměstnance nehlásí orgánům a institucím vyjmenovaným 

v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., úraz pouze bez zbytečného odkladu nahlásí 

zaměstnavateli dotyčného zaměstnance a podle výslovného znění § 105 odst. 1 ZP 

mu umožní účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámí 

ho s výsledky tohoto objasnění. 

Povinnost vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, vyhotovit záznam 

o úrazu znamená v praxi 

 vést dokumentaci o všech pracovních úrazech s pracovní neschopností 

delší než 3 kalendářní dny,  

 vést evidenci v knize úrazů o všech úrazech, i když jimi nebyla 

způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní 

neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny,  

 ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům 

a institucím a přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů. 

Zákon ukládá, že zaměstnavatel musí šetřit příčiny a okolnosti pracovního úrazu za 

účasti postiženého zaměstnance, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje a dále za účasti 

příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast BOZP. 

Je nesporné, že vznik závažného poškození zdraví je výsledkem nezvládnutí výrobních 

nebo pracovních úkolů, ať již ze strany vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele 

(nesprávnou organizací práce a nedostatky řízení práce nebo ve výchově zaměstnanců 

k bezpečné práci) či zaměstnance, který např. vzhledem k nedostatečné kvalifikaci, 

neúměrným pracovním nárokům nebo pro nedostatky vyplývající z osobních 

předpokladů (momentální zdravotní stav) nezvládl rizikovou situaci. Zkušenosti ukazují, 

že jen objektivní zjišťování vede k odhalení skutečné příčiny, a proto může vést k přijetí 

vhodných preventivních opatření, jestliže dosavadní opatření nebyla dostatečně účinná. 

Zaměstnavatel by měl mít vlastní zájem bez zbytečného odkladu přistoupit k vyšetření 

příčin úrazu za účasti osob uvedených v § 105 odst. 1 ZP a případně dalších osob, 

které podle povahy případu mohou objasnit rozhodné skutečnosti. Jsou to zejména 

svědci úrazu, spolupracovníci postiženého nebo osoby, které jsou obeznámeny 
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s podmínkami na pracovišti, technologií výroby, organizací práce a provozními 

a bezpečnostními předpisy zaměstnavatele. Zkušenosti však ukazují, že tomu v praxi 

vždy tak není. 

Zásada, že dokumentace se vede u úrazů, jejichž následkem došlo ke zranění 

zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny nebo k úmrtí 

zaměstnance platí v našem pracovním právu od roku 2000. To ovšem neznamená, 

že zaměstnavatel není povinen přistupovat k nápravným opatřením v případech 

všech pracovních úrazů, tedy i těch, které si nevyžádaly pracovní neschopnost. 

Jak bylo uvedeno, rozsah povinností zaměstnavatele evidovat a hlásit pracovní úrazy 

je odvozen od pracovněprávního vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec a od toho, co 

upravuje sám zákoník práce. Proto se také evidují pouze pracovní úrazy 

zaměstnanců v pracovním poměru nebo zaměstnanců pracujících pro 

zaměstnavatele na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, tedy zaměstnanců pracujících v základním pracovněprávním vztahu. 

Zaměstnavatel však neeviduje ani nehlásí úrazy např. osob samostatně výdělečně 

činných pracujících na jeho pracovištích. Úrazy cizích osob (bez ohledu na to, zda to 

jsou zaměstnanci jiného zaměstnavatele či soukromá osoba - tzv. veřejnost, která 

např. vstoupila do budovy za účelem vyřízení nějaké záležitosti), ke kterým dojde na 

pracovištích zaměstnavatele, si zaměstnavatel pouze sám pro sebe vyšetřuje, aby se 

mohl v případě dalšího jednání (např. o odškodnění) účinně bránit. 

 

2.3 Evidence pracovních úrazů 

Obecně platí, že zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech 

pracovních úrazech, jejichž následkem došlo k poškození zdraví zaměstnance 

s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance, to 

znamená, že záznam o úrazu se vypisuje pouze u tohoto okruhu pracovních úrazů.  

To však neznamená, že by u pracovních úrazů s neschopností kratší než tři 

kalendářní dny nebo s žádnou pracovní neschopností zaměstnavatel neměl 

povinnost okamžitě přistupovat k účinným preventivním opatřením a neměl úraz 

vyšetřit. 

Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost evidovat všechny úrazy, i ty, které se 

zpočátku jeví jako úrazy s krátkodobou pracovní neschopností nebo úrazy, 

jejichž následkem nebude zaměstnanci vůbec vystavena neschopenka k práci, neboť 

nikdy neví dopředu se stoprocentní jistotou, zda se zdravotní stav zaměstnance 

nezhorší a dodatečně mu nebude vystavena neschopenka na dobu delší tři 

kalendářní dny, což by pak mělo pro něho následek, že bude třeba vyhotovit záznam 

o úrazu podle přílohy uvedené k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 

Na druhé straně je zákonnou povinností zaměstnance ve smyslu § 106 odst. 4 

písm. h) ZP bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud 

mu to jeho zdravotní stav dovolí a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. Je totiž i 

v zájmu samotného zaměstnance, aby úraz byl řádně zaevidován v knize úrazů, 

neboť to bude mít zásadní význam pro pozdější uplatňování jeho nároků na náhradu 

škody. 
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Zápisy obsažené v knize úrazů se nehlásí orgánům dozoru, nemají tedy vliv na údaje 

v národní statistice pracovních úrazů ani v EUROSTATU. Mají však dva hlavní úkoly. 

Jednak jsou zaevidovanou prvotní informaci o každém, byť sebemenším pracovním 

úrazu, která bude v budoucnu dostatečným podkladem pro odškodnění pracovního 

úrazu, zejména v takových mezních situacích, kdy z na první pohled zanedbatelného 

úrazu (např. bolest v zádech po zvednutí břemena) se časem vyvine dlouhodobá 

pracovní neschopnost, vedoucí třeba i k invaliditě zaměstnance (např. výhřez 

meziobratlové ploténky). Druhým úkolem knihy úrazů je pak objektivní informace pro 

zaměstnavatele samotného, k jakým úrazům na pracovištích dochází, jak často, co je 

jejich příčinou a v čem je tedy hlavní rizikovost pracovního prostředí, aby v souladu 

s § 102 ZP mohl přijímat opatření k prevenci rizik. 

Povinnost evidence všech úrazů v knize úrazů má tedy význam jak pro 

zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. 

Evidence – jak vyplývá z  § 105 odst. 2 ZP - se vede v tzv. knize úrazů a vede se 

zásadně o všech pracovních úrazech, tedy i o těch, jimiž nebyla způsobena 

pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost 

nepřesahující tři kalendářní dny. O úrazech, při kterých pracovní neschopnost 

trvala déle jak tři kalendářní dny, se sepisují záznamy o úrazu. 

Tato evidence úrazů má však zásadní význam pro vlastní odškodnění úrazu. 

Zaměstnavatel má podklady pro další jednání o náhradě jednotlivých škod 

vzniklých v souvislosti s úrazem, pro rozhodování, zdali musí úraz odškodnit 

zcela nebo zdali se může zčásti své odpovědnosti zprostit (např. pro 

zaměstnancovo pochybení, pro jeho porušení předpisů BOZP) apod. 

Smyslem a hlavním cílem novely nařízení vlády č. 201/2010 Sb. provedené 

nařízením vlády č. 170/2014 Sb. bylo zpřesnění stávajících podmínek pro zpracování 

souboru statistických dat o pracovní úrazovosti a vytvoření nových podmínek 

v evidenci pracovních úrazů tak, aby bylo vyhověno požadavkům nařízení Komise 

(EU) č. 349/2011, dále pak odstranění některých nedostatků, které se po třech letech 

uplatňování tohoto nařízení vlády v praxi ukázaly, a zpřesnění některých pojmů. 

Jedná se tedy zejména o vytvoření podmínek pro zkvalitnění statistického sledování 

z hlediska plnění povinnosti ve vztahu k EUROSTATU podle požadavků stanovených 

v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011 

či Mezinárodnímu úřadu práce. 

 

2.4 Zásady vyšetřování příčin o okolností pracovního úrazu 

 

1. Příčinu je zapotřebí zjistit přímo na místě. 

Ustanovení § 105 odst. 1 ZP ukládá zaměstnavateli „bez vážných důvodů neměnit stav 

na místě úrazu“ do doby ukončení šetření. Je bezpochyby, že tuto podmínku by 

zaměstnavatel nemohl splnit, kdyby k zjišťování příčin pracovního úrazu nepřistoupil 

skutečně bez zbytečného odkladu, zejména proto, že se podmínky na pracovišti rychle 

mění chodem výroby nebo že by mohlo dojít i k úmyslnému odstranění doličných 

předmětů. 
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Obdobnou povinnost ukládá § 40 zákona č. 61/1988 Sb., České národní rady ze dne 

21. dubna 1988 o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů obvodním báňským úřadům. 

2. Zaměstnavatel musí zajistit osobní účast vedoucího zaměstnance postiženého 

(mistra, vedoucího střediska apod.) a ostatní osoby vyjmenované v  § 105 odst. 1 ZP, tj. 

zástupce odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP, jejichž vyjádření musí 

být respektováno. 

3. Zaměstnavatel musí přistoupit k výslechu osob. Přitom musí být vyslechnut 

nejprve postižený zaměstnanec (pokud je toho schopen), dále svědci úrazu, eventuálně 

spolupracovníci a příslušný vedoucí zaměstnanec postiženého zaměstnance, neboť 

jeho odpovědnost za kontrolu zajištění stavu BOZP podřízených vyplývá z  § 101 odst. 

2 ZP. Jde především o to, aby každý z účastníků měl možnost vylíčit situaci na 

pracovišti v den, resp. přímo v době úrazu, podat svědectví o vybavení postiženého 

zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky, aby mohl uvést svůj názor 

na úroveň školení, zácviku a úroveň dozoru nad BOZP na pracovišti atd. Je též 

zapotřebí zjistit, jak zněl pracovní příkaz nadřízeného, zda postiženého zaměstnance 

před zahájením některých rizikových činností dostatečně informoval o tom, jak si má 

počínat apod., případně, zda byl vydán písemný příkaz, je-li to nutné nebo to vyplývá 

z právních předpisů. 

4. Zaměstnavatel musí soustředit příslušné doklady o 

 kvalifikaci postiženého, jeho zaškolení a praktickém výcviku na pracovišti, 

 seznámení postiženého zaměstnance s předpisy k zajištění BOZP, jež musí při 

své práci dodržovat - § 31 ZP, 

 zdravotním stavu postiženého, tj. byl-li na pracoviště zařazen v souladu 

s lékařským posudkem (zejména při práci v noci) - §103 odst. 1 písm. a) ZP, 

 vybavení zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky a kontrole 

nad jejich používáním - § 104 ZP a nař. vl. č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví 

rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 

 pracovní době na pracovišti, o poskytnutých přestávkách v práci a o dodržování 

bezpečnostních přestávek; v případě, kdy dojde k úrazu při přesčasové práci 

nebo práci v noci se zkoumá, zda byl dodržen odpočinek mezi dvěma směnami 

- § 94 ZP, 

 zda v případě pracovního úrazu ženy nebo mladistvého zaměstnance může 

prokázat, že nedošlo k úrazu při pracích jim zakázaných – vyhláška č. 288/2003 

Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, 

kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, 

a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu 

přípravy na povolání, ve znění pozdějších předpisů, 

 zjištění, kdo byl v případě nepřítomnosti příslušného vedoucího zaměstnance 

zaměstnavatele pověřen výkonem dohledu nad BOZP zaměstnanců, 
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 zjištění, zda nedošlo k úrazu pod vlivem alkoholu, nebo návykových látek; 

v případě, že k úrazu došlo pod jejich vlivem, musí být objektivně zjištěno, proč 

příslušný vedoucí zaměstnanec nezakázal postiženému práci. 

5. Zaměstnavatel podle povahy úrazu rekonstruuje jeho děj. Rekonstrukce spočívá 

v simulaci situace v okamžiku úrazu na pracovišti; přitom je však třeba eliminovat 

nebezpečí vzniku dalšího úrazu. Podle povahy úrazu musí příslušný vedoucí 

zaměstnanec zaměstnavatele (mistr apod.) soustředit zejména tyto doklady 

 o stroji nebo zařízení či o jiném zdroji úrazu, 

 o předepsaných opravách, 

 revizní knihy u provozovaných technických zařízení, 

aby bylo možno posoudit, v jakém technickém stavu bylo zařízení v době úrazu. 

Tam, kde dojde k úrazu průmyslovými škodlivinami, se musí soustředit doklady 

o měření škodlivin v pracovním ovzduší. Tam, kde to povaha úrazu vyžaduje, se musí 

ověřit, zda byly prováděny pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení. V té 

souvislosti musí být podrobně a hlavně odborně prohlédnut zdroj pracovního úrazu, 

ověřena účinnost ochranných systémů a signalizačních zařízení apod. Dojde-li k úrazu 

při manipulaci s těžkými předměty nebo břemeny, je zapotřebí přešetřit, zda byl 

zpracován pracovní postup, kterým by se předcházelo úrazu a zda s ním byli 

zaměstnanci řádně seznámeni, kdo práci v daný okamžik řídil a proč došlo k porušení 

pracovního postupu. 

Po shromáždění výše uvedených dokladů a zjištění všech důležitých okolností, je 

možno posoudit, kdo a v jakém rozsahu porušil své povinnosti.  

Musí se jednoznačně prokázat, zda zaměstnavatel nevytvořil nebo pro neznalost 

účinné prevence nemohl vytvořit potřebné bezpečnostně-technické, zdravotně-

hygienické nebo organizačně-vzdělávací podmínky. Stejně tak se musí prokázat, zda 

příslušný vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele řídil a kontroloval úroveň a stav BOZP 

a zda plnil v plném rozsahu své povinnosti podle § 101 odst. 2 ZP. Zároveň se musí 

prokázat, zda postižený zaměstnanec dodržoval předpisy vztahující se k jím 

vykonávané práci, neporušil-li právní nebo ostatní předpisy k zajištění BOZP a zda plnil 

povinnosti při ochraně vlastního zdraví stanovené zejména § 106 ZP. Řádné zjištění 

všech těchto okolností má zásadní význam pro případné zproštění se zaměstnavatele 

odpovědnosti za škodu z titulu pracovního úrazu ve smyslu § 367 ZP. 

Nakonec se určí zdroj a příčina úrazu v souladu se vzorem záznamu o úrazu a stanoví 

se opatření k odstranění rizika. Tato opatření musí být konkrétní, adresná a snadno 

kontrolovatelná, což předpokládá stanovení termínů pro možnost účinné kontroly. 

Za kvalitu, vyšetření a úroveň zpracovaného záznamu o úrazu odpovídá zaměstnavatel 

a jeho vedoucí zaměstnanci, každý podle svých pověření, oprávnění a rozsahu funkce. 

Vzhledem k tomu, že jde ale o povinnost stanovenou zaměstnavateli zákonem, 

nesplnění těchto povinností a zakrývání skutečné příčiny či uvedení nesprávných údajů 

podléhá postihu příslušných orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce. 

V případě, že by však zaměstnanec nesouhlasil s vyplněným záznamem o úrazu nebo 

s průběhem vyšetřování příčin pracovního úrazu, doporučuje se, aby se okamžitě 



36 

 

obrátil na odborovou organizaci nebo zástupce pro oblast BOZP a pokud 

u zaměstnavatele tito nepůsobí, pak na soud. Odborové organizace mají totiž ve 

smyslu § 322 ZP povinnost kontrolovat, zda zaměstnavatelé řádně vyšetřují pracovní 

úrazy a účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů. 

 

2.5 Závěry 

Je třeba zdůraznit, že 

 Záznam o úrazu je úředním dokladem, který slouží pro 

- vedení Evidence práce neschopných zaměstnanců pro nemoc a úraz 

a statistiku pracovních úrazů 

- kontrolu orgánů inspekce práce a obvodních báňských úřadů 

 Záznam o úrazu není právním aktem, to znamená, že postižený se proti 

jeho obsahu nemůže odvolat. Při sepisování záznamu o úrazu by měl být 

postižený seznámen s tím, že své námitky proti jeho znění by měl uvést 

přímo na záznamu. 

 Záznam o úrazu musí být zpracován tak, aby i nezúčastněná osoba 

(zejména orgány inspekce práce, soud apod.) mohla posoudit, za jakých 

okolností došlo ke vzniku úrazu a kdo nese odpovědnost za vzniklou 

škodu. 

 Nedoporučuje se, aby zástupce oborové organizace nebo zástupce 

zaměstnanců pro oblast BOZP podepisoval záznamy, aniž by se jejich 

šetření u zaměstnavatele nebo při šetření orgány inspekce práce 

zúčastnil. 

 Chybné nebo nepravdivě vyplněné záznamy o úrazu se posuzují jako 

zamlžování důležitých skutečností nutných pro výkon dozoru nad BOZP 

a pro objasnění okolností pracovního úrazu při jeho odškodňování. 

  



37 

 

 

3) PRÁVNÍ ÚPRAVA ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ 

 

3.1 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci je na rozdíl od 

odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, která vychází 

z tzv. subjektivního principu a při které se musí prokázat i zavinění zaměstnance, 

postavena na tzv. objektivním principu, což znamená, že k jejímu vzniku stačí pouze 

splnění těchto tří předpokladů: 

 škodní událost (jednání, opomenutí nebo jiná skutečnost způsobující 

škodní následek), 

 její následek (škoda, majetková újma), 

 příčinná souvislost mezi škodnou událostí a následkem (škodou). 

Objektivní odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci 

pracovními úrazy a nemocemi z povolání, tak jak je upravena v zákoníku práce, se 

liší, jak od principů odpovědnosti, kterou známe z běžných občanskoprávních vztahů, 

tak i od obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 

upravené zákoníkem práce. U občanskoprávní odpovědnosti a u odpovědnosti 

zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli se jedná o tzv. subjektivní 

odpovědnost, tj. odpovědnost za výsledek, kdy se musí především prokazovat míra 

zavinění škůdce a příčinná souvislost mezi zaviněním škůdce a vznikem škody. 

U odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci tomu však není. 

Tato odpovědnost je v právní literatuře označována jako tzv. odpovědnost objektivní, 

neboť její podmínkou je pouze vznik škody a skutečnost, že ke škodě došlo při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Tato objektivní odpovědnost má své historické důvody ve starém zákoníku 

práce (zákoně č. 65/1965 Sb.), který byl principiálně konstruován jako zákon zcela 

nezávislý na občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. a musel obsahovat zcela 

samostatnou a svébytnou právní úpravu škod vzniklých na zdraví zaměstnance při 

výkonu práce. Evropské státy mají běžně upravenou pouze odpovědnost subjektivní, 

tedy odpovědnost na principu zavinění a otázky odškodnění škod způsobených prací 

řeší v rámci pojišťovacích systémů – pojištění odpovědnosti za škodu z titulu 

pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

 

3.2 Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele 

Nejprve k pojmu odpovědnosti. To, co nazýváme dnes v právu občanském a v právu 

pracovním odpovědností, nazýval obecný zákoník občanský z r. 1811 německým 

výrazem Haftung, tedy hafften přeloženo do češtiny „dlužným býti“. Po r. 1950 se 

však v českém právu ujal pojem odpovědnost, i v občanském právu je tento pojem 

vykládán jako sankční povinnost nastupující v případě porušení zákonem stanovené 

povinnosti. Proto v řadě ustanovení je výraz odpovědnost vztahován k povinnosti 

konat po právu a na druhé straně je výraz odpovědnost vztahován k ustanovením 
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týkajícím se plnění v případě porušení právní povinnosti. V dalším pojednání se bude 

vycházet z odpovědnosti za škodu. 

Pojem „škodní událost“ není v žádném právním předpisu definován. Znamená 

v podstatě skutečnost, která škodu způsobí, resp. skutečnost, s kterou příslušný 

předpis spojuje odpovědnost za její výsledek, neboli odpovědnost za škodu a s ní 

spojenou povinností k její náhradě. Každá škodní událost má svůj okamžik vzniku, 

který se nemusí shodovat s okamžikem vzniku škody jako takové nebo s okamžikem 

jejího zjištění. Některé škody nastanou často až mnohem později po vlastním vzniku 

škodní události. Stejně tak často bývá škoda zjištěna ještě později, než skutečně 

nastala, a tedy i ještě později, než došlo k vlastní škodní události. 

Okamžik vzniku škodní události a okamžik vzniku škody mají však velký praktický 

význam pro běh lhůt, během kterých musí být právo na náhradu škody uplatněno 

a zajištěno, stejně tak i pro dokazování jednoho ze základních odpovědnostních 

předpokladů, kterým je příčinná souvislost mezi škodní událostí a nastalou škodou. 

Škodní událostí je třeba rozumět protiprávní jednání spočívající v lidském chování 

(konání nebo opomenutí) nebo událost, kterou byla škoda způsobena. 

Stejně tak ani pojem „škoda“ není v žádném právním předpise přímo definován. Ze 

všech předpisů upravujících předcházení škodám, zjišťování škod a především 

odpovědnost za vzniklou škodu (tedy zejména občanský zákoník a zákoník práce), 

z odborné literatury i z běžné praxe lze však „škodu“ definovat jako újmu, která 

nastala na majetku zaměstnavatele, zaměstnance nebo občana, na zdraví či životě 

zaměstnance nebo občana. Pro vznik odpovědnosti za škodu však musí jít o újmu 

vyjádřitelnou v majetkové sféře, to znamená peněžním ekvivalentem. Některé škody 

(např. vzniklé usmrcením nebo živelnou pohromou) nejsou ale prakticky vůbec 

nahraditelné nebo není stanovena odpovědnost a povinnost k jejich náhradě. 

Stará judikatura R 55/71 uvádí, že v právní teorii i soudní praxi se „škoda“ 

(jako kategorie občanského práva) chápe jako újma, která nastala (se projevuje) 

v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným 

ekvivalentem, tj. penězi, takto vymezená škoda je právně relevantní škodou; spolu 

s touto škodou se podle občanského práva odškodňují i některé nemajetkové újmy 

způsobené zásahem do občanskoprávních vztahů poškozeného (vytrpěné bolesti, 

ztížení společenského uplatnění záležející v omezení schopnosti vykonávat běžné 

životní úkony a zúžení možnosti uspokojování životní a společenské potřeby a plnit 

společenské úkoly). Tento judikát je plně použitelný i v právu pracovním. 

Shrneme-li výše uvedené, můžeme konstatovat, že z hlediska odpovědnosti 

zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a z hlediska odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci (tedy z pohledu 

pracovněprávních systémů odpovědnosti za škodu) se škodou rozumí: 

 újma, která nastala nebo se projevuje v majetkové sféře, a kterou se 

majetek zničí nebo alespoň zmenší, 

 újma, která je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. 

penězi, 

 újma, která je napravitelná poskytnutím peněžní náhrady nebo jiným 

majetkovým plněním, popřípadě uvedením v předešlý stav (např. 
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vrácením peněz, opravou apod.). 

Škoda může vzniknout buď jednorázově (např. zničením věci) nebo postupně v déle 

trvajícím procesu (např. ušlý výdělek u škod na zdraví). Škoda se může projevit nebo 

nastat současně se škodnou událostí nebo kdykoliv později. Dodatečně může dojít 

také k její modifikaci. Škoda i povinnost k její náhradě se mohou dodatečně zvýšit 

nebo snížit například na základě rozhodnutí soudu. 

Okamžikem vzniku škody, jehož správné zjištění má klíčový význam i pro běh 

promlčecích lhůt, se rozumí okamžik, kdy skutečně došlo ke zmenšení majetku 

zaměstnance nebo jiného poškozeného, a nikoliv okamžik, kdy se poškozený 

o hrozící nebo dokonané škodě dozví či dokonce okamžik, kdy je rozhodnutím soudu 

mu přiznáno právo vymáhat na škůdci, zpravidla zaměstnavateli, škodu formou 

zaplacení. 

Škodou z hlediska rozsahu a předmětu náhrady škody pro zaměstnance se 

rozumí: 

 škoda skutečná, spočívající ve zmenšení hmotného majetku poškozeného, 

která spočívá především v úplném nebo částečném znehodnocení majetku 

v důsledku zničení, poškození nebo ztráty věcí, 

 vynaložení nákladů, které by bez škodné události poškozený nemusel 

vynaložit (např. dopravné, poštovné apod.), 

 znemožnění výkonu majetkových práv poškozeného a zbytečně vynaložených 

nákladů, 

 to, co poškozenému ušlo (zejména v případě tzv. jiné škody). 

Škodou je pak vyjádřeno snížení majetku, který je možno vyčíslit v korunách. To totiž 

odlišuje škodu v právním pojetí od škody v lidovém, hovorovém pojetí. Tato škoda 

však musí také vzniknout v době, kdy zaměstnanec plní pracovní úkoly, nebo když 

jeho jednání je v přímé souvislosti s ním, respektive když škoda je přímým 

důsledkem takové jeho činnosti. 

 

3.3 Přímá příčinná souvislost 

Po identifikaci toho, zda je úraz zaměstnance úrazem pracovním či úrazem 

mimopracovním a prokázáním toho, že k úrazu došlo při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním (viz kapitola 1.) je posledním a nejcitlivějším bodem 

důkazu o vzniku škody z titulu pracovního úrazu prokázání přímé příčinné 

souvislosti mezi škodní událostí a vzniklou škodou.  

Příčinná souvislost (kauzální nexus) je podstatný prvek odpovědnostní skutkové 

podstaty. Vyžaduje se, aby škodní událost a vznik škody byly v logickém sledu, 

v souvislosti. Pokud jde o příčinnou souvislost mezi jednotlivými předpoklady, 

zejména mezi příčinou škody a jejím následkem, nejsou její znaky také v právních 

předpisech blíže vymezeny. Pro prokázání její existence je třeba použít všech zjištění 

svědčících o vzájemném vztahu a souvislosti jednotlivých jevů a skutečností. 

Důležitou zásadou při posouzení existence příčinné souvislosti je, že musí jít 

o souvislost přímou, která není a nesmí být přerušena jinou událostí. Velmi často se 

tato záležitost posuzuje ze známého filozofického hlediska (a jistě správného 



40 

 

hlediska), že vše souvisí se vším. Jakmile však tento filozofický názor je zaměněn 

s důkazem o přímé příčinné souvislosti, dochází nepochybně k chybným závěrům. 

Většinou je dáno, že okolností, za nichž dochází ke škodě, je více. V tom případě je 

tedy nutno vytipovat, zda by i bez některých těchto okolností ke skutečné škodě 

došlo. Mnohdy je výsledek – škoda – ztotožňován prostě s jednáním zaměstnance, 

aniž by se prokázalo, že výlučně jeho jednáním nebo z podstatných důsledků 

takového jednání ke škodě skutečně došlo.  

Pro praxi je důležité si zapamatovat zásadu, že okamžik škodní události se ve 

většině případů neshoduje s okamžikem vzniku škody. Škodní událostí může být 

např. pracovní úraz, při kterém poškozenému musí být amputována noha. Pracovní 

úraz je škodní událostí, která nastane v den D1. Následně se dotyčný léčí třeba rok 

a až po skončení pracovní neschopnosti je možno stanovit plnou výši náhrady za 

ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a teprve od toho okamžiku od 

tohoto dne D2 se může uplatňovat právo na náhradu škody po dobu pracovní 

neschopnosti v plném rozsahu. S dalším odstupem času, když je zdravotní stav 

poškozeného ustálen, dochází v praxi k tomu, že lékaři poškozenému stanoví 

bolestné a ztížení společenského uplatnění jako jednu z druhů náhrady této škody, 

opět jiný den D3, který je pro poškozeného rozhodující pro uplatnění práv z této 

konkrétní škody a od kterého začíná běžet jiná promlčecí lhůta pro řádné uplatnění 

tohoto práva. 

Z toho důvodu je třeba důsledně rozlišovat okamžik vzniku škodní události a okamžik 

vzniku škody. To má velký praktický význam pro běh lhůt, během kterých musí být 

právo na náhradu škody uplatněno a zajištěno, stejně tak i pro dokazování jednoho 

ze základních odpovědnostních předpokladů, kterým je příčinná souvislost mezi 

škodní událostí a nastalou škodou. 

Okamžikem vzniku škody, jehož správné zjištění má klíčový význam i pro běh 

promlčecích lhůt, se rozumí okamžik, kdy skutečně došlo ke zmenšení majetku 

zaměstnance nebo jiného poškozeného, a nikoliv okamžik, kdy se poškozený 

o hrozící nebo dokonané škodě dozví či dokonce okamžik, kdy je rozhodnutím soudu 

mu přiznáno právo vymáhat na škůdci škodu formou zaplacení. 

 

3.4 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Původní záměr zákonodárce byl ten, že druhý zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) 

a zákon o úrazovém pojištění (zákon č. 266/2006 Sb.) budou nabývat účinnosti 

společně, tedy 1. ledna 2007 a že zákon o ÚP má do budoucna nahradit celou 

stávající pasáž zákoníku práce týkající se odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

způsobenou zaměstnanci z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

Předpokládalo se, že novým zákonem o úrazovém pojištění bude nahrazena 

dosavadní úprava náhrady škody vzniklé zaměstnancům při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání, obsažená v § 190 až 203 a § 205d starého ZP, a ve 

vyhlášce č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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K tomu však nedošlo a teprve v roce 2014 bylo politicky rozhodnuto, že právní 

úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce bude 

zachována a zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců bude 

zrušen. 

V současné době je právní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí 

z povolání obsažena stále v přechodných ustanoveních zákoníku práce, konkrétně 

v ustanoveních § 366 až 393 ZP. Věcně se jedná o úpravu povětšině absolutně 

totožnou s právní úpravou obsaženou v § 190 až § 205c starého ZP. V Poslanecké 

sněmovně se projednává návrh novely zákoníku práce (sněmovní tisk č. 367), který 

přesune ustanovení o náhradě škody z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání 

z přechodných ustanovení zákoníku práce do části XI. Zákona pojednávající 

o náhradě škody. 

Jediný rozdíl mezi nemocí z povolání a pracovním úrazem je v tom, že za škodu 

vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem odpovídá obecně zaměstnavatel, u něhož 

byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru, jinak co do výše náhrad se 

pracovní úrazy odškodňují stejně jako nemoci z povolání. 

Za škodu způsobenou zaměstnanci nemocí z povolání však odpovídá 

zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval 

za podmínek, z nichž nemoc z povolání, kterou byl postižen, vzniká. Nemusí 

tedy to být vždy zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec v okamžiku vzniku nemoci 

z povolání v pracovním poměru. Skutečný fakt, že jde o nemoc z povolání, posuzuje 

klinika nemocí z povolání, která vydává rozhodnutí o tom, že zaměstnanci je 

přiznána nemoc z povolání. 

 

3.5 Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy 

Jak bylo vysvětleno výše, jedná se v případě odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání o odpovědnost 

objektivní, kde zaměstnanci stačí pouze prokázat škodnou událost, vznik škody a její 

výši příčinnou souvislost mezi nimi. Z toho pak vyplývá, že zaměstnavatel odpovídá 

vždy, i když mu nelze prokázat nějaké zavinění. Proto je v § 367 ZP dána možnost, 

aby se v určitých případech (zde výslovně vyjmenovaných) mohl zaměstnavatel 

zprostit své odpovědnosti zcela nebo zčásti. 

 

3.6 Zproštění se odpovědnosti zcela 

V § 367 odst. 1 ZP jsou vyjmenovány pouze dva případy, kdy zaměstnavatel se 

může zcela zprostit své odpovědnosti. 

V prvém případě se jedná o zaviněné porušení právních nebo ostatních předpisů 

nebo pokynů k zajištění BOZP. Přitom zákonodárce nevycházel ani tak 

z povinností zaměstnance vyplývajících z pracovního poměru, ale víc z povinností, 

které na úseku BOZP má sám zaměstnavatel. Jedná se o všechny předpisy na 

ochranu života a zdraví, hygienické a protiepidemické předpisy, technické předpisy, 

dokumenty a normy, stavební a dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně, 

o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, 
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chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud 

upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud se týká pokynu k zajištění 

BOZP, tak to jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří 

mu jsou nadřízeními. 

Proto, aby se zaměstnavatel mohl zbavit své odpovědnosti za škodu, nestačí pouze 

zjištění, že zaměstnanec porušil bezpečnostní předpis nebo pokyn, ale musí 

především prokázat, o který konkrétní předpis se jedná a do jaké míry a kdy s ním 

byl zaměstnanec seznámen a že jejich dodržování bylo soustavně vyžadováno 

a kontrolováno. V takovém případě zdaleka nestačí např. zaměstnancův podpis 

pracovní náplně, kde je uvedeno, že dbá všech obecně závazných bezpečnostních 

předpisů. Musí být prokázáno, kdy byl zaměstnanec naposledy řádně proškolen 

nebo seznámen s konkrétním předpisem nebo pokynem. Není možno se dovolávat 

všeobecných ustanovení, jako např. že každý si má počínat tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví jiných. 

Konstantní judikatura zastává názor, že při posuzování, zda zaměstnanec porušil 

právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, se zaměstnavatel 

nemůže dovolávat všeobecných ustanovení, podle nichž si má každý počínat tak, 

aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. V té souvislosti má i zásadní význam 

zjištění, jakým způsobem vedoucí zaměstnanec vyžadoval dodržování předpisů 

BOZP na svých podřízených. 

V druhém případě se jedná o to, že škoda vznikla následkem opilosti postiženého 

zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek. K prokazování 

opilosti zaměstnance pouze v této souvislosti soudy stále vyžadují důkaz krevní 

zkouškou. V praxi je proto třeba, aby zaměstnavatel zajistil okamžitě při odvozu 

zaměstnance k ošetření nebo do nemocnice také odběr krve za účelem krevní 

zkoušky. 

Pojem opilosti a zneužití návykových látek pracovněprávní předpisy nedefinují. 

Ovšem opilost nelze vykládat jako opilství v trestním právu, tam se jedná o trestný 

čin, jehož se dopouští ten, kdo poté, co požil alkoholického nápoje, vykonával 

zaměstnání nebo činnost, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit 

značnou škodu na majetku. Stav opilosti podle zákoníku práce nemusí být dán 

pouhým požitím alkoholického nápoje, ale k jeho požití musí dojít v takové míře, že 

způsobí snížení duševních funkcí a celkové pohotovosti zaměstnance. O tom se 

zpravidla provádí důkaz soudním znalcem. 

Nakonec obě podmínky úplného zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele lze 

úspěšně uplatnit pouze tehdy, prokáže-li se, že byly jedinou příčinou vzniklé škody. 

Jakmile by se zjistilo, že za další příčinu vzniklé škody lze považovat i jinou 

skutečnost, pak nebude přicházet v úvahu plné zproštění se zaměstnavatele, ale 

pouze částečné. 

Případy úplného zproštění se odpovědnosti ze strany zaměstnavatele jsou pro to 

v praxi málo časté, dá se říci, že ojedinělé. 
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3.7 Částečné zproštění odpovědnosti 

Podle § 367 odst. 2 ZP se může celkem ve třech případech zprostit 

zaměstnavatel zčásti své odpovědnosti za pracovní úraz, a to když se prokáže, 

že 

 postižený zaměstnanec porušil svým zaviněním právní nebo ostatní předpisy 

nebo pokyny k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen, a že toto 

porušení bylo jednou z příčin vzniku škody, 

 jednou z příčin vzniku škody byla opilost postiženého zaměstnance nebo 

zneužití jiných návykových látek postiženým zaměstnancem, 

 zaměstnanci vznikla škoda proto, že si počínal v rozporu s obvyklým 

způsobem chování tak, že ač neporušil právní nebo ostatní předpisy nebo 

pokyny k zajištění BOZP jednal lehkomyslně a musel si přitom být vzhledem 

ke své kvalifikaci a zkušenostem vědom, že si může přivodit újmu na zdraví. 

U prvního důvodu, tedy porušení bezpečnostních předpisů a pokynů, musí i při 

částečném zproštění se odpovědnosti zaměstnavatel prokázat nejen to, že 

zaměstnanec svým zaviněním porušil bezpečnostní předpis nebo pokyn, ale i to, že 

zaměstnanec byl s tím předpisem nebo pokynem řádně seznámen. I zde však platí, 

že není možno se dovolávat jen všeobecných ustanovení, podle nichž si má každý 

počínat tak, aby nedošlo ke škodě. 

U opilosti postiženého zaměstnance či případného zneužití návykových látek platí to, 

co je uvedeno výše u plného zproštění se zaměstnavatele odpovědnosti za škodu. 

I zde je třeba především zajistit krevní zkoušku. 

Podmínkou částečného zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele je v tomto 

případě skutečnost, že zaměstnancem zaviněné porušení bezpečnostního předpisu 

nebo pokynu, s kterým byl seznámen, je jen jednou z příčin vzniklé škody. To 

znamená, že kromě tohoto jednání postiženého zaměstnance byla další příčinou 

škody okolnost, kterou nelze dát zaměstnanci za vinu. Další příčinou škody může být 

porušení bezpečnostního předpisu např. samotným zaměstnavatelem nebo i jiná 

okolnost, např. neopatrnost nebo nedbalost spoluzaměstnance postiženého. 

Přitom je třeba zvážit rozsah, v kterém se může zaměstnavatel zbavit odpovědnosti. 

Pro posouzení části škody, kterou nese sám zaměstnanec, je rozhodující míra 

zavinění. 

Zatímco u porušení bezpečnostních předpisů nebo pokynů jde o zaviněné jednání 

zaměstnance, u lehkomyslného jednání zaměstnance jde o to, že si počínal 

v rozporu s obvyklým chováním tak, že je zřejmé, že jednal lehkomyslně, přestože si 

musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit 

újmu na zdraví. Pro posouzení lehkomyslného jednání je třeba také posoudit, zda 

došlo k jednání mladšího zaměstnance, který se zapracovává a je nezkušený, nebo 

o jednání kvalifikovaného zkušeného zaměstnance. Za lehkomyslné jednání však 

nelze považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.  

Pokud se zaměstnavatel zprostí z tohoto důvodu zčásti své odpovědnosti, určí se 

část škody, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho zavinění. V případě zproštění 

se zaměstnavatele z důvodu lehkomyslného jednání zaměstnance uhradí však 
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zaměstnavatel alespoň jednu třetinu škody. Pod tuto hranici ani při sebevětší 

lehkomyslnosti nelze jít a zaměstnavatel musí zaměstnanci uhradit minimálně jednu 

třetinu škody. 

Další ustanovení navíc stanoví, že zaměstnavatel se nemůže zprostit 

odpovědnosti, utrpěl-li zaměstnanec pracovní úraz při odvracení škody hrozící 

tomuto zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, pokud 

zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal. Z této formulace vyplývá, že se vztahuje 

i na případy, kdy hrozila škoda zaměstnavateli, jenž zaměstnanci odpovídá za 

pracovní úraz. Když zaměstnanec odvracel škodu hrozící jinému zaměstnavateli, 

bude se moci v případě úrazu dovolat pouze obdobných ustanovení v OZ. Když však 

zaměstnanec odvrací nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví, nerozhoduje, zda 

toto nebezpečí ohrožovalo zaměstnance u jeho zaměstnavatele, tedy 

zaměstnavatele, který mu odpovídá za úraz, nebo jiné osoby. Jde o občanskoprávní 

povinnost zaměstnance zasáhnout vždy, když vidí, že je ohrožený život člověka bez 

ohledu na to, zda jde o jeho spoluzaměstnance či jiné osoby. 

V praxi se při částečném zproštění se zaměstnavatele odpovědnosti určí podíl např. 

v procentech a o tento podíl se snižují všechny náhrady, které zaměstnanci 

v souvislosti s úrazem kdy v budoucnu vzniknou. Není proto možné, aby se určilo, že 

zaměstnanci v důsledku jeho opilosti bude snížena náhrada škody o 30 % a o těchto 

30 % se mu snížila náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

a bolestné a ztížení společenského uplatnění mu bylo vyplaceno v plné výši. 

V takovém případě musí být krácena jak náhrada za ztrátu na výdělku, tak bolestné, 

tak i případně jiná škoda, která vznikne v budoucnu. 

 

3.8 Rozsah a způsob náhrady škody 

Způsob a rozsah náhrady škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

je upraven v § 365 až 393 ZP. 

V § 369 ZP jsou taxativně vyjmenována práva, která může postižený zaměstnanec 

v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání uplatnit vůči odpovědnému 

zaměstnavateli, v jakém rozsahu za škodu odpovídá. Jedná se o náhradu za  

 ztrátu na výdělku, 

 bolestné a ztížení společenského uplatnění, 

 účelně vynaložené náklady spojené s léčením, 

 věcnou škodu. 

V případě, že zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

zemřel, je zaměstnavatel podle § 375 ZP – též v rozsahu své odpovědnosti - povinen 

poskytnout: 

 náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, 

 náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, 

 náhradu nákladů na výživu pozůstalých, 

 jednorázové odškodnění pozůstalých, 

 náhradu věcné škody. 
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3.9 Náhrada za ztrátu na výdělku 

Tento pojem zahrnuje dva druhy náhrad a to 

 náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, 

 náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na 

výdělku jsou naprosto samostatné, na sobě nezávislé a nemohou příslušet vedle 

sebe. 

 

3.10 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – jak vyplývá ze 

samotného názvu této náhrady – se poskytuje zásadně poškozenému zaměstnanci, 

který v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je uznán práce 

neschopným. Tato náhrada se tedy neposkytuje v případech, kdy zaměstnanec sice 

utrpí pracovní úraz, ale nečerpá pracovní neschopnost, např. se zlomenou rukou 

chodí i nadále do práce. V takovém případě se samozřejmě úraz posuzuje jako úraz 

pracovní, ale dotyčnému nevzniká právo na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti ve smyslu § 370 ZP. Poškozenému vzniká právo jen např. na 

bolestné a ztížení společenského uplatnění či na věcnou škodu. 

Podle § 381 ZP platí, že náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 

neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti z téhož důvodu jsou samostatná práva, která nepřísluší vedle sebe. 

To je i logické, zaměstnanci po dobu pracovní neschopnosti, kdy pobírá dávky 

nemocenského, může být poskytována pouze náhrada za ztrátu na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti podle § 370 ZP a teprve po skončení pracovní neschopnosti 

mu může být poskytována náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti ve smyslu § 371 ZP. Tato zásada platí i v době, kdy již zaměstnanec 

pobírá rentu neboli náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

a onemocní. Pak pokud je opět nemoc v souvislosti s daným poškozením zdraví se 

poskytování náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přeruší 

a poskytuje se mu náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. 

Ustanovení § 381 ZP bylo do textu zákona vloženo již před dávnými lety v návaznosti 

na judikát Nejvyššího soudu ČSR Rc 10/76 5 Cz 32/74, který v právní větě 

vysvětloval, že „Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (dnes 

§ 370 ZP) a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (dnes 

§ 371 ZP) jsou samostatnými dílčími právy na náhradu škody při pracovních úrazech 

(nemocích z povolání). Skutečnost, že invalidita pracovníka navazuje bezprostředně 

na dobu pracovní neschopnosti pracovníka, nemá vliv na samostatnou povahu 

těchto práv.“ 

Poskytování této náhrady předpokládá, jak bylo zdůrazněno výše, existenci pracovní 

neschopnosti, která je důsledkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

Podle § 370 ZP platí, že náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 

neschopnosti činí rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu 

podle § 192 ZP a plnou výší nemocenského. Tato definice reaguje na nový zákon 
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č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl 

účinnosti 1. 1. 2009 a který zavedl dávky nemocenského až od 15. dne pracovních 

neschopnosti s tím, že po dobu prvních 14 dnů bude zaměstnanci příslušet náhrada 

mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní 

neschopnosti podle § 192 a násl. ZP. Další zákony, kterými se mění některé zákony 

v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV od 1. ledna 2011 zavedly 

pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 dávky nemocenského až od 22. 

dne pracovní neschopnosti. 

Jedna z novel zákoníku práce vložila do § 370 odst. 1 ZP další zásadu, že náhrada 

za ztrátu na výdělku přísluší zaměstnanci do výše jeho průměrného výdělku před 

vznikem škody i za dobu, kdy mu v době prvních 3 kalendářních dnů dočasné 

pracovní neschopnosti nenáleží nemocenské nebo kdy mu podle § 192 odst. 1 ZP 

části věty druhé za středníkem nepřísluší náhrada mzdy nebo platu. Tato zásada 

reaguje na zavedení tzv. karenční doby (doby prvních 3 dnů pracovní neschopnosti, 

kdy dávky nemocenského nepřísluší) zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů. 

V roce 2015 platí tento vzorec výpočtu 

 NŠ = PV – (NM (P) + DN) 

přičemž 

 NŠ se rozumí náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

neboli náhrada škody, 

 PV se rozumí výdělek poškozeného před vznikem škody zjištěný z hrubé 

mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období 

a z odpracované doby v rozhodném období, 

 NM (P) se rozumí náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní 

neschopnosti podle § 192 a násl. ZP 

 DN se rozumí dávky nemocenského za dobu trvání pracovní neschopnosti od 

15. kalendářního dne pracovní neschopnosti (počítáno v kalendářních dnech) 

a (v letech 2011 až 2013 od 22. kalendářního dne pracovní neschopnosti) 

Jde tedy o rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody (tedy před 

vznikem pracovní neschopnosti) na straně jedné a náhradou mzdy, platu nebo 

odměny z dohody o pracovní činnosti po dobu pracovní neschopnosti podle 

§ 192 ZP a dávkami nemocenského na straně druhé. Tento vzorec platí od 

1. 1. 2009, kdy nabyl účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 

Zásadně nesmíme vznik škody spojovat se škodnou událostí, se vznikem pracovního 

úrazu nebo datem, kdy byl vydán posudek o přiznání nemoci z povolání. Den vzniku 

úrazu a den vystavení neschopenky se mohou v praxi lišit o několik dnů; problém pro 

mzdovou účetní nastává, když k tomu dojde na přelomu kalendářního čtvrtletí. 

Průměrný výdělek se vypočítává podle § 351 až 362 ZP, ze mzdy zúčtované 

zaměstnanci v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Ve 

většině případů je rozhodným obdobím pro výpočet průměrného výdělku předchozí 

kalendářní čtvrtletí. Pouze v případě, kdy by zaměstnanec celé předchozí čtvrtletí 

u zaměstnavatele neodpracoval, neboť v jeho průběhu teprve uzavřel pracovní 

poměr, byla by rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce 
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kalendářního čtvrtletí nebo v případě, že by zaměstnanec z jiných důvodů v průběhu 

předchozího kalendářního čtvrtletí neodpracoval ani 21 pracovních dnů, musel by se 

na místo průměrného výdělku zaměstnance stanovit tzv. pravděpodobný výdělek. 

Od 1. ledna 2008 také platí nově, že při zjišťování průměrného výdělku pro účely 

náhrady škody při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání je rozhodným 

obdobím předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro zaměstnance 

výhodnější. Tato zásada platila i ve starém ZP, v roce 2007 však neplatila. A zde 

nastává jeden legislativní problém. Zákonodárce blíže nevysvětluje, co míní pod 

pojmem „předchozí kalendářní rok“, zda předchozí kalendářní rok bezprostředně 

předcházející vzniku škody (např. vzniku náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti), tedy počítáno od předchozího dne 365 kalendářních dnů 

zpětně (jako je tomu např. v nemocenském pojištění, kde výpočtový základ se 

stanoví z 12 měsíců předcházejících sociální situaci) nebo jestli se má jednat 

o předchozí kalendářní rok počítaný jako předchozích 12 kalendářních měsíců před 

měsícem, v němž vzniklo konkrétní právo nebo zda se má jednat sice o pojem 

předchozí kalendářní rok, ale de facto má jít o průměrný výdělek zjištěný 

z předchozích čtyř průměrných výdělků naposledy zaměstnanci zjištěných v době 

bezprostředně předcházející vzniku práva. S ohledem na skutečnost, že se jedná 

o novou právní úpravu zavedenou druhým ZP, není v literatuře na ni více názorů. 

Pokud se týká dávek nemocenského, je třeba upozornit, že nemůže jít k „tíži“ 

zaměstnavatele také, byly-li poškozenému zaměstnanci dávky nemocenského 

stanoveny jen ve výši 50 % podle § 31 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění (např. úmyslné sebepoškození nebo opilost zaměstnance) nebo když byly 

dávky nemocenského pojištění dočasně sníženy nebo odňaty z důvodu 

porušování léčebného režimu. Krácení a odnětí nemocenského je v zákoně 

č. 187/2006 Sb. upraveno v § 125. Objektivní odpovědnost zaměstnavatele je velice 

široká, ale má také své meze. 

V souvislosti s výpočtem náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 

neschopnosti a jejím poskytováním připomeňme ještě dvě důležité zásady. Podle 

§ 385 ZP platí, že u zaměstnance, který je v době pracovního úrazu nebo zjištění 

nemoci z povolání v několika pracovních poměrech nebo je činný na základě 

dohody o práci konané mimo pracovní poměr, se při stanovení výše náhrady za 

ztrátu na výdělku vychází z průměrných výdělků dosahovaných ve všech těchto 

pracovněprávních vztazích, a to po dobu, po kterou by mohly trvat.  

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti podle § 370 ZP na 

rozdíl od náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle 

§ 371 ZP je jednorázovou dávkou, která se musí vypočítat celkově za celé období 

pracovní neschopnosti, byť by toto mělo trvat např. celý kalendářní rok. To ovšem 

neznamená, že by při dlouhodobější pracovní neschopnosti neměl zaměstnavatel 

poskytovat postiženému zaměstnanci pravidelně měsíčně zálohy na náhradu za 

ztrátu na výdělku, opak je pravdou. Ustanovení § 382 ZP mu to dokonce ukládá. 

Pro léta 2011 až 2013 platilo podle § 26 a § 27 zákona č. 187/2006 Sb., že podpůrčí 

doba u nemocenského začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní 

neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž 

končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na 
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nemocenské trvá až do tohoto dne; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 

kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení 

karantény.  

Prvních 21 dnů pracovní neschopnosti příslušela poškozenému zaměstnanci 

náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti podle § 192 ZP. Jde 

o náhradu mzdy za zameškané dny, kdy měl dotyčný podle rozvrhu směn pracovat. 

V roce 2015 začíná podpůrčí doba u nemocenského 15. dnem pracovní 

neschopnosti. 

K zásadě, že náhrada mzdy, platu nebo odměny se neposkytuje po dobu prvních 

3 dnů pracovní neschopnosti, po tzv. karenční dobu, zákoník práce výslovně 

zdůrazňuje, že náhrada za ztrátu na výdělku přísluší zaměstnanci do výše jeho 

průměrného výdělku před vznikem škody i za dobu, kdy mu v době prvních 

3 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nenáleží nemocenské nebo kdy 

mu podle § 192 odst. 1 části věty druhé za středníkem nepřísluší náhrada mzdy nebo 

platu. Zaměstnanci poškozenému pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

nemůže být k tíži karenční doba. 

Po uplynutí podpůrčí doby se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po 

dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření 

lékaře orgánu nemocenského pojištění, který vyplácí nemocenské, pokud lze 

očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od 

uplynutí podpůrčí doby, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní 

pojištěné činnost.  

Podle § 386 odst. 1 ZP platí, že zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz nebo u něhož 

byla zjištěna nemoc z povolání, v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou 

nebo při výkonu práce na základě dohody o pracovní činnosti uzavřené na dobu 

určitou, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku jen do doby, kdy měl tento 

pracovněprávní vztah skončit. Po této době přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, 

jestliže je možné podle okolností předpokládat, že postižený by byl i nadále 

zaměstnán. Ostatní práva vyplývající z odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání tím nejsou dotčena. 

Další důležitá zásada je, že náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 

neschopnosti se vypočítává při každé pracovní neschopnosti zvlášť, byť by 

v důsledku jednoho a téhož pracovního úrazu byl zaměstnanec práce neschopen 

např. desetkrát. To v praxi znamená, že když zaměstnanec z důvodu jednoho 

pracovního úrazu, např. úrazu kolena, bude v průběhu následujících let práce 

neschopen třeba pětkrát (jednou byla pracovní neschopnost, pak pracovní 

neschopnost z důvodu operace, pak pracovní neschopnost z důvodu lázeňské léčby, 

následně ještě jedna pracovní neschopnost z důvodu operace a ještě pracovní 

neschopnost z důvodu lázeňské léčby) platí podle § 370 odst. 2 ZP, že se přitom ale 

vychází z průměrného výdělku zaměstnance vždy před vznikem této další škody, 

tedy každé další pracovní neschopnosti zvlášť. V každém případě bude tedy do 

základní rovnice výpočtu dosazen jiný průměrný výdělek, pokud se u zaměstnance 

neaplikuje § 382 odst. 1 ZP a nevychází se z průměrného výdělku předchozího 

kalendářního roku. 
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Tak tomu není jedině v případě, že zaměstnanci před vznikem škody příslušela 

náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Tehdy se 

zaměstnanci poskytne náhrada do výše částky, do které by mu příslušela náhrada 

podle § 371 ZP, kdyby nebyl neschopen práce. Přitom se za výdělek po pracovním 

úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání považuje nemocenské. To v praxi 

znamená, že do základní rovnice výpočtu se místo průměrného výdělku dosadí 

průměrný výdělek používaný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti podle § 371 ZP a třeba v praxi i tzv. valorizovaný (tedy 

zvýšený podle příslušných nařízení vlády). 

Platí, že z náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti podle § 370 

ZP stejně jako z náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

podle § 371 ZP se odvádí záloha na daň z příjmu fyzických osob. Pojistné na 

zdravotní pojištění se z této náhrady nestanoví, neboť ve smyslu § 3 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů platí, že vyměřovacím základem u zaměstnance v pracovním 

poměru je úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem 

zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění, s výjimkou 

nezapočitatelných příjmů, jimiž jsou mimo jiné náhrady škody podle § 369 až 393 ZP. 

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

se též z náhrady za ztrátu na výdělku nestanoví, neboť podle § 5 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů je náhrada škody podle § 369 

až 393 ZP tzv. nezapočitatelným příjmem. Jinak ale platí zásada, že vyměřovacím 

základem zaměstnance je úhrn příjmů zúčtovaných mu organizací nebo malou 

organizací v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na 

nemocenském pojištění, s výjimkou nezapočitatelných příjmů. 

 

3.11 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

Pojem náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ne 

zcela přesně vyjadřuje situace, kdy se tato škoda poskytuje. V praxi to jsou vlastně 

veškeré případy, kdy zaměstnanec v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání byl převeden na jinou práci, musel změnit zaměstnání nebo zkrátit svůj 

pracovní úvazek a na základě toho došlo k poklesu jeho výdělku, tedy vznikla mu 

škoda. Vzniku této škody nakonec nemusí přímo bezprostředně předcházet pracovní 

neschopnost, jak by se na první pohled zdálo z názvu této škody. V praxi často 

zejména u nemocí z povolání, kdy se poškozený léčí ambulantně, často dochází 

k situacím, že zdravotní stav poškozeného graduje tak, že dotyčný musí změnit 

zaměstnání, aniž by tato změna bezprostředně navazovala na pracovní 

neschopnost. V podstatě se dá konstatovat, že zákonodárce chtěl tímto názvem 

odlišit tento druh škody od předchozí škody způsobené ztrátou na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti, která je vždy a pouze vázaná na dobu pracovní 

neschopnosti, tedy na dobu překážky v práci. 

Podstata náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ve 

smyslu § 371 ZP je v tom, že se porovnává průměrný výdělek poškozeného 
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zaměstnance před vznikem škody (před převedením na jinou práci, při změně 

pracovního úvazku nebo jiné změně pracovního poměru v důsledku pracovního 

úrazu) s výdělkem dosahovaným po vzniku škody. Protože v praxi, zejména 

u pracovních úrazů, dochází k tomu, že po skončení pracovní neschopnosti je 

rozhodnuto o tom, zda poškozený může nebo nemůže nějakou práci vykonávat 

a když může tak za jakých podmínek, nazývá se náhrada – náhrada za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti. 

Z pohledu teorie pracovního práva se v současné době hradí zaměstnanci 

skutečná škoda, tedy plná výše toho, co mu v důsledku pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání uchází.  

Pro úplnost je třeba připomenout, že tomu tak nebylo vždy. Až do novely starého ZP 

č. 65/1965 Sb. provedené zákonem č.74/1994 Sb. s účinností od 1. 6. 1994 se 

hradila poškozeným zaměstnancům ztráta na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti do tzv. redukovaného průměrného výdělku, což ve svém důsledku 

znamenalo, že vlastní náhrada byla v řadě případů o stovky korun nižší než by 

poškozenému skutečně náležela. Při novele starého ZP v roce 1994 se zákonodárce 

snažil tento stav napravit a zavést náhradu tzv. skutečné škody, tedy plné škody, 

která poškozenému uchází. Nicméně nakonec to nemohl udělat paušálně a musel 

některým postiženým ponechat i do budoucna výpočet podle staré právní úpravy, 

tedy právní úpravy platné před citovanou novelou starého ZP, protože byl pro ně 

výhodnější. Z toho důvodu stručně připomínáme i principy této úpravy, protože lidé, 

kterým vzniklo právo na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti před 1. 6. 1994, ještě tuto náhradu pobírají a ještě dlouho ji pobírat 

budou.  

 

3.12 Výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

vzniklé před 1. 6. 1994 

V řadě případů, u tzv. starých úrazů, tj. úrazů z doby před novelou ZP provedenou 

zákonem č. 74/1994 Sb. je třeba při výpočtu vycházet ze vzorce pro výpočet náhrady 

za ztrátu na výdělku podle právní úpravy § 195 starého ZP platného v období let 

1989 – 1994, platily následující rovnice výpočtu: 

 NŠ = RPV – V nebo 

 NŠ = RPV – ID nebo 

 NŠ = RPV – (ČID + V), 

kde 

 NŠ se rozumí náhrada škody, tedy náhrada za ztrátu na výdělku, 

 RPV redukovaný průměrný výdělek zaměstnance před vznikem škody podle 

pravidla do 3000 Kč plná výše nad tuto částku pouze 75 % a upravený ve 

smyslu valorizačních předpisů, 

 ID znamená invalidní důchod v původní výši, 

 ČID znamená částečný invalidní důchod též v původní výši,  

 V - výdělek zaměstnance po vzniku škody. 
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Toto omezení pouze neplatilo, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo výhradně 

porušením právních nebo ostatních předpisů k zajištění BOZP, pokud je neporušil 

postižený zaměstnanec. Z důvodů hodných zvláštního zřetele mohl soud rozhodnout, 

že toto omezení neplatí též tehdy, byla-li škoda způsobena hrubou nedbalostí, které 

se nedopustil postižený zaměstnanec. 

Takto vypočtená náhrada za ztrátu na výdělku se musí zdanit. 

Před 1. 6. 1994 se do rovnice výpočtu náhrady škody dosazovala pouze původní 

výše invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu a k jejich dalším 

valorizacím, jak vyplývalo z výslovného § 195 ZP, se nepřihlíželo. 

Přechodná a závěrečná ustanovení k zákonu č. 74/1994 Sb. v původním znění 

v článku VI. odst. 6) však stanovila, že úprava náhrady za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti (§ 195) a náhrady nákladů na výživu pozůstalých 

(§ 199) se provede i u zaměstnanců a pozůstalých, kterým náhrada příslušela před 

1. červnem 1994, a že to platí i pro náhrady, o nichž bylo před 1. červnem 1994 

pravomocně rozhodnuto nebo jejichž výše byla dohodnuta. To znamenalo, že 

valorizace důchodů měly od 1. 6. 1994 pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku 

dalekosáhlé důsledky, neboť z § 195 odst. 1 ZP vypustil zákonodárce princip, že při 

výpočtu náhrady škody se nepřihlíží ke zvýšení důchodů a navíc v letech 1990 až 

1994 došlo asi k sedmi valorizacím důchodů, důchody se tudíž zvýšily neúměrně 

proti valorizacím průměrného měsíčního výdělku před vznikem škody. To při 

konkrétním výpočtu náhrady škody po 1. 6. 1994 znamenalo (především u poživatelů 

ČID), že jejich výše náhrady škody byla v červnu 1994 oproti květnu 1994 podstatně 

nižší.  

Na základě toho podala skupina poslanců návrh Ústavnímu soudu na změnu nebo 

dokonce zrušení čl VI. bod 6 přechodných a závěrečných ustanovení zákona 

č. 74/1994 Sb. Ústavní soud rozhodl Nálezem ze dne 24. května 1995, který byl 

publikován pod číslem 164 Sbírky zákonů o tom, že úprava náhrady za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady na výživu pozůstalých se 

u tzv. starých náhrad podle nové právní úpravy provede jen, je-li to pro zaměstnance 

či pozůstalé příznivější. Z toho důvodu se v praxi můžeme setkat, jak je uvedeno 

výše, se dvěma způsoby výpočtu a vždy u případů, kdy škoda vznikla před 

1. 6. 1994, se musí předem vyřešit otázka, která právní úprava je pro 

poškozeného výhodnější, a podle té postupovat při výpočtu. V konkrétním 

případě tedy záleží na tom, která právní úprava je pro poškozeného výhodnější. 

Nakonec ještě jedna skupina tzv. starých náhrad a to náhrad za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při vzniku invalidity 

(částečné invalidity) náležejících před 1. lednem 1993, tedy před zavedením 

nové daňové soustavy. Ty se nejprve v I. pololetí roku 1993 zvyšovaly podle čl. X 

odst. 3 zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském 

a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů, o 35 %, a nyní, 

tedy od 1. července 1993, se podle čl. V zákona č. 160/1993 Sb., kterým se mění 

a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České 

národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony zvyšují o 20 %. Je proto třeba si 

zapamatovat, že na základě tohoto zákona se výsledná částka náhrady za ztrátu 
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na výdělku po skončení pracovní neschopnosti před zdaněním valorizuje 

o 20 %. Důvodem je, aby se náhrada za ztrátu na výdělku stejně jako mzda 

zaměstnance mohla zdanit. Pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti stejně jako zdravotní pojištění se z ní neodvádí. 

 

3.13 Výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

vzniklé v období od 1. 6. 1994 do konce r. 2009 

Právní úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je 

v současné době obsažena v § 371 ZP. Toto ustanovení převzalo věcný základ 

z § 195 starého ZP a doplnilo jej některými změnami. Samotný § 371 ZP nabízí tři 

možné varianty výpočtu: 

 výpočet pro případ, kdy se od průměrného výdělku před vznikem škody 

odečítá plný ID, neboť poškozený již víc nepracuje, 

 výpočet pro případ, kdy se od průměrného výdělku před vznikem škody 

odečítá ČID spolu s výdělkem dosahovaným po úraze, neboť 

poškozenému byl přiznán pouze částečný invalidní důchod, 

 výpočet pro případ, kdy se poškozenému od průměrného výdělku před 

vznikem škody odečítá výdělek dosahovaný po úraze, resp. po přiznání 

choroby z povolání, neboť dotyčnému nebyl přiznán ani ID ani ČID. 

Když bychom si tyto situace matematicky vyjádřili rovnicemi, pak zjistíme, že § 371 

ZP rovnicemi zahrnuje v sobě prakticky tři základní rovnice výpočtu náhrady za ztrátu 

na výdělku a to: 

 kdy se od průměrného výdělku před vznikem škody odečítá plný ID, 

 kdy se od průměrného výdělku před vznikem škody odečítá ČID spolu 

s výdělkem po vzniku škody, 

 kdy se od průměrného výdělku před vznikem škody odečítá výdělek po vzniku 

škody. 

Vyjádříme-li základní vzorce výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku vyplývající z nyní 

platného § 371 ZP, pak můžeme zapsat 

 NŠ = PV – ID, nebo 

 NŠ = PV – (ČID + V), nebo 

 NŠ = PV – V. 

kde 

 NŠ se rozumí náhrada škody, tedy náhrada za ztrátu na výdělku, 

 PV průměrný výdělek zaměstnance před vznikem škody upravený ve smyslu 

valorizačních předpisů, 

 ID znamená plný invalidní důchod momentálně vyplácený snížený však 

o částku 220 Kč, 

 ČID znamená částečný invalidní důchod též momentálně vyplácený snížený 

však o částku 220 Kč, 

 V - výdělek zaměstnance po vzniku škody. 



53 

 

Pokud se týká výkladu pojmu „průměrný výdělek před vznikem škody" je třeba 

upozornit na to, že tento průměrný výdělek stanovený pro výpočet této náhrady 

nemusí být vždy shodný s průměrným výdělkem před vznikem úrazu nebo 

s průměrným výdělkem pro účely náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 

neschopnosti. To je důsledek toho, že se průměrný výdělek zjišťuje zpravidla jako 

průměrný výdělek předchozího kalendářního čtvrtletí nebo předchozího kalendářního 

roku (co je pro něj výhodnější). Postup výpočtu průměrného výdělku je obsažen 

v § 351 a násl. ZP. Proto často v praxi dojde k tomu, že zaměstnanec utrpí úraz 

v určitém čtvrtletí, je mu vypočítán jeden průměrný výdělek, který je rozhodný po 

celou dobu jeho pracovní neschopnosti, a když po půl roce nebo po roce je mu 

přiznán plný ID a vzniká právo na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti a musí se stanovit nový průměrný výdělek odpovídající rozhodnému 

období, tj. předchozímu kalendářnímu čtvrtletí před vznikem škody - tj. náhrady za 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Vzhledem k tomu, že dotyčný 

zaměstnanec v předchozím kalendářním čtvrtletí nebyl zaměstnán, musí se stanovit 

tzv. pravděpodobný výdělek. Pouze v případě, když je to pro zaměstnance 

výhodnější, umožňuje § 382 ZP použít průměrného výdělku předchozího 

kalendářního roku.  

Pro upřesnění § 382 odst. 1 ZP neplatil v roce 2007, byl do ZP vložen až 

technickou novelou ZP, takže u řady zaměstnanců, kterým vzniklo právo na 

náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v r. 2007, se musel 

průměrný výdělek stanovit jako průměrný výdělek předchozího čtvrtletí před vznikem 

škody a neposuzovala se výhodnost oproti průměrnému výdělku předchozího 

kalendářního roku. 

V neposlední řadě je třeba upozornit na zásadu zdůrazněnou v § 371 ZP, a to že ke 

snížení ID nebo ČID pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů 

o důchodovém pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným 

pracovním úsilím, se nepřihlíží. To jsou případy souběhu ČID s pozůstalostním 

(vdovským nebo vdoveckým důchodem). Zde musí dojít k tomu, že pozůstalostní 

důchod je vyšší než důchod invalidní a postiženému je přiznán pozůstalostní důchod 

v plné výši a invalidní důchod jen v polovině pohyblivé části. 

 

3.14 Výpočet náhrady za ztrátu na výdělku vzniklé po 1. lednu 2010 

Dne 1.  1. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon zavedl do důchodového 

pojištění tzv. první etapu důchodové reformy a představuje soubor opatření s tím 

související.  

Jednotlivá konkrétní opatření se týkají výdajové strany základního důchodového 

pojištění a lze je členit na část týkající se doby pojištění a náhradní doby pojištění, 

část týkající se podmínek nároku na důchod, část týkající se výše důchodu, část 

týkající se podmínek nároku na výplatu důchodu a část týkající se změny definice 

invalidity. 
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V souvislosti s tím se mění i koncepce ID i invalidity jako takové. Zákon již 

nerozeznává dva druhy ID – ID a ČID. Nově je osobám z důvodu jejich invalidity 

poskytována jediná dávka důchodového pojištění – ID. Její výše je ovšem rozdílná 

podle toho, který ze tří stupňů invalidity u konkrétního pojištěnce nastal. Do těchto 

invalidních důchodů v novém pojetí se k 1. 1. 2010 podle přesných zákonných 

pravidel transformují i ID a ČID přiznané v období do konce roku 2009. Tyto změny 

byly provedeny automaticky, nebylo třeba podávat žádost. 

Podle § 39 zákona o důchodovém pojištění je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu 

dlouhodobě nepříznivě zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti 

nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla: 

 nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, 

 nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, 

 nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. 

Zdravotní stav posuzují okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražská 

správa sociálního zabezpečení, v Brně Městská správa sociálního zabezpečení 

Brno) svými lékaři. 

Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost 

odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím 

k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným 

činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat 

výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních 

schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu. 

Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce 

doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu, 

 zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, 

 zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, 

 zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, 

 schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud 

vykonával, 

 schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní 

schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %, 

 v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je 

pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. 

Za zdravotní postižení se pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti považuje 

soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. 

Za stabilizovaný zdravotní stav se považuje takový zdravotní stav, který se ustálil na 

úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení 

zdravotního stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního stavu může 

být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení. 

Pojištěnec je adaptován na své zdravotní postižení, jestliže nabyl, popřípadě znovu 

nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, 
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smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez 

zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti. 

Proto také posudkový lékař sociálního zabezpečení při rozhodování o stupni 

invalidity bude rozhodovat o míře poklesu pracovní schopnosti. I nadále bude platit, 

že u invalidity třetího stupně (dříve plná invalidita) se bude rozhodovat, zda je 

pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. 

Pro získání nároku na invalidní důchod je třeba rovněž splnit podmínku potřebné 

doby pojištění. Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí 

u pojištěnce ve věku nad 28 let 5 roků.  

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před 

vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků 

před vznikem invalidity. Nově platí, že u pojištěnce staršího 38 let se podmínka 

potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, 

byla-li v období posledních 20 let před vznikem invalidity získána doba pojištění 

alespoň 10 roků. 

Nárok na invalidní důchod ze zákona zaniká, pokud pojištěnec dosáhne věku 65 let. 

Invalidní důchod vyplácený ke dni dovršení 65 let věku se mění na starobní důchod 

a tento nadále náleží ve výši původně vypláceného invalidního důchodu. Nárok na 

starobní důchod nevylučuje, aby pojištěnec podal žádost o přiznání a provedení 

výpočtu řádného či poměrného starobního důchodu. 

Když bychom § 371 ZP vyjádřili matematicky rovnicemi, pak se jedná o dvě 

základní rovnice výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku a to: 

- kdy se od průměrného výdělku před vznikem škody odečítá invalidní důchod 

spolu s výdělkem po vzniku škody, 

- kdy se od průměrného výdělku před vznikem škody odečítá výdělek po vzniku 

škody. 

V prvém případě z posudku také vyplývá, zda je zaměstnanec schopen nebo 

neschopen výdělečné činnosti. 

Vyjádříme-li si základní vzorce výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku vyplývající 

z nyní platného ustanovení § 371 ZP, pak můžeme zapsat takto 

 NŠ = PV – ID III. stupně 

 NŠ = PV – (ID I. či II. stupně + V), nebo 

 NŠ = PV – V. 

kde 

 NŠ se rozumí náhrada škody, tedy náhrada za ztrátu na výdělku, 

 PV průměrný výdělek zaměstnance před vznikem škody upravený ve smyslu 

valorizačních předpisů, 

 ID znamená invalidní důchod snížený o částku 220 Kč, 

 V - výdělek zaměstnance po vzniku škody. 
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3.15 Obecně k výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti 

Při výpočtu této náhrady se nepřihlíží ke zvýšení invalidního důchodu pro 

bezmocnost, ke snížení tohoto důchodu podle právních předpisů o sociálním 

zabezpečení ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním 

úsilím, např. prací přesčas, prací ve vedlejším pracovním poměru apod. Již v r. 1994 

byla zrušena zásada, že při výpočtu náhrady se nepřihlíží ke zvýšení důchodů podle 

předpisů o sociálním zabezpečení. To mělo pro praxi ten význam, že se při každé 

valorizaci důchodů musí u poškozených - poživatelů invalidních důchodů – 

přepočítávat náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, ale 

zvýšení pro bezmocnost nebo výdělek dosažený zvýšeným pracovním úsilím (např. 

prací přesčas, ve vedlejším pracovním poměru nebo získaný na základě některé 

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr stejně jako např. práce plného 

invalidy z důvodu pracovní rehabilitace) se při výpočtu náhrady škody v úvahu 

nebere. 

Zákoník práce ještě v § 371 odst. 2 ZP řeší situaci, kdy zaměstnanec, který pobírá 

náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, onemocní 

obecnou chorobou, tedy kdy jeho pracovní neschopnost není v přímé příčinné 

souvislosti s původním poškozením zdraví, pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání. U náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti podle 

§ 370 ZP bylo uvedeno, že tato náhrada přísluší pouze, je-li pracovní neschopnost 

v přímé příčinné souvislosti s původním poškozením zdraví. V případě, že 

zaměstnanec, jenž pobírá náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti podle § 371 ZP, onemocní obecnou chorobou, musí se aplikovat § 371 

odst. 2 ZP. Do rovnice výpočtu náhrady se v tomto případě dosadí výdělek, z něhož 

se stanoví výše nemocenského podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění. Tuto situaci, tj. případy, kdy zaměstnanec pobírající náhradu za ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti onemocní obecnou chorobou 

je v praxi třeba důsledně odlišovat od situace, kdy zaměstnanec je opětovně 

uznán práce neschopným, ale pro následky pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání. 

V dalším § 371 odst. 4 ZP je řešena situace, kdy zaměstnanec bez vážných důvodů 

odmítne nastoupit do práce, která mu byla zajištěna nebo když si bez vážných 

důvodů opomene určitou částku vydělat. V tomto případě se v souladu s citovaným 

ustanovením, zaměstnanci do rovnice výpočtu náhrady škody vloží výdělek vyšší než 

skutečně dosažený. Za staré právní úpravy platilo, že jestliže zaměstnavatel prokáže, 

že postižený dosahuje ze své viny v zaměstnání po pracovním úrazu, popřípadě po 

zjištění nemoci z povolání nižšího výdělku než ostatní zaměstnanci vykonávající 

stejnou práci nebo práci téhož druhu, považuje se za výdělek po pracovním úrazu, 

popřípadě po zjištění nemoci z povolání průměrný výdělek, kterého dosahují tito 

ostatní zaměstnanci. Principy této úpravy byly převzaty i do nové úpravy. V praxi 

znamená, že do rovnice výpočtu náhrady škody se zaměstnanci namísto 

dosaženého výdělku v příslušném měsíci dosadí výdělek, jehož dosáhli ostatní 

zaměstnanci konající u zaměstnavatele stejnou práci. To může být praktické zejména 
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u zaměstnanců, kteří v průběhu měsíce neomluveně zameškají určitou část pracovní 

doby nebo bezdůvodně odmítnou zaměstnavatelem zajištěnou práci. 

Další neopomenutelnou situací je případ poskytování náhrady za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr byl 

sjednán pouze na dobu určitou. I tato situace je řešena a to § 386 ZP. Podle něj platí, 

že zaměstnancům, kteří utrpěli pracovní úraz, popřípadě, u nichž byla zjištěna nemoc 

z povolání v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při výkonu prací na 

základě dohody o pracovní činnosti uzavřené na dobu určitou, přísluší náhrada za 

ztrátu na výdělku vždy jen do doby, kdy měl tento pracovněprávní vztah skončit. Po 

této době přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, jen lze-li podle okolností důvodně 

předpokládat, že postižený by byl i nadále zaměstnán. Vzhledem k tomu, že 

uzavírání opakovaných pracovních poměrů na dobu určitou, tedy jejich tzv. řetězení, 

přes legislativní omezení v § 39 ZP, se u nás stalo v poslední době nedobrou módou, 

je třeba v praxi důsledně odlišovat případy, kdy se jednalo o zaměstnání, kde již při 

uzavření pracovněprávního vztahu bylo záměrem založit vztah krátkodobý (např. 

letní brigáda studenta) nebo zda se jednalo jen o obcházení zákona, o obcházení 

zkušební doby apod. V prvém případě se náhrada za ztrátu na výdělku poskytuje jen 

do skončení pracovněprávního vztahu. V praxi tomu však tak v převážné většině 

případů není a pak se dokazuje, že by postižený stejně nebýt pracovního poměru na 

dobu určitou byl i nadále zaměstnán a že je mu tudíž třeba poskytovat náhradu za 

ztrátu na výdělku stejně jako by k jejímu vzniku došlo za trvání pracovního poměru 

na dobu neurčitou. 

Velice často řešenou otázkou v praxi je, jak postupovat v případě výpočtu náhrady za 

ztrátu na výdělku za situace, že je zaměstnanci dána odpovědným zaměstnavatelem 

výpověď a tento se stane nezaměstnaným. Tato situace nebyla starým zákoníkem 

práce (č. 65/1965 Sb.) řešena a praxe se řídila zásadně jen judikaturou. V případě, 

že se jednalo o tzv. organizační důvody na straně zaměstnavatele (výpovědní 

důvody § 52 písm. a) až c) ZP), pak podle konstantní judikatury poškozenému 

přísluší i v době po rozvázání pracovního poměru náhrada za ztrátu na výdělku 

v dosavadní výši, v jaké mu vznikl nárok ještě za trvání pracovního poměru účastníků 

(s přihlédnutím k valorizaci průměrného výdělku před vznikem škody).  

Konstantní judikatura zastávala také názor, že podpora v nezaměstnanosti, resp. 

dříve hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání není výdělek a nelze to tudíž 

zohledňovat ve výši náhrady za ztrátu na výdělku. Z toho důvodu i v případě, když 

např. poškozený zaměstnanec po skončení pracovního poměru nezíská zaměstnání 

a je veden na úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání je třeba vždy dosadit do 

rovnice výpočtu náhrady škody nějaký výdělek. Podpora v nezaměstnanosti však 

výdělek není. V případech, kdy žádný výdělek zaměstnance zjistit nelze (např. 

poškozený byl dlouhá léta v plném invalidním důchodu a nyní došlo ke zlepšení 

zdravotního stavu a přiznání pouze částečného invalidního důchodu) pak i judikatura 

připouští použití minimální mzdy (v daném případě minimální mzdy pro částečné 

invalidní důchodce). 

To vše byla právní východiska § 371 odst. 3 ZP, že zaměstnanci vedenému 

v seznamu uchazečů o zaměstnání přísluší náhrada za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity podle § 371 odst. 1 ZP. Za 



58 

 

jeho výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje 

minimální výdělek ve výši minimální mzdy upravené § 111 ZP. Pokud zaměstnanec 

pobíral náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti před tím, 

než se stal uchazečem o zaměstnání, přísluší v takové výši, ve které mu na ni vzniklo 

právo za trvání pracovního poměru. 

Rovněž platí, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se 

poskytuje nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší zaměstnanec 65 

let věku a že zaměstnanci, který bez vážných důvodů odmítne nastoupit do práce, 

která mu byla zajištěna, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku pouze ve výši rozdílu 

mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého 

mohl zaměstnanec dosáhnout za práci, která mu byla zajištěna. Zaměstnavatel tedy 

zaměstnanci neuhradí škodu do výše částky, kterou si zaměstnanec bez vážných 

důvodů opomenul vydělat. 

Při vlastním výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti např. za delší období nazpět je hlavní problém v tom, že je třeba 

důsledně postupovat podle jednotlivých období a přesně vypočítat náhradu za ztrátu 

na výdělku za každé dané období. Nelze dnes již počítat náhradu za ztrátu na 

výdělku tím způsobem (jako tomu bylo za právní úpravy před rokem 1991), kdy se 

vypočítala náhrada škody za měsíc a vynásobila počtem měsíců od vzniku škody. 

Dnes je třeba přesně postupovat jednak podle valorizačních předpisů a pak po roce 

1994 často ještě podle valorizací důchodů a v roce 1995 se vypořádat s problémem 

zákona č. 220/1995 Sb.  

 

3.16 Postupy pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti 

Vytipovat lze 5 vzorů pro postup výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti, a to: 

 případ, kdy škoda vznikla před rokem 1993 (což znamená, že při výpočtu se 

vychází z čistého průměrného výdělku) a kdy právní úprava zavedená novelou 

§ 195 starého ZP v roce 1994 byla pro postiženého nepříznivá, takže se 

výpočet na základě zákona č. 220/1995 Sb. vrací zpět do právní úpravy před 

rok 1994, 

 případ, kdy škoda vznikla před rokem 1993 (což znamená, že při výpočtu se 

vychází z čistého průměrného výdělku) a kdy právní úprava zavedená novelou 

§ 195 starého ZP v roce 1994 byla pro postiženého příznivější, takže se zákon 

č. 220/1995 Sb. neaplikuje, 

 případ, kdy škoda vznikla v období od 1. 1. 1993 do 30. 5. 1994 (což 

znamená, že při výpočtu se vychází z hrubého průměrného výdělku) a kdy 

právní úprava zavedená novelou § 195 starého ZP v roce 1994 byla pro 

postiženého nepříznivá, takže se výpočet na základě zákona č. 220/1995 Sb. 

vrací zpět do právní úpravy před rok 1994, 

 případ, kdy škoda vznikla v období od 1. 1. 1993 do 30. 5. 1994 (což 

znamená, že při výpočtu se vychází z hrubého průměrného výdělku) a kdy 
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právní úprava zavedená novelou § 195 starého ZP v roce 1994 byla pro 

postiženého příznivá, takže se zákon č. 220/1995 Sb. neaplikuje, 

 případ, kdy škoda vznikla po 1. 6. 1994 (tj. po novelizaci ZP provedené 

zákonem č. 74/1994 Sb.) a kdy se při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku 

postupuje podle právní úpravy § 195 starého ZP, 

 případ, kdy škoda vznikla po 1. lednu 2007 a postupuje se podle § 371 ZP, 

 případ, kdy škoda vznikla po 1. lednu 2010 a po zavedení I. etapy důchodové 

reformy; do rovnice výpočtu náhrady se dosazuje ID I., II. nebo III. stupně. 

 

3.17 Valorizace průměrných výdělků 

Jak bylo zdůrazněno výše, zjišťuje se vždy průměrný výdělek pro účely náhrady 

za ztrátu na výdělku po končení pracovní neschopnosti k určitému momentu - 

ke vzniku škody. K tomuto datu se vypočte průměrný výdělek a tento pak platí bez 

ohledu na to, zda se náhrada za ztrátu na výdělku poskytuje dotyčnému 

poškozenému rok nebo třicet let. Proto, aby reálná hodnota poskytované náhrady za 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v průběhu let neklesala, vložil 

zákonodárce do § 202 odst. 2 starého ZP a v současné době do § 390 odst. 2 ZP 

zmocnění pro vládu, aby vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové 

úrovně, upravila podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející 

zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání.  

Tato ustanovení bývají v praxi nazývána valorizačními opatřeními, neboť na jejich 

základě vláda upravuje - valorizuje průměrný výdělek rozhodný pro výpočet 

náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v souvislosti 

s vývojem mezd. Původně byla tato nařízení vydávána zvlášť pro pracovněprávní 

valorizaci a zvlášť pro občanskoprávní valorizaci. Počínaje nařízením vlády 

č. 298/1996 Sb. došlo k dohodě MPSV a ministerstva spravedlnosti a je vydáváno 

společné valorizační nařízení vlády pro pracovněprávní i občanskoprávní valorizaci 

náhrady za ztrátu na výdělku. 

Poté do roku 2004 byla vydávána nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) a počínaje 

rokem 2005 jsou vydávána nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 

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

výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady), 

takže nařízení vlády upravuje valorizaci nejen náhrady za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti, ale i náhrady na výživu pozůstalých. O důvodech 

této změny viz v kapitole Náhrada na výživu pozůstalých. 

Původně byl zaveden systém, že se valorizační předpisy vydávaly s účinností k 1.12 

kalendářního roku. V roce 2002 však valorizační předpis vydán k 1.12 nebyl a byl 

vydán až na počátku roku 2003 s účinností k 1. 1. 2003. Tím se zavedlo, že 

valorizace náhrady škody se provádí ke stejnému datu, jako probíhají 
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valorizace důchodů. K dnešnímu dni jich bylo vydáno dvacet čtyři, poslední je 

nařízení vlády č. 306/2014 Sb. 

Všechny tyto valorizační předpisy jsou obecně závazné, takže je povinností 

odpovědného zaměstnavatele vždy k datu jejich účinnosti provést bez žádosti 

zaměstnance přepočet náhrady za ztrátu na výdělku. 

 

3.18 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 

Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění je upravené v § 372 ZP 

jen rámcově jako jednorázová dávka. V celé šíři se však touto problematikou zabývá 

vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského 

uplatnění, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2002. 

Při lehčích úrazech, které nenechají u zaměstnance trvalé následky, přichází v úvahu 

nejčastěji jen poskytnutí náhrady za bolest. Naproti tomu při těžkých úrazech se 

zpravidla poskytuje náhrada za bolest i náhrada za ztížení společenského uplatnění. 

Obě náhrady se určují v průměrné výšce již proto, že žádným odškodněním nelze 

odstranit bolest, kterou zaměstnanec vytrpěl, ani případné následky, které mu 

úrazem nastaly. 

Zásadně platí, že posudek s bodovým ohodnocením bolestného i ztížení společenského 

uplatnění zpracovává posuzující lékař, který je ošetřujícím lékařem poškozeného 

a v případě nemoci z povolání ošetřující lékař zdravotnického zařízení oprávněného 

k posuzování nemocí z povolání neboli kliniky nemocí z povolání. Posudek pak vydává 

zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek, a v případě 

nemoci z povolání zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání, 

jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek.  

Lékařský posudek u bolesti se vydává, jakmile je možno zdravotní stav 

poškozeného považovat za ustálený a u ztížení společenského uplatnění až po 

jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví s tím, že nový lékařský posudek lze 

vydat v případě výrazného zhoršení následků a že tento posudek nahradí dosavadní 

posudek. 

Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného 

v přílohách této vyhlášky, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením 

nebo odstraňováním jejích následků. Za bolest se přitom považuje každé tělesné 

a duševní strádání způsobené škodou na zdraví poškozenému, který tuto škodu 

utrpěl. Bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku. 

Pokud není bodové ohodnocení posuzované škody na zdraví uvedeno v přílohách 

vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za škodu na zdraví, s níž lze posuzovanou 

škodu po stránce bolesti nejspíše srovnávat. 

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

posuzující lékař vychází z podrobných písemných informací předaných předchozím 

ošetřujícím lékařem. Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného 

rozmezím bodů se dále přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho 

závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým 

komplikacím. 
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Odškodnění ztížení společenského uplatnění se určuje také podle sazeb 

bodového ohodnocení stanoveného v přílohách vyhlášky, a to za následky škody na 

zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění 

poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních 

a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na 

povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, 

kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na 

zdraví. Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze 

následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny 

možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti. Bodové ohodnocení 

ztížení společenského uplatnění se vymezuje v lékařském posudku. Pokud není 

bodové ohodnocení posuzovaných následků uvedeno v přílohách vyhlášky, použije 

se bodové ohodnocení za následky, s nimiž lze posuzované následky nejspíše 

srovnávat podle jejich povahy a rozsahu. 

Při určování bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění se hodnotí 

závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení. Pokud byl 

poškozený pro dřívější ztížení společenského uplatnění již odškodněn a odškodňuje-

li se nastalé zhoršení tohoto ztížení společenského uplatnění, které při dřívějším 

hodnocení nebylo předpokládáno, odečte se z bodového ohodnocení nově 

hodnoceného ztížení společenského uplatnění výše bodového ohodnocení dříve 

přiznaná. 

Dále pak platí, že pokud škoda na zdraví 

 vyžadovala náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení bolestného 

podle příloh vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; 

náročným způsobem léčení se rozumí zejména infekce rány prodlužující dobu 

léčení, 

 vyžadovala mimořádně náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení 

bolestného podle příloh vyhlášky nejvýše na dvojnásobek celkové částky 

bodového ohodnocení; mimořádně náročným způsobem léčení se rozumí 

zejména léčení zahrnující dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév 

nebo dialýzu, 

 vedla ke zvlášť těžkým následkům, zvýší se bodové ohodnocení ztížení 

společenského uplatnění podle příloh této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové 

částky bodového ohodnocení; zvlášť těžkými následky škody na zdraví se 

rozumí takové následky, které podstatně omezují nebo významně mění 

uplatnění v životě anebo znemožňují další uplatnění v životě, a to s ohledem 

na věk poškozeného i jeho předpokládané uplatnění v životě. 

Pokud lze škodu na zdraví hodnotit podle více položek poškození zdraví 

stanovených v přílohách této vyhlášky, bodové ohodnocení těchto položek se sčítá. 

Jedná-li se však o poškození téhož orgánu, nesmí součet bodového ohodnocení 

převýšit bodové ohodnocení za jeho anatomickou nebo funkční ztrátu. 

Výše tohoto odškodnění závisí od lékařského ohodnocení vyjádřeného určitým 

počtem bodů podle tabulek, které tvoří přílohu k uvedené vyhlášce. Jeden bod se 

nyní hodnotí částkou 120,-Kč. Posudek s bodovým ohodnocením vydává zpravidla 
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ošetřující lékař nebo ordinariát chorob z povolání. 

Ve zvlášť výjimečných případech hodných zvláštního zřetele může odškodnění za 

bolest a ztížení společenského uplatnění nad citované výměry zvýšit jen soud.  

Vyhláška byla vydána na základě společného zmocnění MPSV a ministerstva 

spravedlnosti. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ji zrušil, proto se předpokládá 

v nejbližší době vydání nařízení vlády o odškodnění bolestného a ztížení 

společenského uplatnění podle zákoníku práce. 

 

3.19 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením 

Tato náhrada přicházela dříve v úvahu dost zřídka, nyní ale je častější. Jde 

o náklady, které vzniknou poškozenému zaměstnanci nad rámec bezplatného 

lékařského ošetření, poskytnutých léků apod. V praxi jde často např. i o zvýšené 

náklady na stravování, zejména v důsledku některých chorob z povolání nebo diet, 

o zvýšené náklady na některé zdravotnické pomůcky nebo prostředky, které nejsou 

zcela hrazeny, např. speciální obuv, sluchové aparátky, speciální protézy, vozíky 

apod. Mezi tyto náklady se mohou zařadit i náklady, které vznikají příbuzným 

postiženého zaměstnance např. návštěvou nemocného v nemocnici apod. Zásadně 

se však musí zúčtovávat takové náklady jako úhrada prokazatelně již vzniklých 

nákladů, nelze např. do budoucna poskytovat příbuzným paušální částku na náklady 

spojené s dopravou na návštěvu postiženého v nemocnici. 

 

3.20 Náhrada věcné škody 

Ve většině případů představuje věcná škoda poškození oděvů nebo hodinek či jiných 

předmětů, které měl zaměstnanec v okamžiku vzniku škodné události u sebe. 

Nakonec může jít i o ztrátu peněz nebo některých jiných předmětů. 

Zaměstnanec, který uplatňuje náhradu věcné škody, musí prokázat, že mu 

vznikla věcná škoda a že tato škoda vznikla následkem pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání. Musí se prokázat, že v okamžiku vzniku škody měl 

zaměstnanec poškozené nebo ztracené věci u sebe. Pokud jde o poškozené věci, 

nebude asi důkaz činit v praxi vážnější problémy, zejména tehdy, když půjde o běžné 

věci, o kterých je známo, že je zaměstnanec používá při své práci. V případě ztráty 

předmětů je situace poněkud obtížnější a zde je třeba vycházet z hodnověrného 

zaměstnancova tvrzení, které závisí především na okolnostech, které nastaly při 

poškození na zdraví. Zásadně však platí, že zaměstnanec má právo na náhradu 

skutečné škody. Proto se při určení její výše vychází z ceny v době poškození, pokud 

ji zaměstnavatel neodčiní uvedením do předchozího stavu (např. nezajistí opravu 

poškozených hodinek apod.). Doporučuje se, aby vždy zaměstnavatel se 

zaměstnancem předem dohodl způsob úhrady věcné škody. 

Starý judikát R 3 Cz 49/71 k problematice věcné škody upřesnil „Náklady, které 

vznikají poškozené tím, že pro následky pracovního úrazu nemůže obstarávat svou 

domácnost, kterou před úrazem obstarávala, a musí z ní tyto práce nebo jejich část 

vykonávat někdo jiný, byť i příslušník rodiny, tedy také manžel, který tyto práce před 

úrazem nevykonával, nutno zahrnout pod pojem věcné škody podle ustanovení 
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§ 193 odst. 1 písm. d) starého ZP. Výši tohoto nároku je třeba určit podle objektivních 

hledisek, tedy podle obecné hodnoty těchto prací (např. podle příslušných mzdových 

předpisů pro pracovnice v domácnosti) a nikoliv podle výdělku příslušníka rodiny, 

který tyto práce koná místo poškozené.“ 

 

3.21 Práva pozůstalých na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s 

léčením 

Tato náhrada vychází ze stejných principů jako náhrada účelně vynaložených 

nákladů spojených s léčením postiženého zaměstnance, jak je uvedeno výše. 

Neliší se ani co do důkazu ani co do rozsahu. Pozůstalí musí prokázat výši vzniklých 

nákladů spojených s léčením zaměstnance, jenž zemřel na následky pracovního 

úrazu nebo choroby z povolání a které nebyly odpovědným zaměstnavatelem 

k okamžiku smrti vypořádány formou náhrady účelně vynaložených nákladů 

spojených s léčením. 

 

3.22 Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

Tyto náhrady se poskytují tomu, kdo tyto náklady vynaložil, což nemusí být 

v některých případech ani přímý příbuzný. Podle § 376 ZP to jsou zejména 

náklady účtované pohřebním ústavem, hřbitovní poplatky, cestovní výlohy, náklady 

na zřízení pomníku nebo desky a úprava hrobu a jedna třetina přiměřených nákladů 

na smuteční ošacení. 

Náhrada nákladů na zřízení pomníku nebo desky je zde výslovně limitována a nesmí 

přesáhnout částku 20 000 Kč. Náklady na smuteční ošacení a cestovní výlohy se 

hradí jen nejbližší příslušníkům rodiny a domácnosti zemřelého. Dříve se od nákladů 

spojených s pohřbem odečítalo pohřebné poskytnuté jako dávka státní sociální 

podpory. Vzhledem k tomu, že se nyní pohřebné poskytuje pouze nezaopatřenému 

dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte, nic se neodečítá. Neodpočítávají se však 

částky, které obdrží pozůstalí od pojišťovny na základě osobní pojistky zemřelého. 

Zásadně se však hradí pouze přiměřené náklady. Co se rozumí pod pojmem 

přiměřené náklady, nestanoví žádný předpis. Ve většině případů v praxi však ani tato 

otázka nečiní potíže a není sporná. Spory nastávaly dříve kolem nákladů na zřízení 

podmínku, to však bylo vyřešeno, když částka byla zvýšena na 20 000 Kč. 

 

3.23 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých 

Právo na náhradu nákladů na výživu pozůstalých mají pozůstalí, kterým podle 

výslovného § 377 odst. 1 ZP zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen 

poskytovat, a to do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce 

kalendářního měsíce, kdy by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku. Konkrétní 

výčet pozůstalých však ZP nestanoví. Při určování okruhu pozůstalých vycházela 

vždy teorie i praxe ze zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 

Dnes musíme do okruhu těchto osob přiřadit ještě osoby žijící spolu v registrovaném 

partnerství podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost poskytovat 
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výživu musí plynout z vyživovací povinnosti vůči těmto osobám v okamžiku 

zaměstnancovy smrti. Je nesporné, že do okruhu pozůstalých musíme v prvé řadě 

zařadit manžela zemřelého, děti, rodiče, příp. prarodiče. Teoreticky je však možné 

i připustit, že právo vznikne dítěti, které se narodí po smrti svého otce. To vše 

vychází z koncepce vyživovací povinnosti podle zákona o rodině. 

V praxi často vzniká otázka, jestli lze do okruhu výše uvedených nejbližších 

příbuzných zemřelého přiřadit i druha nebo družku. Otázka byla již před lety 

vyjasněna, když tehdejší Nejvyšší soud ve Sborníku III. shrnul závěry ostatních 

soudů a konstatoval, že nelze přisvědčit názorům, že pod pojmem pozůstalí mají být 

zahrnuty pouze osoby, které podle zákona o rodině mají nárok na výživné, popřípadě 

osoby, které mají nárok na důchod pozůstalých ve smyslu předpisů o důchodovém 

pojištění. Zdůraznil, že tyto názory jsou namnoze motivovány snahou, aby okruh 

pozůstalých nebyl příliš široký a byl vymezen především příbuzenskými vztahy 

a vytkl jim, že nepřihlížejí v dostatečné míře ke smyslu a účelu pracovněprávní 

úpravy týkající se odškodňování pozůstalých po zemřelém následkem pracovního 

úrazu nebo nemoci z povolání.  

Poskytováním náhrady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý výživu poskytoval 

nebo byl povinen poskytovat, mají být totiž v rozsahu náhrady na výdělku, jež by 

zemřelému příslušela, zajištěny běžné životní potřeby osob, které se v době smrti 

zaměstnance fakticky podílely na výsledcích jeho pracovní činnosti. Ke splnění této 

zákonné podmínky se vyžaduje, aby šlo skutečně o pravidelné a soustavné 

poskytování prostředků na výživu, a to v penězích nebo poskytováním jiných 

prostředků určených k uspokojování běžných životních potřeb. Tato podmínka by 

nebyla splněna, kdyby šlo pouze o občasné poskytování darů. 

Při posuzování okruhu oprávněných osob, kterým zemřelý poskytoval výživu, 

je tedy třeba vycházet z faktického stavu, takže příbuzenský či jiný vztah 

takové osoby k zemřelému je zde nerozhodný. Přitom okruh osob, kterým zemřelý 

poskytoval výživu, je v každém konkrétním případě, závislý na zjištění, zda a v jakém 

rozsahu zemřelý dotyčnému výživu poskytoval. Z toho tedy vyplývá, že i druh nebo 

družka nebo dokonce jejich děti pokud žily ve společné domácnosti se zemřelým, 

právo na výživu pozůstalých mají, pokud splňují podmínku § 377 odst. 1 ZP, tedy že 

v okamžiku smrti jim zemřelý poskytoval výživu. 

Již judikát R 11/70 v právní větě zobecnil „Náhrada nákladů na výživu pozůstalých 

náleží i pozůstalé družce zemřelého pracovníka, pokud s ním žila ve společné 

domácnosti, společně s ním hospodařila a pečovala o společnou domácnost. Žily-li 

v jejich společné domácnosti také nezletilé děti družky, pak sama skutečnost, že děti 

měly nárok na výživné vůči svému otci a také je dostávaly, nevylučuje, že jim zemřelý 

výživu poskytoval; tak tomu bylo i tehdy, jestliže výživu těchto dětí poskytovanými 

prostředky jen doplňoval nebo zlepšoval.“ 
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3.24 Východiska právní úpravy výpočtu náhrady nákladů na výživu 

pozůstalých 

Novinkou druhého zákoníku práce je, že konečně po dlouhých letech právní nejistoty 

dává konečně § 377 ZP návod, jak postupovat při stanovení výše náhrady za ztrátu 

na výživu pozůstalých.  

Po celou dobu platnosti starého zákoníku práce totiž na rozdíl od tehdejších § 194 a 

§ 195 starého ZP (náhrada za ztrátu na výdělku) nedávalo § 199 starého ZP 

pojednávající o náhradě na výživu pozůstalých bližší návod, jak postupovat při 

vlastním výpočtu této náhrady. Původně sice § 199 starého ZP obsahoval zmocnění 

pro MPSV, aby stanovilo vyhláškou postup výpočtu této náhrady. Když se tak nestalo 

ani po 30letech účinnosti ZP, bylo toto zmocnění v roce 1994 z textu ustanovení 

vypuštěno.  

Praxe totiž vždy vycházela z judikatury soudů a soudy původně při výpočtu částek 

příslušejících jednotlivým pozůstalým používaly často tzv. dílovou teorii (bylo jich 

několik typů), která za základ výpočtu brala částku (tedy výši průměrného výdělku), 

do níž by se poskytovala náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti, se rozdělila na samostatné díly tak, aby např. jeden díl patřil 

pozůstalému manželovi, jeden díl dítěti, jeden díl zemřelému a jeden díl se ponechal 

na výdaje spojené s provozem domácnosti. Od dílu pozůstalého manžela se 

v případě, že šlo o ženu, odečetl vdovský důchod a zbytek představoval onu náhradu 

na výživu pozůstalé manželky. Od dílu dítěte se odečetl sirotčí důchod a postupovalo 

se obdobně. Díl zemřelého samozřejmě propadal. Díl na společnou domácnost se 

naopak vyplácel v plné výši. 

Judikatura již před lety tyto tzv. „dílové teorie“ jako pomocný postup výpočtu 

náhrady nákladů na výživu pozůstalých odmítla a zaujala jednoznačný názor, že 

rozsah nákladů na výživu pozůstalých je určen výhradně rozsahem výživného, které 

by náleželo oprávněné osobě podle předpisů zákona o rodině. Proto rozhodujícími 

veličinami pro výpočet této náhrady byl průměrný výdělek zaměstnance před 

vznikem škody, tedy před smrtí, výdělek či jiný příjem pozůstalého manžela 

(zpravidla manželky) a výše důchodů přiznaných pozůstalým, tj. zejména výše 

vdovského důchodů a výše sirotčích důchodů. Soudy při výpočtu této náhrady 

postupovaly na základě své volné úvahy v intencích zákona o rodině jako v případě, 

kdy se stanoví výše výživného. Tak tomu bylo zhruba do roku 2000.  

V roce 1999 zasáhl do teorie i praxe soudů Ústavní soud v Nálezu publikovaném pod 

č. 192/1999 Sb., v kterém deklaroval – jak zdůraznil – ústavně konformní interpretaci 

§ 202 odst. 2 starého ZP a dospěl k závěru, že existuje propojení § 195 a § 199 odst. 

2 starého ZP, které vede k závěru, že valorizace náhrady za ztrátu na výdělku má za 

následek i valorizaci náhrady nákladů na výživu pozůstalých. Ústavní soud v právní 

větě zobecnil, že: „Mechanizmus stanovení celkové výše náhrady na výživu 

pozůstalých se přitom dle § 199 odst. 2 ZP odvíjí od určení částky, do které by 

příslušela zemřelému náhrada za ztrátu na výdělku podle § 195, která je ale ve 

smyslu § 202 odst. 2 valorizována (pokud vláda své oprávnění dané zákonným 

zmocněním využije). Propojení uvedených § 199 odst. 2, § 195 a § 202 odst. 2 ZP 

pak vede k ústavně konformní interpretaci § 202 odst. 2, dle níž valorizace náhrady 
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dle § 195 má podle § 199 odst. 2 za následek i zvýšení částky, vymezující náhradu 

nákladů na výživu pozůstalých.“ 

Podle výše citovaného Nálezu Ústavního soudu je evidentní korelativní 

souvztažnost mezi náhradou za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti a náhradou nákladů na výživu pozůstalých. V základu obou těchto 

práv je vazba na pracovní poměr a v jeho rámci na vzniklý pracovní úraz či nemoc 

z povolání, jež má za následek pokles výdělku zaměstnance, postihují jej samotného 

nebo v případě jeho smrti pozůstalé, odkázané na něj výživou. Právo na náhradu 

nákladů na výživu pozůstalých je, tudíž odvozeno od stejné škodní události jaká 

opravňuje k uplatnění práva na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti práce. 

Na tento Nález Ústavního soudu navázal Nejvyšší soud v judikátu 21 Cdo 239/2000. 

Tato judikatura vedla k závěru, že pro výpočet průměrného výdělku zaměstnance 

před smrtí platí stejný postup jako při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti podle § 194 starého ZP nebo náhrady za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti ve smyslu § 195 starého ZP. Okamžik smrti 

zemřelého je tedy okamžikem vzniku škody, okamžikem, od kterého vzniká 

pozůstalým právo na náhradu nákladů na výživu pozůstalých.  

Následně se pak Nejvyšší soud v rozsudku Jc 212/2002 21 Cdo 773/2002 zabýval 

i otázkou, z jakého průměrného výdělku je třeba vycházet za situace, kdy 

zaměstnanec zemře na následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v době, 

kdy pobírá náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Pro ten 

případ judikoval, že se musí vycházet z průměrného výdělku (byť již předtím 

několikrát valorizovaného), do kterého je poskytována náhrada za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti.  

V návaznosti na to vše pak ještě za účinnosti starého zákoníku práce došlo na 

základě poslaneckého návrhu vzneseného při projednávání tzv. druhé euronovely 

starého zákoníku práce provedené zákonem č. 46/2004 Sb., (bezesporu vedeného 

snahou uvést v život výše citovaný Nález ÚS) ke změně tehdejšího § 202 odst. 2 

starého ZP, kde na konci textu byla vložena věta „to se vztahuje i na náhradu na 

výživu pozůstalých.“  

Tím byl dán zákonný prostor vládě pro valorizaci náhrady nákladů na výživu 

pozůstalých. První valorizace na základě tohoto nového zmocnění proběhla 

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

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

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

skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady). Vlastní 

podstata právní úpravy náhrady nákladů na výživu pozůstalých však ve starém 

zákoníku práce měněna nebyla. 
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3.25 Náhrada na výživu pozůstalých v současné době 

Zákoník práce vyšel z výše popsaných judikátů a pokusil se je převést do právní 

úpravy. Na základě toho vzniklo první ustanovení (§ 377 ZP) popisující skutečný 

postup při stanovení výše náhrady na výživu nákladů pozůstalých.  

V § 377 odst. 2 ZP se stanoví, že náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší 

pozůstalým ve výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance zjištěného před 

jeho smrtí, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat jedné osobě, 

a 80 % tohoto průměrného výdělku, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen 

poskytovat více osobám. Tato právní věta asi nepůsobí v praxi výkladové 

problémy. V okamžiku, kdy zjistíme kolik je pozůstalých, zjistíme i jakou část 

průměrného výdělku zemřelého můžeme rozdělit pro účely náhrady nákladů na 

výživu pozůstalých. V případě, že pozůstalou bude jen jedna osoba (např. manžel 

nebo dítě) pak mu přísluší 50 % průměrného výdělku zemřelého. V případě, že 

pozůstalých bude více (např. manželka a dítě nebo manželka a dvě děti) pak jim 

bude příslušet 80 % průměrného výdělku. Průměrný výdělek se stanoví podle zásad 

obsažených v § 351 a násl. ZP.  

Dále platí podle § 377 odst. 2 třetí věta ZP, že od částek připadajících na 

jednotlivé pozůstalé se odečte důchod přiznaný pozůstalým. K tomuto 

poznámka. Předchozí věta, jak je uvedeno výše, stanoví jako východisko částku 

80 % průměrného výdělku zemřelého pro více pozůstalých a tato věta pojednává 

o částkách připadajících na jednotlivé pozůstalé. Zákonodárce ale již zcela mlčí 

o tom, jestli se má oněch 80 % průměrného výdělku zemřelého rozdělit, jestli se mají 

podělit stejným dílem nebo např. manželce polovina a dětem čtvrtiny z oněch 80 % 

průměrného výdělku.  

Víme totiž z důchodového pojištění, že odhlédneme-li od základní výměry vdovského 

(vdoveckého) důchodu a sirotčího důchodu, které jsou stejné, že výše procentní 

výměry je u pozůstalostních důchodů rozdílná. Výše procentní výměry vdovského 

a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo ID III. stupně, na 

který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti, nebo 50 % procentní 

výměry ID I. nebo II. stupně po poživateli tohoto důchodu, který ke dni smrti 

nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na ID III. stupně nebo 

podmínky nároku na starobní důchod. Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 

40 % procentní výměry starobního nebo ID III. stupně, na který měl nebo by měl 

nárok zemřelý v době smrti, nebo 40 % procentní výměry ID I. nebo II. stupně po 

poživateli tohoto důchodu, který ke dni smrti nesplňoval podmínku potřebné doby 

pojištění pro nárok na ID III. stupně nebo podmínky nároku na starobní důchod. 

Proto jsou také v praxi sirotčí důchody nižší než vdovské.  

To pak při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých znamená, že náhrada 

příslušející pozůstalé vdově je vždy nižší než náhrada příslušející pozůstalému dítěti 

a to může být onou mezní hranicí sporu a vzniku střetu zájmů jednotlivých 

pozůstalých. 

Nejvyšší soud v rozsudku 21 Cdo 890/2003 zdůraznil, že „Střet zájmů mezi rodiči 

a nezletilými dětmi ve smyslu § 37 zák. o rodině je dán i v případě pouhé 

pravděpodobnosti střetu zájmů, tedy jestliže střet zájmů pouze hrozí; o takovou 
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situaci se jedná vždy, uplatňuje-li rodič a nezletilé dítě v občanském soudním řízení 

nároky, jejichž základ, popř. výše jsou vzájemně podmíněny.“ K tomu pak ještě 

vysvětlil, že v případě, nemůže-li dítě zastoupit žádný z rodičů, protože hrozí střet 

jejich zájmů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při 

určitém právním úkonu zastupovat.  

Jak bylo zmíněno úvodem, náhrada nákladů na výživu pozůstalých však nepřísluší 

pouze manželovi a dětem, ale může příslušet i jiným pozůstalým a zde může hrozit 

ještě vážnější střet zájmů, např. v případě, kdy pozůstalý měl z prvního manželství 

dvě nezletilé děti, ke kterým plnil vyživovací povinnost a žil ve společné domácnosti 

s družkou a jejím dítětem, kterým také poskytoval výživu, protože družka nemá nárok 

na vdovský důchod. V takových případech je nejlepší když rozhodne soud. 

Nakonec se ještě v posledním odstavci § 377 ZP upřesňuje, že při výpočtu náhrady 

nákladů na výživu pozůstalých se vychází z průměrného výdělku zemřelého 

zaměstnance a že náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých nesmí však úhrnem 

převýšit částku, do které by příslušela zemřelému zaměstnanci náhrada za ztrátu na 

výdělku podle § 371 ZP, a nesmí být poskytována déle, než by příslušela zemřelému 

zaměstnanci podle § 371 odst. 6 ZP.  

Konstatování zákonodárce, že při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se 

vychází z průměrného výdělku zemřelého zaměstnance, je zcela nadbytečné, neboť 

vyplývá ze samotné podstaty této náhrady. Stejně tak je bezesporu nadbytečné 

opakování zásady, že náhrada nesmí být poskytována déle, než by příslušela 

zemřelému zaměstnanci podle § 371 odst. 6 ZP, když v odstavci 1 téhož ustanovení 

máme zřetelně stanoveno, že náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší 

pozůstalým do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce 

kalendářního měsíce, kdy by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku. 

V praxi největší problémy působí výklad zásady, že náhrada nákladů na výživu všech 

pozůstalých nesmí úhrnem převýšit částku, do které by příslušela zemřelému 

zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku podle § 371 ZP. Vzhledem k tomu, že 

v odstavci 2 je jasně stanoveno, že náhrada nákladů na výživu pozůstalých se 

stanoví z 50 % nebo 80 % průměrného výdělku pozůstalého a že od těchto částek se 

ještě odečítají pozůstalostní důchody, nemůže náhrada nákladů na výživu 

pozůstalých být vyšší než náhrada za ztrátu na výdělku za situace, když by 

poškozený smrtelný pracovní úraz přežil.  

Závěrem je třeba konstatovat, že § 377 ZP i přes výše uvedené výtky je úspěchem, 

pozůstalí již nemusí řešit svoje práva soudní cestou, jako tomu bylo často v minulosti. 

Velkým úspěchem je také pravidelná valorizace náhrady nákladů na výživu 

pozůstalých, za to patří dík judikatuře soudů. Ustanovení § 377 ZP je tedy přímo 

ukázkovým příkladem toho, jak nám judikatura v praxi pomáhá a jak dotváří pracovní 

právo. 

 

3.26 Jednorázové odškodnění pozůstalých 

Z § 378 ZP vyplývá právo na jednorázové odškodnění pozůstalému manželu 

a nezaopatřeným dětem zemřelého. Každému dítěti přísluší jednorázové 
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odškodnění ve výši 240 000 Kč, manželu též ve výši 240 000 Kč. Rodičům 

zemřelého zaměstnance přísluší právo na odškodnění v úhrnné výši 240 000 

Kč, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti. Jednorázové odškodnění ve 

výši 240 000 Kč přísluší i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil 

v domácnosti pouze jeden rodič. 

Právo na jednorázové odškodnění náleží výhradně pozůstalému manželu nebo 

manželce. Nelze jej proto přiznat druhu nebo družce zemřelého, byť společně 

pečovali o domácnost či dokonce vychovávali dítě. Teoreticky je možné, že 

jednorázové odškodnění bude náležet i dítěti, které se narodí až po smrti 

zaměstnance. 

Druhý ZP vzhledem k tomu, že zvýšil částky jednorázového odškodnění, již nedává 

prostor zaměstnavatelům v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise stanovit 

částky jednorázového odškodnění vyšší.  

 

3.27 Náhrada věcné škody pozůstalým 

Náhrada věcné škody přísluší dědicům zemřelého a při jejím stanovení se vychází ze 

stejných principů jako u náhrady věcné škody postiženému zaměstnanci, jak je 

uvedeno výše. 

 

3.28 Změna poměrů 

Zákoník práce nakonec pamatuje i na situace, kdy se poškození na zdraví v průběhu 

doby změní tak, že náhrada škody si vyžádá nový výpočet odškodnění, které již bylo 

sjednáno a je poskytováno. V praxi může jít o případy, kdy se později změní 

zdravotní stav poškozeného například tak, že může vykonávat opět své původní 

povolání a právo na náhradu za ztrátu na výdělku mu zanikne, anebo se naopak 

zhorší jeho zdravotní stav a dojde k dalšímu převedení na jinou práci s nižším 

výdělkem, nebo u pozůstalých, když dojde k zastavení výplaty pozůstalostních 

důchodů apod. Protože k těmto případům dochází převážně s velkým časovým 

odstupem, stanoví zákonodárce v § 390 odst. 1 ZP, že změní-li se podstatně poměry 

poškozeného, které byly rozhodující pro výpočet náhrady škody, může se poškozený 

i zaměstnavatel dovolat změny v úpravě svých práv, popřípadě povinností. 

Judikatura k tomu ale dovozuje, že za podstatnou změnu poměrů nelze pokládat 

změnu mzdového předpisu u zaměstnavatele. To nakonec lze dovodit i z § 390 odst. 

2 ZP, který dává možnost vládě, aby s ohledem na změny, které nastaly ve vývoji 

mzdové úrovně, upravila podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku, 

příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti. To se děje již výše 

zmiňovanými valorizačními předpisy. 

Za podstatnou změnu poměrů však nelze podle judikatury považovat ani 

splnění podmínek pro vznik práva na starobní důchod. V praxi podstatná změna 

poměrů spočívá nejčastěji ve změně zdravotního stavu (ať zhoršení či zlepšení) 

anebo v tom, že zaměstnanec sám požádá o přiznání starobního důchodu nebo 

předčasného důchodu. Za podstatnou změnu poměrů se podle judikatury dnes již ani 

nepovažuje fakt, že zaměstnanec ukončí pracovněprávní vztah a začne podnikat. 
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Pro vlastní uplatnění podstatné změny poměrů ve smyslu § 390 odst. 1 ZP je důležité 

na základě čeho poškozený stanovenou náhradu škody pobíral. Je-li tomu na 

základě soudního rozhodnutí, pak dovolávat se podstatné změny poměrů znamená 

nové soudní řízení a zabere další čas. U mimosoudní dohody je však situace 

poněkud jednodušší, neboť odvisí od dohody zaměstnavatele a zaměstnance. 

 

3.29 Regresní nárok zaměstnavatele 

Z principu objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci 

pracovním úrazem vyplývá, že zaměstnavatele nese odpovědnost za výsledek, 

i když škodu nezavinil. Zaměstnavatel odpovídá tedy i v případech, jestliže k úrazu 

došlo zaviněním spoluzaměstnance poškozeného, zaměstnance jiného 

zaměstnavatele nebo zavinění občana jako fyzické osoby. Jestliže poškozený 

zaměstnanec využije práva volby mezi odpovědnými subjekty a bude-li škodu 

požadovat (třeba proto že to považuje za výhodnější) po zaměstnavateli, nemůže 

zaměstnavatel poukazovat na to, že škodu způsobil svým zaviněním někdo jiný, 

a musí škodu poškozenému zaměstnanci uhradit. Teprve poté vznikne 

zaměstnavateli právo na náhradu vůči tomu, kdo za škodu odpovídá podle 

občanského zákoníku. Rozsah tohoto regresního nároku je dán rozsahem plnění, 

které by poškozený zaměstnanec obdržel podle občanského zákoníku, kdyby škodu 

požadoval po subjektu odpovědného podle občanského zákoníku, což nemusí být 

vždy shodné s nároky podle ZP. 

Pokud pojišťovna nahradila za zaměstnavatele škodu, přechází na ni právo 

zaměstnavatele na náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za takovou škodu 

odpovídá. Zaměstnavatel je povinen vůči jinému toto právo zabezpečit. Tyto případy 

se v praxi vyskytují nejčastěji u škod způsobených při dopravních nehodách, které 

zavinili cizí osoby a které se nejprve hradí z pojistek jejich zákonného (smluvního) 

pojištění odpovědnosti za škodu při provozu motorových vozidel. 

Odpovědnost za škodu vzniklou nemocí z povolání není odvozována ze zjištění, kde 

(u kterého zaměstnavatele) škoda vznikla, ale za škodu způsobenou nemocí 

z povolání odpovídá zásadně ten zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec pracoval 

naposledy za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen, a je 

lhostejno, jestli u tohoto zaměstnavatele pracoval krátkou, třeba i zanedbatelnou 

dobu. Toto je odchylná úprava odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou 

nemocí z povolání v porovnání s odpovědností za škodu vzniklou pracovním úrazem, 

má za následek i odchylnou úpravu postihu zaměstnavatele, který škodu uhradil. 

Onemocnění nemocí z povolání je výsledkem expozice podmínkám, za nichž nemoc 

z povolání vzniká, po celou dobu, po kterou byl zaměstnanec těmto podmínkám 

vystaven. Jestliže zaměstnanec pracoval za podmínek, za nichž vzniká nemoc 

z povolání, u více zaměstnavatelů, může zaměstnavatel, který zaměstnanci škodu 

uhradil, požadovat poměrnou část náhrady po všech, u nichž se prokáže, že zde 

zaměstnanec pracoval za podmínek, z nichž nemoc z povolání vzniká. Dnes 

s ohledem na zákonné pojištění zaměstnavatelů za škodu při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání (viz dále) se v praxi jedná především o úhradu mezi Českou 

pojišťovnou a Kooperativou, jakožto nositeli pojištění.  
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3.30 Průměrné výdělky ve více pracovněprávních vztazích 

U zaměstnance, který je v době pracovního úrazu nebo zjištění nemoci z povolání 

v několika pracovních poměrech nebo je činný na základě dohody o práci konané 

mimo pracovní poměr, se při stanovení náhrady za ztrátu na výdělku vychází 

z průměrných výdělků dosahovaných ve všech těchto pracovněprávních vztazích, 

a to po dobu, po kterou měly trvat. 

Z toho vyplývá, že poškozený zaměstnanec nemusí svůj výdělek dosahovat pouze 

za práci, kterou koná u zaměstnavatele, u něhož došlo k pracovnímu úrazu. Pracuje-

li v několika pracovních poměrech nebo je činný na základě dohody o práci konané 

mimo pracovní poměr nebo vykonává-li, vedle práce konané v pracovním poměru, 

soustavnou činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (OSVČ) vychází se 

při stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku z průměrných výdělků všech těchto 

pracovněprávních vztahů. Také tyto příjmy mohou být ovlivněny tím, že pracovní 

schopnost zaměstnance byla následkem pracovního úrazu, který utrpěl v pracovním 

poměru, snížena nebo omezena, a že tedy zaměstnanec není schopen v dalších 

pracovních poměrech nebo při svém podnikání dosahovat pro své zdravotní 

postižení způsobené pracovním úrazem takových příjmů, které by odpovídaly 

výdělku, jenž měl před poškozením. Má-li zaměstnanec souběžně více pracovních 

poměrů nebo vykonává-li vedle pracovního poměru rovněž činnost konanou vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost, nelze náhradu za ztrátu na výdělku určovat 

v každém z těchto pracovněprávních vztahů izolovaně zvlášť, jako by jiných 

pracovněprávních vztahů nebylo.  

Zásada, že zaměstnanci musí být uhrazena skutečná škoda, kterou v důsledku 

poškození na zdraví pracovním úrazem utrpěl, vyžaduje, aby se při stanovení 

náhrady za ztrátu na výdělku přihlíželo nejen ke ztrátě na výdělku, ke které 

došlo u zaměstnance v tom jednom pracovněprávním vztahu, ve které utrpěl 

pracovní úraz, ale aby bylo přihlédnuto také k příjmům v dalším (dalších) 

pracovněprávním vztahu. 

 

3.31 Omezení trvání pracovního poměru nebo dohody 

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

v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při výkonu práce na základě 

dohody o pracovní činnosti uzavřené na dobu určitou, přísluší náhrada za ztrátu na 

výdělku jen do doby, kdy měl tento pracovněprávní vztah skončit. Po této době 

přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, jestliže je možné podle okolností předpokládat, 

že postižený by byl i nadále zaměstnán. Ostatní práva vyplývající z odškodnění 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání tím nejsou dotčena.  

V praxi jsou běžné případy, kdy zaměstnanec, který uzavřel pracovní poměr na dobu 

určitou, byl do té doby pravidelně zaměstnán a hlavním základním zdrojem jeho 

příjmů byla výdělečná činnost, za těchto okolností lze důvodně předpokládat, že by 

po uplynutí sjednané doby, kdyby nedošlo k pracovnímu úrazu, byl opět zaměstnán. 
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Nelze-li toto dovodit, náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovního poměru 

na dobu určitou zaměstnanci nenáleží.  

K uvedenému viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2023/2005 „Nebude-li zjištěno, že by 

poškozený zaměstnanec byl po skončení pracovního poměru na dobu určitou dále 

zaměstnán – kdyby nedošlo k pracovnímu úrazu – u téhož zaměstnavatele, nemá 

nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, vycházejí z jeho příjmů u dosavadního 

zaměstnavatele v pracovním poměru na dobu určitou; majetkovou újmu vyvolanou 

pracovním úrazem lze vyjádřit jen pomocí takového výdělku, který by prokazatelně 

dosahoval při dalším zaměstnávání u téhož zaměstnavatele a který v příčinné 

souvislosti s pracovním úrazem ztratil.“ 

Utrpí-li pracovní úraz nebo byla-li zjištěna nemoc z povolání u poživatele starobního 

důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, přísluší mu náhrada 

za ztrátu na výdělku po dobu, pokud nepřestal být zaměstnán z důvodů, které 

nesouvisí s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání; nepracuje-li z důvodů, které 

souvisí s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přísluší mu náhrada za ztrátu 

na výdělku po dobu, po kterou by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu před 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání mohl pracovat. 

Otázka, jak dlouho by zaměstnanec pracoval nebo mohl pracovat, je otázkou 

skutkovou (např. pokud jde o zjištění náplně práce vykonávané před úrazem) 

a právní. K jejímu řešení bývá často zapotřebí odborných znalostí, neboť závěr, 

zda a jak dlouho by zaměstnanec mohl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

před pracovním úrazem vykonávat práci, kterou při pobírání důchodu 

vykonával, kdyby neutrpěl pracovní úraz, je otázkou, která přísluší znalci -

 lékaři. 

 

3.32 Postup při projednávání odškodnění 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech nebo nemocech 

z povolání je postavena, jak bylo zdůrazněno výše, na objektivním principu. Tento 

princip je výhodný pro postižené zaměstnance, neboť ti totiž prokazují pouze 

skutečnost, že jim vznikla újma na zdraví nebo že jim byla přiznána nemoc 

z povolání a to vše, že vzniklo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním, popřípadě – u nemocí z povolání – za podmínek, z nichž tato nemoc 

z povolání vzniká a je hodnocena podle příslušných předpisů. 

Pokud se týká pracovního úrazu, měl by základní formou průkaznost být řádně 

vyplněný a pravdivě sepsaný záznam o pracovním úrazu. Pokud byl sepsán 

v rozporu se skutečnostmi nebo nebyl sepsán vůbec, je možno i jiným způsobem 

prokázat, že k úrazovému ději došlo v okamžiku, kdy zaměstnanec plnil pracovní 

úkoly nebo vykonával věci související. Mohou zde pomoci svědectví a prohlášení 

osob, které byly úrazu přítomny apod. V případě sporu si může soud vyžádat 

i znalecké posudky odborníků především lékařů. 

Zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec v pracovním poměru v době úrazu, za 

tento jeho pracovní úraz odpovídá. Proto jakmile se dozví, že došlo k úrazu, měl by 

sám zahájit odškodňovací řízení a tedy vyjasnit pro sebe i pro zaměstnance, zda 
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úraz považuje za pracovní či nikoliv. Trochu obtížnější bývá v tomto směru situace 

u nemocí z povolání, protože ta často se může projevit až v době, kdy zaměstnanec 

u odpovědného zaměstnavatele nepracuje a musí se vyjasnit naprosto jednoznačně, 

že tento zaměstnavatel je skutečně tím podlesním, u kterého zaměstnanec pracoval 

za podmínek, ze kterých nemoc z povolání vzniká, aby byla dána zákonná 

odpovědnost. Tyto případy se ale většinou řeší soudní cestou za pomoci znaleckého 

posudku. 

Ale ani zaměstnanec by neměl s žádostí o uspokojení svých práv otálet a měl by svůj 

požadavek zaměstnavateli sdělit pokud možno písemně a co nejdříve. Z tohoto 

podání musí být patrno, jaká škoda zaměstnanci vznikla a jakou náhradu požaduje. 

Poškozený zaměstnanec – zejména v případech, kdy není zcela znalý všech práv – 

může k jednání se zaměstnavatelem zmocnit i jinou osobu advokáta, aby ho 

zastupovala. Ke zmocnění je ovšem třeba písemné plné moci, ze které je patrné, 

k jakým úkonům je zástupce zaměstnance oprávněn. 

V případě, kdy zaměstnanec zjistí, že zaměstnavatel buď sám nezahájil 

o odškodnění jednání či odmítá zaměstnancův požadavek na náhradu škody, 

protože má za to, že za ni neodpovídá nebo protože nesouhlasí s požadovanou výší 

náhrady škody, může se zaměstnanec obrátit s žádostí o pomoc i na svůj příslušný 

odborový orgán, zpravidla závodní výbor, neboť těmto orgánům přísluší ze zákona 

právo vykonávat kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů. Nepomůže-li 

ani tento způsob, je třeba se urychleně obrátit na soud a podat návrh na zahájení 

řízení. 

Jak vyplývá z výše popsaného, není problematika odškodňování pracovních úrazů 

a nemocí z povolání sama o sobě jednoduchá. Často i zaměstnavatelé, kteří např. 

nemají právníky, tápou při výpočtech náhrad za ztrátu na výdělku. Zaměstnanci 

naopak chybují tím, že žijí v mylné představě, že tím, že vyzvali zaměstnavatele, aby 

odškodnil jejich úraz nebo jejich nemoc z povolání, je zahájeno řízení a vše se už 

vyřeší k plné spokojenosti. To ale není pravda. Zákoník práce stanoví pro jednotlivá 

práva lhůty, dokdy musí být uplatněny u soudu, aby nedošlo k jejich promlčení. 

Promlčení práv má totiž za následek, že uplatní-li zaměstnanec své právo po uplynutí 

stanovené lhůty, může zaměstnavatel namítnout promlčení a soud k tomu musí 

z úřední povinnosti přihlédnout, řízení zastavit a právo již přiznat nemůže. Pokud ale 

zaměstnanec uplatní své právo u soudu a v zahájeném řízení pokračuje, pak se 

promlčecí doba zastavila. 

Zákoník práce sice v případě náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 

neschopnosti podle § 370 ZP, náhrady za ztrátu na výdělku za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti podle § 371 ZP a náhrady na výživu pozůstalých 

podle § 377 ZP stanoví, že tyto se obecně nepromlčují, nicméně promlčují se pouze 

práva na jednotlivá plnění, tj. na jednotlivé měsíční splátky. A protože je pro práva na 

náhradu škody dnes stanovena lhůta k uplatnění dva roky ode dne, kdy se 

poškozený dověděl o tom, že škoda vznikla a o tom, kdo za ni odpovídá, může se 

stát, pokud se zaměstnavatel dovolá námitky promlčení, že soud přizná práva pouze 

za dva roky zpět ode dne podání návrhu na zahájení řízení. I když dvouletá lhůta je 

dostatečně dlouhá, v praxi jsou případy, že zaměstnanci čekají se svými právy tak 

dlouhou, až dojde k jejich promlčení. Často to bývá u těžších pracovních úrazů, kdy 
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zbytečně čekají, až budou znát celkovou výši škody u všech svých práv. Přitom 

zapomínají, že lhůta pro jednotlivá práva počíná běžet ode dne, kdy se dozví 

o škodě. Zpravidla se zaměstnanec dozví o škodě vzniklé ztrátou na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti dříve než o právu na náhradu bolestného nebo ztížení 

společenského uplatnění, kdy lékař vydává posudek až v době, kdy je pacient 

doléčen nebo kdy je jeho zdravotní stav ustálen.  

Otázku odškodnění lze vyřešit buď mimosoudní dohodou, tj. dohodou 

zaměstnavatele a zaměstnance nebo přímo soudní cestou. Je pravda, že 

mimosoudní cesta je rychlejší a pokud zaměstnavatel nemá námitek, je výhodnější, 

neboť soudní řízení jsou nejen zdlouhavá, ale i nákladná. V současné době se však 

množí případy v praxi, kdy lidé, kteří mají práva, především na náhradu za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti, dohodnuty pouze mimosoudní cestou, 

jsou často zbytečně poškozováni. To se stává především v případech, kdy se 

zaměstnavatel dostane do finančních obtíží, kdy je likvidován nebo když se sám 

zaměstnanec stane nezaměstnaným. Například v posledním uvedeném případě, kdy 

zaměstnanec se stane nezaměstnaným a má právo na náhradu za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti podle § 371 ZP vázán mimosoudní dohodou na 

pravidelný odpočet od průběžně dosahované mzdy, nemůže mu zaměstnavatel 

žádnou náhradu poskytovat, neboť není splněna základní podmínka, že dochází 

k poklesu výdělku. Naopak ve stejném případě, kdy zaměstnanec má své právo 

zajištěno soudní cestou formou tzv. renty, musí zaměstnavatel vyplácet přiznanou 

částku i nadále bez ohledu na to, zda zaměstnanec momentálně pracuje nebo 

nepracuje, až do doby, než by případně na základě návrhu ze strany zaměstnavatele 

na tzv. podstatnou změnu poměrů ve smyslu § 390 ZP, došlo ke změně soudního 

rozhodnutí. 

Novelou starého zákoníku práce provedenou zákonem č. 231/1992 Sb., byl do textu 

vložen § 205d ZP o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Druhý ZP se na něj odvolává v § 365 ZP. 

Podle tohoto ustanovení a podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví 

podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, jsou 

zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání pojištěni 

u České pojišťovny a.s. nebo u Kooperativy a.s. Zákonné pojištění vzniká dnem 

prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po celou dobu existence 

zaměstnavatele. Nevztahuje se pouze na zaměstnavatele, kteří mají ze zákona 

postavení státního orgánu. Podle této vyhlášky je zaměstnavatel povinen platit 

pojišťovně stanovené pojistné. Na druhé straně však má výhodu v tom, že pojišťovna 

za něj hradí náhradu škody v tom rozsahu, v jakém zaměstnavatel za ni odpovídá, 

a pokud se k tomu zavázala, tak i náklady soudního či mimosoudního projednávání 

škodné události. Pojistné je stanoveno sazbou uvedenou v příloze vyhlášky. 

Vzhledem k tomu, že tato úprava platí až od 1. 1. 1993, vztahuje se zákonné 

pojištění pouze na případy pracovních úrazů a nemocí z povolání vzniklé po tomto 

datu. 
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Nejdůležitější související právní předpisy 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 

 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti 

 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

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

záznamu o úrazu 

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

uplatnění 

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

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání 

 Nařízení vlády č. 439/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu 

pozůstalých (úprava náhrady)  
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4) ZMĚNY V ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ V ROCE 2015 

V souvislosti s nastalými změnami v průběhu řešení projektu předkládáme na 

následujících řádcích stručné shrnutí těchto změn, ke kterým došlo v právní úpravě 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2015. 

Dne 17. srpna 2015 byly v jedné částce Sbírky zákonů publikovány dvě významné 

novely zákonů. Jedná se o zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon 

č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé 

další zákony, a o zákon č. 203/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Obě novely nabyly účinnosti 1. října 2015. V následujících řádcích blíže 

k novele zákoníku práce. 

Hlavním cílem novely zákoníku práce provedené zákonem č. 205/2015 Sb. bylo 

navrácení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí 

z povolání, obsažené dočasně v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do 

části jedenácté zákoníku práce, která obsahuje právní úpravu náhrady škody 

v pracovněprávních vztazích, a provedení adekvátních legislativně technických úprav 

navazující na tuto změnu, včetně přizpůsobení některých pojmů dosud používaných 

v oblasti náhrady škody podle pracovněprávní úpravy terminologii nového 

občanského zákoníku. S tím souvisela celková změna systematiky části jedenácté 

zákoníku práce. Dále byly samozřejmě provedeny některé legislativně technické 

změny, které souvisejí s analýzou současné právní úpravy a které vedou k jejímu 

zpřesnění, ty však nemají věcné dopady.  

Jak vyplývá z názvu zákona č. 205/2015 Sb., novela ruší i dosud neúčinný zákon 

č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, neboť bylo již vloni politicky 

rozhodnuto v rámci Rady hospodářské a sociální dohody, že zákonem o úrazovém 

pojištění zaměstnanců se zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci 

z povolání řídit nebude. Nebylo proto důvodné, aby byl zákon č. 266/2006 Sb., 

o úrazovém pojištění zaměstnanců nadále udržován jako stále platný, leč 

dlouhodobě neúčinný. 

Jak je všeobecně známo, náhrada škody při pracovních úzech a nemocech 

z povolání byla od r. 2006 obsažena v přechodných ustanoveních zákoníku práce. 

Důvodem byla skutečnost, že v době, kdy se připravoval nyní platný zákoník práce, 

který měl nahradit s účinností od 1. ledna 2007 starý zákoník práce č. 65/1965 Sb., 

byl současně připravován i zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, který měl 

rovněž nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2007 a který měl tuto právní úpravu nahradit. 

Záměrem bylo, aby od 1. ledna 2007 bylo zabezpečení zaměstnanců při pracovních 

úrazech a nemocech z povolání realizováno pojistnými dávkami úrazového pojištění 

hrazenými ČSSZ a OSSZ namísto obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

a nároků na náhradu škody upravené v zákoníku práce.  

V rámci projednávání obou návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

však došlo k situaci, že účinnost zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
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zaměstnanců, byla, na rozdíl od účinnosti zákoníku práce, odložena na 1. leden 

2008. Pro toto jednoroční přechodné období bylo proto nutné „zachovat“ 

hmotněprávní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 

v zákoníku práce, aby byla tato materie součástí právního řádu a mohla tak být 

realizována práva poškozených zaměstnanců a pozůstalých. Z toho důvodu byla 

právní úprava odškodňování začleněna do přechodných ustanovení zákoníku práce. 

Postupným odkládáním data nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění však byl 

tento stav zachován až do současnosti a jeho účinnost byla naposledy odložena 

zákonem č. 182/2014 Sb. o další 2 roky na 1. leden 2017. 

Již v r. 2014 sociální partneři na úrovni Rady hospodářské a sociální dohody České 

republiky přijali jednoznačné politické rozhodnutí, podle něhož právní úprava 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání má být i nadále integrální 

součástí pracovněprávní úpravy v zákoníku práce. Z toho důvodu byla také přijata 

uvedená novela zákoníku práce č. 205/2015 Sb. 

Jinou otázkou je institucionální zajištění pojistného systému – tedy zajištění 

konkrétního odpovědného správce (nositele) pojištění odpovědnosti za škodu z titulu 

pracovních úrazů a nemocí z povolání. Podle současné právní úpravy provozuje 

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání Česká pojišťovna a pojišťovna Kooperativa. Tento systém se bude 

provozovat do doby, než se vláda rozhodne jinak. Ministerstvo práce a sociálních 

věcí také již v r. 2014 připravilo pro Radu hospodářské a sociální dohody 

rozhodovací materiál, který obsahoval celkem čtyři varianty řešení. Vzhledem k tomu, 

že sociální partneři se neshodli na nositeli pojištění, rozhodla vláda, že nositelem 

pojištění má být Česká správa sociálního zabezpečení.  

V současné době Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje věcný záměr 

zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovními 

úrazy a nemocemi z povolání. Předpoklad je takový, že po připomínkovém řízení (má 

proběhnout na jaře 2016) schválí věcný záměr zákona vláda a bude se psát vlastní 

zákon, aby mohl nabýt účinnosti nejpozději 1. 1. 2018. 

Nicméně to vše nebrání realizaci novely zákoníku práce. Hmotněprávní úprava 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání existuje a zajištění pojistného 

systému je otázka jiná. Zatím se postupuje podle dosavadní úpravy. 

 

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 

Původně, při novele zákoníku práce v souvislosti s rekodifikací občanského práva 

(k 1. lednu 2014) došlo v části jedenácté zákoníku práce pouze z důvodu převzetí 

nové terminologie použité v novém občanském zákoníku k úpravě § 252 odst. 3 

a 255 odst. 4 (slova "způsobilost zaměstnance k právním úkonům omezena nebo 

byl-li jí zbaven" se nahrazují slovy "svéprávnost zaměstnance omezena“). 

Stávající novela však šla dále, zejména pokud se týká termínu „odpovědnost“. Nový 

občanský zákoník totiž termín „odpovědnost“ používá pouze ve významu „rodičovská 

odpovědnost“, nebo v souvislosti s pojištěním odpovědnosti a sporadicky v některých 

dalších ustanoveních, nikoliv však v rámci úpravy odpovědnostních závazků, kde se 
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používají termíny „závazky z deliktů“, „náhrada majetkové a nemajetkové újmy“ nebo 

„povinnost nahradit škodu“.  

Připomeňme, že to, co jsme až do r. 2014 nazývali v právu občanském a dodnes v 

právu pracovním „odpovědností“, nazýval obecný zákoník občanský z r. 1811 

německým výrazem Haftung, tedy hafften přeloženo do češtiny „dlužným býti“. Po 

r. 1950 se však v českém právu ujal pojem odpovědnost, i v občanském právu byl 

tento pojem vykládán jako sankční povinnost nastupující v případě porušení 

zákonem stanovené povinnosti. Proto v řadě ustanovení byl výraz odpovědnost 

vztahován k povinnosti konat po právu (v souladu se zákonem) a na druhé straně byl 

vztahován i k ustanovením týkajícím se plnění v případě porušení právní povinnosti. 

V právní doktríně ani v judikatuře však výklad toho pojmu nepůsobil žádné problémy. 

Ke změně pojmosloví v oblasti náhrady škody, která ovládla nový občanský zákoník, 

se vyjádřila např. prof. JUDr. Irena Pelikánová CSc., v článku Odpovědnost za škodu 

– trendy a otázky, malý náhled od osnovy občanského zákoníku. Z jejich závěrů 

citujme jedinou, nicméně výstižnou větu „Je politováníhodné, jestliže návrh 

občanského zákoníku odmítá samotný pojem odpovědnost v souvislosti s úpravou 

odpovědnostních závazků“.  

Vzhledem k tomu, že i přes uvedenou kritiku (a dlužno podotknout, že nebyla vůbec 

ojedinělá) občanský zákoník nabyl účinnosti a zavedl nové pojmosloví, musel se mu 

zákoník práce přizpůsobit, neboť Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. k tomu 

zákonodárce přímo zavazuje. Proto také v celé části jedenácté zákoníku práce 

pojednávající dosud o „odpovědnosti zaměstnavatele za škodu „ a o „odpovědnosti 

zaměstnance za škodu“ bylo slovo „odpovědnost“ a všechny jeho další zejména 

slovesné tvary nahrazeny slovy „povinnost k náhradě škody“. 

Další změna, která zaujme uživatele zákoníku práce, je změna názvu celé hlavy 

jedenácté, která se dosud nazývala „Náhrada škody“ a nyní se nazývá „Náhrada 

nemajetkové a majetkové újmy“. I to souvisí s tím, že zákoník práce byl přizpůsoben 

občanskému zákoníku. Nový občanský zákoník neboli osnova totiž důsledně odlišil 

pojmy „majetková újma“ jako škoda na majetku a „nemajetková újma“, u které 

přichází peněžitá náhrada v úvahu jen tehdy, nelze-li tuto újmu odčinit jinak. Z toho 

důvodu i např. formulace nového § 249 odst. 1 věta první ZP, která stanoví dosud, že 

„Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, 

majetku ani k bezdůvodnému obohacení.“ byla přeformulována takto „Zaměstnanec 

je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k majetkové újmě (dále jen „škoda“), 

nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení.“ Věcně nedošlo k žádné změně, 

škoda na majetku se označuje jako majetková újmy a škoda na zdraví jako 

nemajetková újma. Proto také dále používáme známý a v praxi běžně používaný 

pojem škoda ve významu majetková újma. 

 

Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Zde je třeba poznamenat, že právní úprava náhrady škody a nemajetkové újmy 

vzniklé pracovním úrazem a nemocí z povolání je obsažena v dílu 5 hlavy III. části 

jedenácté zákoníku práce, nazvaném Pracovní úrazy a nemoci z povolání, aby 

logicky navazovala na výčet předchozích druhů náhrady způsobených 
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zaměstnavatelem zaměstnanci (obecnou povinnost, náhradu při odvracení škody, 

náhradu za ztrátu odložených věcí). 

Tento díl 5 původně obsahoval tři ustanovení § 269 až § 271 a byl nazván Společná 

ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Ustanovení § 269 ZP 

o náhradě škody v penězích, resp. o uvedení v předešlý stav a o omezení 

odpovědnosti byla přesunuta a zařazena jako nové ustanovení § 275 ZP do 

společných ustanovení na úplný závěr části pojednávající o povinnosti 

zaměstnavatele k náhradě škody způsobené zaměstnanci. 

Ustanovení § 271 ZP obsahující právo zaměstnavatele uplatnit své regresní právo 

vůči tomu, kdo za škodu odpovídá podle občanského zákoníku, bylo ze zákoníku 

práce vypuštěno, protože věcně do pracovněprávní úpravy nepatří, když upravuje 

vztah zaměstnavatele a třetí osoby stojící mimo strany pracovněprávního vztahu. 

Do nového ustanovení § 269 ZP je „překlopen“ obsah stávajícího ustanovení § 366 

ZP. Znění je upraveno opět formulačně, důsledně jsou odstraněny termíny 

odpovědnost a odpovídá. Dále pak nový občanský zákoník neboli osnova důsledně 

odlišil pojmy „majetková újma“ jako škoda na majetku a „nemajetková újma“, u které 

přichází peněžitá náhrada v úvahu jen tehdy, nelze-li tuto újmu odčinit jinak, a to se 

projevilo i zde. Z toho důvodu zákonodárce důsledně stanoví, že zaměstnavatel je 

povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu atd. 

Při přípravě nové právní úpravy byly na základě analýzy jednotlivých ustanovení 

provedeny některé legislativní a legislativně technické změny. Byla upravena 

systematika jednotlivých ustanovení o náhradě majetkové a nemajetkové újmy v celé 

části jedenácté tak, aby lépe odpovídala logickému uspořádání těchto ustanovení po 

jejím doplnění o ustanovení o povinnosti zaměstnavatele nahradit zaměstnanci újmu 

na zdraví. Bylo upraveno zákonné zmocnění, na základě kterého dochází k valorizaci 

náhrad za ztrátu na výdělku a náhrad nákladů na výživu pozůstalých tak, aby 

k valorizaci docházelo pravidelně na základě zákona. Upraveno bylo rovněž 

zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, který stanoví výši náhrady za 

bolest a ztížení společenského uplatnění tak, aby odpovídalo Legislativním pravidlům 

vlády (vydání nařízení vlády) a tím bylo umožněno uvedené náhrady stanovené tímto 

právním předpisem dohodou zvýšit; předpokládá se, že výše bodového ohodnocení 

stanovená nařízením vlády, které nabylo účinnosti též v říjnu 2015 bezprostředně po 

účinnosti novely zákoníku práce. Dále bylo upraveno zmocnění k vydání nařízení 

vlády, kterým se zvyšuje jednorázové odškodnění pozůstalých v závislosti na vývoji 

mzdové úrovně a životních nákladů tak, aby nařízení vlády, kterým se toto zvýšení 

provede, reagovalo na poskytování tohoto odškodnění, které bude příslušet na 

základě soudní praxe podle občanského zákoníku. Toto ustanovení bylo rovněž 

rozšířeno o nárok partnera na jednorázové odškodnění pozůstalých podle zákona 

č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 

zákonů, neboť i mezi těmito partnery vzniká vyživovací povinnost. Doplněna byla 

rovněž ustanovení, která odkazují na pracovní poměr a dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, neboť i zaměstnanci, kterým vznikne újma v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání utrpěného v pracovněprávním vztahu na 

základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, mají nárok na náhradu této 

újmy. Doplněno bylo i ustanovení o délce poskytování náhrady za ztrátu na výdělku 
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po skončení pracovní neschopnosti reagující na právní předpis (zákon č. 155/1995 

Sb.), který „prodlužuje“ věk pro nárok na starobní důchod.  

 

K jednotlivým ustanovením 

Ustanovení § 271a o náhradě za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

a 271b o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti jsou 

doplněna o výslovnou úpravu nároku na náhradu škody i pro zaměstnance, kterým 

tato škoda vznikne nejen při výkonu práce na základě pracovní smlouvy, ale i při 

výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jde 

o zpřesnění textu, neboť nárok na náhradu škody těmto zaměstnancům vzniká 

i podle současné právní úpravy (nyní viz § 271o a 271p); zaměstnavatel je pro případ 

své odpovědnosti i v těchto případech pojištěn. 

Do § 271b odst. 6 o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti je doplněn text, který reaguje na prodlužování délky nároku na starobní 

důchod tak, aby i poškozený, kterému vznikne nárok na starobní důchod později, než 

dovršením věku 65 let, měl nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti za stanovených podmínek i po dovršení tohoto věku. 

V § 271c o náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění je upraven odstavec 

2 obsahující zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, který stanoví výši 

náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění, způsob určování výše náhrady 

v jednotlivých případech a postupy při vydávání lékařského posudku včetně jeho 

náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti. Úprava reaguje na úpravu občanského 

zákoníku tak, aby na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bylo 

možné výši předmětných náhrad zvýšit nad rámec výše stanovené právním 

předpisem. O novém nařízení vlády viz dále. 

Úprava v § 271d – 271f (účelně vynaložené náklady spojené s léčením, náhrada 

věcné škody) nepředstavuje věcnou změnu. Jedná se o legislativně technickou 

změnu související s navrhovanou změnou systematiky. 

Stejně tak úprava v § 271g (náhrada účelně vynaložených nákladů spojených 

s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem) nepředstavuje 

věcnou změnu. Jedná se o legislativně technickou změnu související s navrhovanou 

změnou systematiky. 

V § 271h odst. 1 o náhradě nákladů na výživu pozůstalých je doplněn text, který 

reaguje na prodlužování délky nároku na starobní důchod tak, aby i pozůstalému, 

kterému vznikne nárok na náhradu nákladů na výživu pozůstalých, příslušela tato 

náhrada do doby, kdy by příslušela zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku 

v případě, že by nezemřel.  

Úprava v § 271i (jednorázové odškodnění pozůstalých) spočívá v rozšíření okruhu 

osob, které mají nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých, o nárok partnera 

podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých 

souvisejících zákonů, neboť i mezi partnery vzniká vyživovací povinnost. Upraveno 

bylo rovněž zmocnění k vydání nařízení vlády, kterým se ukládá zvýšit jednorázové 

odškodnění pozůstalých v závislosti na vývoji mzdové úrovně a životních nákladů 
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tak, aby nařízení vlády, kterým se toto zvýšení provede, reagovalo na poskytování 

tohoto odškodnění, které bude příslušet na základě soudní praxe podle občanského 

zákoníku. 

Ustanovení § 271j (náhrada věcné škody) nepředstavuje věcnou změnu.  

Úprava v § 271k – 271o (společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech 

a nemocech z povolání) nepředstavuje věcnou změnu s tím, že nad soubor těchto 

ustanovení je z hlediska systematiky doplněn název oddílu. 

Ustanovení § 271p je doplněno o výslovnou úpravu nároku na náhradu škody i pro 

zaměstnance, kterým tato škoda vznikne nejen při výkonu práce na základě pracovní 

smlouvy, ale i při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. Jde o zpřesnění textu, neboť nárok na náhradu škody vzniká i podle 

současné právní úpravy; zaměstnavatel je pro případ své odpovědnosti i v těchto 

případech pojištěn. 

Úprava v § 271q spočívá v doplnění ustanovení, na které je odkazováno, 

o ustanovení upravující zmocnění k vydání prováděcího předpisu, který stanoví 

minimální výši jednorázového odškodnění pozůstalých. 

Ustanovení § 271r, § 271s a § 271t  nepředstavuje věcnou změnu.  

Ustanovení § 271u obsahující zmocnění k valorizaci náhrad za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti a náhrad nákladů na výživu pozůstalých se upravuje 

tak, že dosavadní možnost, aby vláda provedla valorizaci náhrad, se mění na 

povinnost, která je dosud upravena usnesením vlády č. 302 ze dne 16. března 2005. 

Vzhledem k tomu, že od roku 2005 byla valorizace prováděna v závislosti na 

valorizaci důchodů (procentní výměře), která je prováděna i s ohledem na růst 

životních nákladů, byl tento důvod doplněn i do předmětného zmocnění. Dále bylo 

ustanovení doplněno o dobu, kdy by měla být valorizace prováděna, a to shodně 

s textem § 111 odst. 1 zákoníku práce, který upravuje zvyšování minimální mzdy. 

Vazba na termín valorizace důchodů nebyla záměrně použita, neboť nelze vládu 

vázat, aby valorizaci náhrad prováděla právě v závislosti na valorizaci důchodů. Není 

záměrem vyloučení i jiného způsobu, např. podle růstu průměrného výdělku v daném 

období, který byl používán do roku 2005. 

V ustanoveních § 272 – 275 se jedná především o legislativně technickou změnu, 

která váže na skutečnost, že Hlava IV obsahuje v zásadě společná ustanovení 

týkající se odpovědnosti zaměstnavatele za škodu s tím, že obsahuje i ustanovení 

dosud obsažená v dílu 5, která do ní systematicky patří. Vypuštěno bylo ustanovení 

stávajícího § 271, které věcně do pracovněprávní úpravy nepatří, neboť neupravuje 

vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Ustanovení § 272 stanoví, z čeho se 

vychází při určení výše škody na věci v době poškození nebo ztráty, a doplňuje se 

v souladu s občanskoprávní úpravou o to, že se zohlední i to, co poškozený musí 

k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Ustanovení obsahující 

výklad pojmů „plnění pracovních úkolů“ a „přímá souvislost s plněním pracovních 

úkolů“ byla doplněna o „činnost konanou pro zaměstnavatele na podnět zástupce 

zaměstnanců v Evropské radě zaměstnanců“. Z hlediska systematiky byla do 

společných ustanovení o náhradě škody zařazena i ustanovení upravující cestu do 

zaměstnání a zpět (§ 274a). 
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Nové nařízení vlády 

Dne 26. října 2015 nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 276/2015 Sb., 

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání. 

Nová právní úprava vychází v zásadě z řady zásad a kritérií 12 let platné vyhlášky 

č. 440/2001 Sb., které se v praxi osvědčily, ale zároveň v oblasti hodnocení újmy na 

zdraví uplatňuje zčásti nové principy kladoucí důraz na dopad na kvalitu života, na 

kterých je založena i Metodika Nejvyššího soudu, opírající se o Mezinárodní 

klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví. Do způsobu vymezení bolesti 

a ztížení společenského uplatnění byla promítnuta aktualizace medicínské materie 

se zohledněním některých poznatků z aplikační praxe, došlo ke zpřesnění některých 

věcných řešení a postupů a byla nově stanovena jak výše hodnoty bodu, tak i počet 

bodů v některých jednotlivých případech poškození zdraví, zejména pokud jde 

o ztížení společenského uplatnění.  

V oblasti „bolestného“ přihlíží nové nařízení vlády k Metodice Nejvyššího soudu, a to 

proto, že přístupy k hodnocení bolesti jsou velice specifickou a obtížně 

definovatelnou kategorií. Nicméně Metodika Nejvyššího soudu je zaměřena pouze na 

odškodňování úrazů a nepokrývá oblast odškodňování nemocí z povolání, kterou 

nové nařízení vlády upravuje v příloze č. 2 a č. 4.  

Nová právní úprava nemohla přijmout způsob hodnocení ztížení společenského 

uplatnění, jak je obsažen v Metodice Nejvyššího soudu. Rozhodujícím důvodem bylo, 

že Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (z které vychází 

uvedená Metodika) klade důraz na posouzení kvality jednotlivých oblastí života, které 

jsou v důsledku poškození zdraví zasaženy a naši lékaři, kteří by měli toto ztížení 

společenského uplatnění hodnotit a vydávat na základě hodnocení posudky pro 

poškozené, nejsou v současné době na tuto novou praxi připraveni a proškoleni. 

Nakonec ani systém veřejného zdravotního pojištění nevyžaduje po lékařích znalosti 

výše uvedené Mezinárodní klasifikace, protože nesbírá data dle formátu této 

Mezinárodní klasifikace, ale sbírá data ve formátu dle Mezinárodní klasifikace 

nemocí a přidružených zdravotních problémů, se kterou lékaři dlouhodobě pracují 

a jsou s ní dostatečně obeznámeni. To vše by znamenalo velkou zátěž pro lékaře, 

kteří by museli nejprve podstoupit školení a pořídit si odpovídající softwarové 

vybavení svého počítače, aby vůbec mohli posudky ztížení společenského uplatnění 

vydávat. 

V oblasti ztížení společenského uplatnění navíc ještě Metodika Nejvyššího soudu 

hodnotí jednotlivé oblasti života v procentech, což představuje odklon od způsobu 

bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění, který v ČR existoval desítky 

let a byl ošetřujícím lékařům znám, byl pro ně srozumitelný a snadno aplikovatelný. 

Dalším problémem, který se vyskytl při přípravě nového nařízení vlády, byla 

neúměrně nízká výše náhrady za újmu na zdraví, která v současné době již 

neodpovídá reálným životním nákladům, vzhledem k míře inflace za uplynulých 14 

let, kterým jsou poškození vystaveni. Hodnota jednoho bodu 120 Kč, která byla 

stanovena ve vyhlášce č. 440/2001 Sb., kdy průměrná mzda v ČR dosahovala podle 
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statistických údajů Českého statistického ústavu cca 14 600 Kč, nebyla od roku 2001 

valorizována, a ve vztahu k průměrné mzdě, která dosahuje v současné době cca 

25 000 Kč, je náhrada újmy na zdraví při částce 120 Kč značně poddimenzovaná. 

Proto byla hodnota jednoho bodu navýšena na 250 Kč. 

Cílem nového nařízení vlády bylo také zajistit plynulý přechod systému odškodnění 

bolesti a ztížení společenského uplatnění z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. na systém modernizovaný, který ale 

i nadále bude respektovat individuální hodnocení důsledků poškození zdraví 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Nárok na odškodnění bude podmíněn 

hodnocením specifických skutečností souvisejících s újmou na zdraví, a proto je 

potřebné stanovit specifická kritéria, která by zajišťovala jednotný postup ve 

srovnatelných případech, tj. stanovení výše náhrady za bolest a ztížení 

společenského uplatnění a určování výše náhrady v jednotlivých případech. 

Nová právní úprava - nařízení vlády, kterým se stanoví výše náhrady za bolest 

a ztížení společenského uplatnění v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání, vymezuje základní pojmy jako je bolest a ztížení společenského 

uplatnění, a to se zohledněním psychosociálních konsekvencí poškození zdraví 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Nedílnou součástí stanovení výše 

náhrady za poškození zdraví je zohlednění životních, pracovních, vzdělávacích 

a sociálních potřeb, včetně ztížení jejich dostupnosti pro poškozeného, stanovení 

postupů při bodovém ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění, způsob 

bodového ohodnocení pro určení výše náhrady za bolest a ztížení společenského 

uplatnění, včetně zohlednění mimořádné léčby a komplikací. Dále se nově stanoví 

hodnota jednoho bodu a postup v situacích, kdy před utrpěním pracovního úrazu či 

nemoci z povolání již existovala újma na zdraví z obecných příčin a postup v situaci, 

kdy v průběhu doby dojde k dalšímu zhoršení ztížení společenského uplatnění.  

Zároveň se nařízením vlády stanoví postup při vydávání lékařského posudku 

a náležitosti lékařského posudku o ohodnocení bolesti a lékařského posudku 

o ztížení společenského uplatnění tak, aby hodnocení mělo jednotnou strukturu, bylo 

přezkoumatelné a dávalo spolehlivý podklad pro určení výše náhrady a odškodnění. 

Součástí navrhované právní úpravy jsou čtyři přílohy nařízení vlády. Přílohy č. 1 

a č. 2 obsahují bodové ohodnocení bolesti pro pracovní úraz a nemoc z povolání, 

přílohy č. 3 a č. 4 obsahují bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění 

zapříčiněné úrazem nebo nemocí z povolání. 
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III. VÝZNAM A POTŘEBA ROZVÍJENÍ ZNALOSTÍ SOCIÁLNÍCH 

A EKONOMICKÝCH DOPADŮ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ 

Z POVOLÁNÍ 

 

1) POJMY SOUVISEJÍCÍ S POZNÁVÁNÍM A TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K POZNATKŮM 

A ZNALOSTEM 

Problém je naformulovaná podstatná skutečnost z problémové situace, kterou je nutné 

z objektivních důvodů řešit s určitým vymezeným cílem, přičemž proces řešení vyžaduje 

realizaci informačních, tvůrčích, hodnotících, rozhodovacích a výkonných činnosti a hledání 

metod řešeni. 

Janíček (2013) uvádí, že poznatek je všeobecně chápán jako výsledek poznávacího 

procesu, který zvyšuje informační určitost o konkrétní entitě v určité oblasti zájmu o ni, 

případně objevuje novou entitu. Podle toho, zda poznávací proces má charakter 

experimentálního nebo teoretického modelováni, lze i získané poznatky členit na empirické 

(jsou výsledkem pozorování nebo měření) a teoretické (získávají se v procesu teoretického 

modelováni, zejména výpočtového, jehož základem je matematická teorie). 

Schéma 1: Struktura základních vlastností poznatku 

 
Zdroj: Janíček, P., Marek, P. a kolektiv. 2013. „Expertní inženýrství v systémovém pojetí“. Grada 

Publishing, a. s., str. 50. 

 

Data, informace, poznávací procesy, poznatky, znalosti, vědomosti a dovednosti tvoří 

„informačně-dovednostní soustavu“, jejíž struktura je uvedena v následujícím schéma. 
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Schéma 2: Struktura informačně-dovednostní soustavy 

 
Zdroj: Janíček, P., Marek, P. a kolektiv. 2013. „Expertní inženýrství v systémovém pojetí“. Grada 

Publishing, a. s., str. 56. 

Zatímco poznatek je obecně známá skutečnost, dostupná všem, co se jí zabývají, znalost je 

vztahována ke konkrétnímu jedinci či konkrétní skupině, která ji přijímá za svou. Pro znalosti 

je charakteristické, že existuji jejich základní atributy – viz následující schéma. 

Schéma 3: Struktura základních atributů znalostí 

 
Zdroj: Janíček, P., Marek, P. a kolektiv. 2013. „Expertní inženýrství v systémovém pojetí“. Grada 

Publishing, a. s., str. 53. 

Znalost je zpracovaný poznatek o konkrétní entitě v určité oblasti zájmu, doplněný 

existujícími podstatnými aktuálními skutečnostmi o této entitě, přičemž jedinec či skupina má 

vše natolik osvojené, že to může využívat pro realizaci svých činností. 

Z pohledu teorie systémů poznání je systémovou entitou, protože má tyto systémové 

vlastnosti: strukturovanost, hierarchičnost, otevřenost, dynamičnost, uspořádanost a cílovost. 

Data jsou odrazem a vyjádřením skutečnosti, myšlenek v takové podobě, aby je bylo možno 

uchovávat, zpracovávat a přenášet, s potenciálním cílem vytvářet z nich informace. 

Informace jsou zpracovaná data, která jsou schopna snižovat původní informační neurčitost, 

a tím zvyšovat kvalitu rozhodování nebo snižovat míru rizika spojeného s rozhodováním. 
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2) VÝZNAM ROZVÍJENÍ ZNALOSTÍ O BOZP 

Pro tvorbu politiky BOZP na základě důkazů je důležité shromažďovat spolehlivé, 

včasné a srovnatelné statistické údaje o BOZP, o pracovních podmínkách, kvalitě 

pracovního života, o pracovních úrazech a nemocech z povolání, expozici na 

pracovišti a onemocněních souvisejících s prací, o ekonomické dimenzi a nákladech 

a přínosech v oblasti BOZP. 

Schéma 4: Vliv úrovně BOZP 

 

 

Konkurenceschopnost ekonomiky je podmíněna efektivními činnostmi a je základem 

sociální prosperity společnosti. Vzrůstají-li náklady a jsou-li prostředky alokovány 

nevhodným způsobem, klesá konkurenceschopnost. Zvyšování produktivity 

a výnosnosti značně souvisí s dobrým zdravotním stavem zaměstnanců, s jejich 
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pracovní spokojeností a celkovou kvalitou pracovního života. Zdraví a spokojenost by 

měly být primárními cíli jak jednotlivců, tak i celé společnosti. Celou řadou 

renomovaných domácích i zahraničních výzkumů je dlouhodobě prokazováno, že 

dobré pracovní podmínky, vhodné a zdravotně příznivé pracovní prostředí mají 

značný vliv na kvalitu výstupů a výsledné ekonomické efekty. Lepší porozumění 

ekonomickým a sociálním dopadům (pozitivním i negativním) může napomoci při 

vytváření celkové politiky v oblasti BOZP. 

Snahou společnosti je minimalizovat počet negativních jevů a velikost jejich důsledků 

na člověka i na prostředí a přírodu. Je tedy žádoucí, aby se souběžně s návrhy 

nových technických objektů a nových technologií taktéž zdokonalily i přístupy 

a metody vedoucí ke zvyšování jejich bezpečnosti a spolehlivosti. Tento požadavek 

je důležitý jak v současnosti, tak i v blízké budoucnosti, protože vývojové trendy 

v technice směřují k návrhům složitých a komplexních technických objektů 

s výkonnými řídícími soustavami, k novým technologiím a k používání nových 

materiálů. Současně se zpřísňují požadavky na ochranu životního prostředí, které je 

rozsáhlou celosvětovou industrializací značně a mnohdy nevratně poškozováno 

v lokálních i globálních rozměrech. 

Při stanovování cílů, priorit a konkrétních opatření je důležité prosazovat harmonický 

rozvoj všech tří hlavních pilířů úrovně BOZP ve společnosti. Jedná se o kvalitní 

právo (předpisy, uplatňování, kontrola, vymahatelnost), vhodné motivování 

a posilování změny postojů (výchova vzdělávání, informace, motivační faktory 

a nástroje) a o efektivní vynakládání dostatečných zdrojů na prevenci při 

současném snižování celospolečenských nákladů a ztrát vznikajících při haváriích, 

nehodách, úrazech a nemocech v souvislosti s pracovní činností. 

Ekonomické faktory jsou důležité při všech rozhodovacích procesech, ale při 

rozhodování, které se týká zdravotních a bezpečnostních aspektů práce, často 

dochází ke konfliktu mezi ekonomickým pohledem a etickými hodnotami 

a humánními hledisky. Podpora ekonomické motivace k zlepšování BOZP může 

přinést efektivnější výsledky. Nemoci z povolání, pracovní úrazy a havárie způsobují 

finanční ztráty, které se rovnají několika procentům hrubého národního produktu. Na 

úrovni pracoviště se ztráty projevují nemocností (absencí), předčasným odchodem 

do důchodu, vysokou fluktuací a celou řadou nepřímých nákladů. 

Investice do bezpečnosti jsou trochu odlišné od tradičních rozhodovacích problémů 

o investicích. V případě investic do bezpečnosti investujeme dnes do opatření, jež 

v budoucnu sníží náklady na nehody a úrazy po dobu životnosti systému. Kladný 

budoucí tok peněžních prostředků se nejeví jako výsledek investice, ačkoli snížení 

v budoucích nákladech na provoz systému by se tak dalo pojmout. 

Náklady vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání představují významnou 

část HDP. 

Analýza nákladů a přínosů je všeobecně považována za důležitý nástroj pro 

rozhodování na úrovni státní správy při přípravě právních předpisů a politiky BOZP. 

Mají-li být zavedeny dobře fungující právní předpisy, je potřeba mít k dispozici 

potřebné informace, umožňující vytvořit si hodnověrný a jasný obrázek o sociálních 

a ekonomických dopadech připravovaných ustanovení a požadavků. 
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Jednu ze závažných a neopomenutelných součástí analýzy nákladů a přínosů tvoří 

sociální aspekty, přestože jsou dopady do sociální oblasti velice obtížně finančně 

vyčíslitelné. Jde o takové položky jako cena lidského života, bolestné, ztížené 

pracovní uplatnění, ztráta zaměstnání a kariérního postupu, trvalé nebo dlouhodobé 

změny zdravotního stavu (diety, změny emocionálního a sexuálního života, pocity 

strachu a ohrožení). 

Jednotliví pracovníci často při posuzování rizika a možného prospěchu berou 

v úvahu potřebný čas, pracovní pohodu a výši výdělku. Při rozhodování na 

makroekonomické úrovni, při politickém rozhodování, se nevyhnutelně přihlíží 

i k těmto faktorům, ale musí se vzít v úvahu i hodnotové ukazatele. Znamená to 

uvažovat hodnotu ušetřených životů a odmítnout taková řešení, kdy hodnota 

ušetřených životů bude nižší než cena na vyloučení smrtelného úrazu. Aplikace 

analýzy nákladů a přínosů umožňuje: 

 zavést transparentní způsob rozhodování, 

 založit rozhodování na posouzení jednotlivých rizik, 

 dosáhnout konzistence rozhodování v čase a mezi různými typy pracovišť. 

Analýza nákladů a přínosů vychází z materiálního i z finančního ocenění ztrát 

vznikajících smrtelnými, těžkými i ostatními pracovními úrazy. To vyžaduje stanovení 

ekonomické hodnoty lidského života, případně zhoršení zdraví v důsledku 

pracovních činností. Řada lidí i pracovníků v oblasti BOZP však považuje tento 

monetární přístup za neetický a nehumánní, protože žádná finanční částka nemůže 

plně kompenzovat ztrátu života nebo zhoršení zdraví. Je však třeba si uvědomit, že 

při posuzování efektivnosti bezpečnostních opatření pracujeme s hodnotou lidských 

životů ušetřených díky těmto opatřením, nikoliv s hodnotou života určitého jedince. 

Význam konzistentního rozhodování není pouze v teoretické rovině. Jestliže 

v případě omezených zdrojů jsou tyto alokovány tam, kde je riziko malé, je 

efektivnost opatření nízká. Kromě hodnoty vyplývající z ušetření životů a zdraví 

pracovníků, je však třeba na straně přínosů uvažovat i nepřímé přínosy vyplývající 

z lepší technologie, zvýšení produkce apod. 
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3) OCEŇOVÁNÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ 

Nejdůležitější pojmy v rámci vymezování ceny života a zdraví 

Základní definice zdraví je v obecné poloze vymezena WHO jako „stav úplné fyzické, 

duševní a sociální pohody, nejen jako nepřítomnost nemoci nebo vady“1. Holčík 

a Žáček (Holčík, Žáček, 1995) definují zdraví jako „tělesnou a psychosociální 

integritu navozující stav optimální pohody, nenarušenost životních funkcí 

a společenských rolí, ale také adaptabilitu, tj. přizpůsobivost ve smyslu fyziologické 

a sociologické homeostázy“. 

Některé definice uvádějí, že utrpení, bolest, nemohoucnost a úzkost jsou ryze 

individuální záležitosti, které není dost dobře možné přenést na dalšího jednotlivce, 

organizaci nebo stát, a zároveň, že zdraví, respektive potenciál zdraví, má každý 

člověk jen jedno. Z toho odvozují, že zdraví je soukromou záležitostí každého 

jednotlivce.  

V současnosti však převažují názory, že zdraví má mimo osobní také výraznou 

sociální složku, tudíž zdraví je záležitostí také veřejného zájmu (kdy by měla 

představovat nejvýznamnější hodnotu, kterou uznává celá společnost). Základním 

cílem veřejného zdraví vždy byla a je prevence onemocnění a podpora zdraví 

obyvatel. Zvýšená pozornost podpoře zdraví souvisí zejména s rostoucím poznáním 

vlivu životního stylu a ekonomických a sociálních podmínek na zdraví lidí. Pojmy 

zdraví, nemoc, kvalita života apod. nejsou jen otázkou individuální, ale také otázkou 

celospolečenskou Zdraví je nezbytnou podmínkou participace jedince na 

společenských aktivitách, umožňuje mu realizovat primární i sekundární potřeby, 

rozvíjet jeho lidský i sociální potenciál. 

Veřejné zdraví je multidisciplinárním oborem, který využívá metod společenských, 

přírodních i technických věd. Ekonomika zdraví zahrnuje vliv celé řady dalších oblastí 

lidské činnosti, které mají vliv na zdraví, jako např. zdravý životní styl a sociální 

determinanty zdraví, jakými jsou příjem, bydlení, vzdělání nebo rodinný stav. Tyto 

determinanty ovlivňují, alespoň v určitých situacích, naše zdraví více než systém 

zdravotnických služeb, který je ovšem v mnoha případech, co se zdraví týče, 

rozhodující. 

Beaglehole (Beaglehole in Detels, et al., 2005, s. 85–87) vymezuje determinanty 

zdraví jako faktory, které pozitivně, ale také negativně ovlivňují lidské zdraví: 

■ determinanty dědičné (genetické faktory), které ovlivňují naše zdraví přibližně 
z 20–25 %, respektive v tomto rozsahu mohou vysvětlit příčinu úmrtí, 

■ sociální a ekonomické determinanty, které zahrnují postavení na trhu práce, 
pracovní podmínky a bezpečnost práce, vzdělání, bydlení a rodinné 
podmínky, 

■ životní styl a další determinanty související s chováním, zahrnující kouření, 
spotřebu alkoholu, fyzickou aktivitu, péči o sebe sama, sociální kontakty nebo 
styl práce, 

■ pohlaví, respektive rod (gender), 

                                                
1 (http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf) 

 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
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■ kulturní determinanty (například ve vztahu ke starším lidem), 
■ politické determinanty, které zahrnují sociální a ekonomické prostředí 

a zdravotnický systém. 
 

Schéma 5: Hlavní determinanty zdraví 

 
Zdroj: BARTÁK, M. Ekonomika zdraví. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 224 s. ISBN 978-80-

7357-503-8 

Barták (2010) uvádí, že determinanty zdraví mohou být ovlivněny individuálním, 

komerčním nebo politickým rozhodnutím a lze je dělit na: 

■ pozitivní faktory zdraví (přispívající k udržení a zlepšení zdraví – ekonomická 
bezpečnost, vhodné bydlení, nezávadné potraviny apod.),  

■ ochranné faktory (které omezují riziko vzniku nebo přetrvání nemoci – 
očkování, ale také existence podpůrných sociálních sítí, jasná vize života, tj. 
psychosociální faktory), 

■ rizikové faktory (tedy příčiny nemocí, které jsou potenciálně preventabilní). 
 

WHO rozlišuje škálu faktorů, které nejvíce působí na celkovou zátěž nemocemi 

v evropském regionu: 

■ Globální neoliberální obchodní politika 
■ Příjmové nerovnosti 
■ Chudoba 
■ Rizika související s pracovními podmínkami 
■ Nízká míra sociální soudržnosti 

 

K nejčastěji vymezovaným rizikům ohrožení zdraví patří v současnosti: tabák, vysoký 

krevní tlak, nadužívání alkoholu, vysoká hladina cholesterolu, nadváha, nízká 

konzumace ovoce a zeleniny, fyzická neaktivita, užívání drog, nechráněný pohlavní 

styk, nedostatek prvku železo. 
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Neměli bychom opomenout sociální důsledky nemocí, které jsou spojeny například 

s nemožností participace na společenských aktivitách, způsobují izolaci jedince, jsou 

faktorem sociálního vyloučení apod. 

 

Objektivní hodnocení zdraví 

Měření zdraví a nemoci poskytuje epidemiologie. Umožňuje rozbor zdraví a výskytu 

nemocí v dané populaci, pochopení toho, jak nemoci vznikají a jaké vlivy působí na 

jejich průběh, i také umožňuje předkládat a implementovat taková opatření, která 

mohou vývoj zdraví populace, v pozitivním smyslu, ovlivnit. Při měření nemocí se 

setkáváme s různými jednotkami měření, kterými jsou např. osoba, nemoc od svého 

vzniku až po uzdravení (úmrtí), případ onemocnění, ale také návštěva u lékaře, 

hospitalizace, pracovní neschopnost (Holčík, Žáček, 1995, s. 29-30). Základními 

ukazateli nemocnosti (morbidity) jsou: 

■ incidence (absolutní, relativní), která popisuje počet nových případů nemoci 
v časovém intervalu, respektive počet nových případů v poměru k sledované 
populaci, 

■ prevalence, tj. rozsah nemoci v populaci k určitému datu, 
■ průměrná délka trvání onemocnění. 

 

V národním i mezinárodním kontextu se setkáváme s hodnocením zdraví na základě 

údajů o úmrtnosti (mortalitě), ať již celkové, nebo specifické. Řada údajů 

o nemocnosti a úmrtnosti je shromažďována v rámci rutinních statistik. Tyto statistiky 

však nemohou poskytnout úplný a komplexní obraz o zdraví a nemoci, zejména 

některých specifických skupin obyvatel. Důležitý je také ukazatel naděje dožití (též 

střední délka života), který vyjadřuje počet roků, který v průměru ještě prožije osoba 

právě xletá za předpokladu, že po celou dobu jejího dalšího života se nezmění řád 

vymírání, zjištěný úmrtnostní tabulkou, zkonstruovanou pro daný kalendářní rok nebo 

jiné (zpravidla delší) období. Jedná se tedy o hypotetický údaj, který říká, kolika let by 

se člověk určitého věku dožil, pokud by úroveň a struktura úmrtnosti zůstala stejná 

jako v daném roce.“2  

 

Zejména v rámci mezinárodního srovnání se uplatňují kompozitní ukazatele, jakým 

jsou například (podle Glosář European Observatory on Health Systems and 

Policies3, Háva in Potůček, et al., 2005, s. 329): 

 

■ DALY (Disability Adjusted Life Years), což je ukazatel vyvinutý pro kvantifikaci 
globální zátěže nemocemi (burden of disease), který reflektuje funkční 
omezení a předčasnou úmrtnost a je upraven z hlediska věku, pohlaví a délky 
onemocnění. 

■ QALY (Quality Adjusted Life Years), tedy údaj reflektující naději dožití 
vyváženou faktorem kvality života.  

                                                
2 ČSÚ; http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nadeje_doziti_a_prumerny_vek 

 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nadeje_doziti_a_prumerny_vek
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■ HALY (Health Adjusted Life Years), tedy léta života se zhoršeným zdravím. 
 

Mimo objektivní hodnocení zdraví můžeme zdraví měřit také pomocí jeho 

subjektivního hodnocení samotným jedincem. V rámci celé populace jsou tak 

prováděna reprezentativní šetření, která se týkají zdraví a jeho determinant. 

Důležitým pojmem je kvalita života. Obvykle je definována jako stupeň blaha či 

pohody, kterou pociťuje jedinec nebo společenská skupina. WHO definuje kvalitu 

života jako „individuální vnímání postavení jedince ve světě v kontextu kulturních 

a hodnotových systémů a ve vztahu k jeho cílům, očekáváním, standardům 

a zájmům“ (Kolářová, 2004). Kvalitu života dle této definice ovlivňuje fyzické 

a duševní zdraví, míra závislosti na druhých, sociální vztahy, ale také důvěra. 

Z pohledu zdraví hovoříme o kvalitě života související se zdravím, kdy je na „kvalitu 

života pohlíženo jako na vícerozměrnou veličinu a obvykle je definována jako 

subjektivní posouzení vlastní životní situace. Zahrnuje tedy nejen pocit fyzického 

zdraví a nepřítomnost symptomů onemocnění či léčby, ale v globálním pohledu také 

psychickou kondici, společenské uplatnění, náboženské a ekonomické aspekty“ 

(Slováček, et al., 2005). 

 

Veřejné výdaje 

Kapitola se zabývá kontroverzním tématem peněžního ocenění lidského života 

(etické dilema), které je předmětem zájmu ekonomů. Toto ocenění je potřebné pro 

kvalitní hodnocení celkového přínosu z realizace veřejných výdajových programů, 

zaměřených zejména na prevenci a léčbu nemocí, bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci, záchranu osob nebo ekologii apod. Veřejné finance označují specifické 

finanční vztahy a operace probíhající v rámci ekonomického systému mezi orgány 

a institucemi veřejné správy na straně jedné a občany, domácnostmi, firmami nebo 

neziskovými organizacemi na straně druhé. Jejich účelem je zejména produkce 

a poskytování veřejných statků (např. obrana, zdravotnictví), profinancování různých 

transferů a stimulace ekonomických subjektů k určitému chování. Tyto aktivity se 

financují z veřejných rozpočtů prostřednictvím veřejných výdajů. Každá aktivita je 

reprezentována určitým výdajovým programem, který spotřebovává část veřejných 

výdajů. Konkurenční tržní systém je sice velmi efektivní nástroj alokace, ale ne každý 

statek lze dobře ocenit (objektivně není možné všechny dopady přesně peněžně 

vyjádřit) nebo spravedlivě alokovat jen prostřednictvím trhu. Důvodem je 

problematika tržních selhání, která je typická především u věřených statků. Tyto 

nedostatky se snaží napravovat veřejné instituce prostřednictvím neziskových 

výdajových programů, které primárně sledují společensky žádané cíle, resp. řeší 

veřejné problémy a přináší obyvatelstvu užitek. Metodiky hodnocení veřejných výdajů 

během svého vývoje čerpaly inspiraci mj. v manažerském účetnictví (např. práce 

s náklady a nákladově-výkonnostní ukazatele) nebo investičním rozhodování (např. 

časová hodnota, vnitřní výnosové procento). Jádrem hodnocení veřejných výdajů 

a cílem používaných metod je dodržování principu – hospodárnost, efektivnost 

a účelnost. Účelem hospodárnosti je dbát na nejmenší možné celkové náklady na 

výdajový projekt, účelem efektivnosti je největší možný výstup z realizace projektu 

a nakonec účelnost zajišťuje, aby tento výstup byl spotřebován tam, kde přinese 
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největší užitek. Pro posouzení účelnosti je nutné stanovit jasný a konkrétní cíl 

veřejných výdajů, kdy se míra splnění cíle zároveň chápe jako míra účelnosti. 

K ocenění nákladových položek lze v obecné rovině využít vlastní propočty, 

průzkumy trhu, odhady expertů, ceny jednotlivých komponent nebo částí 

s potřebnými parametry, rovněž vlastní nebo cizí obdobné normy. Ochrana (2011, 

str. 83-101) definuje mimo jiné metody speciálních algoritmů, které se zaměřují na 

jediné kritérium – na určitou ideální relaci mezi náklady a výstupy, vyjádřenou 

koeficientem v číselné podobě. Pro bezproblémovou aplikaci těchto metod zejména 

náklady musí být ocenitelné v peněžních jednotkách a výstupy se měří též 

v penězích nebo také jednotkách užitku (přesto teoreticky nic nebrání postup 

modifikovat a použít pro kvantifikaci nákladů a výstupů i naturální jednotky, pokud 

jsou dostatečně homogenní – např. počet obětovaných pracovních míst versus 

množství emisí nebo obráceně). Nekvantifikovatelné výstupy (např. externality) lze 

také dodatečně ohodnotit pomocí slovního komentáře. Možná je i modifikace jedno 

kriteriálních metod (CMA, CBA, CEA, CUA)3 s použitím prvků z peněžního 

hodnocení projektů, kdy výpočet reálných nákladů lze upřesnit např. pomoci 

diskontování. Přípustné jsou i sofistikovanější modifikace s použitím metod 

speciálních algoritmů a vícekriteriálních metod. Tak můžeme v rámci CEA analýzy 

např. poměřovat náklady na dosažení jednoho procenta celkového koeficientu 

splnění cílů. Jedno kriteriální nákladově-výstupové metody se obecně používají 

v užší a širší podobě. Úzká podoba bere v úvahu jen přímé vstupy a výstupy, 

zatímco široká zahrnuje i pozitivní a negativní externality. 

Pro objektivní rozhodování s pomocí nákladově-výstupových metod je důležitý 

racionální výběr nejvhodnější metody, zahrnutí všech souvisejících nákladů 

a výstupů, včetně pozitivních a negativních externalit, jejich správné ocenění. 

Zajímavý je též rozdíl mezi CBA a CEA. CBA poskytuje na ziskovost investice 

absolutní rozdílový pohled, kdežto CEA relativní podílový pohled – posuzované 

konkurenční varianty proto musí být srovnatelné. Při srovnání objemově různě 

rozsáhlých projektů (souborů, modelů) mohou metody CBA a CEA dávat opačné 

výsledky (srovnání čisté současné hodnoty s vnitřním výnosovým procentem 

u peněžního hodnocení projektů). CBA upřednostní projekt s vysokým nominálním 

ziskem, i když jeho procentuální výnosnost (rentabilita) bude nízká. CEA naopak 

upřednostní projekt s vysokou procentuální výnosností, i když zisk bude nominálně 

nízký. Při rozhodování je tedy nutné současně používat oba ukazatele. 

 

  

                                                
3 CMA (cost-minimization analysis – analýza minimalizace nákladů); CBA (cost-benefit analysis – 

analýza nákladů a přínosů); CEA (cost-effectiveness analysis – analýza efektivnosti nákladů); CUA 

(cost-utility analysis – analýza užitečnosti nákladů) 
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Schéma 6: Kritéria nákladově-výstupových metod 

 

 

V dnešní době je většina hodnot vyjadřována penězi. Člověk svou činnosti vytváří 

určité statky a služby, kterými přispívá k růstu celkového blahobytu společnosti. 

Ztrátou lidského života tak přichází společnost o finanční prostředky, které by daná 

osoba mohla vyprodukovat. Stát také vyplácí důchody (invalidní, vdovecké, sirotčí) 

rostou náklady zdravotnictví, nemocničních zařízení na hospitalizaci atd. Lidsky život 

má určitou hodnotu. Hodnota lidského života je nesrovnatelná s jakoukoliv jinou 

hodnotou, ale také existuji limity, které omezuji prostředky, jež lze vynaložit na 

snížení rizika smrti. Cenu lidského života je možné definovat jako peněžní částku, 

kterou je společnost ochotna vynaložit na záchranu jednoho lidského života (tedy na 

zamezení ztráty produkce, které se dá vyhnout díky zachráněnému životu). 

 

Ekonomické ocenění lidského života  

Příkladem problému ocenitelného výstupu je zdraví a zachráněný lidský život. Přesto, 

že podobné oceňování je velmi kontroverzní téma, právě zdraví a záchrana lidských 

životů je bezpochyby tím nejdůležitějším cílem veřejných výdajů v ekonomice. Přitom 

vzniká problém s kvalitním oceněním podobných výstupů, což znemožňuje použití 

mnohých metod hodnocení efektivnosti investic. Lidský život a zdraví mají 

„nevyčíslitelnou“ hodnotu, přitom narážíme na omezenost finančních zdrojů a nutnost 

jejich rozdělení podle nějakého objektivního kritéria. Vzniká nutnost řešit společenské 

dilema mezi související mírou sociální potřebnosti, omezenými zdroji a ekonomickou 

efektivností. Můžeme se také zabývat řešením, jaký ekonomický přínos přinese 

zamezení jedné oběti a ne jakou hodnotu má jeden život. Můžeme vycházet z toho, 

že vzájemný ekonomický přínos obyvatel je dán třemi faktory: biologicky (schopnost 

reprodukce, délka života), ekonomickým prostředím (vyspělost země, zdravotnictví) 

a individuální aktivitou (zaměstnaní). Aby jednotlivec mohl plně rozvinout svůj 

potenciál, potřebuje vše současně a úkolem veřejných investic je zajištění těchto 

faktorů. Výpočet ekonomického přínosu jednotlivce naráží na problematiku 

nekonečných multiplikačních efektů, spojených s činností člověka ve společnosti, 

teorii životního cyklu, makroekonomické a demografické podmínky okolního 

prostředí, subjektivní ocenění vztahů a citů nebo rozdíl mezi hodnotou blízkého 

a neznámého člověka. Z objektivního hlediska lze přitom vycházet z údajů o výši 

průměrného životního důchodu, průměrného HDP na hlavu nebo rozdílu mezi 

akumulací bohatství a individuální spotřebou. Zároveň lze uplatnit diskontování 

a aktuární výpočty v pojišťovnictví (úmrtnostní tabulky). Subjektivní ocenění se 
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provádí pomocí průzkumů veřejného mínění, kdy se zjišťuje, jakou míru odškodnění 

společnost považuje za spravedlivou.  

V roce 2015 byla zveřejněna Metodika Nejvyššího soudu k náhradě 

nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 

§ 2958 občanského zákoníku). Tato metodika vychází z hrubé měsíční 

nominální mzdy a bere v úvahu bolest (individuální hledisko). Nejvyšší soud 

v Preambuli Metodiky definuje „výchozí rámcovou částku pomyslné hodnoty 

zmařeného (byť neskončeného) lidského života při absolutním vyřazení ze všech sfér 

společenského zapojení“ na cca 10 milionů, resp. 400násobek hrubé měsíční 

nominální mzdy v daném roce. Mezi nominální mzdou a nominálním HDP na hlavu 

existuje silná ekonomická vazba. Dokument Nejvyššího soudu zároveň dokazuje 

aktuální společenskou poptávku po metodách oceňování lidského života a zdraví. 

 

Nová doporučení, jak vypočítat bolestné a vyčíslit ztížení společenského uplatnění, 

stanovili soudci Nejvyššího soudu a lékaři z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Hledali hranici toho, kolik stojí totální ztráta lidského zdraví a schopností. Došli 

k částce 10 051 200 korun. Starý občanský zákoník umožňoval v případě smrti 

odškodnění každému z pozůstalých ve výši 240.000,- Kč. To se týkalo manžela, dětí 

a rodičů usmrcené osoby. V případě sourozenců to byla částka 175.000,- Kč. Nová 

právní úprava podle § 2958 NOZ při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu 

poškozeného peněžitou náhradou vyvažující plně vytrpěné bolesti a další 

nemajetkové újmy. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. 

Podle § 2959 NOZ při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní 

škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké. Nejvyšším 

soudem ČR vypracovaná Metodika k odškodňování nemajetkových újem nemá sice 

závazný charakter, je však určitou doporučující pomůckou. Na základě znaleckého 

posudku může soud přiznat odškodnění až do výše dvojnásobku této částky. To 

bude záviset na mnoha kritériích, především věku a míře zapojení do života. 

U mladých a velmi aktivních osob se tak částka může vyšplhat až na 20 a půl milionů 

Kč. Soudy budou rozhodovat na základě podkladů od nově zaregistrovaných 

specializovaných soudních znalců. Pojištění odpovědnosti za škody se tak stává, 

vedle povinného ručení u aut, velmi potřebné pro všechny. 

 

Cena bolestného 

Pro určení bolestného obsahuje metodika podrobnou tabulku s bodovým 

ohodnocením konkrétního poškození zdraví. Například ztráta zubu představuje 20 

bodů, vymknutí zápěstí 50 bodů, rozdrcení lebky 600 bodů, atd. Dřívější vyhláška, 

která v souvislosti s novým občanským zákoníkem pozbyla platnost, stanovovala 

hodnotu bodu 120 korun. Nyní se hodnota bude odvíjet od průměrné hrubé mzdy 

v předchozím kalendářním roce (jeden bod představuje 1%). Pro rok 2014 jeden bod 

činil 251,28 koruny. 
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Cena života ve výpočtech ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních 

komunikacích 

Velmi blízká tématika oceňování zdraví, života a dopadů nehod a úrazů je řešena 

v souvislost s dopravní nehodovostí na pozemních komunikacích. Centrum 

dopravního výzkumu, v.v.i., od roku 2001 každoročně vyčísluje dopady nehod, a to 

podle zpracované certifikované metodiky „Metodika výpočtu ztrát z dopravní 

nehodovosti na pozemních komunikacích“ (pro úplnost ji uvádíme v příloze této 

zprávy). 

 

Schéma 7: Rozčlenění nákladů pro výpočet ztrát dle certifikované metodiky 

 

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

 

Výpočet dle výše uvedené certifikované metodiky je založen na formě propočtového 

ocenění ekonomických následků dopravní nehodovosti, na tzv. metodě „celkového 

výstupu“ (metody lidského kapitálu). Identifikovány a kvantifikovány jsou přímé 

a nepřímé náklady vzniklé v důsledku dopravních nehod. 

 

Vzniklé náklady (ztráty) jsou rozděleny na přímé náklady (náklady související 

s dopravní nehodou přímo) a nepřímé náklady (náklady, které nesouvisejí přímo 
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s dopravní nehodou, vztahují se k pozdějším výdajům vzniklým v důsledku dopravní 

nehody). Tyto náklady jsou také rozdělovány podle druhu následků dopravní nehody, 

a to na smrtelné zraněni, těžké a lehké zraněni, hmotné škody. Náklady na zdravotní 

péči zahrnují náklady na rychlou zdravotnickou pomoc, na ústavní nemocniční péči, 

na rehabilitaci atd. Administrativní náklady zahrnuji náklady policie na vyšetřeni 

a zpracování nehody, náklady soudního řízení, náklady pojišťoven atd. Sociální 

výdaje jsou jednou ze složek, kterou stát poskytuje určitou finanční podporu 

účastníkům dopravních nehod a osobám jim blízkým. Dle zákona č. 582/1991Sb., 

o organizaci a prováděni sociálního zabezpečení, v platném znění, se jedná 

o nemocenské a důchodové pojištěni. Nejvyšší položku nákladů tvoří ztráty na 

produkci v důsledku usmrcení či zranění osob při dopravních nehodách. Jedna se 

o usmrcení nebo těžké zraněni, jehož následkem nemůže postižená osoba 

vykonávat po určitou dobu produktivní činnost. 

 

Konkrétní vývoj výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích 

v letech 2001-2013 dle zpráv Centra dopravního výzkumu, v.v.i.4 

Vyčíslení ztrát z dopravní nehodovosti je důležitou stránkou v oblasti ekonomiky 

dopravy. Doprava způsobuje řadu negativních externalit, a to jak formou dopravních 

nehod, zranění účastníků, psychické újmy, tak i škodách na majetku a finančních 

ztrátách. Právě tyto ekonomické ztráty představují cca 1,5 % z HDP v ČR. 

Ekonomické ztráty jsou počítány každoročně počínaje rokem 2001. Pro výpočet byla 

použita forma propočtového ocenění ekonomických důsledků dopravní nehodovosti 

se snahou o docílení pokud možno maximální objektivity oceňování jednotlivých 

komponentů škod. Dosažitelné statistické údaje byly doplněny odbornými odhady 

příslušných odborníků v oblasti zdravotnictví, soudního lékařství, dopravní policie, 

soudů, pojišťovnictví a sociální péče. Kvantifikace nákladů a ztrát byla provedena 

technikou přímého zjišťování nákladů na zdravotní péči, administrativu (policie, 

soudy, pojišťovny), vyšší sociální výdaje a hmotných škod. Pro ocenění ztrát na 

produkci bylo použito tzv. hrubého výnosu, tj. výše hrubého domácího produktu na 

obyvatele. Jednotkové ztráty (výše ztrát na 1 osobu). Výpočet ztrát za rok 2010 byl 

proveden na základě Metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních 

komunikacích v ČR (CDV, v.v.i., Daňková, Koňárek, Brno, 2004). V letech 2005 – 

2009 byly ekonomické ztráty počítány přepočtem dle změny cenové hladiny (inflace). 

Přehled jednotkových ztrát na osobu podle závažnosti zranění je uveden v tabulce: 

  

                                                
4 Ing. Jan Křenek, Ing. Ondřej Valach, RNDr. Jan Tecl, Ing. Jiří Ambros, Ph.D., Ing. Alena Vyskočilová 
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Tabulka 10: Přehled jednotkových ztrát na osobu podle závažnosti zranění 

Dopad nehod 

Jednotkové náklady v tisících Kč 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Smrtelné zranění 7 375 8 100 9 014 9 251 9 427 9 662 9 933 10 558 10 653 17 645 

Těžké zranění 2 625 2 797 2 864 3 106 3 165 3 244 3 335 3 545 3 577 4 863 

Lehké zranění 300 301 335 349 356 365 375 398 402 668 

Jen hmotné škody 92 88 93 96 98 100 102 108 109 271 

Zdroj: CDV, v.v.i. 

 

Pro srovnání je v následujícím grafu uveden vývoj celkových ztrát z dopravní 

nehodovosti na pozemních komunikacích od roku 2002. 

 

Graf 1: Vývoj celkových ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích od 

roku 2002 (mld. Kč) 

 
Zdroj: CDV, v.v.i. 

 

Výrazná změna ve vývoji ztrát z dopravní nehodovosti je patrná v průběhu roku 2009, 

kdy oproti předchozímu roku došlo k poklesu výše ztrát z dopravní nehodovosti, 

zejména u dopravních nehod s hmotnou škodou. Příčinou je novela zákona 

361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích, §47 (4), která vstoupila 

v platnost od 1. 1. 2009 a zvýšila hranici ohlašovací povinnosti u dopravních nehod 
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z 50 000,- Kč na 100 000,- Kč. Zejména tato skutečnost vedla ke snížení celkových 

ztrát z dopravní nehodovosti. V roce 2010 došlo k podstatnému zvýšení ztrát 

z dopravní nehodovosti. Hlavní příčinou byla již výše zmíněná změna metodiky 

výpočtu, která více zohledňuje aktuální ekonomickou situaci a zpřesňuje dílčí 

výpočty. 

Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2013 byl 

prováděn dle certifikované Metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na 

pozemních komunikacích zpracovanou Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. (2013). 

Metodika byla rozšířena o vyčíslení subjektivních škod (náhrady škody stanovené 

soudy). V roce 2013 bylo Policií ČR šetřeno 84 398 dopravních nehod (o 2994 

dopravních nehod více proti roku 2012). Celkové ztráty z dopravní nehodovosti jsou 

pak dány násobkem jednotkových nákladů a počtu dopravních nehod dle dané 

závažnosti.  

Tabulka 11: Celkové ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti za rok 2013 (v Kč) 

 
Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

 

Celkové ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2013 

činily 52,8 mld. Kč, což je cca 1,3 % hrubého domácího produktu za rok 2013. 
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Graf 2: Vývoj celkových ztrát z dopravní nehodovosti 2005-2013 (v mld. Kč) 

 
Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

 

Dopad ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích je velmi podstatný, 

a to jak na samotné viníky a oběti dopravních nehody, tak v podstatné míře na stát 

a pojišťovny.  

 

Za rok 2013 měly ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích dopad 

na státní rozpočet ve výši 21,2 mld. Kč (což je cca 40% celkových ztrát). Tato 

částka činí přes 26 % schodku státního rozpočtu. Vzniklé ztráty částečně hradí níže 

uvedená ministerstva:  

■ Ministerstvo zdravotnictví, které částečně hradí náklady na zdravotní péči, 
které tvoří cca 0,4% z celkových ztrát z dopravní nehodovosti 

■ Ministerstvo vnitra, které hradí veškeré náklady spojené s výkonem policie 
na místě dopravní nehody. Dále se podílí na úhradě nákladů na hasičský 
záchranný sbor (HZS), a to cca 50% z vzniklých nákladů na HZS. Celkově se 
Ministerstvo vnitra podílí na celkových ztrátách 2,7%. 

■ Ministerstvo spravedlnosti, Ústavní soud, které hradí personální 
a administrativní náklady spojené s daným řízením týkajícího se dopravní 
nehody, jedná se o cca 1 % z celkových ztrát. 

■ Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde se jedná o vyplacené sociální 
výdaje v důsledku dané dopravní nehody vycházející ze stávajících platných 
předpisů o nemocenském a důchodovém pojištění, jedná se o cca 2,9% 
celkových ztrát. 

■ Ministerstva dopravy se vzniklé ztráty po ekonomické stránce dotýkají 
minimálně. Jedná se o škody způsobené na komunikaci – 0,1%. 
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Nejvyšší položka – ztráty na produkci má dopad na příjmovou stránku státního 

rozpočtu. V důsledku vzniklých ztrát na produkci (usmrcená, nebo zraněná osoba 

není schopna vyprodukovat určitou výši hrubého domácího produktu) se snižuje výše 

hrubého domácího produktu (HDP). Dochází tak ke snížení příjmové stránky státního 

rozpočtu. Ztráty na produkci tvoří cca 35% celkových ztrát z dopravní 

nehodovosti! 

 

V roce 2013 došlo ke zvýšení celkových nákladů u nehod pouze s hmotnou škodou. 

Důvodem je zvýšení počtu registrovaných nehod Policií ČR. Naopak výrazný pokles 

byl zaznamenán u smrtelných a těžkých zranění, který byl dán snížením počtu tohoto 

typu nehod. Stagnace ve vývoji ztrát byla zaznamenána u dopravních nehod 

s lehkým zraněním, jejichž výše koresponduje s předchozím rokem. 
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IV. VÝSLEDKY PROVEDENÝCH ANALÝZ A DÍLČÍCH STUDIÍ 

 

1) VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

V souladu se schváleným harmonogramem projektu byla v rámci etapy č. 1 v období 

od 10. do 23. března 2015 realizována šetřící sonda prostřednictvím on-line 

dotazníku na oborovém portálu www.bozpinfo.cz. Skutečnost, která byla nastíněna 

v průvodním článku k dotazníkovému šetření, přiblížila reálný stav a časté postoje 

v praxi, přístupy a zkušenosti podniků. Z dosavadních poznatků lze shrnout, že 

nevhodné pracovní prostředí, ztížené pracovní podmínky, neúměrná fyzická 

i psychická zátěž, nízká úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se projevují ve 

zvýšené absenci pracovníků pro nemoc a úraz následně se promítající do 

produktivity práce. V podnicích zpravidla chybí přesné informace o nákladech 

spojených se zajištěním úkolů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Obvyklá 

forma evidence nákladů, zejména pak účetní evidence, běžně neposkytuje podklady 

pro tyto informace a vesměs jsou náklady a výdaje spojené s BOZP zahrnuty do 

režijních položek. 

Respondenti, kteří zaslali vyplněný dotazník a uvedli kontaktní údaje, byli zařazeni do 

slosování o předem uvedené ceny (5 výherců – balíček reklamních dárkových 

předmětů; 1 hlavní výhra – zdarma účast na odborném jednodenním semináři 

z aktuální nabídky VÚBP, v.v.i.). Celkem bylo zasláno 84 dotazníků, z toho 68 

dotazníků s uvedenými kontaktními údaji, které byly zařazeni do slosování. Protokol 

o slosování dotazníků ze dne 2. 4. 2015 je uložen u řešitele projektu. Výherci byli 

kontaktováni, zveřejněni na webových stránkách www.bozpinfo.cz a výhry byly 

zaslány poštou (výherce jednodenního odborného kurzu svoji účast dojednal 

s oddělením NIVOS – Národní informační, vzdělávací a osvětové informační 

středisko). 

 

1.1 Základní identifikační údaje souboru 

Statisticky bylo zpracováno 83 dotazníků. Odpovědi odrážejí konkrétní zkušenosti 

respondentů a dokládají to, že odborná veřejnost, uživatelé a návštěvníci portálu 

BOZPinfo.cz si uvědomují závažnost a dopady nízké úrovně bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků. 

Respondenti se nejčastěji činnostem v oblasti BOZP věnovali jako zaměstnanci 

(78 %). V menším počtu byla zastoupena kategorie OSVČ (18 %) a zaměstnavatel 

(4 %). Nejpočetnější skupina (36 %) byla ve věku 46 až 55 let. O devět osob méně 

(25 %) se řadilo do kategorie 36 až 45 let. Své cenné dlouholeté zkušenosti promítli 

do svých odpovědí ti, kteří patří do kategorie 56 let a více (20 %). Nejmladší 

zastoupená věková skupina 25 až 35 let přinesla hodnocení 14 respondentů (17 %).  
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Graf 3: Rozložení respondentů podle činnosti v oblasti BOZP (n=83) 

 
Zdroj: VÚBP, v.v.i., vlastní on-line šetření 

 

Graf 4: Věkové rozložení respondentů (n=83) 

 
Zdroj: VÚBP, v.v.i., vlastní on-line šetření 

 

Četnosti v jednotlivých skupinách souvisejících s délkou praxe v BOZP podtrhují již 

zmíněný význam zkušeností respondentů. Většina osob své odpovědi zakládala na 

své pěti a víceleté praxi v BOZP. Kategorie s délkou praxe 11 až 20 let s 32 % 

respondentů a druhá s praxí 5 až 10 let a 30 % respondentů byly nejpočetnějšími. 

Zařazení účastníků dotazníkového šetření podle zaměstnání se zúžilo na dvě 

nejčastější, techničtí a odborní pracovníci (55 %) a specialisté (37 %). Ze čtyř 

kategorií ekonomického sektoru bylo nejvíce respondentů ze sekundárního sektoru 
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(61 %) a dále pak ze sektoru služeb (33 %). Primární a kvartérní sektor byly 

zastoupeni v souhrnu 6 %.  

Graf 5: Délka praxe v BOZP respondentů (n=83, odpovědi absolutně a v %) 

 

Zdroj: VÚBP, v.v.i., vlastní on-line šetření 

 

Graf 6: Respondenti podle zaměstnání (n=83, odpovědi absolutně) 

 

Zdroj: VÚBP, v.v.i., vlastní on-line šetření 
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Graf 7: Respondenti podle sektorů (n=83, odpovědi absolutně a v %) 

 
Zdroj: VÚBP, v.v.i., vlastní on-line šetření 

 

1.2 Otázky a tvrzení s odpověďmi na škále 

V dotazníku bylo dále respondentům předloženo 11 otázek či tvrzení zaměřených na 

ohodnocení několika aspektů významu řádné péče o BOZP nebo naopak nízké 

úrovně BOZP spolu s nevhodným pracovním prostředím a pracovními podmínkami. 

Byl dán prostor se osobně vyjádřit k praxi ve sledování nákladů na BOZP, jejich 

hodnocení, analýzám a následným opatřením. Poslední otázka v této sekci, s pomocí 

podrobnějších patnácti podotázek, zjišťovala, jak jsou vnímány jednotlivé důsledky 

nízké úrovně BOZP. 

Význam řádné péče o BOZP byl nejkladněji vnímán z pohledu ekonomického 

a právního, kdy se téměř většina (93 % a 92 %) přiklonila k odpovědím rozhodně či 

spíše ano. S nepatrným odstupem (88 %) byl kladně hodnocen význam humánní 

a etický. Jako méně důležitý byl ohodnocen význam existenční, podmiňující úspěšné 

podnikání (75 %) a marketingový dopad řádné péče o BOZP vidí kladně „jen“ 51 %, 

kdy dalších 31 % zůstalo svým hodnocením na nerozhodném bodě škály. Takto 

pozitivně ohodnocený význam dobré péče o oblast bezpečnosti práce doplňuje 

výsledek 78 % odpovědí vyjadřujících nesouhlas s tím, že jde o zbytečnou péči. Pod 

hranicí 10 % se vyskytly odpovědi z opačné strany škály, což je sice malý procentní 

podíl, ale i přesto je významný při uvědomění si praxe a reality za těmito čísly. 
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Graf 8: Význam řádné péče o BOZP, (n=83, odpovědi v %) 

 
Zdroj: VÚBP, v.v.i., vlastní on-line šetření 

 

Velká shoda se odrážela rovněž v hodnocení toho, jaký dopad mohou mít nevhodné 

pracovní prostředí, pracovní podmínky a nízká úroveň BOZP, kdy nejvíce se 

respondenti shodli na odpovědi, že tyto podmínky snižují výkon pracovníků (únava 

snižuje pracovní schopnost i průměrný výkon), 92 % souhlasných odpovědí. Více než 

80 % respondentů zvolilo kladné hodnocení u možností: vedou k časovým ztrátám 

(osobním, technickoorganizačním), přispívají k vyšší absenci pracovníků na 

pracovištích (nemocnost, úrazovost) a přímo ovlivňují produktivitu práce. To, že 

zmiňované nevhodné podmínky nemají vliv na vykonávanou činnost, je názor 8 % 

respondentů, 12 % neví plus 6 % neodpovědělo. Převažující 74% většina ale 

zastává názor opačný. 

Graf 9: Dopady nízké úrovně BOZP, (n=83, odpovědi v %) 

 
Zdroj: VÚBP, v.v.i., vlastní on-line šetření 

 

V dalších třech otázkách zjišťujících skutečnost ve sledování, hodnocení a analýze 

nákladů a ztrát v BOZP se v odpovědích odráží zkušenosti z praxe respondentů, 

které dle očekávání nepřináší tolik pozitivních ohodnocení oproti předešlým tvrzením. 

Nadpoloviční většina (61 %) se přiklonila k souhlasu s tím, že se u nich sledují 

náklady na BOZP. Nemálo jednotlivců (35 %) neodpovědělo nebo zvolilo neutrální 

střed. V otázce zaměřené na hodnocení a analýzu, zda je jim v podniku podrobena 

struktura a objem nákladů a ztrát souvisejících s BOZP, se nejvíce odpovědí vyskytlo 

u možnosti „ani tak ani tak“ (41 %). O procento méně (40 %) respondentů s tímto 

tvrzením souhlasilo, 16 % nesouhlasilo. Rozlišení nákladů do skupin podle příčin 

a času není dle výsledných podílů odpovědí běžnou praxí. Vynecháme-li 46 % těch, 

1.

a) humánní a etický

b) ekonomický

c) právní

d) existenční, podmiňující úspěšné podnikání

e) marketingový

f) zbytečný

Podle Vašich zkušeností či podnikatelské praxe má řádná 
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snižují výkon pracovníků (únava snižuje pracovní schopnost i 

průměrný výkon)
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c)
přispívají k vyšší absenci pracovníků na pracovištích (nemocnost, 

úrazovost)

d) přímo ovlivňují produktivitu práce

e) nemají vliv na vykonávanou činnost

Nevhodné pracovní prostředí, pracovní podmínky a nízká 
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kteří svou odpověď umístili na neutrální střed, pak jsou přibližně třetinovými podíly 

zastoupeny oba póly škály, ano s 25 % a ne s 29 %. 

Graf 10: Sledování nákladů, hodnocení a analýzy - BOZP, (n=83, odpovědi v %) 

 

Zdroj: VÚBP, v.v.i., vlastní on-line šetření 

 

Ekonomická stránka problematiky týkající se sledování nákladů ve firmě či 

zaměstnání respondentů s pomocí čtyř detailnějších podotázek ukázala, že nejvíce 

sledovány jsou náklady na zajištění bezpečného provozu tj. monitoring, kontrola, 

školení, výcvik, OOPP, ostatní – na provoz bezpečnostního útvaru nebo externích 

služeb, tvorbu dokumentací, havarijní plány, povinné pojištění atd. Takto jsou 

náklady sledovány u 74 % respondentů. V menší míře jsou sledovány i náklady 

z titulu nehod - nehody, skoronehody, úrazy – (66 %), ztráty z titulu pokut (65 %) 

a náklady na prevenci tj. náklady na vyhledávání rizik, na přijímání, provádění 

technických, technologických a jiných opatření k prevenci rizik (59 %). Přibližně 13 % 

z účastníků šetření pracuje v zaměstnáních a firmách, kde se takováto sledování 

neprovádí. Velký procentní podíl odpovědí ze středu škály s vyjádřením „ani ano ani 

ne“ (18 % - 28 %) bychom zřejmě mohli rovněž interpretovat jako podniky a firmy, 

kde se dané sledování nákladů neprovádí. 

 

Graf 11: Sledování nákladů na BOZP, (n=83, odpovědi v %) 

 

Zdroj: VÚBP, v.v.i., vlastní on-line šetření 

 

Možnost pracovat s příslušnými podklady vycházejícími ze sledování nákladů 

a následných analýz, které vedou k činění efektivních opatření, není podle odpovědí 

zúčastněných respondentů jen sen pro správnou praxi. Tři čtvrtiny (72 %) se kladně 

vyjádřily k otázce, zda jsou na základě těchto podkladů činěna příslušná opatření. 

Informování pracovníků podniku o nákladech na BOZP už není tak běžné. Děje se 

3.
Sledují se ve Vašem zaměstnání či Vaší firmě náklady na 

BOZP?

4.
Hodnocení a analýze je v podniku podrobena struktura a objem 

nákladů a ztrát souvisejících s BOZP.

5. Existuje rozlišení nákladů do skupin podle příčin a času?
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tomu pouze u třetiny firem a podniků účastníků dotazníkového šetření (32,5 %), 

u další třetiny se tomu neděje (30 %) a zbývající třetina se nepřiklání ani k jedné 

straně (34 %). „Spíše ano“ byla nejčastější odpověď (46 %) u tvrzení, že 

managementy malých a středních podniků se většinou domnívají, že zavádění 

systému sledování nákladů na BOZP se jim nevyplatí. 

 

Graf 12: Sledování nákladů na BOZP a opatření, (n=83, odpovědi v %) 

 

Zdroj: VÚBP, v.v.i., vlastní on-line šetření 

 

Jaký potenciál v sobě má znalost nákladů a ztrát spojených s BOZP a co umožňuje 

managementu v otázkách bezpečnosti práce, jak náklady optimalizovat s ohledem na 

rizika vyskytující se v podniku a jaký základní ekonomický efekt a význam znalost 

nákladů na BOZP přináší, bylo zaměření desáté otázky dotazníku. V procentním 

podílu kladných odpovědí se odráží to, že odborná veřejnost (a jistě nejen ta 

navštěvující stránky BOZPinfo) si tento potenciál uvědomuje. Více než tři čtvrtiny 

respondentů doceňuje ekonomický efekt a význam znalostí nákladů ve spojitosti 

s analýzou struktury nákladů (kolik organizace vydává na prevenci, na zabezpečení 

provozu, popř. jaké ztráty jsou z titulu bezpečnostních nehod apod.) a rovněž tak 

i predikování nákladů na BOZP. 

 

Graf 13: Znalost nákladů na BOZP, efekt (n=83, odpovědi v %) 

 
Zdroj: VÚBP, v.v.i., vlastní on-line šetření 

 

Poslední blok otázek byl zaměřen na zkušenosti respondentů ve vztahu k důsledkům 

nízké úrovně BOZP. Jak ilustruje následující graf, největší podíl kladných odpovědí 

bylo zaznamenáno u vyjádření, že důsledkem nízké úrovně BOZP je zvýšení 

pravděpodobnosti vzniku nehodových událostí - od skoronehod až po havárie. 

S tvrzením vyjádřilo souhlas 88 % respondentů. Tři čtvrtiny souhlasily s důsledky 
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definovanými jako vyšší náklady a ztráty z titulu placení náhrad, příplatků za ztížené 

pracovní prostředí, vyšší sazby pojistného, řešení soudních sporů, sankcí a pokut od 

inspekčních orgánů apod. a snižováním pracovní morálky. Nejmenší dopad nízké 

úrovně BOZP se podle podílů odpovědí týkal problémů se získáváním nových 

a kvalifikovaných pracovníků, sporů s odborovými organizacemi a narušení vztahů se 

subdodavateli, s místní komunitou. U těchto třech vyjádření se kladně vyjádřila méně 

než polovina účastníků dotazníkového šetření. Celkové zastoupení kladných 

odpovědí napříč patnácti nabízenými možnostmi ukázalo, že ani jedna varianta není 

pro respondenty nevýznamná a nízká úroveň BOZP má z pohledu odborné 

a dlouholeté praxe respondentů dopad na široké spektrum oblastí pracovního života. 

 

Graf 14: Důsledky nízké úrovně BOZP (n=83, odpovědi v %) 

 
Zdroj: VÚBP, v.v.i., vlastní on-line šetření 

 

1.3 Volné odpovědi 

Na závěr celého dotazníku měli respondenti možnost volného slovního vyjádření 

k problematice nízké úrovně BOZP a jsme rádi, že ji 17 z nich využilo, z toho 4 

v rámci zařazení jako OSVČ a 13 v kategorii zaměstnanců. Verbální shrnutí 

zkušeností, názorů a návrhů k řešení je cenné i z důvodu zastoupení všech skupin 

podle věku a praxe v BOZP.  

Pro osoby samostatně výdělečně činné je zkoumaná problematika spojována 

s psychosociálními dopady, trhem práce, kde poptávka převyšuje nabídku, 

i s nesprávným nastavením zkoušek odborně způsobilých osob v prevenci rizik. 

Osobní odpovědnost za dodržování BOZP je vnímána v přímé úměře ke kvalifikaci 

jednotlivců. Apelováno je na zdravý rozum a osobní zodpovědnost. Konkrétní výtky 
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byly zaměřeny na systém pojištění s nutností dovést do zdárného konce legislativní 

náležitosti, odbourat zbytečnou byrokracii, změnit systém kontrol inspektoráty práce. 

Respondenti v roli zaměstnanců vidí ze svého pohledu problematiku nízké úrovně 

BOZP jako trend, co nejvíce ušetřit, nebo také jinak řečeno „být na hraně“. Sledování 

nákladů na BOZP se stává kontraproduktivní, neboť vede k šetření na nesprávném 

místě, k poklesu úrovně BOZP, nekvalitním osobním ochranným pracovním 

pomůckám, demotivovaným zaměstnancům. Neexistence ekonomické 

zainteresovanosti zaměstnavatele na zajištění BOZP a téměř žádná propagace 

BOZP je zmiňována jako chyba řízení oblasti bezpečnosti práce státem. Minimální 

znalosti v návaznosti na vágní definování úlohy a náplně práce odborně způsobilých 

osob vedou k tomu, že v praxi bývá rozhodující cena nabízené služby nikoliv kvalita. 

Pozitivně byly pro podporu BOZP vnímány soutěže a tituly pro podniky, které by 

navíc měly hrát významnou roli při vypisování soutěží. Velké plus je podle jedné 

z odpovědí, když má vrcholové vedení k problematice BOZP správný vztah. A že 

tomu tak bývá, potvrzují vyjádření těch, kteří stručně shrnuli své zkušenosti slovy, že 

bezpečnost práce je v jejich firmě na prvním místě. 

 

1.4 Detailní statistický výstup šetření 

V Příloze číslo 1 je zpracována podrobná statistika odpovědí s použitím software IBM 

SPSS Statistics. Vybrané tabulky v příloze obsahují odpovědi detailněji členěné 

podle činnosti respondentů, jejich věku, délky praxe v BOZP, CZ-ISCO (klasifikace 

zaměstnání) a CZ-NACE (klasifikace ekonomických činností). 
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2) SUBJEKTY A INFORMAČNÍ ZDROJE Z OBLASTI BOZP 

Posun významu spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti bezpečnosti 

a zdraví pracovníků je evidentní v současných strategických materiálech evropských 

i mezinárodních organizací. Děje se tak s cílem vést Evropu k udržitelné 

a konkurenceschopné budoucnosti s efektivním využitím současných vyspělých 

informačních a komunikačních technologií. Od partnerů se očekává ztotožnění se 

s novou rámcovou strategií EU, zapojení se do navrhování konkrétních iniciativ 

a jejich následné uvedení do praxe. 

V tomto směru bude hrát pro Českou republiku, jako jednoho z členských států, 

klíčovou roli zefektivnění spolupráce všech aktérů činných ve sféře BOZP 

(politických, odborných, podnikatelských, nepodnikatelských – viz schéma č. 12). 

V reálné praxi dosud chybí aplikované a realizované moderní formy spolupráce, které 

by přinášely skutečně synergický efekt pro oblast BOZP. Zahraniční zkušenosti jsou 

v tomto směru povzbuzující a mohou pomoci při uplatnění v našich podmínkách 

a pomoci překonat současný značně ustrnulý stav založený spíše na nevhodné 

konkurenci (v nepodnikatelské sféře), resortismu a nesdílení potřebných dat 

a informací. 

Změna charakteru práce i celé společnosti před tvůrce politik a strategií staví cíl být 

lépe vybaven pro řešení stále složitějších problémů. Vzniká potřeba být dostatečně 

flexibilní a včas reagovat na rychle se vyvíjející prostředí, které přináší na jedné 

straně přetrvávající problémy a na straně druhé také nové budoucí hrozby dotýkající 

se bezpečnosti pracovníků a jejich zdraví. Potřebná flexibilnost a operativnost ve 

stanovování priorit a směrů předpokládá kvalitní spolupráci vybraných aktérů, jejich 

účast při tvorbě znalostních systémů pro oblast BOZP.  

Nastavení nové platformy kvalitativně lepších forem spolupráce v BOZP mezi 

dotčenými subjekty v ČR je vhodné zvážit v rámci návrhů národní strategie BOZP 

v návaznosti na „Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na 

období 2014–2020“. Členské státy jsou vybízeny, aby přezkoumaly své vnitrostátní 

strategie s ohledem na nový strategický rámec EU pro BOZP a to na základě 

důkladné konzultace zúčastněných subjektů včetně sociálních partnerů. 

Strategický rámec EU se zabývá řadou opatření v rámci sedmi hlavních strategických 

cílů. K nim patří mimo jiné další konsolidace vnitrostátních strategií v oblasti zdraví 

a bezpečnosti, např. koordinací politik a prostřednictvím vzájemného učení. Dále 

vymezuje klíčové nástroje pro provádění opatření: sociální dialog, zvyšování 

povědomí, prosazování právních předpisů EU, synergie s dalšími oblastmi politiky 

(např. veřejné zdraví, vzdělávání) a fondy EU. Klade důraz na lepší shromažďování 

statistických údajů, tak aby byly vytvářeny lepší podklady, a vývoj nástrojů pro 

monitorování. Spolupráce odborníků z oblasti statistiky zkvalitní shromažďování 

potřebných údajů pro vypracování vhodných přístupů a určování rizik a to se 

zohledněním administrativní zátěže pro podniky a vnitrostátní správní orgány. 
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3) ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 

Lidské utrpení a bolest měřit nelze. Proto se statistiky obrací na objektivní 

a kvantitativní ukazatele dopadu poškození způsobeného prací na zdraví populace, 

nakolik to data, která jsou k dispozici, umožňují. Konvenční metody sběru a analýzy 

dat o poškození zdraví způsobeného prací spočívají většinou na průřezových 

šetřeních, která měří prevalenci sledovaných jevů v daném období. Pomocí těchto 

údajů lze zhodnotit rozsah a demografické charakteristiky zdravotního postižení 

v populaci a stanovit potřebu kurativních a rehabilitačních služeb. Jedním ze 

základních ukazatelů poškození zdraví z práce je míra úmrtnosti (mortalita). 

Měřítkem následků nefatálních jsou ukazatele nemocnosti (morbidity). Mezi ně patří 

 dočasná pracovní neschopnost a 

 trvalá pracovní neschopnost – invalidita. 

Dílčí informace obsažené v jednotlivých ukazatelích je možné integrovat do 

parametrů sumárních. Nejběžněji se používá ukazatel „DALY“ (Disability-Adjusted-

Life-Years). Byl zaveden v roce 1993 ve zprávě Světové banky World Development 

Report., Tento kompozitní ukazatel integruje poškození zdraví typu předčasného 

úmrtí a nefatálních důsledků ve smyslu nemocnosti spojené s invaliditou. Jinými 

slovy, zohledňuje 

 roky života, o které předčasné úmrtí zkrátí život oproti teoreticky očekávané 

době dožití (YLL – years of life lost due to premature mortality), a 

 zohledňuje roky prožité se zdravotním postižením, jejichž kvalita byla díky 

tomuto postižení zhoršena (YLD – weighted years lived with disability). 

Počet těchto let je vážen stupněm postižení. DALY se pak vypočte podle vzorce:  

DALY = YLL + YLD 

DALY jsou tedy měřítkem rozdílu mezi faktickým zdravotním stavem a ideálním 

referenčním stavem, který předpokládá dožití v plném zdraví do střední délky života 

očekávané v dané populaci při narození - „naděje dožití“ (podle WHO 80 roků 

u muže a 82,5 roků u ženy). Jednotka DALY odpovídá ztrátě jednoho roku života 

prožitého v plném zdraví.  

K monitorování vývojových trendů zdravotního stavu populace jsou ukazatele 

založené na incidenci sledovaných jevů obecně vhodnější než ukazatele založené na 

prevalenci. Incidentní ukazatele se uplatní také při plánování preventivních aktivit, 

zatímco prevalence je důležitější pro odhad nákladů na léčbu, rehabilitaci atd. 

 

3.1 Stav a vývoj nemocnosti v ČR 

Hodnocení vývoje pracovní nemocnosti a úrazovosti vycházelo do roku 2011 

zejména z údajů získávaných pomocí výkazu Nem-Úr 1–02(01). Statistická zjišťování 

v oblasti pracovní nemocnosti a úrazovosti mají velmi dlouhou tradici začínající už 

v padesátých letech minulého století. V roce 2011 byl sběr dat pomocí jmenovaného 

výkazu v souladu s obecným a prospěšným trendem snižování zpravodajské 
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náročnosti pro respondenty i zpracovatele dat ukončen a počínaje rokem 2012 se 

údaje získávají z administrativních zdrojů ČSSZ. 

Statistická analýza dlouhodobé časové řady vypracovaná Českým statistickým 

úřadem5 až do koncového roku sběru dat pomocí výkazu Nem-Úr poskytuje cenné 

informace k průběhu a stavu nemocnosti v ČR. 

Celková četnost výskytu pracovní neschopnosti má dlouhodobě klesající tendenci. 

Zatímco v roce 1970 připadalo téměř 110 případů pracovní neschopnosti na 100 

pojištěnců, bylo to v roce 1989 jen 101 případů, v 1990 dosahovala četnost nově 

hlášených případů pracovní neschopnosti 95,3, v roce 2003 necelých 82 případů 

a konečně v roce 2011 to bylo pouhých 30,1 případů.  

Tabulka 12: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 

nemocensky pojištěných osob v letech 2003 – 2011 

Ukazatel  

2003 2007 2011 

Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

Celkový počet nově 

hlášených případů 

pracovní neschopnosti 

81,7 76,1 88,0 59,3 56,1 62,9 30,1 37,5 25,5 

v tom pro:  

nemoc 
76,3 68,8 84,8 54,8 49,9 60,3 27,2 32,2 24,1 

pracovní úraz 1,9 2,6 1,0 1,7 2,4 0,9 1,1 2,1 0,5 

ostatní úraz 3,5 4,7 2,2 2,8 3,8 1,7 1,8 3,2 1,0 

Zdroj: ČSÚ 

Rychleji klesal počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti mužů než žen. 

V případě žen je patrný vyšší podíl nově hlášených případů z důvodu nemoci (ne tak 

v roce 2011), opačně tomu je v případě nepracovních a pracovních úrazů. 

Z odvětvového pohledu tento ukazatel nejrychleji klesal v textilním průmyslu, 

zemědělství, lesnictví a rybářství a naopak nejpomaleji v ubytování, stravování 

a pohostinství. Nejvyšší hodnoty dosahoval v roce 2011 v oboru výroby motorových 

vozidel, naopak nejnižší v kulturní, zábavní a rekreační činnosti. 

Pokud jde o počet nově hlášených případů z důvodu pracovní úrazovosti, ukazatel 

vyjadřující mnohem věrohodněji „stupeň rizikovosti“ daného odvětví, bylo v roce 2011 

vysoce nad průměrem (1,12 případů na 100 pojištěných) zpracování dřeva (s 3,1 

případy), rostlinná a živočišná výroba (s 2,72 případy), výroba základních kovů 

a hutní zpracování kovů (s 2,61 případy), výroba kovových konstrukcí a kovodělná 

výroba (s 2,46 případy) a lesnictví a těžba dřeva (s 2,24 případy). Naopak nejnižší 

pracovní úrazovost byla ve zmíněném roce v oblasti informačních technologií (0,11 

případu), v činnostech v oblasti filmů a videozáznamů (0,18 případu) a ve 

vydavatelské činnosti (0,19 případů).  

Komplexnějším ukazatelem pracovní neschopnosti je počet kalendářních dnů 

pracovní neschopnosti na jeden nově hlášený případ, který vyjadřuje skutečný dopad 

                                                
5 https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-pracovni-neschopnosti-pro-nemoc-a-uraz-2004-az-2011-
ux4n8t7uea  

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-pracovni-neschopnosti-pro-nemoc-a-uraz-2004-az-2011-ux4n8t7uea
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-pracovni-neschopnosti-pro-nemoc-a-uraz-2004-az-2011-ux4n8t7uea
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pracovní neschopnosti do využití fondu pracovní doby (váhu průměrného případu 

pracovní neschopnosti v čase). Průměrná délka pracovní neschopnosti se stále 

prodlužuje. Již v sedmdesátých a osmdesátých letech mírně vzrostla, z 15,81 dne 

v roce 1970 na 17,10 dne v roce 1989 (v souboru nemocensky pojištěných osob 

tehdejší ČSR). V roce 1990 v porovnání s rokem 1989 došlo k jejímu značnému 

prodloužení na 18,39 dne. V letech 1990 – 2003 se průměrná délka pracovní 

neschopnosti jak celkově, tak zejména z důvodu pracovní neschopnosti pro nemoc 

a nepracovní úraz dále prodlužovala velmi dynamicky. V období let 2003 – 2011 se 

dále prodloužila z 30,45 dne na 44,08 dne. Z porovnání vývoje počtu nově hlášených 

případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných na straně jedné 

a délky této neschopnosti na jeden případ na straně druhé, je zřejmý zcela opačný 

průběh v čase. Zatímco se počet nově hlášených případů z důvodu tří sledovaných 

příčin v letech 2004 - 2011 snižoval (rychleji z důvodu nemoci než úrazovosti), délka 

pracovní neschopnosti – zejména z důvodu nemoci – se prodlužovala (o 4,7 % 

průměrně ročně). Jinými slovy to znamená, že stále menší počet práce neschopných 

byl v pracovní neschopnosti (zejména z důvodu nemoci) stále déle (v roce 2003 více 

než 30 dnů a v roce 2011 více než 44 dnů). 

V odvětvovém pohledu je nejdelší průměrná délka pracovní neschopnosti zejména 

v zemědělství, lesnictví a rybářství (60,83 dne) a také v ubytování, stravování 

a pohostinství (60,21 dne), naopak nejkratší ve vzdělávání (32,54 dne). 

V roce 2014 na nemocenském, tedy od 15. dne trvání pracovní neschopnosti, ČSSZ 

vyplatila 13,9 mld. Kč, celkové výdaje na dávky nemocenského pojištění pak činily za 

leden až prosinec sledovaného roku 22,1 mld. Kč. 

Aktuální údaje ČSSZ uvádí, že v roce 2015 bylo 1 526 798 ukončených případů 

dočasné pracovní neschopnosti (DPN). Prostonáno bylo 63 186 245 dnů. Zkrátila se 

ale průměrná délka trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zatímco k 31. 12. 2014 

činila téměř 45 dní, v roce 2015 klesla na přibližně 41 dní.  

 

3.2 Stav a vývoj pracovní úrazovosti 

Vývoj počtu pracovních úrazů, ke kterým v České republice dochází, je 

dokumentován počtem nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro pracovní 

úraz. V roce 2014 se jednalo o 45 058 případů pracovní neschopnosti pro pracovní 

úraz, s pracovní neschopností delší než tři dny pak šlo o 44 301 případů. Meziročně 

byl zaznamenán mírný vzrůst v absolutním počtu případů (o 2 131), stejně tak 

i relativní ukazatel počtu PÚ na 100 pojištěnců se oproti roku 2013 zvýšil z 0,95 na 

1,01. Dlouhodobý klesající trend je zachycen na následujícím grafu, kde lze 

v posledních letech sledovat pozastavení tohoto trendu dokonce s mírným 

vzestupem posledního roku, jak je číselně doloženo výše. 
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Graf 15: Dlouhodobý vývoj pracovní úrazovosti v ČR, četnost na 100 pojištěnců, 

1970-2014 

 

zdroj: ČSÚ, VÚBP, v.v.i. 

 

V roce 2014 došlo k největšímu nárůstu četnosti případů v odvětví Zdravotní 

a sociální péče (Q) a to o 9,1 % a dále také Velkoobchod, maloobchod, opravy 

motorových vozidel (G) o 7,0 %. Přestože v absolutních číslech o počtu pracovních 

úrazů je na prvním místě odvětví Zpracovatelské (C), kdy je třeba vzít v úvahu 

rovněž velký počet pojištěnců, při použití relativního ukazatele na 100 pojištěnců se 

na prvních místech opakovaně vyskytují odvětví Zemědělství (A) – 2,37 

a Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami (E) – 1,66.  

Průměrná doba trvání jednoho případu dosáhla oproti roku 2013, kdy byla 

zaznamenána dosud maximální hodnota 55,7 kalendářního dne, hodnoty 54,3 

kalendářního dne. Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů s pracovní neschopností 

nad 3 dny byla skupina „Materiály, břemena, výrobky, strojní součásti“, ve 30 %. 

U závažných pracovních úrazů to byla skupina „Budovy, konstrukce, povrchy“, 

ve 34 %. 

Výrazně vyšší četnost úrazovosti než je republikový průměr (1,01) vykazují kraje: 

Plzeňský (1,58), Jihočeský (1,52), Vysočina (1,49), Ústecký (1,40), Karlovarský 

(1,27) a Královéhradecký (1,27).  

 

3.3 Stav a vývoj smrtelné pracovní úrazovosti 

Extrémní formou poškození zdraví je smrt. Míra úmrtnosti (mortalita) je jedním ze 

základních ukazatelů poškození zdraví z práce. Počet smrtelných pracovních úrazů 

v roce 2014 stoupl proti roku 2013 o 6 případů a dosáhl celkového počtu 116 případů 

(první výstupy pro rok 2015 hovoří o 122 případech). Na růstu počtu smrtelných 

pracovních úrazů se nejvíce podílela odvětví Stavebnictví (F.), Těžba a dobývání (B.) 

a Doprava a skladování (H.). 
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Největší podíl na smrtelných pracovních úrazech mají tradičně dopravní nehody. 

V roce 2014 se při 43 událostech smrtelně zranilo 46 zaměstnanců, převážně při 

haváriích automobilů. Dalším velmi častým druhem nehody s následkem smrti byly 

pády osob (z výšky, do hloubky, ze schodů, na rovině, ap.) a pády na osobu 

(předmětu, břemene, stroje, zeminy, ap.). Tyto případy se na celkovém počtu 

smrtelných pracovních úrazů podílely 40 % (46 případů). 

Graf 16: Dlouhodobý vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v ČR, četnost na 10 tis. 

pojištěnců, 1969-2014 

 
Zdroj: Statistiky ČSÚ, databáze a propočty VÚBP, v.v.i. 

 

Nejčastější příčinou bývá opakovaně nesprávné chování zraněného zaměstnance, 

a to používání nebezpečných postupů práce. Mezi nejčastější způsoby zranění ve 

vztahu ke smrtelným pracovním úrazům patří: 

(průměr podílů výskytu daného způsobu zranění se smrtelným následkem v letech 

2005-2014) 

■ ve 20 % případů v daném období bylo zranění způsobené pádem osoby 

(z lešení, podesty, lávky, plošiny, z části budovy, stavby a pád do 

prohlubně); 

■ v průměru v 19 % případů v daném období bylo zranění způsobené 

pádem na osobu stroje, předmětu, části stavby a z nich uvolněných částí; 

■ v 7 % šlo o kontakt s mobilním strojem, přičemž došlo k zachycení, 

sražení, přejetí, přiražení osoby pohybujícím se strojem (vč. břemenem na 

něm); 

■ průměrně 6 % je případů, kdy došlo ke kontaktu se stacionárním strojem 

a došlo ke stisknutí nebo vtažení dané osoby. 
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Tabulka 13: Smrtelné pracovní úrazy podle zaměstnání zraněného zaměstnance v % 

za roky 2005 – 2014, ČR 

zaměstnání a charakter práce zraněného celkem 

Obsluha stacionárních prům. strojů a zařízení, montážní dělníci 5,3 

Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči 21,0 

Kvalifikovaní výrobci, opraváři, zámečníci, kováři, brusiči, svářeči 10,9 

  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v průmyslu, dopravě, ap. 4,7 

Řemeslníci, kvalifikovaní stavební dělníci, zpracovatelé 15,6 

  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, ap. 3,8 

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví ap. 5,4 

  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, ap. 1,0 

Kvalifikovaní horníci, kameníci ap. 3,4 

  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech 0,1 

Kvalifikovaní řemeslníci ostatní a neuvedeno 4,4 

  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ostatní a neuvedeno 1,7 

Kvalifikovaní elektromechanici, opraváři, seřizovači el. zařízení 2,6 

Provozní pracovníci ve službách a obchodě 3,9 

Nižší administrativní pracovníci, úředníci 1,9 

  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v prodeji a službách 1,9 

Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí ap. pracovníci 7,1 

Vědečtí a odborní duševní pracovníci, architekti, inženýři 1,9 

Vedoucí a řídící pracovníci 3,4 

celkem ČR 100,0 

Zdroj: VÚBP, v.v.i. 

 

3.4 Stav a vývoj nemocí z povolání 

Ve vztahu ke sledovaným ukazatelům poškození zdraví zaujímá zvláštní postavení 

typ poškození zdraví z práce označovaný jako „nemoci z povolání“. Pokud jde 

o zdravotní důsledky expozice rizikovým faktorům práce v jednotlivých odvětvích 

ekonomických činností, dostupným zdrojem validních dat je Národní zdravotní registr 

nemocí z povolání. 

Nemoc z povolání - jako medicínsko-právní pojem - je definována v nařízení vlády 

č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších 

předpisů (zatím poslední novelizace byla provedena nařízením vlády č. 168/2014 

Sb.). Podle tohoto nařízení se za nemoci z povolání považují nemoci vznikající 

nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých 

vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí 

z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických 

látek. Přílohu nařízení vlády tvoří seznam nemocí z povolání. 
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Seznam nemocí z povolání 

Seznam nemocí z povolání (dále také jen „Seznam“) stanoví vláda svým nařízením 

na základě zmocnění z § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nepřetržitý vývoj výrobních 

procesů, technologií a materiálů vede stále k výskytu nových zdravotních rizik při 

práci. Narůstají rovněž lékařské poznatky o možných souvislostech mezi zdravotními 

riziky práce a některými typy poškození zdraví. Epidemiologické studie nacházejí 

u exponovaných pracovníků významně vyšší výskyt některých onemocnění ve 

srovnání s neexponovanou populací nebo se dokonce objevují nové, dosud 

neznámé druhy poškození zdraví. Je potřeba, aby se tento vývoj odrazil i v Seznamu 

nemocí z povolání, který nemůže být považován za daný jednou pro vždy. Zařazení 

nových rizik a onemocnění do Seznamu nejen umožňuje odškodnit osoby postižené 

těmito onemocněními, ale také představuje upozornění na nová rizika a je podnětem 

pro přijetí příslušných preventivních opatření.  

Existují nejméně dva způsoby jak zajistit, aby Seznam nemocí z povolání reflektoval 

vývoj situace v oblasti poškození zdraví při práci. První možností je, že kromě 

jmenovitě uvedených nemocí je do seznamu zařazena tzv. „otevřená položka“ („Not-

Exclusive“ typ Seznamu). Otevřená položka umožňuje uznat (a odškodnit) jako 

nemoc z povolání takové poškození zdraví, které sice není v Seznamu výslovně 

uvedeno, ale zkušenosti z praxe nasvědčují souvislosti tohoto poškození s rizikovými 

faktory práce, což lze podepřít i objektivními vědeckými poznatky. Tímto způsobem 

řeší problém např. vzorové Seznamy vydané Mezinárodní organizací práce6 nebo 

Evropskou komisí7 a některé národní Seznamy, např. slovenský, rakouský, německý, 

francouzský aj. K uznání nemoci z povolání podle otevřené položky se zpravidla 

požaduje, aby byla splněna přísná kritéria, která jsou stát od státu různá.  

Druhou možností, jak Seznam nemocí z povolání uvést do souladu s vývojem, je 

jeho aktualizace. Ta se uplatní zejména u tzv. „Exclusive“ typu Seznamu, který 

neobsahuje otevřenou položku, a za nemoc z povolání lze uznat pouze onemocnění, 

která jsou v Seznamu taxativně vyjmenována. To je případ Seznamu českého. Rada 

vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zařadila do Národního akčního 

programu BOZP opatření provádět v dvouletých intervalech revizi Seznamu 

a v případě potřeby navrhnout jeho aktualizaci8. K tomuto účelu byla Radou vlády 

ustavena mezirezortní pracovní skupina, jejímž úkolem je monitorovat vývoj v oblasti 

nemocí z povolání a změny vzorových Seznamů ILO a EU a z tripartitního hlediska 

posuzovat návrhy na úpravu českého Seznamu předložené odborníky.  

Český Seznam nemocí z povolání byl od roku 1948 do současné doby (2015) 

aktualizován sedmkrát. Poslední aktualizace byla provedena nařízením vlády 

č. 168/2014 Sb., které nabylo účinnosti 1. ledna 2015.9  

                                                
6 ILO List of Occupational Diseases (revised 2010) 
7 Commission Recommendation 2003/670/EC of 19 September 2003 concerning the European 
schedule of occupational diseases 
8 Národní akční program BOZP pro období 2015-2016, opatření č. 6: 
https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/systems/nap_bozp_2015-2016111.pdf 
9 Urban, P., Pelclová, D., Bělohlávková, L.: Nová aktualizace seznamu nemocí z povolání (Nařízení 
vlády č. 168/2014 Sb.), Bezpečnost a hygiena práce 64, 2014, 9, 7-10 

https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/systems/nap_bozp_2015-2016111.pdf
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Seznam nemocí z povolání se člení na 6 kapitol, které obsahují různý počet položek.  

• Kapitola I: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami – 58 položek 

• Kapitola II: Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory – 10 položek 

• Kapitola III: Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice 

a pobřišnice – 13 položek 

• Kapitola IV: Nemoci z povolání kožní – 1 položka 

• Kapitola V: Nemoci z povolání přenosné a parazitární – 3 položky 

• Kapitola VI: Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli – 1 

položka 

 

Systém posuzování a uznávání nemocí z povolání 

Posuzování a uznávání nemocí z povolání upravuje především zákon č. 373/2011 

Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 

„zákon). „Posuzováním“ se rozumí komplexní zhodnocení zdravotního stavu 

pacienta a jeho pracovních podmínek. „Uznávání“ pak představuje formální akt 

prohlášení dané nemoci pacienta za nemoc z povolání s příslušnými právními 

konsekvencemi.  

Jestliže u jakéhokoli pacienta vznikne důvodné podezření na nemoc z povolání, je 

ošetřující lékař povinen ho odeslat k poskytovateli pracovnělékařských služeb 

k posouzení tohoto onemocnění. Stejnou povinnost má i zaměstnavatel10. Protože na 

pracovnělékařské služby se nevztahuje svobodná volba poskytovatele,11 stanoví 

vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání, který poskytovatel je 

v případě daného pacienta příslušným k posouzení a uznání nemoci z povolání. 

K uznávání nemoci z povolání jsou oprávněni pouze ti poskytovatelé v oboru 

pracovní lékařství, kteří získali povolení ministerstva zdravotnictví12. V povolení je mj. 

vymezeno území, pro které se tato zdravotní služba poskytuje. Seznam 

poskytovatelů, kteří získali povolení k uznávání nemocí z povolání, zveřejňuje 

Ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Uznání nemoci z povolání se děje na základě zjištění zdravotního stavu před 

vznikem onemocnění, výsledků lékařských vyšetření a dále na základě ověření, zda 

pacient pracoval za podmínek, za kterých může předmětné onemocnění vzniknout. 

Zákon stanoví, kdo je k ověření podmínek vzniku nemoci kompetentní. Ve většině 

případů je to příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 62 odst. 1 a 3 zákona). Po 

získání všech nutných podkladů vydá příslušný poskytovatel lékařský posudek, 

kterým se daná nemoc uznává, resp. neuznává za nemoc z povolání. Algoritmus 

procesu posuzování a uznávání nemocí z povolání znázorňuje schéma. 

 

  

                                                
10 § 63 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 
11 § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
12 § 62 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 
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Schéma 8: Algoritmus procesu posuzování a uznávání nemocí z povolání 

 

Národní zdravotní registr nemocí z povolání 

Při evidenci osob, jejichž onemocnění bylo uznáno jako nemoc z povolání, se 

postupuje podle zvláštního právního předpisu, jímž je vyhláška č. 116/2012 Sb., 

o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). 

Tento informační systém je definovaný v Hlavě III zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. NZIS tvoří 13 národních 

zdravotních registrů vyjmenovaných v Příloze zákona. Jedním z nich je Národní 

registr nemocí z povolání (dále také jen „Registr“). Způsob, kterým poskytovatelé 

uznávající nemoci z povolání předávají data do Registru, upravuje vyhláška 

č. 116/2012 Sb. Informace z Registru slouží především jako podklady pro tvorbu 

národní zdravotní politiky v oblasti ochrany zdraví při práci, pro analýzy problémů 

v praxi, pro vědecký výzkum a pro potřeby vzdělávání. V rámci mezinárodních 

povinností České republiky se informace o nemocech z povolání hlášených v ČR 

předávají do systému European Occupational Diseases Statistics (EODS) 

Statistického úřadu Evropské Unie (EUROSTAT), do WHO a ILO.13  

                                                
13 V případě Evropské Unie tuto povinnost stanoví Nařízení č. 1338/2008 Evropského parlamentu a 
Rady z 16. prosince 2008, o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a ochrany zdraví a 
bezpečnosti při práci. 
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Správcem Registru je Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), 

zpracovatelem je Státní zdravotní ústav (SZÚ). Registr sbírá celostátní data 

o nemocech z povolání od roku 1991. V Registru jsou zpracovávány následující 

údaje: 

• osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta (rodné číslo), 

• údaje související se zdravotním stavem pacienta, a to ve vztahu k nemoci 

z povolání (datum zjištění nemoci z povolání, diagnóza nemoci, 

odpovídající položka Seznamu nemocí z povolání, datum, od kterého 

nemoc již není nemocí z povolání, a datum úmrtí, pokud se jedná o úmrtí 

v souvislosti s nemocí z povolání), 

• údaje potřebné pro charakterizaci rizika (zaměstnání, při jehož výkonu 

nemoc z povolání vznikla, rizikový faktor práce, který nemoc z povolání 

způsobil, délka expozice tomuto faktoru a kategorie práce), 

• identifikace zaměstnavatele (název, sídlo, identifikační číslo a odvětvová 

klasifikace ekonomické činnosti), 

• identifikace zdravotnického zařízení a lékaře a datum vyhotovení hlášení. 

Po skončení kalendářního roku jsou data z Registru sumarizována a analyzována. 

Zprávy o situaci v nemocech z povolání v příslušném kalendářním roce jsou 

publikovány v odborných časopisech. Podrobné statistické přehledy a analýzy jsou 

k dispozici také na internetových stránkách SZÚ jako pokračující on-line zdroj ISSN 

1804-5960.14  

V průběhu roku 2015 vrcholily přípravy na převedení Národního registru nemocí 

z povolání na jednotnou technologickou platformu, na které budou provozovány 

všechny registry tvořící NZIS i registry další. To bude spojeno s elektronizací celého 

procesu posuzování, ověřování podmínek vzniku onemocnění, uznávání a hlášení 

nemocí z povolání („eREG“). 

Tabulka 14: Dlouhodobý vývoj počtu nemocí z povolání v ČR 

Rok „Nové“ NZP „Reklasifikace“ 

1985 4027  

1986 4226  

1987 3895  

1988 3729  

1989 3805  

1990 5557 5750 

1991 5371 3222 

1992 3406  

1993 2983  

1994 2675  

1995 2806  

1996 2517  

1997 2350  

1998 2054  

1999 1845  

2000 1691  

2001 1627  

2002 1531  

2003 1486  

                                                
14 http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani 
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Rok „Nové“ NZP „Reklasifikace“ 

2004 1328  

2005 1340  

2006 1150  

2007 1228  

2008 1327  

2009 1245  

2010 1236  

2011 1210  

2012 1042  

2013 983  

2014 1214  

Zdroj: údaje z období 1985-1990 získány z publikací „Nemoci z povolání“ vydávaných Ústavem 

zdravotnických informací a statistiky. Údaje počínaje rokem 1991 jsou čerpány z Národního 

zdravotního registru nemocí z povolání. 

 

Jak je patrno z uváděných počtů nemocí z povolání za období 30 let (1985-2014), 

počet nemocí z povolání uznaných v České republice se jeví z dlouhodobého 

hlediska klesající trend. Nápadnou výjimku představují atypické roky 1990 a 1991, 

kdy počet hlášených nemocí z povolání dramaticky vzrostl. Tento jev neodrážel 

změnu ve zdravotním stavu pracující populace, ale jeho příčiny byly důsledkem 

sociálněpolitických vlivů. Šlo jednak o přechodnou, čistě administrativní změnu kritérií 

pro přiznání některých nemocí z povolání (ve smyslu zmírnění těchto kritérií). 

V důsledku toho byly četné případy hodnocené původně jako „ohrožení nemocí 

z povolání“ převedeny do kategorie „nemoci z povolání“ a následně odškodněny - 

tzv. „reklasifikace“. 

Tabulka 15: Incidence nemocí z povolání na 100 tis. zaměstnanců v sekcích CZ-

NACE, ČR 2014 (graf v logaritmickém měřítku) 

 
zdroj: SZÚ, ČSÚ 

CZ_NACE

Inicidence NzP 

na 100tis 

zamestn.

A. Zeměď,lesnic.,rybářství 43,4

B. Těžba a dobývání 777,8

C. Zpracovatelský průmysl 51,7

D. Výr.a rozv.el.a.j.energ 6,8

E. Zás.vodou;čin.s odpady 7,7

F. Stavebnictví 21,1

G. VO,MO;opravy motor.voz. 4,4

H. Doprava a skladování 2,9

I. Ubyt.,strav.a pohost. 2,7

J. Info.a komunik.činnosti 1

K. Peněžnictví a pojišťov. 4,1

L. Čin.v obl.nemovitostí 2,1

M. Profes.,věd.a tech.čin 1,2

N. Administr.a podpůr.čin. 10,1

O. Veř.spr. obrana;soc.zab 11,8

P. Vzdělávání 3,7

Q. Zdravotní a soc.péče 77,6

R. Kultur,zábav.a rekr.čin 0

S. Ostatní činnosti 10,4

Celkem 31,4

1 10 100 1000
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Absolutně nejvyšší hodnota incidence je v sekci B - Těžba a dobývání, kde v období 

let 2005 – 2014 incidence rostla od 336 případů na 100 tisíc zaměstnanců v roce 

2005 až po 777 případů na 100 tisíc zaměstnanců v roce 2014. O celý řád nižší je 

incidence v sekcích Q - Zdravotní a sociální péče, v sekci A - Zemědělství, lesnictví 

a rybářství a v sekci C - Zpracovatelský průmysl, s rozpětím hodnot 40 - 90 případů 

na 100 tisíc zaměstnanců. Všechny ostatní sekce vykazují incidenci nižší, než je 

průměr za celé hospodářství, který se pohyboval v rozmezí 25 - 33 případů/100 tisíc.  

Z analýzy výskytu nemocí z povolání15 podle odvětví ekonomické činnosti na prvních 

dvou hierarchických úrovních systému CZ-NACE, tj. na úrovni sekcí a oddílů, a to za 

období 2005-2014, tj. 10 let, je patrno, že nejvíce nemocí z povolání vzniklo v sekci 

C - Zpracovatelský průmysl (6 532 případů), následuje sekce Q - Zdravotní a sociální 

péče (1 722 případů) a sekce B - Těžba a dobývání (1 683 případů). 

Tabulka 16: Nemoci z povolání v ČR v letech 2005-2014 podle hlavních tříd 

zaměstnání 

Hlavní třídy CZ-ISCO Celkem  

2005 - 2014 

1 Zákonodárci a řídící pracovníci 21 

2 Specialisté 362 

3 Techničtí a odborní pracovníci   1054 

4 Úředníci 46 

5 Pracovníci ve službách a prodeji 718 

6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 519 

7 Řemeslníci a opraváři 4957 

8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 3738 

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 444 

0 Zaměstnanci v ozbrojených silách 116 

Celkem 11975 
zdroj: SZÚ, Národní registr nemocí z povolání 

 

Celková čísla značí, že ve sledovaném období vzniklo nejvíce nemocí z povolání při 

výkonu zaměstnání spadajících do hlavní třídy 7 - Řemeslníci a opraváři (4 957 

případů), dále v hlavní třídě 8 - Obsluha strojů a zařízení, montéři (3 738 případů) a 

v hlavní třídě 3 - Techničtí a odborní pracovníci (1 054 případů). 

 

3.5 Stav a vývoj rizikovosti pracovních činností 

V teorii hodnocení zdravotních rizik se termínem „riziko“ rozumí pravděpodobnost, se 

kterou dojde k poškození zdraví za definovaných podmínek expozice rizikovému 

faktoru, tj. zdroji zdravotního nebezpečí.16 17, Rizikovostí se rozumí kombinace 

                                                
15 Urban, P. Rizikovost ekonomických činností z hlediska výskytu nemocí z povolání – studie pro 
projekt TAČR – MPSV TB03MPSV010, SZÚ, 2015 
16 Bláha, K., Cikrt, M.: Základy hodnocení zdravotních rizik. SZÚ, Praha 1996, str. 8 
17 http://www.epa.gov/risk_assessment/basicinformation.htm 
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pravděpodobnosti vzniku zdravotního poškození a jeho rozsahu v určité rizikové 

situaci.18 

V původním slova smyslu se hodnocení zdravotního rizika vztahuje ke konkrétnímu 

jednotlivci a jeho specifickým expozičním podmínkám i osobním charakteristikám. 

Vzhledem ke komplexnosti situace v reálném životě mohou být vhodnými indikátory 

jednak ukazatele rozsahu a závažnosti expozice různým rizikovým faktorům práce 

v daném ekonomickém odvětví (pro danou pracovní činnost), jednak výskyt různých 

forem poškození zdraví jako důsledek této expozice v daném odvětví. 

Spolehlivým zdrojem informací o rozsahu a závažnosti expozice rizikovým faktorům 

práce v jednotlivých odvětvích ekonomických činnosti je informační systém 

Kategorizace prací („KaPr“).  

Podle Zákoníku práce je každý zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat 

nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, 

zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhodnotit rizika. Podle 

míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a podle jejich 

rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Práce zařazené do kategorie 

třetí a čtvrté se označují za práce rizikové. Kromě toho se mezi rizikové práce 

zařazují také některé práce kategorie druhé, o nichž tak rozhodl příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis (kategorie 2R).  

Definice jednotlivých kategorií práce vycházející ze souhrnného hodnocení úrovně 

zátěže faktory, které ze zdravotního hlediska rozhodují o kvalitě pracovních 

podmínek, podává vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních 

testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve 

znění pozdějších předpisů. Podle § 3 této vyhlášky jsou jednotlivé kategorie prací 

definovány takto: 

• Kategorie první: práce, při nichž podle současného poznání není 

pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví 

• Kategorie druhá: práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze 

očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých 

jedinců 

• Kategorie třetí: práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, přičemž 

expozice fyzických osob, které práci vykonávají, není spolehlivě snížena 

technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a proto je pro zajištění 

ochrany zdraví osob nezbytné využívat osobní ochranné pracovní 

prostředky, organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se 

opakovaně vyskytují nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji 

nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci 

související s prací 

                                                
18 Malý, S. a kol.: Prevence pracovních rizik. Díl I. str. 12. VÚBP, v.v.i., 2009, ISBN 978-80-86973-76-
0. 
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• Kategorie čtvrtá: práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze 

zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných 

opatření. 

V příloze vyhlášky jsou dále definována kritéria zařazení do jednotlivých kategorií pro 

celkem 13 rizikových faktorů práce: prach, chemické látky a směsi, hluk, vibrace, 

neionizující záření, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, 

psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli a práce ve zvýšeném 

tlaku vzduchu. 

Od roku 2002 orgány ochrany veřejného zdraví vkládají údaje o kategorizaci prací do 

informačního systému kategorizace prací („IS KaPr“). Tento systém je průběžně 

aktualizován. Umožňuje sledovat počty osob pracujících v expozici jednotlivým 

rizikovým faktorům práce v úrovních závažnosti odpovídajících kategoriím 2, 2R, 3 

a 4. KaPr je provozován Koordinačním střediskem pro národní zdravotnické 

informační systémy (KSRZIS). KSRZIS je organizační složkou státu v přímé řídící 

působnosti Ministerstva zdravotnictví. V systému KaPr je možné počty exponovaných 

osob analyzovat podle jednotlivých rizikových faktorů, podle kódu odvětví 

ekonomické činnosti CZ-NACE, kódu zaměstnání CZ-ISCO, kódu NUTS provozovny 

na úrovni krajů a okresů a podle velikosti podniku (počtu zaměstnanců) v třídění 

podle kódů OECD, to vše v rozlišení podle pohlaví. 

 

Tabulka 17: Počty osob v CZ-NACE pracujících v kategoriích práce 2, 2R, 3 a 4, 

k 31. 12. 2014 

CZ_NACE IS KaPr 2 IS KaPr 2R IS KaPr 3 IS KaPr 4 

A. Zeměď,lesnic.,rybářství 70 460 1 534 8 825 323 

B. Těžba a dobývání 17 519 222 16 247 1 418 

C. Zpracovatelský průmysl 543 143 26 380 243 752 8 822 

D. Výr.a rozv.el.a.j.energ 19 045 298 4 650 102 

E. Zás.vodou;čin.s odpady 29 090 845 5 861 124 

F. Stavebnictví 121 116 2 416 22 196 1 070 

G. VO,MO;opravy motor.voz. 190 590 1 012 13 308 210 

H. Doprava a skladování 161 216 1 786 28 581 633 

I. Ubyt.,strav.a pohost. 41 584 30 919 5 

J. Info.a komunik.činnosti 18 225 64 344 0 

K. Peněžnictví a pojišťov. 17 689 75 218 4 

L. Čin.v obl.nemovitostí 18 061 114 2 487 41 

M. Profes.,věd.a tech.čin 35 146 295 3 223 90 

N. Administr.a podpůr.čin. 65 430 735 6 195 434 

O. Veř.spr. obrana;soc.zab 46 493 175 4 300 20 

P. Vzdělávání 91 381 269 1 810 46 

Q. Zdravotní a soc.péče 160 907 12 466 38 766 76 

R. Kultur,zábav.a rekr.čin 15 009 139 1 072 16 

S. Ostatní činnosti 13 692 132 2 157 0 

Celkem 1 675 796 48 987 404 911 13 434 

Celkem 2+2R+3+4 2 143 128 

Zdroj: Informační systém kategorizace prací 
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Rizikovost odvětví 

Ve spojitosti s údaji o míře rizikovosti odvětví, ekonomických činností byl v průběhu 

roku 2015 řešen ve VÚBP, v.v.i., projekt TB03MPSV010 „Rizikovost ekonomických 

činností v ČR“ s finanční podporou TA ČR v rámci Programu BETA. Cílem bylo 

stanovit rizikovost ekonomických činností (dle CZ-NACE) na základě ocenění 

potenciálních nebezpečí vzniku poranění člověka či poškození jeho zdraví 

v pracovních systémech za účelem případné novelizace právních předpisů. Dále 

rovněž také zaměření na potřeby v oblasti ochrany zaměstnanců před pracovními 

úrazy a nemocemi z povolání, které vyplynou z výzkumu charakteru práce, 

pracovních činností, rizikových faktorů práce, detailních analýz pracovní úrazovosti, 

smrtelné úrazovosti a dalších databází a registrů. 

Hlavní výsledek a výstup řešeného projektu - certifikovaná metodika19 stanovuje 

zdroje dat, postup zpracování a výstup pro určení rizikovosti odvětví a oborů činností 

na makro úrovni v národním hospodářství ČR. Významnými zdroji dat pro naplnění 

vytvořeného modelu byly vedle IS KaPr také statistiky ČSÚ vycházející z údajů ČSSZ 

o dočasné pracovní neschopnosti, data SÚIP a veřejné statistiky ÚZIS. 

 

Graf 17: Rizikovost ekonomických činností, ukázka výstupu 

 

Zdroj: VÚBP, v.v.i. 

 

Vytvořený model pracuje s vybranými klasifikačními kritérii rizikovosti. Jednotlivým 

kritériím rizikovosti je pro každé odvětví CZ-NACE (sekce, oddíl) vypočteno pořadí 

(statistických ukazatelů, vlastních dopočtů). Každé odvětví CZ-NACE je tímto ve 

                                                
19 Metodika „Rizikovost ekonomických činností v ČR“ zveřejněna na webové stránce MPSV: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/23613/METODIKA_rizikovost_TB03MPSV010.pdf  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/23613/METODIKA_rizikovost_TB03MPSV010.pdf
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výsledné datové matici charakterizováno skupinou pořadí, která pro dané odvětví 

odpovídají jednotlivým kritériím rizikovosti. Na závěr je spočtena suma všech pořadí 

pro jednotlivá odvětví CZ-NACE (sekce, oddíly) jak je graficky zobrazeno v ukázce. 

 

 

3.6 Stav a vývoj invalidity (přiznaných invalidních důchodů) 

Možnost odlišit invalidní důchody pro pracovní úraz či nemoc z povolání od 

invalidních důchodů z jiných příčin skončila poté, co zákonem č. 235/1992 Sb., 

o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním 

zabezpečení, byl s platností od 1. 6. 1992 zrušen odst. 7 § 30 zákona č. 100/1988 

Sb., o sociálním zabezpečení. 

Důsledkem nehodové události a zejména závažného pracovního úrazu může být 

dočasně i trvale omezena pracovní schopnost člověka. Společnost může dle 

příslušných zákonů těmto lidem přiznat invalidní důchody, a to ve třech stupních. 

Invalidita (§ 39 zákona o důchodovém pojištění). Pojištěnec je invalidní, jestliže 

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní 

schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla: 

a. nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního 

stupně, 

b. nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého 

stupně, 

c. nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. 

Správní rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o invalidním důchodu uvádí: 

- stupeň invalidity, 

- den vzniku invalidity nebo den, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, 

- procentní míru poklesu pracovní schopnosti, u poklesu aspoň 70 % také údaj 

o tom, zda jsme schopni výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, 

- orgán, který posoudil náš zdravotní stav a pracovní schopnost a datum 

posouzení, 

- u pracovního úrazu či nemoci z povolání také to, že invalidita vznikla 

následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. 

V roce 2013 dosáhl počet invalidních důchodců celkem 433,4 tis. osob; v roce 2014 

se počet snížil na 428,4 osob. Výdaje dávkového systému MPSV na invalidní 

důchody dosáhly v roce 2013 částky 44 488 mil. korun a v roce 2014 částky 43 689 

mil. korun. 
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Tabulka 18: Struktura invalidních důchodů v roce 2013 

Stupeň 
Vyplácené důchody v roce 2013 (počet) 

Celkem z toho nově přiznané 

1. stupeň 161 314 13 729 

2. stupeň 65 616 4 588 

3. stupeň 206 484 9 539 

Celkem 433 414 27 856 

Zdroj: Zdravotnická ročenka ČR 2013 

Z veřejných zdrojů ČSSZ nelze dohledat a získat (nejsou zveřejňovány) podrobnější 

údaje o invalidních důchodech vzniklých následkem pracovního úrazu či nemoci 

z povolání. Nicméně si lze obrázek o situaci odvodit z následujících dat 

o vyplácených invalidních důchodech podle kapitol MKN-10 (kapitola XIII. Nemoci 

svalové, kosterní soustavy a pojivé tkáně /MSD; kapitola XIX. Poranění a otravy). 

Tabulka 19: Vyplácené invalidní důchody, kapitola MKN-10, v roce 2013 

 

Kapitola MKN-10 

Vyplácené invalidní důchody v roce 2013 podle 

kapitol MKN-10 (počet) 

Celkem v % 
z toho nově 

přiznané 
v % 

XIII. Nemoci svalové, 

kosterní soustavy a 

pojivé tkáně 

 

122 781 

 

28,3 

 

7 425 

 

26,7 

XIX. Poranění a otravy 19 917 4,6 1 133 4,1 

Ostatní bez rozlišení 290 716 67,1 19 298 69,2 

Celkem 433 414 100,0 27 856 100,0 

Zdroj: Zdravotnická ročenka ČR 2013 

Z výše uvedených údajů a provedených propočtů lze odvodit, že minimálně 30-40 % 

invalidních důchodů je v přímé spojitosti s prací. 

Ve spojitosti s uvedenými informacemi je třeba uvést, že 5 % (respektive 4,9 %) 

populace ve věku 18–65 let pobírá invalidní důchod. Dle Výběrového šetření u osob 

se zdravotním postižením, které proběhlo v roce 2013, činí podíl osob se zdravotním 

postižením v populaci 10,2 % (10,6 % u žen a 9,9 % u mužů). 

 

K problematice statistik invalidních důchodů  

(uvádíme výběrový přehled z relevantních a významných výzkumných zpráv) 

■ Zdroj: „Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích 

EU“; Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Monika Kolářová, VÚPSV 

Praha, 2002 

(kapitola 1.3.2 Statistika invalidity v ČR) 
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V polovině devadesátých let prodělal náš sociální systém řadu zásadních změn, 

které se nevyhnuly ani důchodovému pojištění (podrobněji viz v následující kapitole 

1, odst. 1.1). V důsledku těchto změn (přechod z MKN-9 na MKN 10 a jiné pojetí 

invalidizace podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) došlo 

k přerušení ve srovnatelnosti statistických údajů o invaliditě. Proto ČSSZ rokem 1994 

skončila vydávání ročenky Statistika příčin invalidity a v letech 1995-2000 údaje 

o invalidních důchodech v podrobnějším členění (zejména příčin invalidity podle 

skupin diagnóz) vůbec nepublikovala. Pro účely našeho výzkumu nám na jaře roku 

2002 statistické oddělení ČSSZ poskytlo sestavy za nově přiznané plné a částečné 

důchody v letech 1997-2000, a to v relativním vyjádření v % podle věku a skupin 

diagnóz. Vzhledem k tomu, že celkový počet nově přiznaných invalidních důchodů 

byl publikován, zdálo se, že ke zjištění absolutních počtů nově přiznaných invalidních 

důchodců podle věku a skupin diagnóz postačí nenáročná aritmetická operace. Potíž 

však spočívala - stejně jako u dat Statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění 

2001, kde byly počty nově přiznaných invalidních důchodů podle skupin diagnóz opět 

po pěti letech publikovány - v tom, že zhruba u třetiny vykázaných ID nebyla 

diagnóza uvedena. Podle názoru odborných pracovníků ČSSZ však není důvodu 

předpokládat, že nově přiznané invalidní důchody, u nichž diagnóza není uvedena, 

se co do struktury odlišují od těch, u nichž uvedena je. Proto jsme poskytnuté 

podklady o struktuře nově přiznaných invalidních důchodů podle skupin diagnóz 

a věku přepočetli tak, že jsme údaje v jednotlivých políčkách matice dělili celkovým 

podílem známých diagnóz, takže celková struktura zůstala zachována. Tímto 

postupem jsme rozpustili relativní četnosti těch nově přiznaných ID, kde diagnóza 

nebyla uvedena. Výslednou sestavu jsme vynásobili celkovým počtem nově 

přiznaných ID a výsledek jsme nazvali Odhad počtu I, resp. IČ podle věku a diagnóz 

(viz příloha). Takto získané absolutní počty jsme pak mohli pro účely časového 

a mezinárodního srovnání přepočítávat na 100 000 obyvatel. 

 

■ Zdroj: Vývoj invalidity v letech 2003 – 2008, podle diagnóz vybraných 

skupin nemocí, Část II. Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková; VÚPSV, 

v.v.i. Praha, 2010 

(kapitola 1.2 Statistika invalidity v ČR) 

V polovině devadesátých let prodělal náš sociální systém řadu zásadních změn, 

které se nevyhnuly ani důchodovému pojištění. V důsledku těchto změn (přechod 

z MKN-9 na MKN-10 a jiné pojetí invalidizace podle zákona č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění) došlo k přerušení ve srovnatelnosti statistických údajů 

o invaliditě. Proto ČSSZ rokem 1994 skončila vydávání ročenky Statistika příčin 

invalidity a od roku 1995 údaje o invalidních důchodech v podrobnějším členění 

(zejména příčin invalidity podle skupin diagnóz) vůbec nepublikovala. Až v roce 2004 

byla Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění rozšířena o doplňující data 

týkající se invalidity (původně pouze počet nově přiznaných plných a částečných 

invalidních důchodů v členění podle věku a pohlaví), a to konkrétně o příčiny 

invalidity podle MKN-10 (tj. 19 skupin diagnóz). Pro účely této monografie nám proto 

na podzim roku 2009 poskytla ČSSZ prostřednictvím MPSV sestavy za nově 

přiznané plné a částečné důchody v letech 2003 až 2008, a to v absolutním vyjádření 
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podle věku, skupin diagnóz a krajů NUTS3. Oproti údajům ze Statistických ročenek 

ČSSZ tyto sestavy navíc obsahovaly údaje týkající se počtu nově přiznaných plných 

a částečných invalidních důchodů podle jednotlivých skupin diagnóz v krajích 

a konkrétních diagnóz v rámci jednotlivých skupin diagnóz. 

 

■ Výzkumný úkol MPSV ZVZ 239; 2010 (VÚPSV, spolupráce VÚBP, SZÚ, 

ČSSZ) „Dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání na systém 

nemocenského a důchodového pojištění“  

 

(kapitola 5.8 Doporučení opatření ke zlepšení informovanosti o počtu 

pracovních úrazů a s nimi souvisejících přiznaných invalidních důchodech) 

 V současných podmínkách stanu o co nejpřesnější označování 

pracovních úrazů na neschopenkách. 

 Dále snahu o uvádění, případně dohledání IČO zaměstnavatele 

u každého případu pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ve 

statistickém systému ČSSZ. 

 Tlak na přijetí a uvedení v platnost zákona o úrazovém pojištění jako 

důležité instituce mj. pro úplnou evidenci pracovních úrazů, přip. 

invalidních důchodů. 

 Zavedení praxe, kdy již lékařská posudková komise, která rozhoduje 

o žádosti o invalidní důchod, by povinně evidovala, že se jedná o následek 

pracovního úrazu a takto označený dokument zaslala k dalšímu 

zpracování. 

 Zavedení programově zabezpečeného systému na ČSSZ, kdy takto 

označené případy invalidních důchodů budou označeny proměnnou, která 

bude rozlišovat druh invalidního důchodu pro jakékoliv další úkony. 

 Zavedení systému kontroly délky pracovní neschopnosti u dlouhodobých 

případů, aby se zamezilo záměně či slučování pracovní neschopnosti pro 

pracovní úraz s pozdějším průběhem již diagnostikované nemoci, kdy 

osoba stále ještě pobírá náhrady za pracovní úraz, ačkoliv již její diagnóza 

s pracovním úrazem přímo nesouvisí. 

(kapitola 9.4 Některé identifikované problémy) 

 Jedním z hlavních obecných omezení studií odhadujících zdravotní zátěž 

populace pracovními úrazy a nemocemi z povolání je nedostatek validních 

dat. Údaje jsou zpravidla podhodnoceny.  

 Klíčový problém rutinních informačních systémů o pracovních úrazech 

a nemocech z povolání spočívá v tom, že vypovídají pouze o tom 

segmentu ekonomicky činného obyvatelstva, který je krytý 

příslušným systémem. 

 I v České republice se zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání vztahuje pouze na 

zaměstnance. U osob samostatně výdělečně činných přichází v úvahu jen 

doplňkové smluvní pojištění, které se však využívá zřídka. Proto úrazy 
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a nemoci u OSVČ nejsou většinou evidovány jako pracovní. Tím dochází 

k podhodnocování statistických údajů a navíc je léčba v těchto 

případech hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

 V České republice existuje řada informačních systémů, ve kterých 

sbírají údaje vztahující se k různým aspektům problematiky 

pracovních úrazů a nemocí z povolání. K hlavním dotčeným institucím 

patří Český statistický úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní 

zdravotní ústav, zdravotní pojišťovny a komerční pojišťovny poskytující 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání, tj. Česká pojišťovna, a. s., a Kooperativa, 

pojišťovna, a. s. Lze se domnívat, že ve svém souhrnu by tyto údaje mohly 

poskytnout dostatečně komplexní obraz o zdravotních ale i ekonomických 

dopadech pracovních úrazů a nemocí z povolání vznikajících v České 

republice. Nicméně mechanismus pro vzájemné sdílení těchto dat v 

současné době neexistuje a jeho vytvoření je problematické s ohledem 

na možnou kolizi se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 V současné době (od 1. 6.1992, tedy od účinnosti zákona č. 235/1992 Sb., 

kterým byl zrušen odst. 7 paragrafu 30 zákona č. 100/1988, ve znění 

pozdějších předpisů) Česká správa sociálního zabezpečení nemá 

možnost odlišit invalidní důchody přiznané v důsledku nemoci 

z povolání či následků pracovního úrazu od invalidních důchodů 

z jiných příčin.  

 Jedním z důvodů podhodnocení počtu nemocí z povolání je snaho 

pracovníků zatajovat obtíže z obavy ze ztráty zaměstnání. Je tomu tak 

zejména v případě lehčích postižení, která by bylo hodnocena jako 

ohrožení nemoci z povolání. Tento institut není kryt stávajícím zněním 

vyhlášky č. 125/1933 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Za této situace 

hradí pacientům doplatky sami zaměstnavatelé ze svých zisků a tato 

platba není nijak časově omezena. 

(kapitola 14.1.1 - 2 Kvalifikovaný odhad vývoje nákladů na nově přiznané 

invalidní důchody z důvodu PÚ a NzP) 

Základem prognózy pro kvalifikovaný odhad vývoje nákladů na nově přiznané 

invalidní důchody z důvodu pracovního úrazu a nemoci z povolání byla míra 

invalidizace pro muže a ženy v jednotlivých věkových skupinách v roce 2009, která 

se vypočítá jako podíl počtu nově přiznaných invalidních důchodů u mužů/žen 

k celkovému počtu mužů/žen v daných věkových skupinách. Následně jsme 

vyslovili předpoklad, že tato míra bude každý rok klesat o 0,16 % (na základě 

zjištěného průměrného tempa růstu u nově přiznaných invalidních důchodů 

v letech 1998 až 2009). S využitím projekce obyvatelstva ČR Českého statistického 

úřadu (střední varianta) na roky 2010 až 2020 jsme odhadli počet nově přiznaných 

invalidních důchodů pro muže a ženy, díky nimž jsme poté mohli hrubě odhadnout 

vývoj počtu nově přiznaných invalidních důchodů z důvodu pracovního úrazu 

a nemoci z povolání. Na základě jediných dostupných údajů z let 1990 až 1993 
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jsme vyčíslili průměrný podíl nově přiznaných invalidních důchodů z důvodu 

pracovního úrazu a nemoci z povolání na celkovém počtu nově přiznaných 

invalidních důchodů (8 %) a dále jsme vyslovili předpoklad, že tento podíl bude 

každý rok klesat v průměru o 1 %. Odhadnutý počet nově přiznaných invalidních 

důchodů z důvodu pracovního úrazu a nemoci z povolání v letech 2010 až 2020 by 

se měl pohybovat v rozmezí 3 770 až 3 356 a měl by mít dlouhodobě klesající 

trend (viz graf). Jedná se o velmi hrubý odhad. 

 

Graf 18: Kvalifikovaný odhad vývoje počtu nově přiznaných invalidních důchodů 

z důvodu PÚ a NzP pro období 2010 - 2020 

 

zdroj: vlastní zpracování (MPSV ZVZ 239) 

 

Stanoveni odhadu nákladů na invalidní důchody jsou složitější v tom směru, že od 

1. 1. 2010 vstoupila v platnost novela zákona o důchodovém pojištění a vyplacené 

částky invalidních důchodů se budou lišit podle toho, o jaký stupeň invalidity se bude 

jednat. Pro stanovení odhadu jsme tudíž vyšli z průměrné měsíční výše vyplaceného 

plného a částečného invalidního důchodu v roce 2009, a to za předpokladu, že 

průměrná výše invalidního důchodu bude každý rok růst o 5 % (na základě 

průměrného tempa růstu z období let 2004 až 2009). Odhadnuté roční náklady na 

nově přiznané invalidní důchody v důsledku pracovního úrazu a nemoci z 

povolání by se tak v letech 2010 až 2020 měly pohybovat v rozmezí cca 356 až 460 

mil. Kč (viz tabulka). Nutno opět upozornit na skutečnost, že se jedna o velmi hrubý 

odhad a zároveň nelze předvídat, jaká legislativní opatření budou v tomto směru 

v následujících 10 letech přijata. 
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Tabulka 20: Kvalifikovaný odhad počtu nově přiznaných invalidních důchodů pro 

pracovní úraz a nemoc z povolání pro období 2010 až 2020 

odhad průměrné měsíční výše invalidního důchodu (Kč) a odhadnuté roční náklady 

na vyplacené invalidní důchody z důvodu pracovního úrazu a nemoci z povolání (Kč)  

rok 

počet nově 
přiznaných 
invalidních 

důchodů pro 
pracovní uraz a 

nemoc z povolání 

průměrná 
měsíční výše 
invalidního 

důchodu (Kč) 

 

odhadnuté roční 
náklady (Kč) 

 

2010 3770 7907 357 910 783 

2011 3714 8302 372 786 834 

2012 3650 8 717 385 161 896 

2013 3589 9 153 397 545 893 

2014 3542 9 611 411 187 135 

2015 3503 10 092 426 549 946 

2016 3461 10 596 442 742 438 

2017 3418 11 126 459 224 560 

2018 3382 11 682 476 673 718 

2019 3362 12 266 496 345 716 

2020 3356 12 880 519 160 185 

Zdroj: vlastní zpracování (MPSV ZVZ 239) 
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4) ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE – MONITORING ÚDAJŮ 

Pro systematický monitoring sociálně ekonomických údajů o pracovních úrazech, 

jejich využití pro efektivní řízení, alokaci zdrojů, fungování úrazového pojištění 

s účinnou podporou prevence apod. bude vhodné zjišťovat následující soubor údajů 

a informací. Jedná se o první pracovní návrh a předpokládá se, že bude podroben 

diskuzi a konzultaci s odbornou veřejností. 

Soubor názvů jednotlivých položek je uveden jako věta záznamu (vycházíme ze 

Záznam o úrazu, Hlášení o uznání nemoci z povolání – ohrožení nemocí z povolání, 

údajích z bývalého výkazu Nem-Úr 1-02 a položek zjišťovaných pojišťovnami): 

 

ID úrazu - evid. číslo záznamu - IČO zaměstnavatele – název zaměstnavatele – adresa – 

okres - právní forma - CZ-NACE kód- CZ-NACE název - místo úrazu kód - místo úrazu název 

- pravidelné pracoviště - velikost podniku kód - velikost podniku název – IČO (druhý 

zaměstnavatel při PÚ mimo mateřské pracoviště) – název – adresa – okres - právní forma - 

CZ-NACE kód - CZ-NACE název - místo úrazu kód - místo úrazu název – jméno – příjmení – 

pohlaví - datum narození – věk - státní občanství - CZ-ISCO kód - CZ-ISCO název - činnost 

při úrazu kód - činnost při úrazu název - délka trvání zam. vztahu, roky - délka trvání zam. 

vztahu, měsíce - zaměstnanecký poměr - úkon při úrazu - PN od (datum) - PN do (datum) - 

délka trvání PN, kal.dny - délka hospitalizace, kal.dny - druh úrazu (závažnost) kód - druh 

úrazu (závažnost) název - čas úrazu - datum úrazu - datum úmrtí – odpracováno - druh 

zranění kód - druh zranění název - zraněná část těla kód - zraněná část těla název - počet 

zraněných osob - zdroj úrazu kód - zdroj úrazu název - příčina kód - příčina název - zjištěn 

alkohol, návyk. látky - dopravní nehoda - popis úrazového děje - porušené předpisy - přijatá 

opatření – rehabilitace (trvání) - náhrady a odškodnění – náklady na BOZP (zaměstnavatel) 

– zdravotní stav v době úrazu – předpokládané následky 

 

Nemoc z povolání: poř.číslo hlášení - datum hlášení - jméno lékaře, IČO – IČO 

(zaměstnavatel) – název – adresa - CZ-NACE kód - místo výkonu práce název - rodné číslo 

(pacient) - okres bydliště kód - jiný stát EU/mimo EU - CZ-ISCO kód - kategorie práce 

(činnosti) - práce (činnost) název - kapitola+položka NzP - kód diagnóza název - diagnóza 

MKN-10 název - datum zjištění NzP - datum úmrtí - zdroj expozice kód - noxa (rizikový 

faktor) název - délka expozice 

 

  



135 

 

Schéma 9: Algoritmus procesu vypořádání pracovního úrazu 
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5) REHABILITACE 

Rehabilitace je (dle definice OSN) proces, jehož cílem je umožnit osobám se 

zdravotním postižením, poškozeným úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou, aby 

dosáhly a zachovaly si optimální fyzickou, smyslovou, intelektovou, psychickou 

a sociální úroveň funkcí a poskytnout jim prostředky pro změnu jejich života 

k dosažení vyšší úrovně nezávislosti. Rehabilitace může zahrnovat opatření pro 

zajištění a obnovu funkcí nebo opatření kompenzující ztrátu nebo absenci funkce 

nebo funkční omezení. Ucelenost v rehabilitaci znamená především včasnost, 

provázanost jednotlivých oblastí rehabilitace (léčebné, sociální, pedagogické 

a pracovní) a také komplexnost. Cílem ucelené rehabilitace je co nejrychlejší 

a nejširší zapojení osob se zdravotním postižením, poškozených úrazem, nemocí, 

nebo vrozenou vadou, do všech obvyklých společenských aktivit s maximálním 

důrazem na jejich úspěšné pracovní začlenění. Základním obsahem ucelené 

rehabilitace musí být co nejvíce minimalizovat důsledky trvalého nebo dlouhodobého 

zdravotního postižení. 

Charakteristika jednotlivých složek rehabilitace 

■ Léčebná rehabilitace 

Léčebná rehabilitace je soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření 

směřujících k optimální zejména fyzické funkci organismu. Do léčebné rehabilitace 

vstupují pacienti, kteří mají poruchu určitého orgánu, či pohybového ústrojí vedoucí 

k následnému snížení aktivity. Nejčastěji je zajišťována zdravotnickými zařízeními, 

a to při hospitalizaci, ambulantně nebo v denním stacionáři. 

Zdravotní složka spočívá v aplikaci léčebných metod (např. medikace, fyzioterapie, 

ergoterapie, aj.) vedoucích ke stabilizaci zdravotního jedince. Vede i k obnovení 

ztracených funkcí a k tvorbě nových schopností organismu, popř. ke zmírnění 

následků a prevenci progrese či vzniku dalšího postižení, onemocnění či zdravotního 

oslabení. Kromě léčebných metod využívá také prostředky psychologické 

a pedagogické. 

■ Pedagogická rehabilitace 

Pedagogická rehabilitace je proces, jehož cílem je dosáhnout co nejvyššího stupně 

vzdělání lidí se zdravotním postižením, podpořit tak jejich samostatnost a aktivní 

zapojení do všech obvyklých aktivit společenského života. Pedagogická rehabilitace 

má pomoci člověku dosáhnout k samostatnému rozhodování a v důsledku toho 

i k plnohodnotnému společenskému a pracovnímu uplatnění. Pedagogická složka 

komplexní rehabilitace je u osob se ZP zaměřena na aplikaci speciálně 

pedagogických metod (stimulace, reedukace, kompenzace, rehabilitace) do edukace. 

Jejím cílem je především rozvoj individuálních schopností, soběstačnosti. Mezi 

prostředky pedagogické rehabilitace osob se ZP řadíme také edukační programy 

(programy aktivizační, programy doplňující vzdělání atp.) 

■ Sociální rehabilitace 

Je souborem specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti lidí se zdravotním postižením pomocí rozvoje jejich 
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schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonů běžných a pro 

samostatný život nezbytných činností. Předchází ohrožení způsobenému sociálním 

vyloučením. V duchu sociální rehabilitace se člověk musí naučit se svým postižením 

žít, přijmout je jako výzvu či úkol. Sociální rehabilitace se prolíná s ostatními složkami 

ucelené rehabilitace, liší se tím, že má permanentní charakter, čili je celoživotním 

procesem. Sociální rehabilitace se poskytuje formou pobytových, terénních 

a ambulantních služeb. 

Cílem sociální rehabilitace je vytvoření předpokladů pro samostatnost, nezávislost, 

integraci a pracovní uplatnění jedince. Funkčnost sociální oblasti těchto jedinců je 

založena na symbióze vnějších – tj. materiálních podmínek a vnitřních podmínek. 

V zájmu maximalizace socializace jde o přímé či nepřímé působení na jedince se 

zdravotním postižením a jeho nejbližší sociální okolí. Jeho úkolem je přijetí vyrovnání 

se s faktem daného postižení. Zejména však s diskomfortem, který mu přináší. 

I člověk se zdravotním postižením (například po úrazu) by měl žít (i po delší dobu 

probíhající rehabilitace) kvalitním životem tak, aby nedocházelo k jeho frustracím 

a deprivacím, neboť ty negativně ovlivňují jeho osobnost. Význam sociální složky 

narůstá zejména v zařízeních sociálního zabezpečení, školství, kultury, ale hlavně 

v občanských sdruženích zdravotně postižených. 

Rodina představuje pro člověka se ZP nukleární sociální jednotku, která je zázemím, 

zdrojem zkušeností a předpokladem dalšího rozvoje. Rodinná rehabilitace se proto 

nemusí zaměřovat pouze na jedince se ZP, ale i na ostatní členy jeho rodiny. Usiluje 

o celkovou podporu a případně i nápravu rodinných vztahů, které mohou být 

faktorem úrazu a zdravotního postižení narušeny. 

■ Psychologická rehabilitace 

Psychologická rehabilitace usiluje o zvládnutí psychických krizí, které jsou u jedinců 

spojeny zejména se změnami zdravotního stavu. Dále se jedná především podporu 

rozvoje sebepojetí, sebehodnocení tvorbu životní perspektivy jedince. Velmi 

významná je podpora rodiny. Psychologická rehabilitace zahrnuje nejen individuální 

a skupinovou psychoterapii, ale také psychoterapii aplikovanou v podobě 

muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, kinezioterapie a hippoterapie. Na podporu 

psychologické rehabilitace lze zmínit složku (volnočasovou) zaměřenou na oblast 

pozitivní seberealizace osob se ZP, zahrnující jejich zájmové, sportovní a kulturní 

aktivity. 

■ Pracovní rehabilitace 

Pracovní rehabilitace je chápána jako podmínka uchování kvality života, která 

navazuje na výsledky léčebné i sociální rehabilitace. Poukazuje se na její uplatnění 

především u skupiny postižených jedinců v produktivním věku, kdy cílem celého 

procesu je udržitelnost stávajícího nebo volba jiného vhodného zaměstnání. 

Pracovní rehabilitace je soustavná podpora poskytovaná osobám se změněnou 

pracovní schopností směřující k získání a udržení zaměstnání. Nejedná se tedy 

pouze o pracovní přípravu, získání kvalifikace (odpovídajících vědomostí, dovedností 

a návyků), ale i o obnovení pracovního potenciálu. Pracovní rehabilitace zahrnuje 

zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu a změnu povolání, teoretickou 
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a praktickou přípravu na zaměstnání, vytváření vhodných podmínek a pracovních 

příležitostí a zprostředkování nabídky zaměstnání. 

Týmová spolupráce v rámci systému rehabilitace 

Komplexní přístup uplatňovaný v edukaci osob se ZP vyžaduje týmovou spolupráci 

všech zainteresovaných odborníků tj. zejména lékařů, sester, fyzioterapeutů, 

ergoterapeutů, psychologů, logopedů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, 

a rodinných příslušníků. Komplexní přístup by měl být aplikován na základě 

individuálního programu, na jehož tvorbě by se podíleli všichni zúčastnění odborníci. 

Ve velké míře je efektivnost komplexní rehabilitace osob ovlivněna jejich motivací, 

s níž je úzce spjata také kvalita vznikajících kompenzačních mechanizmů. S jejich 

pomocí se člověk se ZP snaží vyrovnat sníženou výkonností funkcí či orgánů.  

Doc. Švestková20 zdůrazňuje, že je nutné objektivně posoudit potřeby jedince pro 

sociální, pedagogickou i pracovní rehabilitaci, toto je možné posoudit jen v inter 

profesním rehabilitačním týmu (lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický psycholog, 

klinický logoped, speciální pedagog, sociální pracovnice, event. logoped, nutriční 

terapeut a další). 

L. Bělohlávková (2012) uvádí, že úspěšnost celého procesu koordinované 

rehabilitace je založen na předpokladu včasného zahájení rehabilitace, individuálně 

směrované k postižené osobě a její rodině, zajištění optimálně dostupných 

návazných služeb v oblasti sociální rehabilitace ve všech jejích formách tak, aby 

zejména po psychické stránce byla zdravotně postižená osoba připravována již 

v počátečním stádiu rehabilitačního procesu na svoje budoucí pracovní 

a společenské uplatnění. U osob v produktivním věku, do jejichž života náhle 

a neočekávaně vstoupil vážný úraz nebo nemoc, nastupuje vedle zdravotních obtíží 

základní existenční starost. Pokud nepřichází včas nástin vize dalšího způsobu 

života, upne se postižená osoba k naději na invalidní důchod, jako jediný, z jeho 

pohledu jistý, způsob ekonomického zajištění sebe a svojí rodiny. Tato cesta však 

s sebou zpravidla nese hluboké sociální problémy, vyplývající na jedné straně 

z propadu životního standardu postiženého a jeho rodiny (ekonomická nejistota, 

neschopnost splácet finanční závazky), s tím přicházejí psychické problémy (ztráta 

seberealizace, neschopnost zajištění potřeb rodiny, společenská izolace), rodinná 

krize (oslabení partnerského vztahu, omezení funkce rodiče). Celý komplex těchto 

a dalších navazujících problémů není zpravidla člověk při náhlé vážné změně svého 

zdravotního stavu sám bez odborné pomoci úspěšně řešit. Zejména u pracovních 

úrazů se nejvíce případů postižení týká relativně mladých zaměstnanců a osob 

samostatně výdělečně činných v manuálních, zpravidla dělnických profesích. 

U ostatních vážných úrazů a onemocnění v produktivním věku je pak po ekonomické 

stránce (pokud osoba není pro tento případ individuálně pojištěna) situace 

z ekonomického hlediska ještě horší. Budeme-li se zabývat komplexně otázkou 

potřeby koordinované rehabilitace u osob v produktivním věku po úrazu a nemoci 

jako cílové skupiny (koordinace rehabilitace se samozřejmě týká všech skupin 

                                                
20 Zdroj: „Máme obrovské možnosti, ale…“TÉMA 16. červen 2014 doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. 

Přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. 
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zdravotně postižených osob), je třeba především vyjít z toho, že náhlá vážná změna 

zdravotního stavu zasáhla postiženého člověka naprosto nepřipraveného, bez 

informací a schopnosti orientovat se ve vzniklé životní situaci. Z tohoto faktu je třeba 

vycházet a chápat rehabilitaci jako včasnou cílenou koordinovanou zdravotně 

sociální službu, která půjde za klientem k nemocničnímu lůžku a provede ho celým 

rehabilitačním procesem. Jedině takto fungující systém rehabilitace se zapojením 

a vzájemným propojením všech zainteresovaných složek a subjektů může přinést 

reálné výsledky – včasný návrat zdravotně postižené osoby do pracovního 

a společenského života. 

Důležité je vytvářet podmínky tak, aby člověk s postižením mohl prožít pokud možno 

aktivně a samostatně svůj život (aktivita), podařit jeho spoluúčast na společenském 

životě (participace). Také mezinárodní zdravotnická organizace WHO směřuje nový 

přístup více k umožnění samostatnějšího života osob s poškozením při rozsáhlé 

společenské integraci. Komplexní rehabilitační péče, jako nový moderní systém péče 

o postižené jedince, se začala rozvíjet od druhé třetiny 20. století. Podle definice 

OSN je ucelená rehabilitace proces, při kterém má koordinované a kombinované 

uplatnění lékařských, sociálních, výchovných a pracovních opatření umožnit 

občanům se zdravotním postižením pozvednout se na co nejvyšší možnou funkční 

rovinu a plně se zařadit do společnosti. Podle Jesenského (1995) je rehabilitace 

pojem širokospektrální, a proto je vhodné hovořit o ní jako o rehabilitaci 

komprehensivní – ucelené, komplexní, globální, integrální. Jankovský (2005) uvádí, 

že ačkoliv se nám problematika celistvosti člověka může jevit jako příliš vzdálená a 

nesouvisející s daným tématem, je to jen pouhé zdání, neboť nám ve skutečnosti 

umožňuje vnímat rehabilitaci lidí s tělesným a kombinovaným postižením opravdu 

uceleně, se všemi náležitostmi, možnostmi a konsekvencemi. Důležitým 

předpokladem dobré tělesné kondice je samozřejmě i psychická rovnováha (duševní 

hygiena) a nemálo otázek se dokonce dotýká problémů souvisejících s duchovní 

dimenzí člověka (kulturní a náboženská reflexe). Tato péče je určena osmi oblastmi, 

které, každá ze svého úhlu nazírání a zároveň do jisté míry na sobě závislé, 

charakterizují současný stav péče o postiženého člověka. Složky komplexní 

rehabilitace Janovský (2005) člení komplexní rehabilitaci na složky:  

■ Léčebná - Léčba akutní, operativní, medikamentózní - léčba rehabilitační, 

fyzioterapie, léčebná tělesná výchova, léčba prací (ergoterapie).  

■ Pedagogická - Výchova a vzdělávání základní, všeobecné i odborné, příprava 

na povolání, výchovné poradenství.  

■ Psychologická - Psycho-rehabilitací se rozumí používání psychického 

ovlivňování postiženého při vyrovnávání se se svým handicapem, v rozvoji 

motivace postiženého ke všem oblastem života.  

■ Technická - Ortopedické protézy a pomůcky, ortoptické, ortodontické, 

akustické, odstraňování architektonických zábran (bezbariérové domy, byty, 

dostupnost služeb).  

■ Pracovní - Kvalifikace a rekvalifikace osob se změnou pracovní schopnosti – 

SOU, OU, SOŠ usiluje o rozvoj specifických dovedností, vědomostí, a návyků 

znevýhodněných osob v pracovním procesu.  

■ Právnická - Zákony a směrnice k zajištění práv a péče pro postiženou mládež i 

dospělé občany, které jim umožňují rovnoprávné postavení ve společnosti.  
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■ Sociální - Zajišťuje podporu zaměstnanosti, řeší nezaměstnanost, bydlení, 

dopravu, důchody (invalidní, částečné), zájmové a kulturní činnosti. Snaží se 

všemi dostupnými prostředky o prevenci či odstranění sekundárních důsledků 

postižení.  

■ Ekonomická - Organizace a řízení výrobní činnosti a produktivní práce 

invalidních občanů, státní dotace zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby 

zdravotně postižené, státní příspěvky určené na vytváření nových pracovních 

míst pro ZP.  

Několik statistických údajů 

Indikace léčebné rehabilitace. Na pracovištích rehabilitace a fyzikální medicíny bylo 

léčeno absolutně celkem 2 240 tisíc osob (r. 2012), v průměru se v České republice 

na rehabilitaci léčilo 2 132 pacientů na 10 000 obyvatel. V posledních letech byly 

u nově přijatých pacientů nejčastěji indikovány nemoci svalové a kosterní 

soustavy a pojivové tkáně v 62,9 % případů, což představuje cca 1 340 pacientů 

na 10 tisíc obyvatel. Na diagnózu poranění a otravy bylo rehabilitováno 12,4 % 

pacientů a s  nemocemi nervové soustavy 7,1 % pacientů. Počet pacientů nově 

přijatých k léčbě na 10 000 obyvatel pro Poranění, otravy v ČR bylo v roce 2012 

celkem 265 osob (zdroj: Činnost zdravotnických zařízení v oboru rehabilitace 

a fyzikální medicíny, r. 2012). 

Z hlediska objemu poskytnuté péče byly třetím nejzávažnějším důvodem pro 

hospitalizaci poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin (XIX. kapitola MKN-

10) s průměrným denním stavem 3 740 hospitalizovaných pacientů v nemocnicích 

ČR v roce 2012. Počet případů hospitalizace na tisíc obyvatel pro tyto příčiny činil 

18,6 (8,9 %) a průměrná ošetřovací doba jednoho případu poklesla na rovných 7 dní. 

Nejčastějšími důsledky úrazů byly s 84,5 tisíci případy hospitalizace pro různé 

zlomeniny (43,5 %), dále si 29,6 tisíc hospitalizací vyžádala nitrolební poranění 

(15,3 %) a necelých 18 tisíc případů způsobila vymknutí, podvrknutí či natažení 

kloubů a vazů. Z hlediska vnějších příčin (XX. kapitola MKN-10), byly nejčastějším 

důvodem těchto úrazů různé pády (64,9 %) a dále dopravní nehody (9,6 %). V roce 

2012 v nemocnicích zemřelo přes 2,6 tisíce hospitalizovaných osob s úrazem, tj. 13,5 

úmrtí na tisíc hospitalizací pro úraz. Operaci si vyžádalo téměř 41,4 % hospitalizací 

pro úrazy.(Zdroj: Hospitalizovaní v nemocnicích ČR, r. 2012; ÚZIS ČR, 2013, ISBN 

978-80-7472-090-1) 

Z těchto údajů je zřejmé, že léčení osob se zdravotním postižení stojí společnost 

nemalé finanční prostředky a že plně funkční, ucelená a koordinovaná rehabilitace by 

se jistě vyplatila. 

Např. v Německu je zákon, který jasně říká, že předpokladem pro různé dávky 

občanům s disabilitou je absolvování rehabilitace. Pět let dobré komplexní 

rehabilitace zajistilo v Německu z jedné peněžní jednotky promyšlených investic do 

rehabilitace patnáct peněžních jednotek úspor (1:15)! 
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6) DOPADY PÚ A NZP V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH –STUDIE 

Kapitola se zabývá případovými studiemi konkrétních osob v souvislosti 

s problematikou důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání a následně jejich 

shrnutím a zobecněním. Dále jsou zmíněny náklady firem ve vztahu k BOZP 

a závěrem je problematika nákladů BOZP zasazena do prostředí staveniště. 

 

6.1 Příklady konkrétních ekonomických a sociálních důsledků smrtelných 

a závažných pracovních úrazů a nemocí z povolání 

■ Z. K., nar. 1956, smrtelný pracovní úraz 21. 4. 2009   

při pohybu u odstaveného nákladního vozidla z nezjištěných příčin upadl pod právě 

couvající nákladní vozidlo jiné firmy, kterým byl přejet; devastující zranění pánevní 

oblasti; 

• závažné psychické problémy vdovy, její několikatýdenní hospitalizace 

a dlouhodobé léčení s opakovanou delší pracovní neschopností 

 

■ Z. B., nar. 1954, smrtelný pracovní úraz 3. 9. 2009  

při prověřování závady na odprašování došlo k vdechnutí prachových částic 

rozemletého koksu z kontrolního otvoru s následkem ztráty rovnováhy a pádu 

z výšky cca 1,3 m; soudní pitvou dodatečně zjištěn infarkt myokardu; 

• následná pracovní neschopnost vdovy, její částečný invalidní důchod 

pro dlouhodobé psychické poškození 

 

■ M. A., nar. 1956, smrtelný pracovní úraz 6. 10. 2009  

při pracovní cestě služebním vozidlem se spolujezdcem R. H. bylo toto vozidlo 

zachyceno osobním vlakem na železničním přejezdu; devastující mnohočetná 

zranění; 

• úplné zproštění se odpovědnosti ze strany zaměstnavatele (jedinou 

příčinou úrazu bylo porušení dopravních předpisů řidičem) 

• následná podstatně zhoršená ekonomická situace rodiny vzhledem 

k nulové náhradě škody z titulu smrtelného PÚ 

• posttraumatická porucha členů rodiny 

 

■ R. H., nar. 1954, smrtelný pracovní úraz 6. 10. 2009  

při pracovní cestě služebním vozidlem s řidičem M. A. bylo toto vozidlo zachyceno 

osobním vlakem na železničním přejezdu; devastující mnohočetná zranění; 

• psychické problémy vdovy, komplikovaná nutná změna zaměstnání 

s následkem podstatně nižšího výdělku, než v původním zaměstnání 
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■ J. K., nar. 1961, smrtelný pracovní úraz 9. 11. 2009  

došlo k zavalení velínu expedičního kaolinového sila a k zasypání zaměstnance (byl 

vyproštěn až 10. 11. 2009); udušení, mnohočetná zranění; 

• psychické trauma vdovy i syna a dcery, jejich dočasná pracovní 

neschopnost a následný ekonomický dopad 

 

■ A. N., nar. 1955, smrtelný pracovní úraz 22. 6. 2010 

při pohybu na stavbě ČOV došlo k pádu betonového čerpadla SCHWING 

a k zasažení hlavy poškozeného ramenem čerpadla; devastující poranění hlavy; 

• bez následného sociálně ekonomického dopadu pro pozůstalé 

(poškozený zaměstnanec byl rozvedený, bezdětný) 

 

■ V. M., nar. 1954, smrtelný pracovní úraz 6. 12. 2010 

při práci na stavbě železničního koridoru byl zachycen projíždějícím vlakem; 

devastující poranění trupu; 

• psychické trauma vdovy a její dočasná pracovní neschopnost, pozdější 

ekonomický dopad (mj. i z titulu opakované pracovní neschopnosti 

z důvodů přetrvávající psychické lability) 

 

■ Z. W., nar. 1953, závažný pracovní úraz 23. 5. 2011 

při kolizi dvou vysokozdvižných vozíků došlo k devastující zlomenině holeně pravé 

nohy s následnou amputací pod kolenem;  

• pozdější zhoršená ekonomická situace rodiny vzhledem k invaliditě 

poškozeného (po spotřebování finanční náhrady škody podle zákoníku 

práce) 

 

■ P. M., nar. 1968, smrtelný pracovní úraz 17. 6. 2011 

zavalení zeminou po vstupu do nezajištěného výkopu; udušení, vnitřní zranění; 

• ekonomické problémy rodiny (2 nezaopatřené děti mladší 18 let) 

vzhledem k částečnému zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele 

(porušení předpisů BOZP poškozeným) 

• psychické potíže vdovy a dětí 

 

■ R. L., nar. 1950, smrtelný pracovní úraz 27. 5. 2014 

sesun koše na dopravu betonu a přiražení poškozeného; fraktura lebky a devastující 

poranění mozku; 

• psychické trauma vdovy a syna a jejich dočasná pracovní neschopnost, 

tj. snížený finanční příjem rodiny 
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■ J. P., nar. 1955, nemoc z povolání od roku 1990 

- horník, v roce 1990 uznána NzP (vazoneuróza) částečná invalidita od 

roku 1991 z tohoto důvodu; v roce 1999 částečná invalidita zrušena, 

- dle znaleckého posudku z roku 2006 omezení pracovních schopností 

jak NzP, tak nemocemi obecné povahy, údajně převažujícími nad vlivy 

NzP, 

- dle znaleckého posudku z roku 2007 konstatování, že jediným 

onemocněním, které dotyčného vyřazuje z možnosti vykonávat původní 

profesi, je NzP, byť existuje pouze ve zbytkové formě, a nikoliv další 

obecná onemocnění, která výkonu původní profese nebrání, 

- do roku 2007 původní zaměstnavatel vyplácel náhradu za ztrátu na 

výdělku, posléze vyplácení zastavil s odkazem na znalecký posudek 

z roku 2006, 

- v roce 2008 podána žaloba k místně příslušnému soudu vůči 

zaměstnavateli, soudní řízení doposud neukončeno, 

- omezení z titulu NzP nadále trvá (posudek Kliniky pracovního lékařství 

z roku 2009), 

- v roce 2010 přiznán statut osoby trvale zdravotně znevýhodněné, 

- v roce 2010 podán podnět na Ministerstvo spravedlnosti a ochránci 

lidských práv, bez výsledku; 

 

• podstatné zhoršení ekonomických poměrů poškozeného a jeho rodiny 

• značná stresová zátěž vzhledem k trvajícímu soudnímu projednávání 

(existence rozdílných znaleckých posudků, odvolací řízení apod.). 

Shrnutí 

Prakticky ve všech uvedených případech smrtelných a závažných pracovních úrazů 

i nemoci z povolání došlo ke stresové zátěži, psychickým obtížím, pracovní 

neschopnosti (u poškozených či pozůstalých), a rovněž k následným ekonomickým 

problémům a potížím dotčených rodin. 

 

6.2 Obecné dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání s promítnutím do 

sociálně ekonomických důsledků 

Zaměstnanost, konkurenceschopnost, produktivita 

• možná ztráta zaměstnání pro poškozené zaměstnance, příp. ztráta 

jejich konkurenceschopnosti, kariérního postupu, 

• podstatné snížení pracovní schopnosti či její úplné pozbytí z titulu 

omezené zdravotní způsobilosti či nezpůsobilosti k výkonu práce, 

• pokles produktivity práce, resp. zvýšení nákladů zaměstnavatelských 

subjektů (zaškolování a zaučování nových zaměstnanců, přesčasová 

práce apod.), riziko poškození či zničení strojního vybavení a dalšího 

zařízení, používaných materiálů a objektů, podstatné narušení 

technologických procesů, snížení efektivnosti výrobních zařízení, 
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zvýšení přímých i nepřímých nákladů, komplikovanější organizace 

a řízení pracovního procesu a menší konkurenceschopnost, ztráta 

dobré pověsti a případné existenční potíže firmy (mj. i s ohledem na 

možné ekonomické sankce ze strany orgánů státního dozoru nad 

BOZP), 

• problematická a teritoriálně nerovnoměrná zaměstnatelnost 

poškozených s trvalými následky PÚ nebo NzP, zejména vzhledem 

k případné predispozici k úrazům, k nedostatečnému zastoupení 

flexibilních forem práce (částečné a zkrácené pracovní úvazky, práce 

z domova), k nedostatečnému počtu pracovních míst pro zdravotně 

znevýhodněné a částečně invalidní (i následkem PÚ a NzP - chráněné 

dílny apod.). 

 

Rodinný život 

• negativní vliv trvalých závažných následků PÚ a NzP na soudržnost 

rodin (značné narušení partnerských vztahů, komplikovaná rodinná 

situace, vyšší míra konfliktů a rozvodovosti), 

• psychická nevyrovnanost, neadekvátní řešení běžných konfliktních 

rodinných či partnerských situací, příp. alkoholismus, gamblerství, 

narkomanie apod., negativní dopady i do vztahů širšího okruhu 

příbuzných, podstatné snížení kvality osobního života, 

• negativní vliv na psychosociální vývoj dětí v rodinách bez jednoho 

z rodičů (smrtelný PÚ) nebo s některým z rodičů s trvalými následky PÚ 

nebo NzP (invalidita různých stupňů apod.), negativní vliv na výchovu 

těchto dětí, jejich možné pozdější problémy stran vzdělavatelnosti, 

vztahů v dětských kolektivech, příp. pozdějšímu uplatnění se ve 

společnosti, 

• ohrožení finančních příjmů rodin, možné vyústění v postupné 

zadlužování se, příp. i exekuční řízení, v krajních případech směřující 

až k bezdomovectví apod., 

• komplikovaná situace OSVČ a jejich rodin při utrpění úrazu či 

onemocnění nemocí z povolání a související delší pracovní 

neschopnosti (většinou minimální dávky nemocenského pojištění, 

podstatný pokles výdělkových možností). 

 

Zdravotní stav 

• dlouhodobé negativní změny zdravotního stavu poškozených 

zaměstnanců (včetně psychického), ztráta sebeúcty, převažující pocit 

méněcennosti až zbytečnosti, v krajních případech směřující až 

k alkoholismu a závislosti na dalších návykových látkách, 

pravděpodobná vyšší nemocnost i vyšší počet sebevražedných pokusů, 

• vyšší jak celospolečenské, tak osobní náklady na zdravotní péči 

(medikace, lékařské zákroky, hospitalizace, zdravotní prostředky 

a pomůcky, rehabilitační a lázeňská péče apod.), 
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• v některých případech obdobné následky i u dalších členů rodiny, příp. 

pozůstalých. 

 

Náklady státního rozpočtu 

• předčasné odchody poškozených zaměstnanců do starobního důchodu 

(zátěž pro zdravotní a sociální systém, potažmo pro státní rozpočet), 

• náklady ve zdravotnictví, zátěž pro státní sociální systém (nejrůznější 

sociální dávky, důchody – invalidní i předčasné starobní), 

• ztráty z titulu pracovní neschopnosti nejen poškozených zaměstnanců, 

ale příp. i jejich rodinných příslušníků, 

• minimální snaha o návrat trvale poškozených zaměstnanců do 

pracovního procesu, byť s určitými omezeními plynoucími z aktuálního 

zdravotního stavu. 

 

Shrnutí 

Evidentní negativní dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání jak do oblasti 

zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a produktivity práce, tak do sféry rodinného 

života, zdravotního stavu zaměstnanců i OSVČ a celospolečenských nákladů. 

 

6.3 Předpokládané souvislosti se sociálně ekonomickými důsledky 

nedostatečného zabezpečení BOZP 

Státní politika 

• politická reprezentace může rozhodnout o nejefektivnějších nástrojích 

k zajištění zdravého a bezpečného pracovního prostředí pouze 

v případě, že má k dispozici transparentní odhady ekonomických 

nákladů způsobených nedostatečnou péčí o BOZP – posouzení 

ekonomických a sociálních dopadů PÚ a NzP by mělo být nedílnou 

součástí každého politického rozhodovacího procesu,  

• cílem musí být trvalá snaha omezit úrazovost a vznik NzP při výkonu 

povolání na minimum; souvislost mj. s personálními a finančními 

možnostmi státních kontrolních orgánů a s věrohodností informačního 

systému a statistik v oblasti evidence úrazů; 

 

Společnost 

• nezanedbatelná role celkové společenské atmosféry, historického 

vývoje úrazovosti a její sledovanosti, odborné a reálné zmapování 

sociálně ekonomických následků a důsledků pracovních úrazů 

a nemocí z povolání, 

• negativní dopad podceňování významu analýz sociálně ekonomických 

důsledků PÚ a NzP, a to jak příslušnými státními orgány, tak 

zaměstnavatelskými subjekty, 
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• nedostatečné povědomí široké občanské společnosti o problematice 

bezpečnosti a ochrany zdraví, a to nejen při práci, ale rovněž obecně. 

 

Současné trendy práce 

• přetrvávající nadměrná tělesná i psychická zátěž v pracovním procesu 

bez možnosti náležité regenerace; soustavné a dlouhodobé 

přetěžování organismu bez vyváženého rytmu tělesných a psychických 

zátěží a odpočinku vede k celkovému oslabení organismu, zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku PÚ, snižuje odolnost organismu vůči infekcím 

a jiným škodlivinám a přispívá k neurotizaci a k rozvoji chronických 

chorobných stavů, případně i ke vzniku NzP, 

 

• růst nároků na pracovní tempo a kvalitu práce, fyzickou náročnost 

poměrně rychle nahrazuje vysoká psychická zátěž; ta je indikována 

rostoucím výskytem stresu, který bývá velmi často spouštěcím 

momentem, ústícím v pracovní úraz, 

• rostoucí věková hranice odchodu do důchodu a míra nejistoty 

zaměstnání s sebou nesou nové rizikové faktory, 

• problematická je úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osob 

samostatně výdělečně činných, zejména v oblasti protiúrazové 

prevence. 

 

Další souvislosti 

• ovlivnění zdraví - především sociální, ekonomické a další podmínky 

(životní a pracovní prostředí, životní styl, genetický základ, systém 

zdravotnictví, odpovídající zdravotní a sociální rehabilitace při 

poškození zdraví), 

• trvale existuje určité množství nehlášených, neevidovaných a tedy 

nešetřených pracovních úrazů, od drobných poranění až po závažné 

a smrtelné PÚ, čímž jsou do určité míry zkreslovány statistické údaje 

o pracovní úrazovosti; náhrady škody z takových PÚ buď nejsou 

poskytovány poškozeným zaměstnancům vůbec, nebo jsou 

poskytovány nezákonnou formou, ve většině případů v nižší než 

zákonné výši (se značným rizikem pozdějších sociálně ekonomických 

dopadů na poškozené a jejich rodiny při možných následných 

zdravotních potížích a omezeních plynoucích z těchto úrazů); dtto 

u nelegální práce, zejména u cizích státních příslušníků, 

• u nešetřených PÚ nejsou následně, až na výjimky, přijímána 

preventivní opatření k zabránění vzniku obdobných úrazů, nejsou 

uplatňovány případné postihy ze strany kontrolních orgánů, 

• tzv. kniha úrazů není dostatečně legislativně ošetřena (pouze minimální 

obsah zápisu), chybí evidence knihy, číslované listy, doba její archivace 

atd.; smysluplné by rovněž bylo povinné vydávání kopie každého 
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zápisu poškozenému zaměstnanci pro eliminaci pozdější možné 

důkazní nouze, která může později způsobit značný negativní 

ekonomický dopad na poškozené a jejich rodiny, 

• značně diskutabilní dosavadní výše peněžní náhrady podstatného 

snížení kvality života (bolestné a ztížení společenského uplatnění); 

přímý dopad do sociálně ekonomické situace rodin poškozených 

zaměstnanců či OSVČ,  

• PÚ a NzP znamenají mj. i zvýšené administrativní náklady (například 

žádosti, lékařské zprávy, posudky, dokumentace PÚ nebo NzP, příp. 

náležitosti soudních jednání atd.), 

• zdravé a bezpečné pracovní prostředí je žádoucí nejen z hlediska 

zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů a státu (produktivita práce 

a podpora ekonomického růstu, zvýšení konkurenceschopnosti, 

snižování nákladů vyplývajících z pracovních úrazů, nehod a nemocí 

z povolání, zvýšení motivace zaměstnanců), 

• snížení počtu PÚ a NzP by znamenalo zmírnění tlaku na veřejné 

finance (předčasné odchody do důchodu, ztráta kvalifikovaných 

pracovníků, absence, pracovní neschopnost a výplata nemocenských 

dávek, příp. sociální dávky),  

• značný nárůst průměrného počtu kalendářních dnů pracovní 

neschopnosti na jeden pracovní úraz (v roce 1990 cca 20 kalendářních 

dnů, nyní již více jak 55 kalendářních dnů); tento nárůst byl původně 

zdůvodňován uplatněním tzv. bodového systému pro lékaře, což při 

současně praktikovaném kapitačním systému ztrácí na možnosti 

podstatného ovlivnění délky pracovní neschopnosti, 

• řešení náhrady škod z titulu PÚ a NzP převážně pouze v ekonomické 

rovině, nikoliv v sociální (chybějící komplexní rehabilitace, tj. nejen 

zdravotní, ale i sociální), chybějící jakékoliv zainteresování 

provozovatelů zákonného úrazového pojištění, příp. úřadů práce. 

 

Shrnutí 

Předpokládané souvislosti negativně ovlivňují jak celkový vývoj pracovní úrazovosti 

a nemocí z povolání, tak podstatnou měrou i sociálně ekonomické důsledky BOZP. 

Následující schéma zachycuje základní vztahy a souvislosti na jedné straně 

ovlivňující pracovní podmínky a na straně druhé případné dopady a souvislosti při 

vzniku pracovního úrazu či nemoci z povolání. 
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Schéma 10: Dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání v širších souvislostech 
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6.4 Další možné vlivy s dopady do pracovní úrazovosti a onemocnění NzP 

Vliv agenturního zaměstnávání 

• ve značném množství případů prakticky neproveditelné řádné ověření 

zdravotní způsobilosti u agenturních zaměstnanců, mající podstatný vliv 

na pracovní úrazovost i nemoci z povolání (poskytovatel 

pracovnělékařské péče nasmlouvaný příslušnou agenturou nemá 

potřebnou znalost pracovních postupů, používaných technologií 

a materiálů, fyzicky nezná dotčená pracoviště, nemá k dispozici výpisy 

ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře 

agenturního zaměstnance), 

• časté využívání některé z tzv. prekérních forem práce, kladoucích na 

zaměstnance podstatně vyšší nároky na psychickou odolnost, 

s následkem vyšší míry stresu a většího rizika vzniku PÚ a NzP. 

 

Vliv demografických změn 

• u starších zaměstnanců je vykazována nižší pracovní úrazovost s delší 

pracovní neschopností, častější jsou ale PÚ ovlivněné snižující se 

pohotovostí reakce a zpomaleným vnímáním, 

• starším zaměstnancům převážně nejsou vytvářeny vhodné pracovní 

podmínky a přizpůsobováno pracovní prostředí včetně oblasti BOZP 

s ohledem na jejich věk, 

• legislativa v oblasti BOZP až na výjimky nepřihlíží k postupnému 

stárnutí zaměstnanecké populace. 

 

Vliv zajištění pracovnělékařské péče 

• značný nedostatek atestovaných pracovních lékařů, z toho plynoucí 

jejich častá přetíženost, v krajních případech až nemožnost zajistit 

poskytování pracovnělékařských služeb ze strany zaměstnavatele 

pracovními lékaři s příslušnou atestací, 

• poskytování pracovnělékařských služeb i registrujícími praktickými 

lékaři (byť pouze v nejméně rizikové kategorii), kteří nemají povinnost 

vzdělávat se v oboru pracovního lékařství a většinou tedy nemají o této 

problematice dostatečné znalosti; tito praktičtí lékaři rovněž většinou 

nenaplňují legislativní požadavky na výkon pracovnělékařských služeb 

(znalost prací, technologických postupů a používaných materiálů, 

podmínek na pracovištích apod.). 

 

Vliv současného systému úrazového pojištění  

• neexistuje ekonomická motivace zaměstnavatelských subjektů k řádné 

péči o BOZP (např. systém malus x bonus),  

• chybí rovněž jakékoliv ekonomické zvýhodnění firem zapojených 

v aktivitách směřujících ke zlepšení stavu BOZP v zaměstnavatelských 
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subjektech („Bezpečný podnik“, „Zdravé pracoviště“, „Zlatý Permon“ 

atd.), 

• nejsou průběžně sledovány a vyhodnocovány celkové náklady z titulu 

PÚ a NzP, tedy nejen náhrada škody poškozeným zaměstnancům, 

příp. pozůstalým, ale rovněž ztráty na produktivitě, zdravotnické 

a sociální náklady apod.; 

 

6.5 Problematika specifických skupin osob 

■ zvýšená pozornost by měla být - zejména v oblasti BOZP - věnována 

specifickým skupinám osob, které jsou vystaveny rizikům spojeným 

s výkonem povolání a přípravou na něj, mladistvým osobám se zdravotním 

postižením, zaměstnancům vyšších věkových kategorií, agenturním 

zaměstnancům a zahraničním pracovníkům, 

■ děti, žáci, studenti a mladiství pracovníci - dlouhodobým problémem je 

nedokončení procesu zpracování právních úprav, které stanoví podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví v této oblasti; důležitým aspektem při 

rozhodování o výběru budoucího povolání je také zajištění odborného 

lékařského posouzení zdravotního stavu žáků a studentů připravujících se na 

povolání s ohledem na jeho možná rizika (při jeho absenci hrozí zvýšené 

riziko PÚ a zejména NzP s následkem nemožnosti výkonu konkrétního 

povolání), 

■ zaměstnanci vyšších věkových kategorií - potřebná preventivní ochrana 

zdraví zaměstnanců i v závěru jejich aktivního pracovního života (uplatňování 

ergonomických zásad při navrhování pracovišť, organizace práce 

a přizpůsobení se individuálním potřebám starších pracovníků, motivace 

zaměstnavatelů k vytváření vhodných pracovních míst a pracovních 

podmínek pro zaměstnávání osob vyšších věkových kategorií), 

■ osoby se zdravotním postižením - cílená integrace občanů se zdravotním 

postižením, vytváření optimálních podmínek pro jejich zapojení do 

pracovního procesu (poradenstvím, rekvalifikací, vytvářením společensky 

účelných pracovních míst a podporou vzniku chráněných dílen), 

■ agenturní zaměstnanci a zahraniční pracovníci - podceňování problematiky 

odborné přípravy na práci a odpovídající zdravotní způsobilosti, jazyková 

bariéra (zahraniční pracovníci nejsou školeni ve svém rodném jazyce 

a nemají zpracovány manuály z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v rodném jazyce; zvýšené riziko PÚ a NzP). 

 

Shrnutí 

Agenturní zaměstnávání, demografické změny, pracovnělékařská péče i systém 

úrazového pojištění zaměstnanců mají přímý vliv na úroveň BOZP a na sociálně 

ekonomické důsledky pracovní úrazovosti a nemocí z povolání. 
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6.6 Náklady firem ve vztahu k BOZP 

Snižování nákladů je u mnoha firem pouze reakcí na vnější situaci na trhu. 

Jednorázové snížení nákladů řeší následek specifického stavu a situace a je 

podmíněno existencí vnějších vlivů. Nejčastějším způsobem jednorázového krácení 

nákladů je propouštění, snížení objemu pracovní doby, snižování pohyblivé složky 

mezd, bonusů a benefitů, příp. jejich zrušení, prodloužení splatnosti faktur, ale také 

v neposlední řadě omezení nákladů na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (BOZP) - např. na školení a přezkoušení, výchovu a vzdělávání, konkrétní 

bezpečnostní opatření apod. 

Takováto opatření většinou sice přináší rychlé výsledky na straně úspor, nicméně 

některé podobné kroky mohou mít pro zaměstnavatele negativní následky 

v budoucnu. Nejhorší možnou variantou těchto rychlých úspor je - kromě snížení 

kvality očekávané odběrateli zboží či služeb - zejména zhoršení úrovně zajištění 

BOZP (a tedy podstatné zvýšení rizika nárůstu počtu pracovních úrazů, nemocí 

z povolání a havárií), případně do budoucna zapříčinění obtížné a nákladné možnosti 

obnovení výroby a poskytování služeb v původním rozsahu. V podnikání sice 

dochází k situacím, které je třeba řešit co nejrychleji i za cenu ústupků, ale 

jednorázová zásadní opatření by měla být doprovázena vypovídajícím zvážením 

dopadů ze všech možných úhlů pohledu. Oblasti BOZP by se taková opatření 

principiálně neměla dotýkat vůbec, protože je dostatečně prokázáno, že jakékoliv 

snížení úrovně péče o BOZP se ve firmě dříve či později negativně projeví, mj. i ve 

ztrátě dobré pověsti firmy a v jejích v ekonomických výsledcích; 

 

Fixní (režijní) náklady 

Náklady, které firma musí platit i při nulovém výstupu, neměnící se změnou objemu 

výroby; mezi tyto konstantní náklady patří spotřeba energie na provoz 

administrativních a provozních budov, skladovacích prostor, pojištění budov 

a existujícího majetku firmy, leasing výrobních zařízení, pronájem kanceláří, úroky z 

úvěrů, náklady na audit účetnictví, odpisy hmotného a nehmotného investičního 

majetku, mzdy stálých zaměstnanců atd., částečně rovněž náklady na zajištění 

BOZP - hodnocení rizik, přidělování osobních ochranných pracovních prostředků 

(OOPP), školení a přezkoušení zaměstnanců apod.; 

 

Variabilní náklady 

Jejich výše se mění s úrovní výroby, patří k nim např. spotřeba materiálu, spotřeba 

surovin pro výrobu, spotřeba pohonných hmot, náklady na provoz autoparku, 

poštovné, telefon, mzdy nových (sezónních, agenturních) zaměstnanců (včetně jejich 

proškolení z oblasti BOZP, přidělení OOPP, zjištění zdravotní a odborné způsobilosti, 

zaškolení), cestovné, bankovní poplatky apod.;  
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Přímé a nepřímé náklady práce 

• přímé náklady: 

- mzdy a platy - včetně naturálních mezd, všech druhů odměn, 

- náhrady mezd – např. za dovolenou, za svátky, překážky v práci, 

• nepřímé náklady: 

- sociální požitky – např. příspěvky na bydlení, na stravování, služební 

automobily k soukromým účelům, příspěvky do sociálních fondů, sleva na 

nákup produkce, 

- sociální náklady a výdaje – např. povinné sociální, zdravotní a úrazové 

pojištění, odstupné, sociální programy, 

- personální náklady – např. na nábor zaměstnanců, na školení, na výchovu 

či praktickou výuku žáků, na dopravu do zaměstnání, na pracovní oděvy, 

- daně a dotace - související se zaměstnáváním zaměstnanců a vyplacením 

mezd; 

 

Shrnutí 

• náklady zaměstnavatelů spojené s pracovními úrazy, nemocemi 

z povolání a s nahrazováním nepřítomných zaměstnanců zatěžují 

samotnou výrobu a mohou vést i ke snížení produktivity, 

• celospolečensky se pak zvyšují náklady na zdravotnictví, systém 

sociálního zabezpečení a veřejné finance, což se výrazně promítá do 

ekonomiky státu, 

• produktivita, kvalita a BOZP jsou spolu velmi úzce propojeny, stále silnější 

důraz je kladen na prosazování systémového přístupu k řízení firmy, který 

by vedle oblasti výroby a provozu pokrýval i oblast BOZP - bezpečné 

a zdraví neohrožující pracovní podmínky a pracovní prostředí vytvářejí 

přímo v praxi samotní zaměstnavatelé, 

• kvalita pracovního života jednotlivce (s přímou vazbou na osobní život), 

stejně jako produktivita a konkurenceschopnost firmy, se odvíjí také od 

prostředí a podmínek, které management firmy pro své zaměstnance 

vytvoří, včetně zajištění podmínek bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

 

6.7 Staveniště a náklady stavby ve vztahu k BOZP 

 

Bezpečnost na staveništi a náklady stavby 

 názory projektantů, technického dozoru, koordinátorů BOZP na 

staveništích, zadavatelů i zhotovitelů na postup a podrobnost stanovení 

požadavků na bezpečnou a zdraví neohrožující či nepoškozující práci, 

a zejména na stanovení výše nákladů spojených s těmito požadavky, se 

většinou podstatně liší, 

 v tržním prostředí, kde o získání veřejné zakázky rozhoduje nabídková 

cena, je logickou snahou každého zhotovitele snížit náklady na minimum 

a nabídnout zadavateli co možná nejnižší cenu, i pro zadavatele je snaha 
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ušetřit většinou prioritní; tyto snahy vedou k nabídkám velmi nízkých cen, 

které však následně při realizaci zakázky vedou k tlaku na vícepráce, 

případně k neprovádění některých činností, 

 mezi náklady, které zhotovitelé opomíjejí, případně je (někdy i úmyslně) 

zanedbávají, patří i ty na zajištění BOZP; náhledy na zabezpečení BOZP 

stanovené legislativou často nejsou při jednáních zadavatelů se zhotoviteli 

jednotné, což vede k tomu, že zadavatelé akceptují požadavky z oblasti 

BOZP ne proto, že jsou si vědomi její důležitosti a potřebnosti, ale pouze 

z obavy, aby si nezpůsobili možné následné problémy, zejména 

v souvislosti s kontrolami ze strany státního dozoru nad BOZP, 

následnými možnými sankcemi pro zhotovitele a případným zpomalením 

výstavby; nemají dostatečné povědomí o potřebě ochrany životů a zdraví 

nejen zaměstnanců zhotovitelů, ale i pozdějších uživatelů díla, a někteří 

zhotovitelé tento postup do určité míry akceptují, 

 vedlejší a ostatní náklady by měly obsahovat položku „BOZP“ a každý 

zhotovitel stavebních prací (včetně případných subdodavatelů a osob 

samostatně výdělečně činných) by do ní měl povinně vyčíslit hodnotu jím 

očekávaných nákladů; zadavatel by pak sám nebo prostřednictvím 

koordinátora BOZP na staveništi, případně příslušné odborně způsobilé 

osoby, mohl vyžadovat a kontrolovat jejich provedení, 

 náklady na zajištění BOZP nejsou sice rozhodujícím druhem nákladů, ale 

zdaleka netvoří jejich natolik marginální část, aby s nimi zhotovitel 

nemusel počítat; je tedy žádoucí, aby v době, kdy zhotovitel stavby 

podává svoji nabídku na veřejnou zakázku, s co největší přesností věděl, 

jaké jsou kompletní požadavky na BOZP, a dokázal je kvalifikovaným 

způsobem ocenit, 

 BOZP v existujících cenových soustavách je řešena několika druhy 

nákladů, které jsou použity v soupisech stavebních prací. 

 

Režijní náklady 

 v cenových podmínkách běžných cenových soustav je uveden obsah ceny 

položky, přitom podíl režijních nákladů zahrnuje taková opatření, která 

souvisejí s prováděním staveb; nelze je směrovat na jednu zakázku, jsou 

však z hlediska dodržení požadavků na oblast BOZP pro zaměstnavatele 

nezbytná, 

 tyto náklady pokrývají např. zajištění OOPP, bezpečného nářadí, strojů, 

přístrojů a zařízení (včetně předepsaných revizí), školení a přezkoušení 

zaměstnanců v oblasti BOZP, vybavení prostředky pro poskytnutí první 

pomoci apod.; při stanovení předpokládané hodnoty stavby i při sestavení 

nabídkové ceny je standardní, že tyto požadavky na BOZP jsou součástí 

jednotkové ceny každé položky stavební a montážní práce; 
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Položky cenové soustavy 

 cenové soustavy obsahují obvykle řadu jednotlivých položek souvisejících 

se zřízením konstrukcí, zařízení a dalších náležitostí nezbytných pro 

zajištění BOZP, které lze pro sestavení soupisu prací použít; do této 

skupiny nákladů na bezpečnost patří např.: 

- zajištění kontroly a revize strojů, zařízení, přístrojů před prováděním 

a v průběhu provádění prací, údržba strojů - náklady jsou promítnuty 

v hodnotě strojohodin, 

- zajištění, ochrana před padajícími materiály a předměty, ochranné 

a záchytné sítě, zajištění výkopů, pažení, odvod pozemní vody, 

technologie ukládání vedení atd. - popis takových položek je uveden 

v požadované podrobnosti a je tedy na zpracovateli soupisu prací 

(rozpočtáři projektanta), aby na základě projektové dokumentace (PD) 

stanovil výměru dané konstrukce a zařadil tyto položky do soupisu 

prací; 

 

Vedlejší a ostatní podmínky 

 jedná se zejména o zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, kdy 

požadavek zadavatele je dán předanou PD zejména v části zásad 

organizace výstavby a zásad BOZP, 

 do této skupiny nákladů na BOZP patří např. určení a zajištění prostor pro 

hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, dále ochrana stavby 

a staveniště před vniknutím nepovolaných osob, oplocení, ohrazení, 

osvětlení staveniště, zajištění zabraňující ohrožení dopravou atd.; další 

bezpečnostní opatření, např. bezpečností přejezdy, přechody, ochranná 

lešení, stříšky apod., včetně případné ochrany veřejného provozu, lze 

popsat položkami stavebních prací obsaženými v existujících cenových 

soustavách, 

 existuje však celá řada specifických nákladů, které vycházejí z plánu 

BOZP, např. kontrolní činnost, průběžné čištění komunikačních cest 

a přístupů na staveništi i mimo ně, specifické výstražné tabule či dopravní 

značení apod., které se do nabídkové ceny nemohou promítnout jinak, 

než specifickou položkou v rámci ostatních a vedlejších nákladů. 

 

Požadavky zadavatele v zakázce na zpracování PD   

 jako součást projektové dokumentace pro stavební řízení podle platných 

předpisů o dokumentaci staveb figurují v „Zásadách organizace výstavby“ 

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a posouzení 

potřeby koordinátora BOZP, 

 rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby uvádí v „Souhrnné 

technické zprávě“ požadavky na zpracování plánu bezpečnosti; zadavatel 

by měl v objednávce na zpracování PD zdůraznit tyto požadavky 

vyplývající z prováděcího právního předpisu, 
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 posouzení potřeby koordinátora BOZP je požadavkem, který však 

projektant může jen problematicky splnit, ačkoliv s potřebou koordinátora 

budou souviset minimálně určité finanční náklady; není mu většinou 

předem známo, kdo bude zhotovitelem, a neví ani, zda a kolik zhotovitelů 

bude ve stejnou dobu na daném staveništi pracovat, aby mohl potřebu 

koordinátora BOZP odpovědně posoudit; 

 

Požadavky na soupis prací podle PD  

 soupis prací musí obsahovat nejen stavební práce a dodávky na 

zhotovení stavebních objektů a provozních souborů, ale i soupis 

vedlejších a ostatních nákladů vyplývajících z umístění stavby a také 

z obchodních podmínek - pokud má být soupis úplný, je nezbytné 

požadovat, aby jeho součástí byly také požadavky na zajištění BOZP na 

staveništi (i nadále přitom většinou zůstává definice požadavků na BOZP 

pouze formulací v rámci obchodních podmínek); takové požadavky vedou 

k tomu, že jejich ocenění v nabídkách nemusí být srovnatelné a nelze je 

adekvátně kontrolovat. 

 

Plán BOZP na staveništi 

 tuto povinnost zadavatele stanoví zákon č. 309/2006 Sb., s odkazem na 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb.; zadavatel stavby zajistí zpracování plánu 

BOZP v případě, že na stavbě budou probíhat práce se zvýšeným 

ohrožením života či budou splněny další podmínky, tedy když lhůta bude 

delší než třicet pracovních dní a bude se jednat o dvacet osob současně 

nebo objem bude činit 500 pracovních dní na osobu, 

 požadavky na zpracování plánu stanoví projektant v PD pro provádění 

stavby, plán BOZP přitom není součástí PD, zpracování tohoto plánu 

upravuje zákon č. 309/2006 Sb.; plán BOZP musí být zpracován před 

zahájením prací na staveništi, zhotovitel je přitom povinen se účastnit 

zpracování plánu, 

 z toho vyplývá, že plán lze skutečně zpracovat až před zahájením prací za 

účasti vybraného zhotovitele; požadavky plánu, které nebyly součástí PD 

ani soupisu prací, nemohou tedy být součástí nabídkové ceny na 

zhotovení stavby, což může tuto cenu, která bývá většinou hlavním 

kritériem při výběru zhotovitele, nežádoucím způsobem zkreslit. 

 

Závěr 

Požadavky na bezpečnost práce a pracovní podmínky by měly být prioritní, a to i za 

cenu zvýšených celkových nákladů pro zadavatele i zhotovitele stavebních či 

obdobných prací; proto by tendence určování nabídkových cen staveb měly 

směřovat k odpovědnému zahrnutí všech nákladů na BOZP ve smyslu efektivní 

prevence, a tím eliminovat možné pozdější zvýšené sociálně ekonomické náklady 
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z titulu pracovní úrazovosti a nemocnosti, dopadající nejen na zhotovitele, ale na 

celou společnost. 

V těchto souvislostech má možný negativní vliv i to, že oblast BOZP není doposud 

většinou zahrnuta v metodice informačního modelování budov/staveb (BIM – Building 

Information Modeling, proces vytváření a správy dat o budově/stavbě během jejího 

životního cyklu). 
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7) SYNTÉZA A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A KONKRÉTNÍCH POZNATKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z 

DÍLČÍCH ANALÝZ 

Statistická zjištění, případové studie i realizované dotazníkové šetření potvrzují 

významnost zkoumané problematiky sociálně ekonomických dopadů pracovních 

úrazů a nemocí z povolání. Jejich důsledky jsou obrovské a to v rovině sociální, 

ekonomické, celospolečenské a v neposlední řadě rodinné a osobní. Ve svém 

důsledku se jedná o celý komplex navazujících problémů. Ročně jsou tímto 

způsobem dotčeny tisíce rodin, které si následky nesou mnoho následujících let 

a často i celý zbytek života. 

Aktuální statistické údaje sice z dlouhodobého hlediska vypovídají o klesajících 

počtech pracovních úrazů a nemocí z povolání, skutečností však i nadále je evidentní 

negativní dopad pracovních úrazů a nemocí z povolání jak do oblasti zaměstnanosti 

(dočasná pracovní neschopnost, invalidita, závažné zdravotní důsledky vedoucí ke 

ztíženému společenskému uplatnění), konkurenceschopnosti a produktivity práce, 

tak do sféry rodinného života, zdravotního stavu zaměstnanců i OSVČ 

a celospolečenských nákladů. Přímé finanční náklady jsou hrazeny společností 

prostřednictvím systémů veřejného zdravotnictví. Z uvedených údajů je zřejmé, že 

léčení osob se zdravotním postižení stojí společnost nemalé finanční prostředky a že 

plně funkční, ucelená a koordinovaná rehabilitace přináší velký bonus pro všechny 

zúčastněné. Organizacím vznikají zejména náklady spojené s absencemi, 

presenteeismem, sníženou produktivitou nebo vysokou fluktuací zaměstnanců. Tyto 

náklady ve finále ovlivňují i národní ekonomiky. Hlavní náklady u jednotlivců souvisejí 

s poškozením zdraví, úmrtností a sníženou kvalitou života. V úvahu je třeba zavčas 

vzít nově nastupující technologie, digitalizaci, obnovitelné zdroje, nové formy práce, 

kombinovaná rizika a problémy spojené v posledních letech s psychosociálními riziky 

a stresem. 

Značný objem statistických dat může prostřednictvím následných odborných analýz 

poskytnout cenné informace potřebné k cílenému zaměření preventivních opatření, 

vyhledávání ohnisek rizik a efektivním politickým rozhodnutím. Odborná veřejnost si 

je podle získaných odpovědí vědoma dopadů nízké úrovně BOZP a zároveň 

i potenciálu skrytému v hodnocení a analýzách struktury a vývoje nákladů spojených 

s BOZP na podnikové úrovni. 
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V. PŘÍSTUPY K PROVÁDĚNÍ ODHADŮ NÁKLADŮ A ZTRÁT 

SPOJENÝCH S PRACOVNÍMI ÚRAZY A NEMOCEMI 

Z POVOLÁNÍ A PŘÍNOSŮM VYPLÝVAJÍCÍM Z PREVENTIVNÍCH 

ČINNOSTÍ V OBLASTI BOZP 

 

1) PŘEHLED ZPRACOVANÝCH MATERIÁLŮ SOUVISEJÍCÍCH S DANOU PROBLEMATIKOU 

■ Projekt č.: GK MPSV -01-204/10 (ZVZ 239) „Dopady pracovních úrazů a nemocí 
z povolání na systém nemocenského a důchodového pojištění“, r. 2010. Hlavní 
řešitel: JUDr. Daniela Bruthansová; odborný garant Bc. MUDr. Libuše Čeledová, 
Ph.D. 

 

Cílem projektu bylo získat z dostupných dat ucelené a podrobné informace o počtu 

pracovních úrazů a nemocí z povolání na celostátní i regionální úrovni, ucelené 

a podrobné informace o příčinách pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich 

výskytu v jednotlivých odvětvích podnikatelské i nepodnikatelské sféry, ucelené 

a podrobné informace o výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání podle věku, 

pohlaví. V souladu se stanoveným cílem byl očekávaným výstupem kvalifikovaný 

odhad dalšího vývoje výskytu a důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání 

v následující dekádě, kvalifikovaný odhad dalšího vývoje nákladů na dávky 

sociálního pojištění podmíněných nepříznivým zdravotním stavem, vzniklým 

v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, analýza legislativních, 

systémových a organizačních opatření vedoucích k ovlivnění incidence pracovních 

úrazů a nemocí z povolání, návrh opatření na podporu eliminace nepříznivých 

zdravotních, sociálních a ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí 

z povolání v oblasti sociálního pojištění. Zpracovaný projekt se zaměřuje zejména na 

rozbor statistických údajů majících vztah k výskytu pracovních úrazů a nemocí 

z povolání v letech 2004 – 2008. Projekt shrnuje a hodnotí metodiku a současnou 

právní úpravu vztahující se k dané problematice včetně rozboru dalších souvislostí 

(medicínských, sociálních apod.) V závěru analýza shrnuje poznatky a konstatuje, že 

Česká republika v současné době nemá efektivní systém zajišťující validní údaje 

nutné k úplné znalosti v oblasti pracovních úrazů, nemocí z povolání a jejich 

odškodňování. Na základě těchto závěrů jsou uvedeny návrhy ke zlepšení jak 

z hlediska statistického sledování, tak i nezbytná opatření v legislativně sociální 

oblasti.  

Závěrem lze shrnout, že zpráva shromáždila dostupné údaje předmětných oblastí 

a upozornila na to, že je třeba nadále sledovat důsledky pracovních úrazů a nemocí 

z povolání v širších souvislostech, a to na základě dostatečného rozsahu 

sledovaných údajů. 
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■ Výzkumná zpráva D4 „Metodika pro provádění cost/benefit analýz“. Další činnost 
VÚBP, v.v.i., r. 2008. Hlavní řešitel Ing. Lenka Svobodová. 

 

Každá činnost něco stojí (zdroje, energii, čas, peníze). Dokonce i nečinnost – ta ve 

sféře BOZP bývá obvykle velmi drahá a může stát to nejcennější – lidské životy 

a zdraví. Proto je třeba identifikovat, analyzovat a racionálně řídit náklady, 

preventivní výdaje na BOZP a minimalizovat tak nežádoucí ztráty.  

Zpracovaná zpráva a její přílohy obsahují teoretické přístupy, aplikace a celkové 

vyhodnocení možnosti využití metody cost benefit analýzy (CBA) pro oblast 

investování do BOZP v podnikové praxi. V práci je uvedeno jak standardní pojetí 

metody CBA, tak i doporučovaný postup její aplikace. Dále jsou také uvedeny 

příklady metod hodnocení společenských přínosů „nekomerčních“ investic. V práci je 

vysvětlena a argumentačně doložena složitost oceňování lidského zdraví, života, 

environmentálních a nehmotných efektů. Nastoluje otázku smysluplnosti provádění 

složitých ekonomických analýz s ohledem na strukturu a velikost převažujících 

ekonomických subjektů v národním hospodářství. Podle údajů ČSÚ celková 

průměrná velikost aktivního podniku dosahuje výše 4,6 zaměstnaných osob, 

u právnických osob se pohybuje v rozmezí 22 - 23 zaměstnaných osob, u fyzických 

osob dosahuje 1,6 zaměstnaných osob. Práce vyúsťuje do návrhu úpravy dalšího 

postupu ke zkvalitnění ekonomického řízení a alokování zdrojů do BOZP v podnikové 

sféře. 

Metoda CBA a obdobné metodiky jsou v současnosti využívány hlavně v oblasti 

hodnocení veřejných zakázek spojených se systémem financování projektů ESF 

s podporou EU (určování jejich pořadí při omezených finančních zdrojích) 

zaměřených na veřejně prospěšný užitek – společenský přínos, který klasickými 

metodami nelze vyčíslit, často s nehmotnou a nefinanční podobou efektu.  

Aby metoda CBA, která je často prezentována jako snadná a velmi jednoduchá 

hodnotící metoda, přinesla ve svých výsledcích optimální, objektivní hledisko 

a argumentaci pro provozní a zejména investiční akce do oblasti BOZP, je třeba jí 

aplikovat kvalifikovaně s určitou odbornou znalostí vyhodnocování investic. 

Zjednodušováním zejména ve fázi oceňování efektů (přínosy a újmy) a výpočtů 

kriteriálních ukazatelů ztrácí CBA požadovanou míru objektivnosti a stává se více 

méně spekulativní metodou. Smysluplnost investice bez správného ocenění 

a náležitých ekonomických propočtů lze potom argumentačně slovně dokládat bez 

složitých postupů CBA. Dobře a správně provedená CBA je velmi náročná, časově 

i odborně složitá činnost. Tento fakt je třeba mít na zřeteli při doporučování této 

metodiky malým a středním podniků, neboť by to mohly vnímat jako další 

administrativní zátěž při jejich podnikatelské činnosti.  

Sama problematika BOZP obsahuje nezměrné množství oblastí, činností, prvků, 

faktorů, které lze označit jako předmět zlepšení, ovšem konečné efekty sledované 

metodou CBA se de facto vždy týkají (subjektů - beneficientů) zdraví člověka, kvality 

jeho pracovního života. Nutné oceňování těchto efektů je zásadním úskalím v použití 

metody CBA. Důležité otázky v tomto směru jsou následující:  
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■ Existuje zde hodnota statisticky pojatého lidského života, a pokud ano, jak je možné 
tuto hodnotu ocenit? 

■ Jaká je hodnota zdraví, nebo stavu, kdy není člověk nemocný? 
■ Jaká je cena uspokojení z práce a pohody při práci? 
■ Proč nejsou tyto ceny pro každého stejné? 

 

V běžné podnikové praxi se náklady a výdaje na BOZP vesměs zahrnují do celkové 

režie firmy (o managementu nákladů a výdajů na BOZP nelze v pravém slova smyslu 

vůbec hovořit).  

 

Ekonomické/finanční analýzy 

■ Hlavní výstupy finanční analýzy většinou poměrové ukazatele likvidity, 

rentability, ukazatele obratu, aktivity, zadluženosti a finanční struktury. 

Základními zdroji informací pro zpracování finanční analýzy jsou: rozvaha, 

výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích (cash flow)  

■ Posuzují se socioekonomické náklady a užitky, které nemohou a také nejsou 

ve finanční analýze obsaženy. Zabývá se tedy veškerými užitky a náklady, 

které plynou investorovi i všem ostatním dotčeným subjektům z projektu 

či investiční akce (finanční a nefinanční; hmotné a nehmotné; přímé 

a nepřímé). Obecným problémem je oceňování socioekonomických 

nákladů a užitků, které při realizaci projektu či akce vznikají. 

Metody ekonomické analýzy 

■ Metoda CMA – analýza minimalizace nákladů  

■ Metoda CEA – analýza efektivnosti nákladů  

■ Metoda CUA – analýza užitečnosti nákladů  

■ Metoda CBA – analýza užitků a nákladů (újmy) 
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Schéma 11: Volba vhodné nákladově-výstupové metody 

 

 

Základní filozofie 

■ Komerční sféra volí realizaci projektů, které přinášejí přímo či zprostředkovaně 
zpět investované prostředky, a to v co nejkratší době a patřičně zhodnocené.  

■ Subjekty působící v komerční sféře, pokud realizují „společensky angažované“ 
projekty (BOZP), činí tak s vědomím, že své prostředky na trhu dobře 
marketingově zhodnotí (PR, značka, image, goodwill). 

 

Metoda CBA 

■ Je typem poměrového přístupu v rozhodovacích procesech, umožňuje téměř 
využití teoretického a metodického aparátu podnikových financí. Po definování 
a ocenění všech pozitivních i negativních důsledků akce u všech dotčených 
účastníků se může s těmito údaji zacházet jako s hotovostními toky. 
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Aplikace CBA 

■ Hodnocení veřejných zakázek, financování projektů s podporou ESF (určování 
jejich pořadí při omezených finančních zdrojích) zaměřených na veřejně 
prospěšný užitek – společenský přínos (který klasickými metodami nelze 
vyčíslit), často s nehmotnou a nefinanční podobou efektu.  

■ Hodnocení environmentálních akcí, opatření a investic do veřejné 
infrastruktury; zdravotnictví (vyhodnocování alternativ léčebných postupů 
apod.) 

 

Postup 

■ Definování podstaty projektu.  
■ Vymezení všech dotčených subjektů – Beneficientů.  
■ Stanovení rozdílů mezi investiční a nulovou variantou (tj. v případě, že projekt 

nebude realizován). 
■ Určení a kvantifikování všech relevantních nákladů a přínosů - Cost&Benefits 

(C&B) pro všechny životní fáze projektu. 
■ Zaznamenání zbylých a reálně neocenitelných C&B (zpracování jejich 

slovního ohodnocení). 
■ Převedení všech ocenitelných C&B na hotovostní toky. 
■ Stanovení diskontní sazby. 
■ Spočítání kriteriálních ukazatelů.  
■ Provedení citlivostní analýzy. 
■ Posouzení akce, projektu na základě vypočtených kriteriálních ukazatelů, 

neocenitelných efektů a citlivostní analýzy  
■ Rozhodnutí o přijatelnosti a financování investice.  

 

Rozhodujícími kritérii pro posuzování investice je její: 

■ výnosnost (rentabilita), tj. vztah mezi výnosy (přesněji čistými peněžními 
příjmy, tj. cash flow), které investice za dobu své existence přinese, a náklady, 
které její pořízení a provoz stojí, 

■ rizikovost, tj. stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů, 
■ doba splacení (tzv. stupeň likvidity investice), tj. doba (rychlost) přeměny 

investice zpět do peněžní formy. 
 

Hodnocení efektivnosti investic 

■ metoda výnosnosti investic (Return on Investment - ROI), 
■ metoda doby splacení (doby návratnosti, Payback Method), 
■ metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value of Investment = NPV), 
■ metoda vnitřního výnosového procenta (Internal Rate of Return = IRR). 
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Výpočty kriteriálních ukazatelů 

 

 

 

 

Složitost aplikace metody CBA 

■ Různorodost BOZP – sledované efekty se týkají člověka, zdraví a kvality jeho 

pracovního života 

■ Oceňování zdraví, PÚ, SPÚ, NzP 

■ Velikost podnikatelských subjektů, odborníci, administrativní zátěž 

■ Režie – náklady na BOZP se nesledují 

■ Úrazové pojištění – motivace, prevence 
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Směry rozvoje 

■ Dodržování obecně závazných právních předpisů (definování potřeby alokace 

prostředků do BOZP) 

■ Makro úroveň, podnikatelská sféra – kolik stojí BOZP? 

■ Informace, vzdělávání, osvěta a propagace vhodných postupů a metod – (1) 

monitoring nákladů a výdajů na BOZP (2) řízení a max. efektů 

■ Pilotní ověření metody CBA (BP)  

■ Úrazové pojištění – systém a výdaje na prevenci 
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2) NÁKLADY NA BOZP, JEJICH MONITOROVÁNÍ A PŘÍSTUPY V EU A NA SLOVENSKU 

Důsledky pracovních úrazů, smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání 

mohou být zachyceny a vyjádřeny slovně a pomocí ukazatelů naturálních 

a finančních. V úvodu je třeba zdůraznit, že reálně existující dopady a důsledky 

z povahy a podstaty širokého spektra skutečností a rozmanitosti aspektů nelze 

všechny objektivně postihnout a finančně vyjádřit. Nikde ve světě neexistuje 

takový sofistikovaný systém, který by přesně dokumentoval všechny důsledky 

a dopady pracovní úrazovosti postihující všechny dotčené subjekty. Z realizovaných 

zahraničních výzkumů a veřejně dostupných informačních zdrojů vyplývá, že se 

většinou kombinují národně zjišťovaná statistická data s kvalifikovanými odhady, 

zejména se odhadují celkové újmy jednotlivců, celospolečenské ztráty ve 

vztahu k HDP. Jedná se především o důsledky, které se týkají nepřímých 

(vyvolaných) a nepojištěných nákladů. Nejpropracovanější systémy informací mají 

pojišťovny (z pochopitelných důvodů jejich podnikatelské podstaty, kdy se snaží 

maximalizovat zisk a minimalizovat náklady) a dále zdravotnictví (veřejné výdaje).  

Vedle národních statistických úřadů zjišťují v různém rozsahu a kvalitě informace 

instituce, které se na národní úrovni věnují BOZP (inspekční, dozorové, výzkumné). 

Zdrojem dalších údajů disponují mezinárodní organizace a instituce. Mezi významné 

mezinárodní organizace, které se ve svých strategiích, cílech či doporučeních 

a aktivitách dotýkají oblasti zdraví a bezpečnosti práce, pracovních podmínek 

i nemocí z povolání, nebo na ni mají ve svých důsledcích nemalý dopad, patří 

například: 

■ Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA, 
https://osha.europa.eu/cs) 

■ Evropská komise (http://ec.europa.eu/index_cs.htm) 
■ Evropský parlament (http://www.europarl.europa.eu/portal/cs) 
■ Evropská rada (http://european-council.europa.eu/) 
■ Mezinárodní organizace práce (ILO, www.ilo.org) 
■ Světová zdravotnická organizace (WHO, http://www.who.cz) 
■ Eurofound (http://www.eurofound.europa.eu) 
■ Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení (ISSA, The International Social 

Security Association, www.issa.int) 
■ Mezinárodní komise pro ochranu zdraví (ICOH, www.icohweb.org). 
■ Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, 

http://www.oecd.org/) 
■ EUROSTAT (http://ec.europa.eu/eurostat) 

 

Odhad nákladů je v mnohých zemích EU značně problematický. Zejména proto, že je 

problematika velmi složitá a chybí relevantní údaje.  

EU-OSHA proto zadala zpracování přehledových studií (organizacím TNO21 

a Matrix), ve kterých se vyhodnotily související náklady s BOZP, kriticky porovnaly 

metodiky a zpracovala doporučení pro budoucí zaměření výzkumu na odhad nákladů 
                                                

21 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO); www.tno.nl 

 

https://osha.europa.eu/cs
http://ec.europa.eu/index_cs.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/cs
http://european-council.europa.eu/
http://www.ilo.org/
http://www.who.cz/
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.issa.int/
http://www.icohweb.org/
http://www.oecd.org/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.tno.nl/
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vynaložených v důsledku nedostatečně zabezpečované úrovně BOZP. Jednalo se 

o studii „Odhady nákladů v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání - 

přehled studií a jejich metodik v zemích EU“22.  

Celkem v ní bylo z vědeckých databází (PubMed, Scopus, OSH-ROM, PsycINFO) 

identifikováno a posouzeno cca 500 studií. Náročná kritéria výběru splnilo pouze 

devět studií. Každá z těchto vybraných studií byla posouzena z hlediska dvou 

klíčových bodů potřebných k zabezpečení kvantitativního odhadu nákladů na 

pracovní úrazy a nemoci z povolání (zjištění počtu případů a aplikace peněžních 

hodnot na identifikované případy). Z provedené porovnávající analýzy vyplynulo, že 

při stanovování počtu případů většina studií vycházela z existující literatury, 

z průzkumů a šetření, ze statistických údajů (zjišťování týkající se pracovních sil, 

mezd, národních registrů). Při odhadu nákladů byla v některých studiích použita 

složitá metoda tzv. rizika vztažená na určitou skupinu populace. Pomocí ní byl 

proveden odhad pravděpodobnosti expozice související s prací konkrétnímu 

rizikovému faktoru a relativnímu riziku vzniku zdravotních komplikací. Zjištěné údaje 

byly aplikovány na všechny případy s cílem odhadnout celkový počet případů 

(nákladů). Většina studií však využívala standardní metody incidence a prevalence. 

Jejich použití záviselo zejména na dostupnosti údajů. 

■ Metodou incidence se odhaduje počet nových případů v daném roce. K tomu 

se vypočítají všechny budoucí náklady na tyto případy. Metoda umožňuje 

(oproti metodě prevalence) lepší aproximaci aktuálních podmínek (lepší odhad 

změn v čase). Nevýhodou je, že metoda může vést k podhodnocování výskytu 

počtu případů (nehlášených, zatajovaných). Obdobně se to také týká nemocí, 

které se projeví až za dlouhou dobu (také pokud se těžko stanovuje konkrétní 

příčina) a v neposlední řadě neevidovaných, ale četných případů „drobných“ 

úrazů a nehod. Incidence udává poměr nově vzniklých onemocnění (v daném 

časovém období) k celkovému počtu osob ve sledované populaci (např. ke 

střednímu stavu obyvatelstva, vyjadřujeme-li incidenci pro celý stát). 

■ Metodou prevalence se odhaduje celkový počet případů v daném roce. 

Prevalence udává podíl obyvatel, kteří mají (nebo měli) určitou specifickou 

vlastnost v dané lokalitě v daném časovém období. V medicíně typicky nemoc, 

stav nebo rizikový faktor. Rozlišujeme intervalovou (v celém průběhu 

sledovaného období) a bodovou prevalenci (k určitému datu). 

V některých státech EU se uplatňuje využití finančních stimulů v sociálním pojištění 

a předcházení nemocem z povolání. Pokuty a sankce se uplatňují k prosazování 

zákonných požadavků na dodržování BOZP.  

V EU vzrůstá potřeba výměny informací vzhledem k odhadu výdajů, nákladů 

a možných ztrát z nízké úrovně BOZP (PÚ, NzP) na jedné straně a na druhé straně 

dokladování výhod alokování finančních prostředků a dalších zdrojů do BOZP, 

                                                
22 Estimating the cost of accidents and ill-health at work: A review of methodologies European Risk 

Observatory. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2014. European Agency for 

Safety and Health at Work. ISBN: 978-92-9240-319. Dostupné z: https://osha.europa.eu/cs/tools-and-

publications/publications/reports/executive-summary-estimating-the-cost-of-accidents-and-ill-health-at-

work.  

 

https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/reports/executive-summary-estimating-the-cost-of-accidents-and-ill-health-at-work
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/reports/executive-summary-estimating-the-cost-of-accidents-and-ill-health-at-work
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/reports/executive-summary-estimating-the-cost-of-accidents-and-ill-health-at-work
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prevence rizik, kultury bezpečnosti a zvyšování kvality pracovního života.Evropská 

agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví vydala ke zkoumané problematice mimo 

jiné již v roce 2007 informační listy: FACTS č. 27 pod názvem „Inventura 

socioekonomických nákladů spojených s pracovními úrazy“ a FACTS č. 28 s názvem 

„Hodnocení prevence pracovních úrazů na firemní úrovni z ekonomického hlediska“. 

V nich zdůrazňuje potřebu dokumentovat ekonomické aspekty BOZP. Prevence 

pracovních úrazů, zranění a chorob z povolání nesnižuje pouze náklady, ale přispívá 

rovněž ke zlepšování výkonnosti společnosti. Bezpečnost a zdraví při práci může 

ovlivnit výkonnost společnosti mnoha způsoby, například:  

■ zdraví pracovníci jsou produktivnější a mohou produkovat ve vyšší kvalitě; 
■ méně s prací spojených úrazů a chorob vede k nižší nemocnosti. Toto na 

oplátku přináší nižší náklady a méně přerušování výrobních procesů; 
■ vybavení a pracovní prostředí, které je optimalizováno podle potřeb 

pracovního procesu a které je dobře udržováno vede k vyšší produktivitě, lepší 
jakosti a menším zdravotním a bezpečnostním rizikům; 

■ snížení zranění a nemocí přináší méně škod a snižuje riziko závazků. 

Důležitost zjišťování nákladů ve spojitosti s úrazy: 

■ Odpovědnosti - Pracovníci, nebo pojišťovny mohou požadovat odškodné 
v důsledku pracovních úrazů, nebo chorob. 

■ Právní sankce, pokuty - Inspektoráty práce mohou udělit finanční pokuty, 
požadovat zlepšení, nebo dočasně zastavit výrobu. 

■ Diferenciace v pojistném - Pojišťovny, nebo veřejné fondy mohou upravit 
pojistné podle zvýšeného rizika úrazů a chorob z povolání Pojistné může být 
rovněž upraveno podle historické výkonnosti. 

■ Výplata nemocenské - Závazek (částečně) platit výplatu v době nemoci, nebo 
invalidity. 

■ Regulace trhu - Atraktivita pro mladé zaměstnance, výhody v získávání 
státních zakázek; Zlepšování „nehodovosti“ u subdodavatelů, v případě 
poptávek; Dopady na obraz společnosti. 

EU OSHA doporučuje fakta o PÚ a NzP specifikovat dle tří základních úrovní: 

■ Na úrovni pracovníků 

■ Na úrovni firem 

■ Na úrovni společnosti jako celku 
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Na individuální úrovni  

 

 

Na úrovni společnosti jako celku 
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Na úrovni firem 

 

 

 

V České republice se zjišťuje a soustřeďuje značné množství dat. Dle 

prezentovaných výstupů z projektu INKA TAČR v roce 2015 bylo uvedeno, že ČR 

patří k zemím s nejširším statistickým sběrem dat a také, že se ve výsledku s těmito 

daty dostatečně nepracuje a v reálné praxi není plně využíván jejich možný 

kapacitní a obsahový potenciál. Řešitelský tým projektu se s tím plně ztotožňuje. 

Hlavním a zcela zásadním problémem je roztříštěnost, nepropojenost 

disponibilních dat a informací (resortní bariéry, partikulární zájmy institucí, jejich 

pracovníků, například i pro zachování či rozšíření své důležitosti a nenahraditelnosti). 

V oblasti spolupráce při vzájemném poskytování informací a dat (vhodném 

propojování) jsou značné rezervy. 
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Schéma 12: Instituce, které zejména disponují s daty a informacemi z oblasti BOZP 

 

 

 

Jednotná evropská metodologie sběru dat týkající se pracovních úrazů členských 

států EU (ESAW - European Statistics on Accidents at Work) má za cíl získat 

kompletní a srovnatelná statistická data, neboť metodologie, legislativa a sběr dat na 

národních úrovních členských zemí EU se dosti liší. 

 

Podle statistických údajů pracovní úrazovosti a nemocnosti jako důsledku nízké 

kultury bezpečnosti se ČR pohybuje kolem průměru zemí EU 27. ČR se v úrovni 

řízení BOZP dle kompozitního skóre nachází na 20 místě z 31 zemí, což není příliš 

pozitivní pozice. Nejvyšší úroveň řízení podle tohoto hodnocení mají země 

s nejvyšším skóre (7,7 - Spojené království, Švédsko, Irsko). Nejnižší skóre 5,1 a 5,2 

dosahují Řecko a Turecko. 

Z celé řady mezinárodních šetření vyplývá, že v případě všeobecného povědomí, 

přístupech a znalostech problematiky BOZP, zejména MSP v ČR deklarují absenci 

politiky BOZP a neprovádění hodnocení rizik, neboť nemají žádné větší problémy. 

V této oblasti ČR mezi zeměmi EU 27 zcela vede, což může odrážet buď skutečnou 

absenci rizik, nebo spíše nižší úroveň povědomí o riziku zejména v malých 

a středních podnicích. Hlavním uváděným důvodem pro absenci politiky BOZP je to, 

že se „nepovažuje za nezbytnou kvůli rizikům pro BOZP v podniku“. To potom ale 

nekoresponduje s oficiálně vykázanými více než 40 tis. pracovními úrazy, které se 
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staly v ČR. Evropský průzkum podniků o nových a vznikajících rizicích (ESENER) 

agentury EU-OSHA zahrnoval téměř 36 000 rozhovorů s vedoucími pracovníky 

a zástupci pro BOZP provedených v roce 2009, 2012. Průzkum ESENER pokrýval 

podniky v soukromém i veřejném sektoru s deseti či více zaměstnanci ve 27 

členských státech EU (+ v Chorvatsku, Turecku, Norsku a Švýcarsku). Tvůrcům 

politik nabídlo toto šetření informace srovnávající situaci napříč jednotlivými státy, 

které jsou významné pro tvorbu a uplatňování nových politik v této oblasti. Oficiální 

politiky BOZP jsou častější ve větších podnicích a v Irsku, Spojeném království, 

Nizozemsku a skandinávských zemích, zatímco v jihoevropských zemích, novějších 

členských státech a kandidátských zemích je tomu naopak. To může být způsobeno 

rozdíly ve všeobecném povědomí, znalostech a tradicích v oblasti řešení 

problematiky BOZP v  těchto zemích. 

Dále podle výsledků Evropského průzkumu podniků o nových a vznikajících rizicích 

(ESENER) agentury EU-OSHA (zahrnoval téměř 36 000 rozhovorů s vedoucími 

pracovníky a zástupci pro BOZP) 86 % Evropanů souhlasí s tím, že dodržování 

správných postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nezbytné 

pro hospodářskou konkurenceschopnost země. Naproti tomu s tímto tvrzením 

souhlasí pouze dvě třetiny Čechů (66 %) a 26 % Čechů zcela nesouhlasí, což 

představuje výrazně nejvyšší nesouhlas v zemích EU 27.  

Z této analytické části vyplývá, že oblast BOZP je v ČR vnímaná jako méně důležitá 

a do jisté míry je v podnicích podceňovaná. Absence politiky BOZP a prevence rizik 

je zdůvodňována tvrzeními, že to není nutné, neboť nejsou žádné větší problémy, že 

hodnocení rizik je příliš časově/finančně náročné, že chybí zdroje a potřebné znalosti 

a že právní předpisy v hodnocení rizik jsou příliš složité. 
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Graf 19: Celoevropský průzkum veřejného mínění, BOZP, 2012, 

konkurenceschopnost a uplatňování postupů v oblasti BOZP 

 

Otázka: Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím tvrzením. Aby byla 

[Česká republika] hospodářsky konkurenceschopná, je třeba na pracovištích uplatňovat 

osvědčené postupy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci?  

 zcela souhlasím  spíše souhlasím  nevím  zcela nesouhlasím 

 

Zdroj: http://osha.europa.eu (Pan-European opinion poll on occupational safety and health) 

 

Poznámka ke komparacím 

Komparace se zeměmi EU i dalšími zeměmi v oblasti ekonomických nákladů, 

důsledků i efektů v oblasti BOZP je velmi složitá a většinou těžko seriózně 

proveditelná, a to zejména vzhledem k rozdílným systémům, přístupům, legislativě, 

k historickým, kulturním souvislostem. Podmínkám v ČR je stále z mnoha důvodů 

nejblíže Slovenská republika. Ale i to má svá úskalí, neboť již řada skutečností 

(například legislativa, struktura národního hospodářství apod.) má objektivně odlišný 

charakter. V samostatné kapitole je jsou uvedeny informace o ekonomických 

aspektech BOZP na Slovensku. 

  

http://osha.europa.eu/
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Slovenská republika 

V této kapitole přinášíme údaje získané ze šetření, které v roce 2012 provedla 

u 4 463 podnikatelských subjektů na Slovensku společnost Trexima. (Trexima, 

ISPP 2013). Šetření se týkalo výše přímo vynaložených finančních nákladů na 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnicích (viz následující schéma): 

 

Schéma 13: Schéma šetřených nákladů 
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V roce 2012 v šetřených 4 463 organizacích ve SR bylo na zajištění BOZP 

vynaloženo celkem 349,306 mil. eur (průměrně ve výši 78 267 eur na jednu 

organizaci); z toho náklady na zajištění BOZP v šetřených podnicích dosáhly výše 

289,6 mil. eur, náklady na úrazové pojištění (pojistné dle zákona č. 461/2003 Z. z.), 

59,5 mil. eur a celkové náklady spojené s pracovními úrazy (4 050 PÚ) činily 206 tis. 

eur. Struktura celkových nákladů na BOZP je v procentním vyjádření zachycena na 

následujícím grafu. 

 

Graf 20: Struktura nákladů na BOZP v 4 463 ekon. subjektech v SR (rok 2012) 

 

 

Detailnější struktura nákladů na zajištění BOZP v šetřených podnicích (289,6 mil. 

eur).  

V roce 2012 zaměstnavatelé (4 463 organizací) vynaložily z celkové částky 289,6 mil. 

eur na řešení pracovních podmínek a pracovní prostředí částku 113 mil. eur; na 

osobní ochranné pracovní prostředky 122 mil. eur; na výchovu a vzdělávání v oblasti 

BOZP 13 mil. eur; na zajištění služeb BOZP 24 mil. eur; na pracovně zdravotní 

služby 8 mil. eur a lékařské preventivní prohlídky 9,6 mil. eur. Struktura nákladů na 

zajištění BOZP (z částky 289,6 mil. eur) je znázorněna v následujícím grafu. 
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Graf 21: Detailnější struktura nákladů na BOZP v 4 463 ekon. subjektech v SR (rok 

2012)

 

 

Detailnější údaje nákladům spojených s pracovními úrazy u šetřených 4 463 

organizací SR – viz následující schéma: 

 

Schéma 14: Náklady spojené s pracovními úrazy v 4 463 ekon. subjektech v SR (rok 

2012) 

 

 

Analyzované údaje z provedeného šetření zahrnují pouze část nákladů a výdajů na 

BOZP a nákladů a ztrát vzniklých v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání. 
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Pro celkový přehled uvádíme některé vybrané statistické údaje za rok 2012 SR 

(zdroj: Statistická ročenka 2015, ŠÚ SR) 
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Tabulka 21: údajů o pracovní neschopnosti (PN) v roce 2012 na Slovensku23 a v ČR 

Č. Ukazatel Hodnota 
Slovenská 
republika 

Hodnota 
Česká 
republika 

1. Celkový počet kalendářních dnů PN (dny) 34 837 823 56 492 864 
z toho: - pro nemoc (%) 90 84,4 

- pro PÚ (%) 1,5 4,3 
- pro ostatní úrazy (%) 8,5 11,3 

2. Průměrná doba trvání jednoho případu PN (dny) 50 46,05 

3. Průměrné procento PN celkem (%) 4,15 3,452 

4. Nově hlášené případy PN (počet) – ŽENY 346 376 633 159 

z toho: - pro nemoc (počet) 327 585 581 446 
- pro PÚ (počet) 2 624 12 653 
- pro ostatní úrazy (počet) 16 167 39 060 

5. Četnost počtu případů PN na 100 osob (počet) - 
ŽENY 

  

z toho: - pro nemoc (počet) 30,69 26,54 
- pro PÚ (počet) 0,25 0,58 
- pro ostatní úrazy (počet) 1,51 1,78 

6. Nově hlášené případy PN (počet) – MUŽI 343 690 593 710 

z toho: - pro nemoc (počet) 301 746 485 881 
- pro PÚ (počet) 6 143 31 455 
- pro ostatní úrazy (počet) 35 801 76 374 

7. Četnost počtu případů PN na 100 osob (počet) - 
MUŽI 

  

z toho: - pro nemoc (počet) 24,55 21,30 
- pro PÚ (počet) 0,5 1,38 
- pro ostatní úrazy (počet) 2,91 3,35 

 

Graf 22: Struktura kalendářních dnů PN (%) v České republice a ve Slovenské 

republice v roce 2012

 

                                                
23 V roce 2014 bylo 29 402 065 kalendářních dnů PN (89,7% pro nemoc, 1,7% pro PÚ, 8,7% pro OÚ); 
průměrná doba trvání 1 případu PN byla 46 dnů; celkové průměrné procento PN bylo 3,11%. 
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Graf 23: Četnost počtu případů PN na 100 osob (počet) – ŽENY, v České republice a 

ve Slovenské republice v roce 2012

 

 

Graf 24: Četnost počtu případů PN na 100 osob (počet) – MUŽI, v České republice a 

ve Slovenské republice v roce 2012

 

 

 

  



179 

 

3) VÝZNAM ZNALOSTÍ NÁKLADŮ NA BOZP 

Znalost nákladů a ztrát spojených s bezpečností a ochranou zdraví při práci by měly 

manažerům přispět k manažerským rozhodováním, k zvýšení účinnosti a efektivnosti 

řízení, ke zvýšení úrovně BOZP. Základním cílem by neměla být pouhá minimalizace 

nákladů, ale respektování legislativních požadavků a dosažení největšího užitku ve 

směru eliminace či snižování bezpečnostních rizik, zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce.  

Znalost údajů o nákladech spojených s BOZP lze využít v řízení organizací 

v několika směrech. Zejména lze provádět jednoduché analýzy vynakládaných 

nákladů, jejichž závěry jsou důležité pro kvalifikované přijetí manažerských 

rozhodnutí týkajících se BOZP: 

■ analýzy struktury nákladů (kolik organizace vydává na prevenci, na 
zabezpečení provozu, popř. jaké ztráty z titulu bezpečnostních nehod 
apod. vznikají), 

■ analýzy vývoje nákladů v čase (jak se vyvíjí celkový objem nákladů a jak 
se vyvíjí náklady v jednotlivých skupinách).  

■ predikce nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
 

Ekonomické i sociální ztráty způsobené nedostatky v oblasti BOZP jsou značné. Jen 

v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání přichází česká společnost 

minimálně o 15-30 miliard korun ročně. Přitom musíme vzít v úvahu, že dochází ke 

škodám a ztrátám nejen na lidském zdraví, ale i na majetku a na životním prostředí.  

 

Na celospolečenské úrovni 

Sledování nákladů a ztrát vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání v čase 

dle zpracované metodiky VÚBP, v.v.i. (výstupy uvedených projektů) 

 

 Projekt HS57/00 (Zpráva za etapu 03 a 04, r. 2001; Ing. Miloš Paleček, CSc., 
Josef Turč, Ing. Jaroslav Straka, RNDr. Miroslav Gabriel): Analýza nákladů 
poškození zdraví z  práce a nemocnosti ve vztahu k pracovnímu prostředí 
v České republice. 

 

 Náklady a ztráty vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání za rok 2011 
(Ing. Petr Mrkvička, VÚBP, v.v.i.) 

 

Neexistují vhodné údaje pro přímý výpočet nákladů a ztrát, proto VÚBP, v.v.i. 

používá komplikovanější postupy a zejména složitější vzorce pro kvalifikované 

odhady. Kvalifikovaným odhadem s využitím složitých propočtů se stanovují 

náklady a ztráty vznikající z pracovních úrazů nebo nemocí z povolání celé 

společnosti (souhrnné ztráty a náklady). Do výpočtu se zahrnují: 

■ pojištěné náklady a ztráty hrazené z prostředků zaměstnavatelů, tj. 
z příspěvků zaměstnavatelů na pojistná za jednotlivé druhy pojištění 
(nemocenské, důchodové nebo veřejné zdravotní pojištění a zákonné 
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pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání), 

■ nepojištěné náklady a ztráty, tj. některé z druhů nákladů a ztrát 
vznikajících zaměstnavatelům, ale které nejsou příjmem buď státního 
rozpočtu nebo některého z nositelů uvedených druhů pojištění příp. další 
ztráty vznikající společnosti (např. v důsledku smrti nebo invalidity 
postižených apod.) 

■ náklady a ztráty kryté ze státního rozpočtu, tj. náklady spojené 
s vyšetřováním příčin pracovních úrazů orgány státního odborného dozoru 
nad bezpečností práce, náhrady škod při pracovních úrazech nebo 
nemocích z povolání vzniklých ve veřejné správě, příp. úhrada majetkové 
újmy pojišťoven provozujících zákonné pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 
apod. 

Podrobná metodika - způsob výpočtu jednotlivých druhů nákladů a ztrát, proměnné 

variabilní a fixní konstanty a jejich definice s ověřenými hodnotami zaznamenanými 

v jednotlivých letech jsou spolu s výpočty nákladů a ztrát jsou k dispozici ve VÚBP, 

v.v.i. Celospolečenské náklady a ztráty (metodika VÚBP, v.v.i.) – pracovníci, 

zaměstnavatelé, stát.  

 

Příklad výsledků propočtů:  

 

Graf 25: Vývoj celkových celospolečenských nákladů a ztrát v ČR (v mld. Kč) dle 

metodiky a propočtů VÚBP, v.v.i. v letech 1993-2011

 

Zdroj: VÚBP, v.v.i. 

 

Odpovědnost za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nesou 

zaměstnavatelé. V České republice funguje v současné době systém, jehož 

parametry určuje stát a podle kterého jsou zaměstnavatelé povinni pojistit se 

u některé ze dvou komerčních pojišťoven, které stanoví zákoník práce – u České 
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pojišťovny nebo Pojišťovny Kooperativa. Výše pojistného se odvíjí podle okruhu 

ekonomických činností firmy. V případě, že dojde k pracovnímu úrazu, dostávají 

poškození zaměstnanci pojistné plnění od pojišťoven převážně prostřednictvím svých 

zaměstnavatelů. Průměrná doba plnění je 19 let. Zaměstnanec je odškodňován za 

újmu, která mu vznikla pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

 

Schéma 15: Náklady a ztráty z PÚ a NzP 
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Graf 26: Základní údaje a propočty nákladů v souboru grafů za posledních deset let

 
Zdroj: vlastní výpočet dle metodiky VÚBP, v.v.i. 

 

 
Zdroj: vlastní výpočet dle metodiky VÚBP, v.v.i. 
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Zdroj: vlastní výpočet dle metodiky VÚBP, v.v.i. 

 

 
Zdroj: vlastní výpočet dle metodiky VÚBP, v.v.i. 
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Zdroj: vlastní výpočet dle metodiky VÚBP, v.v.i. 

 

V podnikové praxi zpravidla chybí přesné informace o nákladech spojených se 

zajištěním úkolů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, popřípadě i údaje 

o transakčních nákladech spojených s pracovním úrazem apod. Obvyklá forma 

evidence nákladů, zejména pak účetní evidence, běžně neposkytuje podklady pro 

tyto informace. Podniky vesměs zahrnují tyto náklady a výdaje do režijních položek. 

 

 VÚBP shromáždil řadu poznatků k této problematice a navrhl metodiku 
sledování nákladů a výdajů na BOZP pro podniky. Stále chybí zájem podniků 
tuto metodiku ověřit v praxi. 

 

 VÚBP dále zpracoval metodiku pro podniky ke sledování nákladů a ztrát, 
respektive vytvořil kalkul pro odhad ztráty přidané hodnoty jako součásti 
nepojištěných nákladů a ztrát vznikajících v podniku nebo jeho organizačních 
jednotkách v důsledku pracovních úrazů. 

 

 

Přístupy a možná řešení pro sledování a řízení nákladů na podnikové úrovni 

 
Domníváme se, že hodnocení a analýze by měla být v podnicích podrobena struktura 
a objem nákladů a ztrát souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci. 
Především znalost místa vzniku nákladů a jejich výše vede k možnostem podniknout 
opatření na jejich ovlivňování a snižování. Náklady na bezpečnost práce by se měly 
pokud možno sledovat a evidovat zvlášť, a ne jak je v praxi zcela běžné, zahrnovat 
do neprůhledných režijních nákladů. Rovněž znalost nákladů a ztrát spojených 
s BOZP by měla umožnit managementu rozhodovat se v otázkách bezpečnosti práce 
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a umožnit náklady optimalizovat s ohledem na rizika vyskytující se v podniku. 
Optimální rozložení nákladů mezi zvládání rizik a odstraňování následků je zárukou 
ekonomické efektivnosti. Optimální vývoj nákladů je takový, kdy náklady na zajištění 
bezpečného provozu (tj. takové náklady, které se týkají uskutečnění provozních 
činností v souladu s platnou bezpečnostní legislativou) mírně klesají a naopak 
náklady na prevenci postupně rostou, ztráty z titulu pokut, sankcí by se měly 
eliminovat na nulu a ztráty z titulu nehod (náklady na pracovní úrazy a nemoci 
z povolání) by se měly snížit na minimum. Managementy malých a středních podniků 
se většinou domnívají, že zavádění systému sledování nákladů na BOZP se jim 
nevyplatí. Problém by však neměl být řešen v úrovni, zda ano, či ne, ale jak 
nejjednodušeji a v jakém rozsahu. 
 
Náklady na pojištění by do těchto nákladů souvisejících s BOZP měly být zahrnuty 
proto, že redukují dopad rizikové události na podnik, na pracovníka či stát. Pojistné 
náklady eliminují zpětně ztráty podniku tím, že podnik v budoucnu obdrží plnění 
z pojištěné události. Pojistné náklady tedy mohou do určité míry nahradit vzniklou 
škodu pro podnik. V podniku se relativně snadné jeví stanovení nákladů na 
bezpečnost práce tam, kde je ohrožen lidský faktor (např. nákup OOPP, lékařské 
prohlídky, odběry krve, výcvik a školení). Problémy však nastávají při určování, jaké 
investice byly vloženy do strojního či jiného vybavení a zda to bylo z důvodu ochrany 
pracovníků před možným pracovním rizikem nebo zda došlo k nákupu 
produktivnějšího zařízení. Dále podnik vůbec nesleduje ztráty z produkce při výpadku 
v důsledku pracovního úrazu nebo při odhadování snížené produktivity zraněného 
pracovníka. 
 
Mezi ekonomické důsledky pracovních úrazů patří ztráta ve výrobě způsobená 
ztrátou pracovní doby zraněného, jeho spolupracovníků a orgánů vyšetřujících úraz, 
výdaje na léky a lékařské ošetření v závodních zdravotnických zařízeních, náhrady 
mezd postiženému, náhrady spojené se zastupováním, případně se zaučením 
náhradního pracovníka nebo zapracováním postiženého na jinou práci, škody vzniklé 
zničením nebo poškozením strojů, nářadí, materiálu, osobních ochranných 
pracovních pomůcek, odškodnění a bolestné vyplacené zraněnému. Následnými 
náklady jsou odměny a mzdy za přesčasovou práci nebo náklady na získání a výcvik 
nových či náhradních pracovníků. Většina podniků nesleduje možné ztráty ve výrobě 
způsobené nemocným nebo zraněným pracovníkem.  
 
Ztráty času a prostoje zapříčiněné pracovním úrazem však není možné či snadné 
v případě společnosti bezprostředně určit, protože ve výrobním procesu se 
nenacházejí linky, na jejichž fungování by závisel chod celé výroby. V případě, že 
dojde k úrazu nebo onemocnění pracovníka, je tento pracovník nahrazen jiným 
zaměstnancem, který danou práci zvládne bez jakéhokoliv zaškolování, nebo se 
krátkodobě zvýší výkonnostní normy ostatních „zdravých“ pracovníků. Je však 
možno vypočítat počet vynucených dodatečných pracovníků podle vzorce:  
 

vynucení dodateční pracovníci = časový fond na jednoho pracovníka : zameškané 
hodiny. 

 
Je-li zraněný či nemocný pracovník nahrazen jiným, pracuje zpravidla tento 
zaměstnanec, který není zběhlý v určitém výkonu, méně produktivně. Odhad ztrát ve 
výrobě lze zjistit následujícím výpočtem:  
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odhad ztrát = odhad poklesu produktivity  hodinová produktivita práce  zameškané 
hodiny; hodinová produktivita práce = celkový produkt (v Kč) : celkový časový fond 
dělníků a THP 

 
Vzhledem k tomu, že mzdu nemocnému zaměstnanci hradí pojišťovna, nedochází 
pro společnost ke vzniku jakýchkoliv mzdových ztrát.  
 
Dalšími ztrátami pracovních úrazů jsou škody na zařízení, majetku a materiálu, 
náklady na administrativní a právní řízení a náklady na poskytnutí první pomoci 
zraněnému pracovníkovi (možné je zachytit náklady na materiální zabezpečení první 
pomoci).  
 

 

Navržená metodika sledování nákladů na podnikové úrovni 

 

Důsledné zachycení údajů a sledování nákladů a výdajů je nezbytným předpokladem 

pro kvalitní a efektivní řízení BOZP v podniku. 

 

Důležitým východiskem je, že většina účetních softwarových produktů umožňuje 

v analytické evidenci účelově rozlišit vynaložené náklady, tzn. i náklady na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Problémem tedy nebude nastavení těchto 

požadavků na analytické třídění nákladů v softwarových produktech, ale 

zaznamenání této skutečnosti na dokladech prvotní evidence. Jinými slovy je třeba 

dosáhnout toho, aby jakýkoliv prvotní doklad byl v době svého vzniku označen 

příslušným symbolem, dle kterého bude provedeno zařazení dané nákladové položky 

v analytické evidenci do kategorie nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

 

Metodika sledování nákladů je v podstatě založena na provedení jednoduchého 

rozdělení nákladů BOZP do následujících čtyř skupin: 

 

A náklady na prevenci (náklady na vyhledávání rizik, na přijímání, provádění 

technických, technologických a jiných opatření k prevenci rizik) 

B náklady na zajištění bezpečného provozu (monitoring, kontrola, školení, výcvik, 

OOPP, ostatní – na provoz bezpečnostních útvarů, tvorba dokumentací, 

havarijní plány, povinné pojištění…) 

C náklady z titulu neshod (nehody, skoronehody) 

D ztráty z titulu pokut 

 

Postup, jak lze aplikovat požadavky směřující k určení nákladů (výdajů) spojených 

s bezpečností a ochranou zdraví při práci můžeme rozdělit do následujících kroků: 



187 

 

 

1. Vytipování skupin nákladů na BOZP, v rámci těchto skupin určit nejčastější 

druhy nákladů, přiřazení jednoduchých symbolů těmto skupinám a druhům 

nákladů (např. symbol S-safety nebo B-bezpečnost) 

2. Vypracování přehledného checklistu nákladů na BOZP 

3. Zohlednění požadavku na sledování nákladů a výdajů v analytické evidenci, 

zpracování interní normy 

4. Zajištění informování (školení, instruktáž) všech pracovníků s povinností 

označovat prvotní doklady příslušným symbolem 

 

Na tomto základě je možné průběžně zachycovat a následně v účetní evidenci 

sumarizovat a prezentovat celkově vynaložené náklady za rok, podle zvolených 

nákladových druhů, skupin a podobně. 

 

Kritickým momentem v tomto směru je pečlivost zapisování rozlišovacích symbolů na 

prvotní doklady příslušnými pracovníky, resp. jejich vedoucími (pokud si vymínili 

schvalování těchto prvotních dokladů). Pokud toto evidování bude nedůsledné, 

pochopitelně získané výsledky budou zkreslené. 

 

Základní ekonomický efekt a význam znalosti nákladů na 

BOZP umožní zejména: 

■ analýzy struktury nákladů, 
■ kolik organizace vydává na prevenci, na zabezpečení 

provozu, popř. jaké ztráty z titulu bezpečnostních nehod 
apod.,  

■ analýzy vývoje nákladů v čase, 
■ jak se vyvíjí celkový objem nákladů a jak se vyvíjí 

náklady v jednotlivých skupinách, 
■ predikci nákladů na BOZP. 

 

Při podnikových auditech BOZP lze zjišťovat a klást například následující otázky: 

 

1. Zjišťují se pravidelně náklady vztahující se k BOZP a periodicky předkládají 

vrcholovému vedení a příslušným vedoucím a jsou jimi sledovány? 

 Sledují se náklady vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci? 

 Jsou předkládány pravidelně vrcholovému vedení? 
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 Jsou na základě těchto podkladů činěna příslušná opatření? 

 
2. Existuje písemně upravený postup zjišťování a sledování nákladů, vztahujících se 

k BOZP? 

 Je popsán postup zjišťování, přiřazování a sledování nákladů? 

 Existuje rozlišení nákladů do skupin? 

 Lze doložit charakteristická čísla a trendy nákladů? 

 
3. Existuje doklad o nákladech na opatření, která směřují ke zdokonalení BOZP a 

zajišťují je (náklady na prevenci nedostatků)? 

 Existují doklady o těchto nákladech? 

 
4. Existuje doklad o nákladech způsobených nedostatky v BOZP (vnitřní náklady na 

nedostatky)? 

 Jsou tyto náklady členěny podle příčin a času? 

 Existují doklady o sledování těchto nákladů? 
5. Jsou pracovníci podniku informováni o nákladech na BOZP? 

 

Schéma 16: Schéma efektu aplikace metodiky sledování a managementu nákladů na 

BOZP 

 

 

 

 



189 

 

MOTIVACE KE ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ BOZP – PŘEHLED DRUHŮ 

 

■ Pojištění 
 

Pojištění zaměstnavatelů pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání - zaměstnavatelé 

jsou pojištěni formou zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pro stát (státní rozpočet) zajišťují 2 komerční 

pojišťovny. Chybí motivační prvky (bonus, malus), aktivity v oblasti prevence, výzkumu apod. 

V praxi chybí nový (více než 15 let připravovaný) zákon o úrazovém pojištění.  

 

■ Daňový systém a ekonomické pobídky 
 

Úroveň (vyšší standardy) BOZP v ČR nezohledňuje daňový systém. Nejsou žádné daňové 

pobídky či jiný pobídkový systém pro podniky. 

 

■ Investoři, akcionáři, veřejné zakázky 
 

Při zadávání veřejných zakázek není v praxi běžně uplatňován požadavek na dodržování či 

vyšší standard norem BOZP. Investoři a akcionáři mají vesměs jiné zájmy (nízké náklady, 

vysoký zisk). 

 

■ Informační podpora, osvěta a propagace BOZP 
 

Podniky mohou získat potřebné informace zejména prostřednictvím ICT: Focal Point, 

BOZPinfo a dalších oborových serverů; dále prostřednictvím informačních a osvětových 

aktivit ministerstev práce a zdravotnictví, sociálních partnerů; aktivit a spolupráce v rámci EU 

(kampaně), také prostřednictvím poradenství inspekce práce. Na oblast osvěty a propagace 

BOZP není dlouhodobě vynakládán dostatečný objem finančních prostředků. 

 

■ Dobrovolné aktivity podniků - BOZP jako nástroj obchodní a marketingové 
politiky (tržní motivace) 

 

Zatím nejúspěšnější oblast. Řada dobrovolných certifikací a dalších dobrovolných aktivit 

přináší podnikům upevnění dobrého jména a značky (good will), zviditelnění, odlišení a 

výhodnější postavení na trhu. Zdůrazňují tím etické podnikání, společenskou odpovědnost 

(Corporate Social Responsibility – CSR), environmentální odpovědnost, péči o lidské zdroje, 

hospodářskou úspěšnost apod.  

Dobrovolně certifikovaných společností se sídlem v České republice, tj. držiteli platného 

osvědčení o certifikaci systému řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 

ISO 27001, ISO 20000, ISO 22000, HACCP, ISO 3438, ČSN 732601, ISO 10006, ISO 

15038 a dalších je cca 3 500 podniků. 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky pravidelně vyhlašuje soutěže o titul Podnik 

podporující zdraví. Podmínkou účasti je normativní pokrytí oblasti ochrany zdraví 
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na pracovišti a plnění všech stanovených kritérií. Organizace se dále musí aktivně věnovat 

podpoře zdraví svých zaměstnanců, monitorovat výsledky a usilovat o její zlepšování.  

Cena za bezpečnost v hornictví - Zlatý Permon se propůjčuje a uděluje subjektům 

podléhajícím dozoru státní báňské správy České republiky jako projev uznání za dosažení 

vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. 

Program „Bezpečný podnik“, který vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a 

Státní úřad inspekce práce, umožňuje právním subjektům – zaměstnavatelům, kteří se 

rozhodnou do programu zapojit, zavedení systému řízení BOZP, který odpovídá nejen 

českým předpisům, ale též požadavkům uplatňovaným v zemích EU. Program „Bezpečný 

podnik“ vychází z dokumentu OHSAS 18001, příručky ILO-OSH 2001 a z principů a zásad 

uplatňovaných systémovými normami ISO 14001a ISO 9001. Program „Bezpečný podnik“ 

má za cíl především zvýšit úroveň řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany 

životního prostředí u podnikajících subjektů a vytvořit podmínky pro zavedení komplexního a 

efektivního systému řízení BOZP. Z hlediska prevence je cílem programu vytvoření 

podmínek pro předcházení vzniku mimořádných událostí (úrazů, havárií) a dosažení změny 

v přístupu managementu k řízení podnikajícího subjektu v tom smyslu, aby mimořádným 

událostem předcházel především preventivními opatřeními. Platné čestné osvědčení, které 

je uděleno s platností na tři roky, vlastní v současnosti 74 podniků s více než 70 tisíci 

zaměstnanci. Tyto podniky usilují o vyšší úroveň kultury práce, pracovní pohodu a vytváření 

podmínek pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Oceňování podniků je 

realizováno od roku 1996. 
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RÁMCOVÉ SCHÉMA – POZITIVNÍ (+) A NEGATIVNÍ (-) MOTIVAČNÍ FAKTORY 

 

Počet a velikost podniků dle počtu zaměstnanců: V ČR je celkem 277 842 

podniků/aktivních ekonomických subjektů se zaměstnanci, z to s počtem 1-19 zaměstnanců 

je 247 235 podniků (89 %); s počtem 20-249 zaměstnanců je 28 454 podniků (10,2 %); 

s počtem 250 a více zaměstnanců je 2 153 podniků (0,8 %). 

 

Hlavní problémy – podceňování rizik; minimální alokace zdrojů do prevence, osvěty a 

propagace; mnoho let odkládaná praktická realizace nové právní úpravy úrazového pojištění; 

žádné ekonomické (daňové, úvěrové) pobídky; při zadávání veřejných zakázek není BOZP 

mezi prioritami; v masmédiích není o téma BOZP zájem. 
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Bariéry a kritické oblasti zlepšování úrovně BOZP v ČR 

 

Zvyšování úrovně BOZP má, vedle dopadů dlouho trvající ekonomické krize, objektivně 

existující bariéry a problémy. Mezi ně můžeme například zařadit:  

 obecnou krizi hodnot ve společnosti, 

 růst složitosti a komplexnosti rizik, vysokou toleranci k rizikům, stoupající 
rizikové chování zejména u mladé generace, malou znalost výskytu, působení 
a možného způsobu eliminace nových rizik v pracovních systémech (nano a 
bio technologie, psychosociální rizika atd.), 

 omezování uznání BOZP jako veřejného zájmu, chybějící společenskou 
objednávku na preventivní akce, řešení problematiky BOZP zejména ve 
výzkumu, osvětě, propagaci, 

 úzký resortismus a prosazování partikulárních zájmů, omezování statistik  
a informačních systémů o BOZP, 

 jednostranné prosazování zájmu kapitálu (vlastníků), omezování sociálně 
právní ochrany, stlačování nákladů na úkor BOZP, snižování kultury 
bezpečnosti, 

 stagnaci kvality pracovního života, lidského rozměru a důstojnosti práce, 

 chybějící moderní systém úrazového pojištění, 

 nedostatek zdrojů pro prevenci i pro realizaci výzkumu dané oblasti, 

 složitost legislativy, nepřehlednost a množství právních předpisů, obtížnou 
vymahatelnost atd. 
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4) REŠERŠE 

Rešerše zpracována pro potřeby projektu č. TB03MPSV003 „Systém hodnocení 

sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, 

financovaný TA ČR z programu BETA. Cílem projektu je zpracování komplexní 

analýzy sociálně ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání. Dle 

závěrů analýzy zpracovat návrh příslušných doporučení. 

Klíčová slova:  

 česky: ekonomické dopady, ekonomické důsledky, ztráty, náklady, pracovní 

úrazy, nemoci z povolání, BOZP, modely 

 anglicky: economic burden, economic lost, impacts, occupational accidents, 

occupational illnesses, OSH, occupational safety and health 

Jazykové určení: ČJ, AJ, NJ, FJ 

Geografické zaměření: ČR, celosvětově 

Časové určení: 2012 – současnost 

 

Dokumenty dostupné ve fondu VÚBP, v.v.i. 

ARMES, Audrie. Keeping claims in check : workers´ comp costs continue to rise along 

with severe injury claims. Udržet odškodnění na uzdě. Náklady nadále stoupají společně 

s vážnými újmami na zdraví. Safety and Health, 2006, roč. 173, č. 4, s. 30-34. 

Náklady na odškodnění pracovníků vzrostlo z 22,2 miliard dolarů v roce 1999 na 31 miliard 

v roce 2003. V letech 1999-2002 bylo nejvíce finančních prostředků vyplaceno 

zaměstnancům, kteří se zranili při dopravních nehodách. Ministerstvo práce USA zjistilo, že 

nezkušení pracovníci mají na zraněních největší podíl. Zaměstnanci pracující v prodeji si 

nejčastěji nárokují odškodné za muskuloskeletální onemocnění nebo lehká poškození tkání. 

Těmto zraněním se však dá předejít soustavnou výukou a vzdělávání v oblasti prevence. 

 KS: odškodňování - náklady - zaměstnanci - úrazy pracovní - nehody – USA 

DUNNING, K.K. …[et al.]. Can a transitional work grant program in a workers´ 

compensation system reduce cost and facilitate return to work? Může grantový program 

pracovních kompenzací snížit náklady a usnadnit návrat do práce? Journal of 

Occupational and Environmental Hygiene, 2008, roč. 5, č. 9, s. 547-555 : 3 tab. 

Cílem této případové kontrolní studie bylo stanovit úsporu nákladů implementací uvedeného 

programu, který se skládá z několika složek zahrnujících pracovní analýzy, výuku, 

komunikaci a přechodnou práci. Všude byl program spojen se snížením nákladů na 

odškodnění a se zmenšením poměru uplatňování nároků ze ztráty času (LT) k nárokům 

pouze lékařským (MO). 

 KS: neschopnost pracovní - odškodňování - náklady finanční - analýzy práce - USA 

ELSLER, D. …[et al.]. A review of case studies evaluating economic incentives to 

promote occupational safety and health. Přehled případových studií hodnotících 

ekonomické pobídky na podporu BOZP. Scandinavian Journal of Work, Environment and 

Health, 2010, roč. 36, č. 4, s. 289-298. 
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V mnoha evropských zemích je projednáváno využití externích ekonomických iniciativ jako 

nástroje na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v podnicích. Tento 

přehled případových studií se zaměřuje na podporu tvůrců firemní politiky v organizacích 

poskytujících tyto ekonomické iniciativy tím, že poskytují informace o různých motivačních 

programech a jejich charakteristikách, jako je například efektivita, účinnost a proveditelnost. 

 KS: BOZP - ekonomika - analýzy ekonomické - studie případové 

LABELLE, Jeffery E. What do accidents truly cost? Determining total incident costs. 

Kolik úraz doopravdy stojí? Určení celkových nákladů. Professional Safety, 2000, č. 4, s. 

38-42. 

Co všechno je skryto pod pojmem "nehoda" a co musí být započítáváno do výdajů, ať 

přímých nebo nepřímých. Teprve pak je možno udělat správný odhad výdajů na tyto 

"případy". V tabulkách jsou přímé i nepřímé náklady rozvedeny. Pracovní rozvrh a metoda, 

podle které je možno při zjišťování nákladů jednak na bezpečnost a hygienu práce a na 

druhé straně na odškodňování úrazů postupovat. 

 KS: ekonomika - teorie bezpečnosti práce - úrazy pracovní - náklady - výpočty – 

metody 

LEBEAU, Martin; DUGUAY, Patrice; BOUCHER, Alexandre. Costs of occupational 

injuries and diseases in Québec. Náklady pracovních úrazů a nemocí v Quebeku. Journal 

of Safety Research, 2014, roč. 50, č. 3, s. 89-98 : tab. 

Pracovní úrazy a nemoci z povolání jsou nejen pro podniky, ale i pro společnost jako celek 

nákladné. Tato studie odhaduje celkové náklady v případě pracovních úrazů a nemocí 

v Quebecu, lidských i finančních, během období 2005 až 2007. V rámci studie bylo použito 

několik metod - metoda lidského kapitálu se používá k odhadu ztracené produktivity; 

ukazatel zdraví (DALY) se používá v kombinaci s hodnotou statistického života (VSL) pro 

odhad bolesti a utrpení v peněžním vyjádření. Náklady na pracovní úrazy a nemoci 

vyskytujících se v jednom roce v Quebeku se odhaduje na 4620000000 dolarů v průměru za 

období 2005-2007. Průměrné náklady na jeden případ činí 38355 dolarů. Výsledky těchto 

odhadů jsou relevantním zdrojem informací pro pomoc při určení směrů výzkumu v BOZP 

a především v prevenci. 

 KS: úrazy pracovní - nemoci z povolání - náklady - zdroje lidské - statistiky – Kanada 

MORRISON, Kyle W. Changing workers´ compensation : emerging trends - and a new 

bill in Washington: could alter workers´ comp laws throughout the country. Změna 

v odškodňování: nové trendy a nový návrh zákona ve Washingtonu – může změnit zákony 

v celé zemi. Safety and Health, 2009, roč. 179, č. 4, s. 40-43. 

Hospodářská recese, obezita, stárnoucí pracovní síla a zranění veteráni jsou nově se 

objevující faktory, které mohou potenciálně ovlivnit odškodňování pracovníků. Otázkou je, 

zda mohou tomuto trendu pomoci normy. Nové prozkoumání americké legislativy týkající se 

odškodňování pracovníků může iniciovat změny v celé zemi. Někteří odborníci doporučují 

federální normy jako nejlepší cestu, jak pomoci pracovníkům i zaměstnavatelům. 

 KS: odškodňování - faktory - trendy - legislativa - USA 

MORRISON, Kyle W. Returning to work: successful programs can help lower employer 

costs, including workers' compensation. Návrat do práce – úspěšné programy mohou 

napomoci snížit zaměstnavatelům náklady, včetně odškodnění. Safety and Health. 2014, 

roč. 190, č. 10, s. 50-53. 
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 Náklady na odškodnění pracovníků se celostátně zvyšují, ale odborníci tvrdí, že tyto náklady 

- stejně jako obavy ze strany zraněných pracovníků - mohou být sníženy s dobře navrženými 

programy návratu pracovníků do práce. Poprvé po mnoha letech se zvýšily náklady na 

kompenzace pro zaměstnance, pravděpodobně kvůli hospodářskému oživení a rostoucím 

nákladům na zdravotní péči. Návrat zraněného pracovníka do práce může pomoci 

zaměstnavatelům vyhnout se přímým nákladům na pojistné, stejně jako nákladům, jako jsou 

rekvalifikace náhradních pracovníků. Dobrý program návratu do práce zahrnuje otevřenou 

komunikační linii a ochotu zaměstnavatele. 

 KS: návrat do práce - intervence - programy bezpečnosti práce - náklady – 

odškodňování 

MORRISON, Kyle W. Uncertain impact : recent trends affecting workers´ compensation 

- including health care reform and the recession - may provide unexpected results. 

Nejistý dopad: Současné trendy v odškodňování zaměstnanců – včetně reformy zdravotní 

péče a recese – mohou přinést nejisté výsledky. Safety and Health, 2010, roč. 181, č. 7, s. 

34-37. 

Ekonomická recese a pokračující společenské trendy, jako je obezita, hrají velkou roli 

v procesu odškodňování pracovníků. Někteří odborníci navrhují reformu nedávno 

podepsaného zákona o zdravotní péči, což by se mohlo stát důležitým faktorem pro 

nastolení určité linie. Recese vyvolala u mnoha pracovníků strach, že ztratí zaměstnání, 

a uspíšila tak jejich návrat do práce. Řada opatření v současném zákoně o zdravotní péči 

ovlivňuje odškodňování pracovníků, ale tento dopad nemusí mít dlouholeté trvání. Během 

recese vyplnili pracovníci více požadavků o odškodnění, ale tyto požadavky mohly být 

převáženy menším počtem lidí, kteří trpí při následcích po úrazu souvisejících s prací. 

 KS: pracovníci - odškodňování - kompenzace - péče zdravotní - legislativa – USA 

MORRISON, Kyle W. Who benefits? A struggling economy, global competition and 

changing injuries have altered workers´ compensation systems. Komu to prospívá? 

Ekonomika v obtížích, globální konkurence a nové úrazy mění systémy odškodňování. 

Safety and Health, 2013, č. 10, s. 46-49. 

Článek se věnuje problematice odškodňování pracovních úrazů a jeho vývoji v USA. Uvažuje 

mimo jiné, zda jsou systémy odškodňování spravedlivé jak vůči zaměstnancům, tak vůči 

zaměstnavatelům. 

 KS: odškodňování - úrazy pracovní - zaměstnanci – zaměstnavatelé 

MORRISON, Kyle W. Workers´ comp : experts say the data could be used to prevent 

worker injuries. So why aren´t employers using it? Zaměstnanecké odškodnění? 

Odborníci říkají, že může být použito pro prevenci úrazovosti. Proč je zaměstnavatelé 

nevyužívají? Safety and Health, 2011, roč. 184, č. 7, s. 32-35. 

Řada odborníků tvrdí, že data získaná z odškodnění pracovníků by měla být použita 

k prevenci úrazů a nemocí z povolání. Údaje o odškodnění pracovníků poskytují představu 

o výdajích, které nejsou v žádném jiném zdroji. Vedení podniků by mohla tato data pomoci 

přesvědčit o investování prostředků do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 KS: odškodňování - data - využití - management - BOZP   

SEO, D. Ch. Ergonomics rulemaking : dissecting OSHA s cost-benefit analysis offers 

insight for future rulemaking. Předpisy v ergonomii: Průzkum analýzy nákladů a přínosů 
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OSHA přináší pohled na budoucí předpisy v ergonomii.   Professional Safety, 2003, roč. 

48, č. 4, s. 37-43. 

V článku se pojednává o nutnosti intervence vlády v prevenci muskuloskeletálních poruch 

jakožto nemocí z povolání. Autoři rozebírají analýzu institutce OSHA, která má podpořit její 

předpis. Je rekapitulován vyčerpávající plán instituce OSHA, který má za cíl snížit 

ergonomické úrazy, a diskutuje se o příštích předpisech a zákonech. 

 KS: nemoci z povolání - syndromy muskuloskeletální - odškodňování - náklady - 

ekonomika - předpisy hygienické - ergonomie - EU-OSHA - USA 

Work, well-being and wealth : conference abstracts. Práce, pracovní pohoda a bohatství: 

abstrakty z konference. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, 2013. 105 s. 

Zvyšující se sociální náklady na rostoucí populaci důchodců nutí vyspělé země hledat nové 

způsoby, jak zvýšit produkci a prodloužit délku pracovního života. Kariéru lze prodlužovat na 

začátku, uprostřed nebo na konci aktivního pracovního života s využitím zlomových životních 

přechodů jako je ukončení vzdělání, nástup na pracovní trh, nezaměstnanost, postižení, 

porod dítěte, starobní důchod. Cílem mezinárodní konference "Práce, duševní zdraví 

a blahobyt: aktivní stárnutí v práci" je spojit vědce, odborníky a evropské sítě, aby 

prezentovali a diskutovali hlavní potřeby a řešení v této oblasti. 

 KS: stárnutí - náklady - konference - Finsko – produktivita 

 

Dokumenty volně dostupné přes Internet 

ALAMGIR, H. …[et al.]. Predictors and economic burden of serious workplace falls in 

health care [online]. Predikce a ekonomická zátěž vážných úrazů pádem ve zdravotní péči. 

Occupational Medicine, 2011, Volume 61, Issue 4, s. 234-240 [cit. 2016-03-30]. 

Dostupný z: https://occmed.oxfordjournals.org/content/61/4/234.full. 

Aims To examine the demographic and workplace risk factors of serious falls and associated 

economic burden in Canadian health care workers. Methods Fall Injury data during 2005–

2008 from a workplace health and safety surveillance system were linked with workers’ 

compensation claims and payroll records. The costs for treatment and wage loss and days 

lost for accepted time-loss claims were calculated. Demographic and work-related factors 

were identified to distinguish the risk for more serious falls from less serious falls. Results 

Nine hundred and thirty -eight fall injury claims were captured among 48 519 full-time 

equivalent workers. Workers >60 years, part time or employed in the long-term care sector 

sustained a higher proportion of serious falls (>70%). Over 75% of falls were serious for care 

aides, facility support service workers and community health workers. In the multivariate 

analysis, the risk of serious falls remained higher for workers in the long-term care sector 

[odds ratio (OR) 1.71; P < 0.05] compared with those in acute care and for care aides (OR 

1.72; P < 0.05), facility support service workers (OR 2.58; P < 0.01) and community health 

workers (OR 3.61; P < 0.001) compared with registered nurses (RNs). The median number 

of days lost was higher for females, long-term care workers, licensed practical nurses and 

care aides. Females, long-term care workers, RNs, licensed practical nurses, care aides and 

maintenance workers had the most costly falls. Conclusions Reducing work-related serious 

fall injuries would be expected to bring about significant benefits in terms of reduced pain and 

suffering, improved workplace productivity, reduced absenteeism and reduced compensation 

costs.  

https://occmed.oxfordjournals.org/content/61/4/234.full


197 

 

Cíle: Přezkoumání demografických a pracovních rizikových faktorů u vážných pádů 

a související ekonomické dopady pro zdravotnické pracovníky v Kanadě. Metody: Údaje 

o úrazovosti způsobené pády porovnány s nároky na odškodnění a údaji mzdové agendy 

zaměstnanců. Byly propočítány náklady spojené s léčením, nepřítomností na pracovišti 

a úrazy byly porovnány z hlediska závažnosti. Výsledky: Šetřeno 938 úrazů pádem mezi 

48519 zaměstnanci – vážné úrazy zejména u zaměstnanců nad 60 let či u zaměstnanců na 

částečný úvazek, delší nemocnost u žen a dlouhodobě zaměstnaných praktických sester. 

Úrazy pracovníků údržby a zdravotních asistentů byly finančně nejnáročnější.  Závěry: 

Snižování závažných úrazů způsobených pádem přinese významné úspory, nejen co se týče 

bolesti a utrpení, ale také zlepší produktivitu na pracovišti, sníží absenci a náklady na 

odškodnění.  

KS: Canada, falls, health care workers, work-related injury 

KS: Kanada, pády, zaměstnanci ve zdravotnictví, pracovní úrazy 

DORMAN, Peter. The Economics of Safety, Health, and Well-Being at Work: an 

Overview [online].  Ekonomika v BOZP a pracovní pohoda: přehled. In Focus Program on 

SafeWork, International Labour Organisation The Evergreen State College, May 2000 

[cit. 2016-03-30]. Dostupný z: http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---

protrav/---safework/documents/publication/wcms_110382.pdf. 

Occupational injury and illness are matters of health, but they are also matters of economics, 

since they stem from work, and work is an economic activity.  The economic perspective on 

occupational safety and health (OSH) encompasses both causes and consequences: the 

role of economic factors in the etiology of workplace ill-health and the effects this has on the 

economic prospects for workers, enterprises, nations, and the world as a whole. It is 

therefore a very broad perspective, but it is not complete, because neither the causation nor 

the human significance of OSH can be reduced to its economic elements.  The purpose of 

this paper will be to indicate the most important contributions economic analysis has made to 

our understanding and management of OSH, and to suggest directions for future work in this 

area. 

Pracovní úrazy a nemoci jsou nejen záležitostí zdraví, ale také ekonomiky, neboť vycházejí 

z pracovní činnosti a ta představuje činnost hospodářskou. Ekonomické perspektivy v BOZP 

zahrnují jak příčiny, tak důsledky: role ekonomických faktorů –etiologie pracoviště, dopady 

pro zaměstnance, podniky, národy a svět jako celek. Dokument přináší nejdůležitější 

příspěvky ekonomické analýzy v řízení BOZP, navrhuje směry pro budoucí práci v této 

oblasti. 

KALKIS, Henrijs. Economic Analytical Methods for Work-related MSD Cost Prediction. 

Metody ekonomické analýzy odhadu nákladů pracovních muskuloskeletálních obtíží. 

Procedia Manufacturing, 2015, Volume 3,Pages 4181–4188. Dostupný take z: 

http://ac.els-cdn.com/S2351978915003947/1-s2.0-S2351978915003947-

main.pdf?_tid=200f4bf6-f96c-11e5-aaf6-

00000aacb361&acdnat=1459668029_b16d6f698523696098e205e510238a41. 

Today's changing work environment focuses on work organization and new forms of 

cooperation (outsourcing, decentralization of resources, introduction of new technologies, 

etc.) [1,2]. Organizations sustainable development is linked to the business success in the 

long-term run. It can be achieved with the help of organization‘s social and technical 

development, healthy work environment and competitive workers. Musculo-skeletal disorders 

(MSD), including lower back pain, arm and neck muscle or tendon sprains and joint diseases 

have a significant impact on employees’ workability not only at the individual level but also at 

national perspective [3,4]. MSD affects efficiency, productivity and overall quality in every 

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_110382.pdf
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_110382.pdf
http://ac.els-cdn.com/S2351978915003947/1-s2.0-S2351978915003947-main.pdf?_tid=200f4bf6-f96c-11e5-aaf6-00000aacb361&acdnat=1459668029_b16d6f698523696098e205e510238a41
http://ac.els-cdn.com/S2351978915003947/1-s2.0-S2351978915003947-main.pdf?_tid=200f4bf6-f96c-11e5-aaf6-00000aacb361&acdnat=1459668029_b16d6f698523696098e205e510238a41
http://ac.els-cdn.com/S2351978915003947/1-s2.0-S2351978915003947-main.pdf?_tid=200f4bf6-f96c-11e5-aaf6-00000aacb361&acdnat=1459668029_b16d6f698523696098e205e510238a41
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organization and labor market [5]. The aim of research is to discover most appropriate 

economic analytical methods for work-related MSD cost prediction in Latvian enterprises. 

This research focuses on the analysis of literature of various economic analytical methods for 

-related MSD cost prediction at the organisations. Experts in ergonomics field suggests 

dividing ergonomic intervention costs to avoid MSD into four main categories [6]: Staff, 

equipment and material, reduced production and sales volume, overhead costs. World 

literature analysis shows that by increasing ergonomics preventive and assessment costs, 

considerably decreases costs of human and technology errors in the processes. Hence, it is 

possibility to gain additional profit that could be diverted for further preventive actions in order 

to continuously minimize MSD [6–8]. The combination and modification of economic analysis 

methods of economic loss mathematical calculations [9,10] and Washington State 

Ergonomics Cost Benefit Calculator is suitable for work-related MSD cost prediction and 

ergonomics solution cost and benefit analysis in European enterprises. 

Dnešní měnící se pracovní prostředí je zaměřeno na organizaci práce a nové formy 

spolupráce (outsourcing, decentralizace zdrojů, zavádění nových technologií atd.). Udržitelný 

rozvoj je v dlouhodobém horizontu spojen s obchodním úspěchem. To může být dosaženo 

s pomocí společenského a technického rozvoje, zdravého pracovního prostředí 

a konkurenceschopných zaměstnanců. Muskuloskeletální obtíže (MSD), včetně bolesti 

spodní části zad, paží a krku, svalů nebo šlach podvrtnutí a onemocnění kloubů mají 

významný vliv na výkonnost zaměstnanců nejen na individuální úrovni, ale také v národním 

měřítku. Cílem výzkumu je zjistit nejvhodnější ekonomické analytické metody pro výzkum 

související s MSD a predikci nákladů v lotyšských podnicích. Tento výzkum se též zaměřuje 

na analýzu literatury různých ekonomických analytických metod pro predikci. Kombinace 

a modifikace metod matematických výpočtů ekonomické analýzy ztrát a kalkulátoru nákladů 

a přínosů (Washington State Ergonomics Cost Benefit Calculator) je vhodná pro práci 

související s predikcí nákladů na muskuloskeletální obtíže a pro analýzu nákladů a přínosů 

v evropských podnicích. 

 KS: Musculoskeletal disorders; Organizations; Cost; Benefits 

 KS: Muskuloskeletální obtíže, organizace, ztráty, 

MOSSICK, Jos. Inventory of socioeconomic costs of work accidents [online]. Přehled 

socioekonomických nákladů pracovních úrazů. Luxembourg: Office for Official 

Publications of the European Communities, 2002 [cit. 2016-03-30]. ISBN 92-95007-67-0. 

Dostupný z: http://www.adapttech.it/old/files/document/20842OSHA_socioeconom.pdf.  

This report from the Agency aims to contribute to this knowledge. It includes an inventory of 

socioeconomic costs of work accidents. It also provides an insight into what economic 

assessments are and how they are made and includes practical guidance on carrying out 

estimations of accident costs and the benefits of preventive activities. The key issues are 

summarized in two Agency ‘Facts’ publications. 

Zpráva Agentury si klade za cíl přispět k tomuto problému. Zahrnuje přehled sociálně-

ekonomických nákladů pracovních úrazů, také poskytuje vhled do toho, co ekonomické 

hodnocení obnáší, jak je prováděno a obsahuje praktické pokyny pro provádění odhadů 

nákladů nehod a výhod preventivních aktivit. Klíčové otázky jsou shrnuty v publikacích 

"Facts" Agentury. 

RZEPECKIA, Jan. Cost and Benefits of Implementing an Occupational Safety and 

Health Management System (OSH MS) in Enterprises in Poland [online]. Náklady 

a přínosy zavádění systému managementu BOZP v polských podnicích. International 

Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2012, Volume 18, Issue 2 [cit. 2016-

http://www.adapttech.it/old/files/document/20842OSHA_socioeconom.pdf
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03-30]. Dostupný z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10803548.2012.11076927.  

This article presents a method of assessing the economic outcome of implementing an 

occupational safety and health management system (OSH MS). Developed at the Central 

Institute for Labour Protection – National Research Institute (Poland), this method focuses on 

identifying the economic expenses comprising bookkeeping and alternative cost incurred to 

implement and improve an OSH MS. The method was next used in a study in 20 enterprises. 

While varying greatly among those enterprises, the alternative cost of implementing and 

maintaining an OSH MS was much higher than the bookkeeping cost, which was also much 

lower than the cost of statutory prevention measures. The implementation of an OSH MS 

resulted in both tangible and intangible benefits, including reduced premiums for work 

accident insurance. 

Tento článek představuje metodu posouzení ekonomických výsledků zavádění systému 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento systém byl vyvinut v Ústředním 

ústavu pro ochranu práce - Národním institutu pro výzkum (Polsko). Tato metoda se 

zaměřuje na identifikaci ekonomických nákladů zahrnující účetnictví a alternativní náklady 

vynaložené na implementaci a zlepšování BOZP. Tato metoda byla použita pro studii v 20 

podnicích. Zavedení systému managementu BOZP vyústilo v dosažení hmotných 

a nehmotných výhod, včetně snížení pojistného na pojištění pracovního úrazu. 

 KS: cost, benefits, OSH MS, assessment, enterprises 

 KS: náklady, výhody, management BOZP, hodnocení, podniky 

TARGOUTZIDIS, A. …[et al.]. The business case for safety and health at work : cost-

benefit analyses of interventions in small and medium-sized enterprises [online]. 

Případové studie BOZP: Analýzy nákladů a výdajů zavádění opatření v malých a středních 

podnicích. Bilbao: European Agendy for Safety and Health at Work, 2014 [cit. 2016-03-

30]. ISBN 9789292404956. Dostupný z: 

http://repository.tudelft.nl/search/tno/?q=title%3A%22The%20business%20case%20for

%20safety%20and%20health%20at%20work%20%3A%20cost-

benefit%20analyses%20of%20interventions%20in%20small%20and%20medium-

sized%20enterprises%22.  

This report examines the economic aspects of occupational safety and health (OSH) 

interventions in small and medium-sized businesses (SMEs). First, case studies in the 

existing literature were identified and examined. Second, 13 new case studies on OSH 

initiatives in European SMEs were developed, with a business case for each intervention 

prepared according to a common model. The OSH interventions studied were generally 

profitable, and these new case studies therefore provide a useful tool to allow owners and 

managers of SMEs an insight into the potential benefits of improving OSH and the key 

factors involved in carrying out a cost–benefit analysis. 

Tato zpráva zkoumá ekonomické aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 

zásahy do malých a středních podniků (MSP). Byly identifikovány a přezkoumány existující 

případové studie v dosavadní literatuře. Bylo zpracováno dalších 13 nových případových 

studií o iniciativách v oblasti BOZP v evropských malých a středních podnicích podle 

společného vzoru. Zkoumané zásahy do BOZP byly celkově ziskové a tyto nové případové 

studie proto poskytují užitečný nástroj umožňující vlastníkům a správcům malých a středních 

podniků vhled do potenciálních výhod zlepšení BOZP a klíčových faktorů podílejících se na 

provádění analýzy nákladů a přínosů. 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10803548.2012.11076927
http://repository.tudelft.nl/search/tno/?q=title%3A%22The%20business%20case%20for%20safety%20and%20health%20at%20work%20%3A%20cost-benefit%20analyses%20of%20interventions%20in%20small%20and%20medium-sized%20enterprises%22
http://repository.tudelft.nl/search/tno/?q=title%3A%22The%20business%20case%20for%20safety%20and%20health%20at%20work%20%3A%20cost-benefit%20analyses%20of%20interventions%20in%20small%20and%20medium-sized%20enterprises%22
http://repository.tudelft.nl/search/tno/?q=title%3A%22The%20business%20case%20for%20safety%20and%20health%20at%20work%20%3A%20cost-benefit%20analyses%20of%20interventions%20in%20small%20and%20medium-sized%20enterprises%22
http://repository.tudelft.nl/search/tno/?q=title%3A%22The%20business%20case%20for%20safety%20and%20health%20at%20work%20%3A%20cost-benefit%20analyses%20of%20interventions%20in%20small%20and%20medium-sized%20enterprises%22
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Abstrakty dokumentů dostupné v zahraničních databázích 

ANDERSON, Vern Putz …[et al.]. Occupational fatalities, injuries, illnesses, and related 

economic loss in the wholesale and retail trade sector. Pracovní úrazy a nemoci 

a související ekonomické ztráty v maloobchodním a velkoobchodním sektoru. American 

Journal of Industrial Medicine, July 2010, Volume 53, Issue 7, pages 673–685. 

Background: The wholesale and retail trade (WRT) sector employs over 21 million workers, 

or nearly 19% of the annual average employment in private industry. The perception is that 

workers in this sector are generally at low risk of occupational injury and death. These 

workers, however, are engaged in a wide range of demanding job activities and are exposed 

to a variety of hazards. Prior to this report, a comprehensive appraisal of the occupational 

fatal and nonfatal burdens affecting the retail and wholesale sectors was lacking. The focus 

of this review is to assess the overall occupational safety and health burden in WRT and to 

identify various subsectors that have high rates of burden from occupational causes. 

Ultimately, these findings should be useful for targeted intervention efforts. Methods: We 

reviewed Bureau of Labor Statistics (BLS), 2006 fatality, injury, and illness data for the WRT 

sector and provide comparisons between the WRT sector, its' subsectors, and private 

industry, which serves as a baseline. The BLS data provide both counts and standardized 

incidence rates for various exposures, events, and injury types for fatalities, injuries, and 

illnesses. In an effort to estimate the economic burden of these fatalities, injuries, and 

illnesses, a focused review of the literature was conducted. Results and Conclusion: In 

2006, WRT workers experienced 820,500 injuries/illnesses and 581 fatalities. The total case 

injury/illness rate for the retail sector was 4.9/100 FTE and for the wholesale sector 4.1/100 

FTE. The WRT sector represents 15.5% of the private sector work population in 2006, yet 

accounts for 20.1% of nonfatal injuries and illnesses of the private sector. In 2003, the 

disparity was only 2% but increased to 3% in 2004 and 2005. Three WRT subsectors had 

injury/illness rates well above the national average: beer/wine/liquor (8.4/100); building 

materials/supplies (7.6/100); and grocery-related products (7.0/100). Occupational deaths 

with the highest rates were found in gasoline stations (9.8/100,000), convenience stores 

(6.1/100,000), and used car dealers (5.5/100,000). In terms of actual numbers, the category 

of food and beverage stores had 82 fatalities in 2006. Based on 1993 data, costs, both direct 

and indirect, in the WRT sector for fatal injuries were estimated to exceed $8.6 billion. The 

full economic loss to society and the family has not been adequately measured. Overexertion 

and contact with objects/equipment represent the top two events or exposures leading to 

injury or illness. Together they account for 57% of the events or exposures for nonfatal WRT 

injuries and illnesses. This sector is important because it is large and pervasive as a result, 

even a relatively small increase in injury rates and accompanying days away from work will 

have significant impact on working families and society. 

Východiska: Odvětví velkoobchodu a maloobchodu zaměstnává více než 21 milionů 

pracovníků, tj. téměř 19% z průměrné roční zaměstnanosti v soukromém sektoru. Představa 

je, že pracovníci v tomto sektoru jsou vystaveni obecně nízkému riziku pracovního úrazu 

a smrti. Tito pracovníci jsou však zapojeni v celé řadě náročných pracovních činností a jsou 

vystaveni řadě nebezpečí. Chybělo komplexní posouzení profesních fatálních a nefatálních 

zátěží v maloobchodním a velkoobchodním sektoru. Cílem tohoto přehledu je zhodnotit 

celkovou bezpečnost a ochranu zdraví v tomto sektoru a identifikovat různé subsektory, 

které mají vysokou míru pracovního zatížení. V konečném důsledku by tato zjištění měla být 

užitečná pro cílené intervence v této oblasti. Metodika: Byla vyhodnocena data Bureau of 

Labor Statistics (BLS) - rok 2006, úmrtí, zranění a nemoci, údaje pro odvětví maloobchodu a 

velkoobchodu, srovnání dílčích sektorů, přičemž soukromý sektor sloužil jako základ. Údaje 

BLS poskytují způsob výpočtů a standardizované frekvence výskytu různých expozic, 
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událostí a typů újmy - úmrtí, zranění a nemocí. Ve snaze odhadnout ekonomickou zátěž 

těchto úmrtí, zranění a nemocí byl proveden soustředěný přehled literatury. Výsledky 

a závěr: V roce 2006 pracovníci z tohoto sektoru utrpěli 820500 zranění nebo nemocí a 581 

smrtelných úrazů, což představuje 20,1% úrazů a nemocí soukromého sektoru. Tři 

subsektory jsou výrazně nad celostátním průměrem: pivo/víno/ likéry; stavební 

materiály/dodávky; potravinářství. Nejvíce smrtelných úrazů je např. u pracovníků 

benzínových stanic a u prodejců ojetých vozů. Plné ekonomické ztráty pro společnost 

a rodinu však nelze dostatečně změřit. Tento sektor je důležitý, protože je velký 

a všudypřítomný, a proto i relativně malé zvýšení počtu zranění a dnů absence v práci má 

významný dopad na pracující rodiny i společnost. 

 KS: wholesale retail trade; occupational; surveillance data; costs; injuries; fatalities 

 KS: sektor maloobchodu a velkoobchodu, náklady, úrazy, smrtelné úrazy 

BERGER, Marc L. …[et al.]. Alternative Valuations of Work Loss and Productivity. 

Alternativní posouzení ztráty zaměstnání a produktivity. Journal of Occupational & 

Environmental Medicine, January 2001, Volume 43, Issue 1, s. 18-24. 

In this article, we examine the indirect costs (ie, work loss and productivity costs) of 

employee illness from the employer’s perspective. We provide a conceptual framework to 

help employers consider alternative views with regard to assessing indirect costs and valuing 

the health care they purchase. First, we discuss the matter of perspective and how an 

employer should view and assess indirect costs. We briefly review current models of 

measuring indirect costs, and we critique these models. Then we introduce a simple, 

conceptual framework based on the ideas of health capital and labor productivity, and we lay 

out the effects of health investment on indirect costs while considering what employees 

desire and employers can provide. Finally, we offer an agenda for further research. 

V tomto článku je popsán pohled na nepřímé náklady nemocí z pohledu zaměstnavatele. 

Představuje koncepční rámec pro pomoc zaměstnavatelům zvážit alternativní názory, pokud 

jde o posuzování nepřímých nákladů a oceňování zdravotní péče. Je diskutována otázka 

úhlu pohledu o tom, jak by měl zaměstnavatel zkontrolovat a vyhodnotit nepřímé náklady. 

Krátce hodnotí současné modely měření nepřímých nákladů. Dále je představen jednoduchý 

koncepční rámec založený na myšlence zdravotního kapitálu a produktivity práce, jsou 

vyloženy účinky investic do zdraví na nepřímých nákladů. V závěru je nabídnut plán dalšího 

výzkumu. 

BIDDLE, Elyce …[et al.[et al.]. Synthesis and recommendations of the economic 

evaluation of OHS interventions at the company level conference. Syntéza a doporučení 

pro ekonomické hodnocení opatření BOZP na podnikové konferenci. Journal of Safety 

Research, 2005, Volume 36, Issue 3, Pages 261–267. 

Problem: In today’s economic environment, enterprises may not be able to fund every new 

project aimed at promoting health and safety in the workplace. Company level economic 

evaluation of interventions can provide guidance in sound business decision-making. The 

Economic Evaluation of Occupational Health and Safety Interventions at the Company Level 

Meeting brought together members of the global occupational safety and health community 

interested in encouraging the use of economic knowledge and tools to evaluate economic 

gains from occupational health and safety interventions. Discussion: Discussions of the six 

models presented explored similarities, reliability, and potential use by corporate enterprises, 

small and medium enterprises, developing and transitioning nations, and economic theorists. 

Each group provided specific projects that could be pursued to advance knowledge in the 

area of economic evaluation at the company level. Conclusion: This conference established 
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pathway to incorporate economic evaluation of health and safety interventions or programs 

at the workplace. 

Problém: V dnešním ekonomickém prostředí nebudou moci podniky financovat každý nový 

projekt zaměřený na podporu zdraví a bezpečnosti na pracovišti.  Zhodnocení ekonomické 

úrovně intervencí ve společnosti může poskytnout vodítko pro bezchybné obchodní 

rozhodování. Je třeba spojit úsilí a podporovat využívání ekonomických znalostí a nástrojů 

pro vyhodnocení ekonomických zisků z opatření do ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. 

Diskuse: Diskuse o šesti prezentovaných modelech zkoumá podobnosti, spolehlivost 

a potenciální využití ze strany korporátních podniků, malých a středních podniků 

i ekonomických teoretiků. Závěr: Tato konference ukázala cestu k začlenění ekonomického 

hodnocení intervencí nebo programů ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovištích. 

 KS: Occupational health and safety; Economic evaluation; Corporate enterprises; 

Small and medium enterprises; Developing and transitioning nations; Economic 

theory 

 KS: Bezpečnost a ochrana zdraví, ekonomické hodnocení, korporátní podniky, malé 

a střední podniky, ekonomické teorie 

CAGNO, Enrico ...[et al.]. Economic evaluation of OSH and its way to SMEs: A 

constructive review. Ekonomické hodnocení BOZP a začlenění v MSP: Konstruktivní 

přehled. Safety Science, March 2013, Volume 53, Pages 134–152. 

Aim: This paper reviews scientific work of the past decade dealing with the economic 

evaluation of Occupational Safety and Health (OSH). The focus is on the modelling 

approaches and practical tools (methods) used to carry out economic evaluations, with 

emphasis on Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). Methods: The search of relevant 

publications was performed mainly through international bibliographic databases and science 

search engines, and also by examining citations from other authors. Results: The relevant 

features of currently available evaluation approaches are described. The main difficulties 

and/or methodological limitations in this domain are highlighted and discussed; emphasis is 

put on the needs and particular constraints of SMEs. Conclusions: From this scrutiny, it 

seems fair to conclude that, no matter the complexity and/or the degree of convergence and 

divergence between the various approaches currently in use, it is nonetheless consensual 

that economic evaluation of OSH needs more multidisciplinary research. Moreover, it is also 

apparent that large corporate groups are already persuaded that “safety pays and rewards” 

and are engaging in systematic evaluation attempts; by contrast, much more needs to be 

done to make the case with the smaller enterprises. Impact in future work: Stemming from 

the literature review, the paper ends with an overall vision (kind of meta-model) to assist the 

modelling of future tools and includes a research agenda for future work. 

Cíl: Tento článek shrnuje vědeckou práci v uplynulém desetiletí a zabývá se ekonomickým 

hodnocením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Důraz je kladen na modelové 

přístupy i praktické nástroje (metody) použité k provádění ekonomického hodnocení, 

s důrazem na malé a střední podniky (MSP). Metodika: Vyhledávání relevantních publikací 

bylo provedeno převážně v mezinárodních bibliografických databázích a vyhledávačích 

a zkoumáním citací od jiných autorů. Výsledky: Jsou popsány vlastnosti aktuálně 

dostupných evaluačních přístupů. Jsou diskutovány hlavní obtíže a metodická omezení 

v této oblasti, přičemž důraz je kladen na potřeby a určitá omezení malých a středních 

podniků. Závěr: Z tohoto zkoumání můžeme regulérně dojít k závěru, že bez ohledu na 

složitost a stupeň konvergence a divergence mezi různými přístupy v současné době, je 

nicméně konsensuální, že ekonomické zhodnocení BOZP potřebuje více multidisciplinární 



203 

 

výzkum. Kromě toho je také zřejmé, že velké firmy se již přesvědčily, že se vyplácí zapojit se 

do systematického ekonomického hodnocení, jiná situace je u menších podniků. Dopad na 

budoucí práci: Je třeba vycházet z přehledu literatury, článek končí celkovou vizí (meta-

model) pro modelování budoucích nástrojů a zahrnuje výzkumný program pro budoucí práci. 

 KS: Economic evaluation; Economic models; Safety management; Safety costs; 

Cost-Benefit; Intervention costs; Incentives; SMEs 

 KS: Ekonomické hodnocení, ekonomické modely, bezpečnostní management, 

náklady, benefity, intervence, motivace, MSP  

CHERNIAK, Martin; SUPRIYA, Lahiri. Journal of Occupational & Environmental 

Medicine, September 2010, Volume 52, Issue 9, S. 934-942. 

Objective: To identify insurance related, structural, and workplace cultural barriers to the 

implementation of effective preventive and upstream clinical interventions in the working age 

adult population. Methods: Analysis of avoided costs from perspective of health economics 

theory and from empiric observations from large studies; presentation of data from our own 

cost-plus model on integrating health promotion and ergonomics. Results: We identify key 

avoided costs issues as a misalignment of interests between employers, insurers, service 

institutions, and government. Conceptual limitations of neoclassical economics are 

attributable to work culture and supply-driven nature of health care. Discussion: Effective 

valuation of avoided costs is a necessary condition for redirecting allocations and incentives. 

Key content for valuation models is discussed. 

Cíl: Strukturovaně definovat související pojištění, kulturní bariéry pro realizaci účinných 

preventivních a klinických opatření na pracovišti u dospělé populace v produktivním věku. 

Metodika: Analýza ušetřených nákladů z pohledu ekonomické teorie zdraví a z empirických 

zjištění z velkých studií. Prezentace dat z našeho vlastního „cost plus“ modelu zaměřeného 

na začlenění podpory zdraví a ergonomie. Výsledky: Identifikace klíčových momentů 

k odstranění střetu zájmů mezi zaměstnavateli, pojišťovnami, servisními institucemi a vládou. 

Diskuse: Efektivní zhodnocení ušetřených nákladů je nezbytnou podmínkou pro 

přesměrování přídělů a pobídek. Diskuse o klíčovém obsahu oceňovacích modelů. 

JALLONA, Romain; IMBEAUA, Daniel; MARCELLIS-WARINA, Nathalie de. 

Development of an indirect-cost calculation model suitable for workplace use. 

Vytvoření modelu kalkulace nepřímých nákladů vhodných pro použití na pracovišti. Journal 

of Safety Research, June 2011, Volume 42, Issue 3, Pages 149–164. 

Introduction: Occupational Health and Safety (OHS) stakeholders rarely factor the cost of 

workplace accidents into prevention spending decisions. The lack of consideration of this key 

information is related to the fact that the scientific literature has failed to provide OHS 

stakeholders with a cost-calculation tool that is both sufficiently accurate and does not 

require a data-collection stage ill-suited to the time constraints of workplace decision-makers. 

Method: This study reviews the recent literature to identify key elements that should foster 

the use of indirect-cost calculation methods by decision makers. Results: A “local” approach 

currently appears to be the best method for calculating indirect costs of workplace incidents 

or accidents in comparison to “bottom-up” or “top-down” approach. This paper discusses four 

criteria that this type of approach must satisfy to be compatible with the time constraints and 

accuracy demands of OHS stakeholders in organizations. In addition, four bases for the 

development of a new indirect cost estimation model are presented and discussed. Impact 

on industry: this study provides bases and criteria to help the development of indirect-cost 

calculation models better suited to workplace use than those currently available. 

Úvod: Bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) zaměstnavatelé jen zřídka zařazují do 

rozhodnutí o výdajích na prevenci. Nedostatek zásadních informací je způsoben 
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i skutečností, že vědecká literatura neposkytuje kalkulační nástroj pro zaměstnavatele, který 

by byl zároveň dostatečně přesný a nevyžadoval fáze sběru údajů, což nevyhovuje 

pracovištím s omezenou rozhodovací pravomocí. Metoda: Tato studie zkoumá literaturu 

s cílem stanovit klíčové prvky, které by měly podporovat využívání metod výpočtu nepřímých 

nákladů v rozhodovacích pozicích. Výsledky: "Local" (místní) přístup se v současné době jeví 

jako nejlepší metoda pro výpočet nepřímých nákladů úrazů nebo nehod na pracovišti ve 

srovnání s "bottom-up" (sdola nahoru) nebo přístup "top-down“ (shora dolů). Tento článek 

popisuje čtyři kritéria, která tento typ přístupu musí splňovat, aby byl kompatibilní s časovým 

omezením a nároky na přesnost BOZP v organizacích. Dopad na průmysl: Tato studie 

poskytuje základy a kritéria pro pomoc ve vývoji vhodnějších výpočetních modelů nepřímých 

nákladů pro použití na pracovišti, než jsou v současné době k dispozici. 

 KS: Accident costs; Indirect costs calculation model; Occupational injuries; Ergonomic 

interventions; Occupational Health and Safety 

 KS: Náklady úrazů, model kalkulace nepřímých nákladů, pracovní úrazy, ekonomické 

pobídky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

POULIAKAS, Konstantinos; THEODOSSIOUS, Ioannis. The economics of health and 

safety at work: an interdiciplinary review of the theory and policy. Ekonomika 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: interdisciplinární přehled teorie a politiky. Journal of 

Economic Surveys, February 2013, Volume 27, Issue 1, s. 167-208. 

This paper engages in an interdisciplinary survey of the current state of knowledge related to 

the theory, determinants and consequences of occupational safety and health (OSH). It first 

describes the fundamental theoretical construct of compensating wage differentials, which is 

used by economists to understand the optimal provision of OSH in a perfectly competitive 

labour market. The plethora of incentives faced by workers and firms in job and insurance 

markets that determine the ultimate level of OSH are discussed in detail. The extensive 

empirical evidence from the hedonic wage and stated choice approaches used to assess the 

value of OSH is reviewed. The causes of inefficiency and inequity in the market for OSH, 

such as externalities, moral hazard in compensation insurance, systematic biases in 

individual risk perception/well-being and labour market segregation are subsequently 

examined. The implications of government intervention and regulation for tackling the 

aforementioned inefficiencies in OSH are then considered. Finally, the survey identifies areas 

of future research interests and suggests indicators and priorities for policy initiatives that can 

improve the health and safety of workers in modern job markets. 

Tento dokument se zabývá interdisciplinárním průzkumem současného stavu znalostí 

v souvislosti s teorií, determinanty a důsledky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

Nejprve popisuje základní teoretické konstrukty kompenzačních mzdových rozdílů, které se 

používají ekonomové k pochopení optimálního zajištění BOZP na konkurenčním trhu práce. 

Je zde detailně popsáno nepřeberné množství podnětů, kterým čelí zaměstnanci a firmy na 

pojistných trzích, které určují celkovou úroveň BOZP. Jsou následně zkoumány příčiny 

neefektivnosti a nerovnosti BOZP na trhu, jakými jsou externality, morální hazard na 

pojistném plnění, systematické chyby v individuálním vnímání rizika/pohody a segregace trhu 

práce. Jsou hodnoceny důsledky vládní intervence a regulace pro řešení výše uvedených 

nedostatků v oblasti BOZP. V neposlední řadě průzkum identifikuje oblasti budoucích 

výzkumných zájmů a navrhuje ukazatele a priority pro politické iniciativy, které mohou zlepšit 

zdraví a bezpečnosti pracovníků na moderním trhu práce. 
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SHALINI, Ramessur Taruna. Economic cost of occupational accidents: Evidence from 

a small island economy. Ekonomické náklady pracovních úrazů: Svědectví z malé ostrovní 

ekonomiky.  Safety Science, August 2009, Volume 47, Issue 7, Pages 973–979. 

Though a number of occupational accidents have occurred amongst the working population 

in Mauritius, no study has been carried out to measure the costs associated with such 

accidents to the best of our knowledge. This study bridges this gap by measuring the 

economic costs of occupational accidents by using both quantitative and qualitative 

approaches. The results show that occupational accidents result in costs amounting to nearly 

Rs. 168 mn of which a major part is accounted for, by loss in productivity. Alongside the 

highest rate of accidents took place within small enterprises and younger workers are the 

one taking higher risks mainly due to lack of knowledge and risk awareness. The findings 

also reveal that only 4% employers believe that investment in safety and health is important 

for maintaining good business partly because most of the costs are borne by the state. Such 

a situation therefore requires the need for awareness on practical health and safety systems 

and procedures among both employees and employers with a view to prevent accident and 

injuries. 

Navzdory počtu pracovních úrazů, ke kterým došlo mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem 

na Mauriciu, nebyla dosud provedena žádná studie na stanovení míry nákladů spojených 

s těmito nehodami. Tato studie vyplňuje tuto mezeru pomocí měření ekonomických nákladů 

pracovních úrazů pomocí kvantitativního i kvalitativního přístupu. Výsledky ukazují, že 

pracovní úrazy mají za následek vysoké náklady, hlavní součástí je ztráta produktivity. 

Nejvyšší počet nehod byl v rámci malých podniků a u mladších pracovníků, kterým hrozí 

vyšší riziko hlavně kvůli nedostatku znalostí. Výsledky studie také ukazují, že pouze 4% 

zaměstnavatelů věří, že investice do bezpečnosti a ochrany zdraví je důležitá pro udržení 

dobrého podnikání, částečně proto, že většinu nákladů hradí stát. Taková situace tudíž 

vyžaduje nutnost povědomí o praktických systémech zdravotních a bezpečnostních 

a o postupech, jak zabránit nehodě a zranění. 

 KS: Occupational accidents; Economic costs 

 KS: pracovní úrazy, ekonomické výdaje 

SOUSA, Vitor; ALMEIDA, Nuno M.; DIAS, Luís A. Risk-based management of 

occupational safety and health in the construction industry: Part 1: Background 

knowledge. Management rizik v BOZP ve stavebnictví: Část 1: Východiska. Safety 

Science, July 2014, Volume 66, Pages 75-86. 

During the last decades, there has been a growing awareness about occupational safety and 

health risks by the various interested parties in the construction industry. However, despite 

the substantial improvements achieved, the rate of accidents is still significantly higher than 

in most of the other industries. Two major reasons have been used to explain this high rate 

of accidents in the construction industry: (i) the intrinsic riskiness due to the nature of the 

activities and the particular characteristics of constructions projects and organizations and (ii) 

the financial and economic issues regarding the implementation of additional safety 

measures in a growing competitive market. 

This companion paper is presented in two parts. The present document refers to Part 1 and 

reviews the major lines of research and main contributions in the field of occupational safety 

and health in the construction industry. The review covers occupational safety and health 

research, organized in accident understanding studies, accident analysis studies and 

accident modeling studies, and occupational safety and health risk management, in particular 

risk criteria and limits. The review reveals the need for a methodology to quantify 
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occupational safety and health risk in construction projects following the guidelines set by the 

international standard ISO 31000:2009. Part 2 proposes and details the Occupational Safety 

and Health Potential Risk Model (OSH-PRM) that was designed to allow estimating the 

statistical cost of occupational safety and health risk. 

Během posledních desetiletí došlo k nárůstu povědomí o bezpečnosti práce a zdravotních 

rizicích ze strany různých zúčastněných stran ve stavebním průmyslu. Přestože bylo 

dosaženo výrazného zlepšení, počet nehod je stále výrazně vyšší než ve většině ostatních 

odvětví. Existují dva hlavní důvody takto vysokého počtu úrazů ve stavebnictví: (i) rizikovost 

vzhledem k povaze činností a zvláštních charakteristik projektů a organizace na stavbách 

a (ii) finanční a hospodářské otázky týkající se zavedení dodatečných bezpečnostních 

opatření v rostoucím konkurenčním trhu. 

Příspěvek je rozdělen do dvou částí. Část 1 a přezkoumává hlavní linie výzkumu a hlavní 

přínos v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve stavebnictví. Přezkum se týká výzkumu 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, studie a analýzy úrazů a modelování nehodových 

studií a managementu řízení rizik, zejména rizikových kritérií a limitů. Přezkum ukazuje 

potřebu metodiky pro kvantifikaci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví u stavebních 

projektů v souladu s postupem stanoveným v mezinárodní normě ISO 31000: 2009. Část 2 

navrhuje a popisuje Model potencionálního rizika v BOZP (OSH-PRM), který byl navržen tak, 

aby pomohl odhadnout statistické náklady na bezpečnost a zdravotní riziko. 

 KS: Occupational safety and health risk management; Accident causation models; 

Accident assessment studies; Review 

 KS: Management  rizik BOZP, model příčin úrazovosti, studie posuzování úrazovosti, 

souhrn 

SOUSA, Vitor; ALMEIDA, Nuno M.; DIAS, Luís A. Risk-based management of 

occupational safety and health in the construction industry: Part 2: Quantitative 

model. Management rizik v BOZP ve stavebnictví: Část 2: Kvantitativní model. Safety 

Science, April 2015, Volume 74, Pages 184–194. 

During the last decades, there has been a growing awareness about occupational safety and 

health risks by the various interested parties in the construction industry. However, despite 

the substantial improvements achieved, the rate of accidents is still significantly higher than 

in most of the other industries. Two major reasons have been used to explain this high rate 

of accidents in the construction industry: (i) the intrinsic riskiness due to the nature of the 

activities and the particular characteristics of constructions projects and organizations; and 

(ii) the financial and economic issues regarding the implementation of additional safety 

measures in a growing competitive market. 

This companion paper is presented in two parts. The present document refers to Part 2 and 

makes use of the background knowledge and existing initiatives reviewed in Part 1 to 

propose and detail the Occupational Safety and Health Potential Risk Model (OSH-PRM). 

The proposed model was conceived to assist in conducting cost-benefit analysis for 

occupational safety and health risk management. The OSH-PRM enables an enhanced 

management of the resources available to improve safety and health conditions in the 

various activities and for different groups of workers involved in the execution stage of a 

construction project. 

Během posledních desetiletí došlo k nárůstu povědomí o bezpečnosti práce a zdravotních 

rizicích ze strany různých zúčastněných stran ve stavebním průmyslu. Přestože bylo 

dosaženo výrazného zlepšení, počet nehod je stále výrazně vyšší než ve většině ostatních 
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odvětví. Existují dva hlavní důvody takto vysokého počtu úrazů ve stavebnictví: (i) rizikovost 

vzhledem k povaze činností a zvláštních charakteristik projektů a organizace na stavbách 

a (ii) finanční a hospodářské otázky týkající se zavedení dodatečných bezpečnostních 

opatření v rostoucím konkurenčním trhu. 

Příspěvek je rozdělen do dvou částí. Tento dokument vychází z části 1 a získaných znalostí 

a existující iniciativy hodnocených v části 1 a podrobně rozpracovává model Potencionálního 

rizika v BOZP  (OSH-PRM). Navrhovaný model byl navržen tak, aby napomohl při provádění 

analýzy nákladů a přínosů pro bezpečnost a řízení zdravotních rizik. BOZP-PRM umožňuje 

lepší správu zdrojů dostupných pro zlepšení bezpečnosti a zdravotních podmínek pro různé 

aktivity a pro různé skupiny pracovníků zapojených do prováděcí fáze stavebního projektu. 

 KS: Occupational safety and health; Quantitative risk assessment; Construction 

industry; Monte Carlo Simulation 

 KS: Bezpečnost a ochrana zdraví, kvantitativní posuzování rizik, stavebnictví, 

simulace Monte Carlo  

 

TAPPURA, S. …[et al.]. Management accounting perspective on safety. Perspektiva 

managementu účetnictví v bezpečnosti. Safety Science, January 2015, Volume 71, Part B, 

Pages 151–159. 

Management accounting supports decision making in organizations by providing managers 

with relevant information and analysis on the performance, costs, and benefits of a certain 

operation. For safety-related issues, cost-based calculations dominate practice, and typical 

measures include cost per injury or the total cost of accidents. Monetary information is 

needed to guide safety-related decision-making. Besides focusing on financial information, 

management accounting should also focus on non-financial information, such as safety 

improvement, strategic safety objectives and employee relations. 

In safety-related investments, the monetary costs of an investment are usually well known, 

but the monetary value of the benefits is hard to calculate. Thus, there is a need for cost–

benefit evaluation methods, including the non-financial benefits and value created though 

preventing accidents. In addition to calculating the safety investment costs, the efficiency of 

the improvements, such as productivity improvements, quality and the value of safety 

goodwill, should be evaluated as well. 

The objective of this paper is to chart current management accounting practices related to 

safety issues on the basis of findings from relevant literature. Moreover, we discuss the 

applicability of certain management accounting methods for safety-related decision-making 

and how these can be used to improve current practices further. The relevant methods 

include the Balanced Scorecard approach, the payback period, the simple rate of return, and 

the benefit-to-cost ratio. They all offer means of calculating the cost and benefits of safety if 

the basic problems of uncertainty, valuation, perimeter of analysis, and quantification of costs 

and benefits are perceived. Valuing human life in cost–benefit analyses is also discussed. 

Management účetnictví podporuje rozhodování v organizacích tím, že poskytuje příslušné 

údaje a analýzy výkonnosti, nákladů a přínosů určité operace. V případě problémů 

souvisejících s bezpečností práce, v praxi se nejvíce používají výpočty založené na kalkulaci 

nákladů a typická opatření pak zahrnují náklady na zranění nebo nehody. Monetární údaje 

jsou nezbytné pro vedení týkající se bezpečnosti rozhodování. Kromě finančních informací 

by se management účetnictví měl také zaměřit na non-finanční informace, jako je zlepšení 

bezpečnosti, zajištění strategických cílů BOZP a zaměstnaneckých vztahů. V oblasti investic 
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souvisejících s bezpečností jsou peněžní investiční náklady obvykle dobře známy, ale 

peněžní hodnotu přínosů je těžké spočítat. Proto existuje potřeba metod hodnocení nákladů 

a přínosů, včetně nefinančních přínosů a hodnoty vytvořené při předcházení nehodám. 

Kromě výpočtu investičních nákladů na bezpečnost by stejně mělo být vyhodnoceno 

například zvýšení produktivity, kvality a hodnoty goodwillu. 

Cílem této práce je zmapovat stávající účetní postupy vztahující se k otázkám bezpečnosti 

práce na základě poznatků z příslušné literatury. Kromě toho pojednává o použitelnosti 

některých účetních metod souvisejících s rozhodováním v oblasti BOZP a jak mohou být 

použity k dalšímu zlepšení stávajících postupů. Příslušné metody zahrnují přístup „Balanced 

Scorecard“, dobu návratnosti, míru návratnosti a poměr přínosů a nákladů. Posuzování 

„ceny“ lidského života je v analýze nákladů a přínosů předmětem diskuse také. 

 

 KS: Management accounting; Cost–benefit analysis; Safety investment; Safety costs; 

Balanced Scorecard 

 KS: Management účetnictví, analýza nákladů a přínosů, investice do bezpečnosti, 

náklady, Balanced Scorecard 

TOMPA, Emile …[et al.]. Developing guidelines for good practice in the economic 

evaluation of occupational safety and health interventions. Scandinavian Journal of 

Work, Environment & Health, July 2010, Vol. 36, No. 4, s. 313-318. 

Objectives: One of the objectives of a recently held workshop in Amsterdam, the 

Netherlands, was to advance methods for the economic evaluation of occupational safety 

and health (OSH) interventions at the corporate and societal level. Drawing from that 

workshop, we discuss issues to consider when developing guidelines for good practice (ie, a 

reference case). Methods: The Economics of Occupational Safety and Health (EcOSH) 

workshop was held in conjunction with the Repository of Occupational Well-being Economics 

Research (ROWER) initiative in the fall of 2009 and brought together researchers, 

employers, unions, policy-makers, and other stakeholders. Through presentations, break-out 

sessions, and group discussions, efforts were made to develop a consensus on key 

elements for good practice. This manuscript integrates these efforts along with earlier 

contributions in this area. Results: We propose some framework principles and a set of 

recommendations to serve as the foundations for developing a reference case. We argue 

that a reference case can be invaluable for the OSH field because it encourages sound 

principles to be consistently applied in studies. Furthermore, it can ensure that studies are 

more readily comparable regardless of the intervention type, jurisdiction, or sector. 

Conclusions: Developing guidelines for good practice in the economic evaluation of OSH 

interventions that meet the needs of all stakeholders requires discussion as well as time. The 

EcOSH/ROWER initiative has served as a good starting point for this objective. 

Cíle: Jedním z cílů workshopu, který se konal v nizozemském Amsterdamu, bylo zlepšit 

metody pro ekonomické zhodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

intervencí v podnikové a společenské úrovni. Článek staví na závěrech tohoto workshopu 

a zabývá se problémy při vypracování pokynů pro správnou praxi (tzv. referenční případ). 

Metody: Ekonomika bezpečnosti a ochrany zdraví (CeOSH) byla hlavním tématem 

workshopu, na kterém se sešli zástupci výzkumu, zaměstnavatelů, odborů i politiků. 

Prostřednictvím prezentací, seminářů a skupinových diskusí byla vyvíjena snaha o shodu na 

klíčových prvcích pro správnou praxi. Výsledky: Byly navrženy některé rámcové zásady 

a doporučení, které slouží jako základ pro vývoj referenčního případu. Referenční případ 

může být neocenitelný pro oblast BOZP, protože podporuje zdravé zásady, které mají být 
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konzistentně používány ve studiích. Kromě toho může zajistit, že studie jsou snadněji 

srovnatelné bez ohledu na typ intervence, příslušnosti nebo odvětví. Závěr: Vývoj pokynů pro 

správnou praxi v ekonomickém vyhodnocování zásahů v oblasti BOZP, které splňují potřeby 

všech zúčastněných stran, vyžaduje diskusi, stejně jako čas. Iniciativa EcOSH/ ROWER 

posloužila jako dobrý výchozí bod pro dosažení tohoto cíle. 

 

UEGAKI, Kimi …[et al.]. Economic evaluations of occupational health interventions 

from a corporate perspective: a systematic review of methodological quality. 

Ekonomické hodnocení opatření v BOZP z firemního pohledu: systematický přehled kvality 

metodologie. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, July 2010, Vol. 36, 

No. 4, pp. 273-288. 

Objective Using a standardized quality criteria list, we appraised the methodological quality 

of economic evaluations of occupational safety and health (OSH) interventions conducted 

from a corporate perspective. Methods The primary literature search was conducted in 

Mediine and Embase. Supplemental searches were conducted in the Cochrane NHS 

Economic Evaluation Database, the National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH) database, the Ryerson International Labour, Occupational Safety and Health Index, 

scans of reference lists, and researchers' own literature database. Independently, two 

researchers selected articles based on title, keywords, and abstract, and if needed, fulltext. 

Disagreements were resolved by a consensus procedure. Articles were selected based on 

seven criteria addressing study population, type of intervention, comparative intervention, 

outcome, costs, language, and perspective. Two reviewers independently judged 

methodological quality using the Consensus on Health Economic Criteria (CHEC-list), a 19-

item standardized quality criteria list. Disagreements in judgment were also resolved by 

consensus. Data were analyzed descriptively. Results A total of 34 studies were included. Of 

these, only 44% of the studies met more than 50% of the quality criteria. Of the 19 quality 

criteria, 8 were met by 50% or more of the studies. The 11 least-fulfilled criteria related to: (i) 

performance of a sensitivity analysis, (ii) selection of perspective, (iii) description of study 

population, (iv) discussion of generalizability, (v) description of competing alternatives, (vi) 

presentation of the research question, (vii) measurement of outcomes, (viii) measurement of 

costs, (ix) valuation of costs, (x) declaration of researchers' independence, and (xi) 

discussion of ethical and distributional issues. Conclusions Apart from a few exceptions, the 

overall methodological quality of the economic evaluations of OSH interventions from a 

corporate perspective was poor. As such, there is a risk of biased results. The quality of 

future evaluations needs to be improved to increase the validity of their conclusions and 

recommendations. 

S použitím seznamu standardizovaných kritérií kvality byla zhodnocena metodologická 

kvalita ekonomických vyhodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a opatření 

ve firmě. Primární vyhledávání bylo provedeno v Medline a EMBASE. Doplňkové 

vyhledávání bylo provedeno v databázi Cochrane NHS, v databázi NIOSH (Národní institut 

pro bezpečnost a ochranu zdraví), Ryerson (Mezinárodní organizace práce), Index (BOZP), 

z referenčních seznamů a z vlastní databáze literatury výzkumných pracovníků. Články byly 

vybrány na základě sedmi kritérií (populace, typ intervence, srovnávací intervence, výsledek, 

náklady, jazyk a perspektivy). Dva nezávislí recenzenti posuzovali metodickou kvalitu 

pomocí konsensu o ekonomických kritériích (chec-seznam), předmět normalizován 

seznamem kritérií kvality. Neshody v názoru byly rovněž řešeny na základě konsensu. Údaje 

byly analyzovány popisným způsobem. Výsledky byly součástí celkem 34 studií. Z nich 

pouze 44% dosáhlo více než 50% kritérií kvality. Nejhůře byla splněna kritéria týkající se: (i) 

způsobu provádění analýzy, (ii) výběru perspektivy, (iii) popisu sledované populace, (iv) 



210 

 

diskuse o zobecnění, (v) popisu konkurenčních alternativ, (vi) prezentace výzkumné otázky, 

(VII) měření výsledků, (VIII) měření nákladů, (ix) oceňování nákladů, (x) prohlášení 

o nezávislosti výzkumníků a (xi) diskuse o etických a otázek týkajících se rozdělování. 

Závěry: Kromě několika výjimek byla celková metodická kvalita ekonomických vyhodnocení 

intervencí do BOZP z firemního pohledu špatná. Existuje však riziko zkreslení výsledků. Pro 

zlepšení platnosti závěrů a následných doporučení je třeba zvýšit kvalitu budoucího 

hodnocení.  
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Základní  

 
 

 
 

 
 

 
 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

OSVČ 15 18,1 18,1 18,1

Zaměstnavatel 3 3,6 3,6 21,7

Zaměstnanec 65 78,3 78,3 100,0

Total 83 100,0 100,0

Činnost BOZP

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

1 - 19 3 3,6 4,4 4,4

50 - 249 19 22,9 27,9 32,4

250 a více 46 55,4 67,6 100,0

Total 68 81,9 100,0

Missing System 15 18,1

83 100,0

Počet zaměstnanců

Valid

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

25 - 35 14 16,9 17,1 17,1

36 - 45 21 25,3 25,6 42,7

46 - 55 30 36,1 36,6 79,3

56 a více 17 20,5 20,7 100,0

Total 82 98,8 100,0

Missing System 1 1,2

83 100,0

Věková kategorie

Valid

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

méně než 2 roky 4 4,8 4,8 4,8

2 - 4 roky 14 16,9 16,9 21,7

5 - 10 let 25 30,1 30,1 51,8

11 - 20 let 27 32,5 32,5 84,3

21 let a více 13 15,7 15,7 100,0

Total 83 100,0 100,0

Délka praxe v BOZP

Valid
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Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Zákonodárci a řídící 

pracovníci
2 2,4 2,4 2,4

Specialisté 31 37,3 37,3 39,8

Techničtí a odborní 

pracovníci
46 55,4 55,4 95,2

Úředníci 1 1,2 1,2 96,4

Pracovníci ve službách a 

prodeji
2 2,4 2,4 98,8

Obsluha strojů a zařízení, 

montéři
1 1,2 1,2 100,0

Total 83 100,0 100,0

Zařazení ISCO

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

primární sektor 3 3,6 3,6 3,6

sekundární sektor 51 61,4 61,4 65,1

terciární sektor 27 32,5 32,5 97,6

kvartérní sektor 2 2,4 2,4 100,0

Total 83 100,0 100,0

Zařazení NACE

Valid
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Podle činnosti 

 

1a) Význam BOZP - humánní a etický * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

1a) Význam BOZP - humánní a etický Rozhodně ANO 5 0 31 36 

35,7% 0,0% 48,4% 44,4% 

Spíše ANO 8 3 26 37 

57,1% 100,0% 40,6% 45,7% 

Ani ANO ani NE 1 0 4 5 

7,1% 0,0% 6,3% 6,2% 

Spíše NE 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 1,6% 1,2% 

Rozhodně NE 0 0 2 2 

0,0% 0,0% 3,1% 2,5% 

Total 14 3 64 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

1b) Význam BOZP - ekonomický * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

1b) Význam BOZP - ekonomický Rozhodně ANO 9 1 37 47 

60,0% 33,3% 57,8% 57,3% 

Spíše ANO 5 2 23 30 

33,3% 66,7% 35,9% 36,6% 

Ani ANO ani NE 0 0 3 3 

0,0% 0,0% 4,7% 3,7% 

Spíše NE 1 0 1 2 

6,7% 0,0% 1,6% 2,4% 

Total 15 3 64 82 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

1c) Význam BOZP - právní * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

1c) Význam BOZP - právní Rozhodně ANO 10 3 45 58 

71,4% 100,0% 71,4% 72,5% 

Spíše ANO 4 0 14 18 

28,6% 0,0% 22,2% 22,5% 

Ani ANO ani NE 0 0 4 4 

0,0% 0,0% 6,3% 5,0% 

Total 14 3 63 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

1d) Význam BOZP - existenční, podmiňující úspěšné podnikání * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

1d) Význam BOZP - existenční, 
podmiňující úspěšné podnikání 

Rozhodně ANO 5 1 17 23 

35,7% 33,3% 26,6% 28,4% 

Spíše ANO 5 1 33 39 

35,7% 33,3% 51,6% 48,1% 

Ani ANO ani NE 2 1 8 11 

14,3% 33,3% 12,5% 13,6% 

Spíše NE 2 0 6 8 

14,3% 0,0% 9,4% 9,9% 

Total 14 3 64 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

1e) Význam BOZP - marketingový * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 
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1e) Význam BOZP - marketingový Rozhodně ANO 1 0 13 14 

7,7% 0,0% 20,6% 17,7% 

Spíše ANO 4 0 24 28 

30,8% 0,0% 38,1% 35,4% 

Ani ANO ani NE 6 3 17 26 

46,2% 100,0% 27,0% 32,9% 

Spíše NE 2 0 7 9 

15,4% 0,0% 11,1% 11,4% 

Rozhodně NE 0 0 2 2 

0,0% 0,0% 3,2% 2,5% 

Total 13 3 63 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

1f) Význam BOZP - zbytečný * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

1f) Význam BOZP - zbytečný Rozhodně ANO 1 0 0 1 

7,7% 0,0% 0,0% 1,3% 

Spíše ANO 0 1 3 4 

0,0% 33,3% 4,8% 5,1% 

Ani ANO ani NE 3 0 5 8 

23,1% 0,0% 8,1% 10,3% 

Spíše NE 9 2 53 64 

69,2% 66,7% 85,5% 82,1% 

Rozhodně NE 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 1,6% 1,3% 

Total 13 3 62 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

2a) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - snižují výkon pracovníků * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

2a) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - 
snižují výkon pracovníků 

Rozhodně ANO 8 3 39 50 

57,1% 100,0% 60,0% 61,0% 

Spíše ANO 4 0 22 26 

28,6% 0,0% 33,8% 31,7% 

Ani ANO ani NE 2 0 4 6 

14,3% 0,0% 6,2% 7,3% 

Total 14 3 65 82 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

2b) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - vedou k časovým ztrátám * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

2b) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - 
vedou k časovým ztrátám 

Rozhodně ANO 5 1 30 36 

35,7% 33,3% 47,6% 45,0% 

Spíše ANO 4 1 26 31 

28,6% 33,3% 41,3% 38,8% 

Ani ANO ani NE 5 1 6 12 

35,7% 33,3% 9,5% 15,0% 

Spíše NE 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 1,6% 1,3% 

Total 14 3 63 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

2c) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - přispívají k vyšší absenci * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

2c) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - 
přispívají k vyšší absenci 

Rozhodně ANO 8 1 34 43 

53,3% 33,3% 54,0% 53,1% 

Spíše ANO 5 2 20 27 
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33,3% 66,7% 31,7% 33,3% 

Ani ANO ani NE 2 0 8 10 

13,3% 0,0% 12,7% 12,3% 

Rozhodně NE 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 1,6% 1,2% 

Total 15 3 63 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

2d) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - přímo ovlivňují produkt. práce * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

2d) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - 
přímo ovlivňují produkt. práce 

Rozhodně ANO 7 1 32 40 

50,0% 33,3% 50,0% 49,4% 

Spíše ANO 4 2 22 28 

28,6% 66,7% 34,4% 34,6% 

Ani ANO ani NE 2 0 10 12 

14,3% 0,0% 15,6% 14,8% 

Spíše NE 1 0 0 1 

7,1% 0,0% 0,0% 1,2% 

Total 14 3 64 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

2e) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - nemají vliv na vykonávanou práci * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

2e) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - 
nemají vliv na vykonávanou práci 

Rozhodně ANO 1 0 0 1 

7,7% 0,0% 0,0% 1,3% 

Spíše ANO 1 0 5 6 

7,7% 0,0% 7,9% 7,7% 

Ani ANO ani NE 3 0 7 10 

23,1% 0,0% 11,1% 12,8% 

Spíše NE 7 2 47 56 

53,8% 100,0% 74,6% 71,8% 

Rozhodně NE 1 0 4 5 

7,7% 0,0% 6,3% 6,4% 

Total 13 2 63 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

3) Sledují se ve Vaší firmě náklady na BOZP? * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

3) Sledují se ve Vaší firmě náklady na 
BOZP? 

Rozhodně ANO 6 1 23 30 

46,2% 33,3% 39,7% 40,5% 

Spíše ANO 4 0 17 21 

30,8% 0,0% 29,3% 28,4% 

Ani ANO ani NE 2 1 17 20 

15,4% 33,3% 29,3% 27,0% 

Spíše NE 0 1 1 2 

0,0% 33,3% 1,7% 2,7% 

Rozhodně NE 1 0 0 1 

7,7% 0,0% 0,0% 1,4% 

Total 13 3 58 74 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      
4) Hodnocení a analýze je v podniku podrobena struktura a objem nákl. a ztrát souvis. s BOZP. * Činnost BOZP 

Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

4) Hodnocení a analýze je v podniku 
podrobena struktura a objem nákl. a 
ztrát souvis. s BOZP. 

Rozhodně ANO 1 0 10 11 

7,1% 0,0% 15,9% 13,8% 

Spíše ANO 3 0 19 22 

21,4% 0,0% 30,2% 27,5% 
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Ani ANO ani NE 9 2 23 34 

64,3% 66,7% 36,5% 42,5% 

Spíše NE 0 1 8 9 

0,0% 33,3% 12,7% 11,3% 

Rozhodně NE 1 0 3 4 

7,1% 0,0% 4,8% 5,0% 

Total 14 3 63 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

5) Existuje rozlišení nákladů do skupin podle příčin a času? * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

5) Existuje rozlišení nákladů do skupin 
podle příčin a času? 

Rozhodně ANO 2 0 3 5 

13,3% 0,0% 4,6% 6,0% 

Spíše ANO 2 0 14 16 

13,3% 0,0% 21,5% 19,3% 

Ani ANO ani NE 7 2 29 38 

46,7% 66,7% 44,6% 45,8% 

Spíše NE 3 0 11 14 

20,0% 0,0% 16,9% 16,9% 

Rozhodně NE 1 1 8 10 

6,7% 33,3% 12,3% 12,0% 

Total 15 3 65 83 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

6a) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady na prevenci * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

6a) Jsou ve Vaší firmě sledovány - 
náklady na prevenci 

Rozhodně ANO 4 1 21 26 

26,7% 33,3% 32,3% 31,3% 

Spíše ANO 6 0 17 23 

40,0% 0,0% 26,2% 27,7% 

Ani ANO ani NE 4 1 18 23 

26,7% 33,3% 27,7% 27,7% 

Spíše NE 0 1 8 9 

0,0% 33,3% 12,3% 10,8% 

Rozhodně NE 1 0 1 2 

6,7% 0,0% 1,5% 2,4% 

Total 15 3 65 83 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

6b) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady na zajištění bezpečného provozu * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

6b) Jsou ve Vaší firmě sledovány - 
náklady na zajištění bezpečného 
provozu 

Rozhodně ANO 5 1 25 31 

33,3% 33,3% 39,7% 38,3% 

Spíše ANO 7 0 23 30 

46,7% 0,0% 36,5% 37,0% 

Ani ANO ani NE 2 1 12 15 

13,3% 33,3% 19,0% 18,5% 

Spíše NE 0 1 2 3 

0,0% 33,3% 3,2% 3,7% 

Rozhodně NE 1 0 1 2 

6,7% 0,0% 1,6% 2,5% 

Total 15 3 63 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

6c) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady z titulu nehod * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

Rozhodně ANO 4 1 20 25 
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6c) Jsou ve Vaší firmě sledovány - 
náklady z titulu nehod 

26,7% 33,3% 31,7% 30,9% 

Spíše ANO 9 0 21 30 

60,0% 0,0% 33,3% 37,0% 

Ani ANO ani NE 1 1 13 15 

6,7% 33,3% 20,6% 18,5% 

Spíše NE 0 1 8 9 

0,0% 33,3% 12,7% 11,1% 

Rozhodně NE 1 0 1 2 

6,7% 0,0% 1,6% 2,5% 

Total 15 3 63 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

6d) Jsou ve Vaší firmě sledovány - ztráty z titulu pokut * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

6d) Jsou ve Vaší firmě sledovány - 
ztráty z titulu pokut 

Rozhodně ANO 6 1 27 34 

40,0% 33,3% 42,9% 42,0% 

Spíše ANO 5 1 14 20 

33,3% 33,3% 22,2% 24,7% 

Ani ANO ani NE 2 0 14 16 

13,3% 0,0% 22,2% 19,8% 

Spíše NE 0 1 5 6 

0,0% 33,3% 7,9% 7,4% 

Rozhodně NE 2 0 3 5 

13,3% 0,0% 4,8% 6,2% 

Total 15 3 63 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

7) Jsou na základě těchto podkladů činěna příslušná opatření? * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

7) Jsou na základě těchto podkladů 
činěna příslušná opatření? 

Rozhodně ANO 4 1 22 27 

28,6% 33,3% 34,9% 33,8% 

Spíše ANO 8 0 25 33 

57,1% 0,0% 39,7% 41,3% 

Ani ANO ani NE 1 2 12 15 

7,1% 66,7% 19,0% 18,8% 

Spíše NE 0 0 4 4 

0,0% 0,0% 6,3% 5,0% 

Rozhodně NE 1 0 0 1 

7,1% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 14 3 63 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

8) Jsou pracovníci podniku informováni o nákladech na BOZP? * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

8) Jsou pracovníci podniku informováni 
o nákladech na BOZP? 

Rozhodně ANO 2 0 3 5 

13,3% 0,0% 4,8% 6,3% 

Spíše ANO 4 1 17 22 

26,7% 33,3% 27,4% 27,5% 

Ani ANO ani NE 4 1 23 28 

26,7% 33,3% 37,1% 35,0% 

Spíše NE 4 1 18 23 

26,7% 33,3% 29,0% 28,8% 

Rozhodně NE 1 0 1 2 

6,7% 0,0% 1,6% 2,5% 

Total 15 3 62 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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9) Manag. MSP se většinou domnívají, že zavádění systému sledování nákladů na BOZP se jim nevyplati. * Činnost 
BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

9) Manag. MSP se většinou domnívají, 
že zavádění systému sledování nákladů 
na BOZP se jim nevyplati. 

Rozhodně ANO 2 0 6 8 

15,4% 0,0% 9,4% 10,0% 

Spíše ANO 8 1 29 38 

61,5% 33,3% 45,3% 47,5% 

Ani ANO ani NE 0 1 14 15 

0,0% 33,3% 21,9% 18,8% 

Spíše NE 1 0 5 6 

7,7% 0,0% 7,8% 7,5% 

Rozhodně NE 2 1 10 13 

15,4% 33,3% 15,6% 16,3% 

Total 13 3 64 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

10a) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - analýzy struktury nákladů * Činnost BOZP 
Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

10a) Ekonomický efekt a význam 
znalostí nákladů na BOZP umožní - 
analýzy struktury nákladů 

Rozhodně ANO 5 0 23 28 

33,3% 0,0% 36,5% 34,6% 

Spíše ANO 6 2 34 42 

40,0% 66,7% 54,0% 51,9% 

Ani ANO ani NE 1 1 4 6 

6,7% 33,3% 6,3% 7,4% 

Spíše NE 1 0 0 1 

6,7% 0,0% 0,0% 1,2% 

Rozhodně NE 2 0 2 4 

13,3% 0,0% 3,2% 4,9% 

Total 15 3 63 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

10b) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - analýzy vývoje nákladů v čase * Činnost BOZP 
Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

10b) Ekonomický efekt a význam 
znalostí nákladů na BOZP umožní - 
analýzy vývoje nákladů v čase 

Rozhodně ANO 5 0 14 19 

33,3% 0,0% 23,0% 24,1% 

Spíše ANO 5 2 32 39 

33,3% 66,7% 52,5% 49,4% 

Ani ANO ani NE 1 1 10 12 

6,7% 33,3% 16,4% 15,2% 

Spíše NE 2 0 1 3 

13,3% 0,0% 1,6% 3,8% 

Rozhodně NE 2 0 4 6 

13,3% 0,0% 6,6% 7,6% 

Total 15 3 61 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

10c) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - predikci * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

10c) Ekonomický efekt a význam 
znalostí nákladů na BOZP umožní - 
predikci 

Rozhodně ANO 5 0 13 18 

33,3% 0,0% 21,0% 22,8% 

Spíše ANO 4 1 39 44 

26,7% 50,0% 62,9% 55,7% 

Ani ANO ani NE 2 1 7 10 

13,3% 50,0% 11,3% 12,7% 

Spíše NE 1 0 0 1 

6,7% 0,0% 0,0% 1,3% 
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Rozhodně NE 3 0 3 6 

20,0% 0,0% 4,8% 7,6% 

Total 15 2 62 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

11a) Důsledky nízké úrovně BOZP - zvýšení pravděp. vzniku nehodových událostí * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

11a) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
zvýšení pravděp. vzniku nehodových 
událostí 

Rozhodně ANO 5 1 32 38 

33,3% 33,3% 50,0% 46,3% 

Spíše ANO 7 2 26 35 

46,7% 66,7% 40,6% 42,7% 

Ani ANO ani NE 3 0 4 7 

20,0% 0,0% 6,3% 8,5% 

Spíše NE 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 1,6% 1,2% 

Rozhodně NE 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 1,6% 1,2% 

Total 15 3 64 82 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      
11b) Důsledky nízké úrovně BOZP - větší objem nevyužitelného produkt. času, snížení efekt. investic * Činnost 

BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

11b) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
větší objem nevyužitelného produkt. 
času, snížení efekt. investic 

Rozhodně ANO 3 0 16 19 

20,0% 0,0% 25,8% 23,8% 

Spíše ANO 9 2 26 37 

60,0% 66,7% 41,9% 46,3% 

Ani ANO ani NE 3 1 15 19 

20,0% 33,3% 24,2% 23,8% 

Spíše NE 0 0 4 4 

0,0% 0,0% 6,5% 5,0% 

Rozhodně NE 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 1,6% 1,3% 

Total 15 3 62 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

11c) Důsledky nízké úrovně BOZP - vyšší nároky na organizaci a řízení prac. procesu * Činnost BOZP 
Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

11c) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
vyšší nároky na organizaci a řízení 
prac. procesu 

Rozhodně ANO 7 0 15 22 

50,0% 0,0% 24,2% 27,8% 

Spíše ANO 5 3 27 35 

35,7% 100,0% 43,5% 44,3% 

Ani ANO ani NE 1 0 16 17 

7,1% 0,0% 25,8% 21,5% 

Spíše NE 0 0 4 4 

0,0% 0,0% 6,5% 5,1% 

Rozhodně NE 1 0 0 1 

7,1% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 14 3 62 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

11d) Důsledky nízké úrovně BOZP - plýtvání časem, energií, znalostmi a dovednostmi * Činnost BOZP 
Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

11d) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
plýtvání časem, energií, znalostmi a 
dovednostmi 

Rozhodně ANO 4 0 16 20 

26,7% 0,0% 26,2% 25,3% 

Spíše ANO 6 2 26 34 
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40,0% 66,7% 42,6% 43,0% 

Ani ANO ani NE 3 0 11 14 

20,0% 0,0% 18,0% 17,7% 

Spíše NE 1 1 6 8 

6,7% 33,3% 9,8% 10,1% 

Rozhodně NE 1 0 2 3 

6,7% 0,0% 3,3% 3,8% 

Total 15 3 61 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

11e) Důsledky nízké úrovně BOZP - snižování pracovní morálky * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

11e) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
snižování pracovní morálky 

Rozhodně ANO 5 2 25 32 

33,3% 66,7% 41,0% 40,5% 

Spíše ANO 4 1 23 28 

26,7% 33,3% 37,7% 35,4% 

Ani ANO ani NE 3 0 11 14 

20,0% 0,0% 18,0% 17,7% 

Spíše NE 2 0 2 4 

13,3% 0,0% 3,3% 5,1% 

Rozhodně NE 1 0 0 1 

6,7% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 15 3 61 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      
11f) Důsledky nízké úrovně BOZP - problémy se získáváním nových a kvalif. pracovníků * Činnost BOZP 

Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

11f) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
problémy se získáváním nových a 
kvalif. pracovníků 

Rozhodně ANO 2 1 8 11 

13,3% 33,3% 12,9% 13,8% 

Spíše ANO 4 0 20 24 

26,7% 0,0% 32,3% 30,0% 

Ani ANO ani NE 6 2 26 34 

40,0% 66,7% 41,9% 42,5% 

Spíše NE 3 0 8 11 

20,0% 0,0% 12,9% 13,8% 

Total 15 3 62 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

11g) Důsledky nízké úrovně BOZP - zvýšení potřeby vyššího počtu pracov., zvýšení intenzity a zatížení stávajících 
zam. * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

11g) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
zvýšení potřeby vyššího počtu pracov., 
zvýšení intenzity a zatížení stávajících 
zam. 

Rozhodně ANO 2 2 10 14 

13,3% 66,7% 16,4% 17,7% 

Spíše ANO 6 0 30 36 

40,0% 0,0% 49,2% 45,6% 

Ani ANO ani NE 6 1 13 20 

40,0% 33,3% 21,3% 25,3% 

Spíše NE 1 0 7 8 

6,7% 0,0% 11,5% 10,1% 

Rozhodně NE 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 1,6% 1,3% 

Total 15 3 61 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

11h) Důsledky nízké úrovně BOZP - spory s odborovými organizacemi * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

Rozhodně ANO 2 1 11 14 
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11h) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
spory s odborovými organizacemi 

13,3% 33,3% 17,7% 17,5% 

Spíše ANO 3 1 14 18 

20,0% 33,3% 22,6% 22,5% 

Ani ANO ani NE 3 0 19 22 

20,0% 0,0% 30,6% 27,5% 

Spíše NE 4 1 5 10 

26,7% 33,3% 8,1% 12,5% 

Rozhodně NE 3 0 13 16 

20,0% 0,0% 21,0% 20,0% 

Total 15 3 62 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

11i) Důsledky nízké úrovně BOZP - vyšší náklady a ztráty z titulu placení náhrad, příplatků, pojistného, sankcí ... * 
Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

11i) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
vyšší náklady a ztráty z titulu placení 
náhrad, příplatků, pojistného, sankcí ... 

Rozhodně ANO 5 1 19 25 

33,3% 33,3% 30,2% 30,9% 

Spíše ANO 7 0 29 36 

46,7% 0,0% 46,0% 44,4% 

Ani ANO ani NE 2 2 10 14 

13,3% 66,7% 15,9% 17,3% 

Spíše NE 0 0 4 4 

0,0% 0,0% 6,3% 4,9% 

Rozhodně NE 1 0 1 2 

6,7% 0,0% 1,6% 2,5% 

Total 15 3 63 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

11j) Důsledky nízké úrovně BOZP - ztrátu dobré pověsti * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

11j) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
ztrátu dobré pověsti 

Rozhodně ANO 2 1 23 26 

13,3% 33,3% 36,5% 32,1% 

Spíše ANO 5 0 23 28 

33,3% 0,0% 36,5% 34,6% 

Ani ANO ani NE 4 1 9 14 

26,7% 33,3% 14,3% 17,3% 

Spíše NE 2 1 4 7 

13,3% 33,3% 6,3% 8,6% 

Rozhodně NE 2 0 4 6 

13,3% 0,0% 6,3% 7,4% 

Total 15 3 63 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

11k) Důsledky nízké úrovně BOZP - ohrožení tržních pozic domácích i zahraničních * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

11k) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
ohrožení tržních pozic domácích i 
zahraničních 

Rozhodně ANO 1 1 12 14 

6,7% 33,3% 19,7% 17,7% 

Spíše ANO 5 0 24 29 

33,3% 0,0% 39,3% 36,7% 

Ani ANO ani NE 5 0 14 19 

33,3% 0,0% 23,0% 24,1% 

Spíše NE 2 2 8 12 

13,3% 66,7% 13,1% 15,2% 

Rozhodně NE 2 0 3 5 

13,3% 0,0% 4,9% 6,3% 

Total 15 3 61 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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11l) Důsledky nízké úrovně BOZP - narušení vztahů se subdodavateli, s místní komunitou * Činnost BOZP 
Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

11l) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
narušení vztahů se subdodavateli, s 
místní komunitou 

Rozhodně ANO 1 1 9 11 

6,7% 33,3% 14,5% 13,8% 

Spíše ANO 4 0 21 25 

26,7% 0,0% 33,9% 31,3% 

Ani ANO ani NE 4 1 20 25 

26,7% 33,3% 32,3% 31,3% 

Spíše NE 5 1 8 14 

33,3% 33,3% 12,9% 17,5% 

Rozhodně NE 1 0 4 5 

6,7% 0,0% 6,5% 6,3% 

Total 15 3 62 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

11m) Důsledky nízké úrovně BOZP - pokles celkové produktivity práce * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

11m) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
pokles celkové produktivity práce 

Rozhodně ANO 4 1 12 17 

26,7% 33,3% 19,7% 21,5% 

Spíše ANO 5 0 26 31 

33,3% 0,0% 42,6% 39,2% 

Ani ANO ani NE 3 2 15 20 

20,0% 66,7% 24,6% 25,3% 

Spíše NE 2 0 2 4 

13,3% 0,0% 3,3% 5,1% 

Rozhodně NE 1 0 6 7 

6,7% 0,0% 9,8% 8,9% 

Total 15 3 61 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

11n) Důsledky nízké úrovně BOZP - ohrožení samotného podnikání * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

11n) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
ohrožení samotného podnikání 

Rozhodně ANO 3 1 12 16 

20,0% 33,3% 19,4% 20,0% 

Spíše ANO 5 0 21 26 

33,3% 0,0% 33,9% 32,5% 

Ani ANO ani NE 4 1 22 27 

26,7% 33,3% 35,5% 33,8% 

Spíše NE 3 1 5 9 

20,0% 33,3% 8,1% 11,3% 

Rozhodně NE 0 0 2 2 

0,0% 0,0% 3,2% 2,5% 

Total 15 3 62 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

11o) Důsledky nízké úrovně BOZP - snížení konkurenční schopnosti * Činnost BOZP Crosstabulation 

  

Činnost BOZP 

Total OSVČ Zaměstnavatel Zaměstnanec 

11o) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
snížení konkurenční schopnosti 

Rozhodně ANO 2 1 12 15 

13,3% 33,3% 19,4% 18,8% 

Spíše ANO 5 1 28 34 

33,3% 33,3% 45,2% 42,5% 

Ani ANO ani NE 5 0 13 18 

33,3% 0,0% 21,0% 22,5% 

Spíše NE 2 1 6 9 

13,3% 33,3% 9,7% 11,3% 

Rozhodně NE 1 0 3 4 
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6,7% 0,0% 4,8% 5,0% 

Total 15 3 62 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Podle věku 

1a) Význam BOZP - humánní a etický * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

1a) Význam BOZP - humánní a etický Rozhodně ANO 2 10 14 10 36 

14,3% 47,6% 46,7% 66,7% 45,0% 

Spíše ANO 8 9 14 5 36 

57,1% 42,9% 46,7% 33,3% 45,0% 

Ani ANO ani NE 3 2 0 0 5 

21,4% 9,5% 0,0% 0,0% 6,3% 

Spíše NE 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 1,3% 

Rozhodně NE 1 0 1 0 2 

7,1% 0,0% 3,3% 0,0% 2,5% 

Total 14 21 30 15 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

1b) Význam BOZP - ekonomický * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

1b) Význam BOZP - ekonomický Rozhodně ANO 4 12 15 15 46 

28,6% 57,1% 50,0% 93,8% 56,8% 

Spíše ANO 8 8 13 1 30 

57,1% 38,1% 43,3% 6,3% 37,0% 

Ani ANO ani NE 1 1 1 0 3 

7,1% 4,8% 3,3% 0,0% 3,7% 

Spíše NE 1 0 1 0 2 

7,1% 0,0% 3,3% 0,0% 2,5% 

Total 14 21 30 16 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

1c) Význam BOZP - právní * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

1c) Význam BOZP - právní Rozhodně ANO 10 20 17 10 57 

71,4% 95,2% 56,7% 71,4% 72,2% 

Spíše ANO 4 1 10 3 18 

28,6% 4,8% 33,3% 21,4% 22,8% 

Ani ANO ani NE 0 0 3 1 4 

0,0% 0,0% 10,0% 7,1% 5,1% 

Total 14 21 30 14 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

1d) Význam BOZP - existenční, podmiňující úspěšné podnikání * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

1d) Význam BOZP - existenční, 
podmiňující úspěšné podnikání 

Rozhodně ANO 2 7 6 8 23 

14,3% 33,3% 20,0% 53,3% 28,8% 

Spíše ANO 4 11 18 5 38 

28,6% 52,4% 60,0% 33,3% 47,5% 

Ani ANO ani NE 4 3 2 2 11 

28,6% 14,3% 6,7% 13,3% 13,8% 

Spíše NE 4 0 4 0 8 

28,6% 0,0% 13,3% 0,0% 10,0% 

Total 14 21 30 15 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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1e) Význam BOZP - marketingový * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

1e) Význam BOZP - marketingový Rozhodně ANO 3 5 3 3 14 

21,4% 23,8% 10,3% 21,4% 17,9% 

Spíše ANO 4 5 15 4 28 

28,6% 23,8% 51,7% 28,6% 35,9% 

Ani ANO ani NE 4 10 7 4 25 

28,6% 47,6% 24,1% 28,6% 32,1% 

Spíše NE 3 0 4 2 9 

21,4% 0,0% 13,8% 14,3% 11,5% 

Rozhodně NE 0 1 0 1 2 

0,0% 4,8% 0,0% 7,1% 2,6% 

Total 14 21 29 14 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

1f) Význam BOZP - zbytečný * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

1f) Význam BOZP - zbytečný Rozhodně ANO 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 1,3% 

Spíše ANO 2 0 2 0 4 

14,3% 0,0% 6,9% 0,0% 5,2% 

Ani ANO ani NE 4 1 0 3 8 

28,6% 4,8% 0,0% 23,1% 10,4% 

Spíše NE 8 20 25 10 63 

57,1% 95,2% 86,2% 76,9% 81,8% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 1,3% 

Total 14 21 29 13 77 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

2a) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - snižují výkon pracovníků * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

2a) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - 
snižují výkon pracovníků 

Rozhodně ANO 8 15 16 10 49 

57,1% 71,4% 53,3% 62,5% 60,5% 

Spíše ANO 4 5 11 6 26 

28,6% 23,8% 36,7% 37,5% 32,1% 

Ani ANO ani NE 2 1 3 0 6 

14,3% 4,8% 10,0% 0,0% 7,4% 

Total 14 21 30 16 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

2b) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - vedou k časovým ztrátám * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

2b) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - 
vedou k časovým ztrátám 

Rozhodně ANO 4 12 13 7 36 

28,6% 57,1% 43,3% 50,0% 45,6% 

Spíše ANO 8 5 13 5 31 

57,1% 23,8% 43,3% 35,7% 39,2% 

Ani ANO ani NE 2 4 3 2 11 

14,3% 19,0% 10,0% 14,3% 13,9% 

Spíše NE 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 1,3% 

Total 14 21 30 14 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

2c) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - přispívají k vyšší absenci * Věková kategorie Crosstabulation 

  Věková kategorie Total 
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25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

2c) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - 
přispívají k vyšší absenci 

Rozhodně ANO 6 10 17 10 43 

42,9% 50,0% 56,7% 62,5% 53,8% 

Spíše ANO 5 6 10 5 26 

35,7% 30,0% 33,3% 31,3% 32,5% 

Ani ANO ani NE 3 3 3 1 10 

21,4% 15,0% 10,0% 6,3% 12,5% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 1 

0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 14 20 30 16 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

2d) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - přímo ovlivňují produkt. práce * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

2d) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - 
přímo ovlivňují produkt. práce 

Rozhodně ANO 6 7 17 10 40 

42,9% 33,3% 56,7% 66,7% 50,0% 

Spíše ANO 6 9 8 4 27 

42,9% 42,9% 26,7% 26,7% 33,8% 

Ani ANO ani NE 2 5 4 1 12 

14,3% 23,8% 13,3% 6,7% 15,0% 

Spíše NE 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 1,3% 

Total 14 21 30 15 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

2e) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - nemají vliv na vykonávanou práci * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

2e) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - 
nemají vliv na vykonávanou práci 

Rozhodně ANO 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 1,3% 

Spíše ANO 0 4 2 0 6 

0,0% 19,0% 6,9% 0,0% 7,7% 

Ani ANO ani NE 2 3 2 3 10 

14,3% 14,3% 6,9% 21,4% 12,8% 

Spíše NE 11 12 23 10 56 

78,6% 57,1% 79,3% 71,4% 71,8% 

Rozhodně NE 1 2 1 1 5 

7,1% 9,5% 3,4% 7,1% 6,4% 

Total 14 21 29 14 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

3) Sledují se ve Vaší firmě náklady na BOZP? * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

3) Sledují se ve Vaší firmě náklady na 
BOZP? 

Rozhodně ANO 5 10 9 6 30 

35,7% 58,8% 34,6% 37,5% 41,1% 

Spíše ANO 3 3 11 4 21 

21,4% 17,6% 42,3% 25,0% 28,8% 

Ani ANO ani NE 5 3 6 5 19 

35,7% 17,6% 23,1% 31,3% 26,0% 

Spíše NE 1 0 0 1 2 

7,1% 0,0% 0,0% 6,3% 2,7% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 1 

0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 1,4% 

Total 14 17 26 16 73 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

4) Hodnocení a analýze je v podniku podrobena struktura a objem nákl. a ztrát souvis. s BOZP. * Věková kategorie 
Crosstabulation 

  Věková kategorie Total 
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25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

4) Hodnocení a analýze je v podniku 
podrobena struktura a objem nákl. a ztrát 
souvis. s BOZP. 

Rozhodně ANO 0 6 3 2 11 

0,0% 30,0% 10,7% 11,8% 13,9% 

Spíše ANO 5 5 8 4 22 

35,7% 25,0% 28,6% 23,5% 27,8% 

Ani ANO ani NE 5 6 12 10 33 

35,7% 30,0% 42,9% 58,8% 41,8% 

Spíše NE 2 1 5 1 9 

14,3% 5,0% 17,9% 5,9% 11,4% 

Rozhodně NE 2 2 0 0 4 

14,3% 10,0% 0,0% 0,0% 5,1% 

Total 14 20 28 17 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

5) Existuje rozlišení nákladů do skupin podle příčin a času? * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

5) Existuje rozlišení nákladů do skupin 
podle příčin a času? 

Rozhodně ANO 0 3 1 1 5 

0,0% 14,3% 3,3% 5,9% 6,1% 

Spíše ANO 2 5 7 2 16 

14,3% 23,8% 23,3% 11,8% 19,5% 

Ani ANO ani NE 4 9 15 9 37 

28,6% 42,9% 50,0% 52,9% 45,1% 

Spíše NE 2 2 6 4 14 

14,3% 9,5% 20,0% 23,5% 17,1% 

Rozhodně NE 6 2 1 1 10 

42,9% 9,5% 3,3% 5,9% 12,2% 

Total 14 21 30 17 82 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

6a) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady na prevenci * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

6a) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady 
na prevenci 

Rozhodně ANO 4 11 6 5 26 

28,6% 52,4% 20,0% 29,4% 31,7% 

Spíše ANO 3 5 9 6 23 

21,4% 23,8% 30,0% 35,3% 28,0% 

Ani ANO ani NE 4 3 11 4 22 

28,6% 14,3% 36,7% 23,5% 26,8% 

Spíše NE 3 1 4 1 9 

21,4% 4,8% 13,3% 5,9% 11,0% 

Rozhodně NE 0 1 0 1 2 

0,0% 4,8% 0,0% 5,9% 2,4% 

Total 14 21 30 17 82 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

6b) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady na zajištění bezpečného provozu * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

6b) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady 
na zajištění bezpečného provozu 

Rozhodně ANO 4 14 9 4 31 

30,8% 66,7% 30,0% 25,0% 38,8% 

Spíše ANO 5 2 16 7 30 

38,5% 9,5% 53,3% 43,8% 37,5% 

Ani ANO ani NE 2 3 5 4 14 

15,4% 14,3% 16,7% 25,0% 17,5% 

Spíše NE 2 1 0 0 3 

15,4% 4,8% 0,0% 0,0% 3,8% 

Rozhodně NE 0 1 0 1 2 

0,0% 4,8% 0,0% 6,3% 2,5% 

Total 13 21 30 16 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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6c) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady z titulu nehod * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

6c) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady 
z titulu nehod 

Rozhodně ANO 2 12 7 4 25 

14,3% 57,1% 23,3% 26,7% 31,3% 

Spíše ANO 6 3 13 8 30 

42,9% 14,3% 43,3% 53,3% 37,5% 

Ani ANO ani NE 4 3 5 2 14 

28,6% 14,3% 16,7% 13,3% 17,5% 

Spíše NE 2 2 5 0 9 

14,3% 9,5% 16,7% 0,0% 11,3% 

Rozhodně NE 0 1 0 1 2 

0,0% 4,8% 0,0% 6,7% 2,5% 

Total 14 21 30 15 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

6d) Jsou ve Vaší firmě sledovány - ztráty z titulu pokut * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

6d) Jsou ve Vaší firmě sledovány - ztráty z 
titulu pokut 

Rozhodně ANO 4 13 10 7 34 

28,6% 61,9% 33,3% 46,7% 42,5% 

Spíše ANO 4 1 10 4 19 

28,6% 4,8% 33,3% 26,7% 23,8% 

Ani ANO ani NE 4 5 5 2 16 

28,6% 23,8% 16,7% 13,3% 20,0% 

Spíše NE 1 1 4 0 6 

7,1% 4,8% 13,3% 0,0% 7,5% 

Rozhodně NE 1 1 1 2 5 

7,1% 4,8% 3,3% 13,3% 6,3% 

Total 14 21 30 15 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

7) Jsou na základě těchto podkladů činěna příslušná opatření? * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

7) Jsou na základě těchto podkladů činěna 
příslušná opatření? 

Rozhodně ANO 3 10 10 4 27 

21,4% 47,6% 34,5% 26,7% 34,2% 

Spíše ANO 7 7 10 9 33 

50,0% 33,3% 34,5% 60,0% 41,8% 

Ani ANO ani NE 4 1 7 2 14 

28,6% 4,8% 24,1% 13,3% 17,7% 

Spíše NE 0 2 2 0 4 

0,0% 9,5% 6,9% 0,0% 5,1% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 1 

0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 14 21 29 15 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

8) Jsou pracovníci podniku informováni o nákladech na BOZP? * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

8) Jsou pracovníci podniku informováni o 
nákladech na BOZP? 

Rozhodně ANO 0 3 1 1 5 

0,0% 15,0% 3,4% 6,3% 6,3% 

Spíše ANO 3 5 9 5 22 

21,4% 25,0% 31,0% 31,3% 27,8% 

Ani ANO ani NE 7 6 8 6 27 

50,0% 30,0% 27,6% 37,5% 34,2% 

Spíše NE 3 5 11 4 23 

21,4% 25,0% 37,9% 25,0% 29,1% 

Rozhodně NE 1 1 0 0 2 
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7,1% 5,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total 14 20 29 16 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       
9) Manag. MSP se většinou domnívají, že zavádění systému sledování nákladů na BOZP se jim nevyplati. * Věková kategorie 

Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

9) Manag. MSP se většinou domnívají, že 
zavádění systému sledování nákladů na 
BOZP se jim nevyplati. 

Rozhodně ANO 1 4 3 0 8 

7,1% 20,0% 10,0% 0,0% 10,1% 

Spíše ANO 5 12 12 9 38 

35,7% 60,0% 40,0% 60,0% 48,1% 

Ani ANO ani NE 2 2 6 4 14 

14,3% 10,0% 20,0% 26,7% 17,7% 

Spíše NE 0 0 5 1 6 

0,0% 0,0% 16,7% 6,7% 7,6% 

Rozhodně NE 6 2 4 1 13 

42,9% 10,0% 13,3% 6,7% 16,5% 

Total 14 20 30 15 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

10a) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - analýzy struktury nákladů * Věková kategorie 
Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

10a) Ekonomický efekt a význam znalostí 
nákladů na BOZP umožní - analýzy 
struktury nákladů 

Rozhodně ANO 3 9 11 5 28 

21,4% 42,9% 37,9% 31,3% 35,0% 

Spíše ANO 8 9 16 8 41 

57,1% 42,9% 55,2% 50,0% 51,3% 

Ani ANO ani NE 3 1 1 1 6 

21,4% 4,8% 3,4% 6,3% 7,5% 

Spíše NE 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 1,3% 

Rozhodně NE 0 2 0 2 4 

0,0% 9,5% 0,0% 12,5% 5,0% 

Total 14 21 29 16 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

10b) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - analýzy vývoje nákladů v čase * Věková kategorie 
Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

10b) Ekonomický efekt a význam znalostí 
nákladů na BOZP umožní - analýzy vývoje 
nákladů v čase 

Rozhodně ANO 1 7 6 5 19 

7,1% 33,3% 21,4% 33,3% 24,4% 

Spíše ANO 8 8 17 5 38 

57,1% 38,1% 60,7% 33,3% 48,7% 

Ani ANO ani NE 5 4 1 2 12 

35,7% 19,0% 3,6% 13,3% 15,4% 

Spíše NE 0 0 2 1 3 

0,0% 0,0% 7,1% 6,7% 3,8% 

Rozhodně NE 0 2 2 2 6 

0,0% 9,5% 7,1% 13,3% 7,7% 

Total 14 21 28 15 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

10c) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - predikci * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

10c) Ekonomický efekt a význam znalostí 
nákladů na BOZP umožní - predikci 

Rozhodně ANO 2 4 6 6 18 

14,3% 20,0% 20,7% 37,5% 22,8% 

Spíše ANO 8 10 20 6 44 

57,1% 50,0% 69,0% 37,5% 55,7% 
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Ani ANO ani NE 4 3 2 1 10 

28,6% 15,0% 6,9% 6,3% 12,7% 

Spíše NE 0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 1,3% 

Rozhodně NE 0 3 1 2 6 

0,0% 15,0% 3,4% 12,5% 7,6% 

Total 14 20 29 16 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11a) Důsledky nízké úrovně BOZP - zvýšení pravděp. vzniku nehodových událostí * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

11a) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
zvýšení pravděp. vzniku nehodových 
událostí 

Rozhodně ANO 6 11 12 9 38 

42,9% 52,4% 41,4% 52,9% 46,9% 

Spíše ANO 4 8 15 7 34 

28,6% 38,1% 51,7% 41,2% 42,0% 

Ani ANO ani NE 3 1 2 1 7 

21,4% 4,8% 6,9% 5,9% 8,6% 

Spíše NE 0 1 0 0 1 

0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 1,2% 

Rozhodně NE 1 0 0 0 1 

7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Total 14 21 29 17 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11b) Důsledky nízké úrovně BOZP - větší objem nevyužitelného produkt. času, snížení efekt. investic * Věková kategorie 
Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

11b) Důsledky nízké úrovně BOZP - větší 
objem nevyužitelného produkt. času, 
snížení efekt. investic 

Rozhodně ANO 1 4 8 6 19 

7,1% 19,0% 27,6% 40,0% 24,1% 

Spíše ANO 7 10 14 5 36 

50,0% 47,6% 48,3% 33,3% 45,6% 

Ani ANO ani NE 5 6 4 4 19 

35,7% 28,6% 13,8% 26,7% 24,1% 

Spíše NE 0 1 3 0 4 

0,0% 4,8% 10,3% 0,0% 5,1% 

Rozhodně NE 1 0 0 0 1 

7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 14 21 29 15 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11c) Důsledky nízké úrovně BOZP - vyšší nároky na organizaci a řízení prac. procesu * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

11c) Důsledky nízké úrovně BOZP - vyšší 
nároky na organizaci a řízení prac. procesu 

Rozhodně ANO 3 8 6 5 22 

21,4% 40,0% 21,4% 31,3% 28,2% 

Spíše ANO 7 5 14 8 34 

50,0% 25,0% 50,0% 50,0% 43,6% 

Ani ANO ani NE 4 5 6 2 17 

28,6% 25,0% 21,4% 12,5% 21,8% 

Spíše NE 0 1 2 1 4 

0,0% 5,0% 7,1% 6,3% 5,1% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 1 

0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 14 20 28 16 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11d) Důsledky nízké úrovně BOZP - plýtvání časem, energií, znalostmi a dovednostmi * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 
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11d) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
plýtvání časem, energií, znalostmi a 
dovednostmi 

Rozhodně ANO 3 7 5 5 20 

21,4% 33,3% 17,9% 33,3% 25,6% 

Spíše ANO 3 6 16 8 33 

21,4% 28,6% 57,1% 53,3% 42,3% 

Ani ANO ani NE 4 5 3 2 14 

28,6% 23,8% 10,7% 13,3% 17,9% 

Spíše NE 3 2 3 0 8 

21,4% 9,5% 10,7% 0,0% 10,3% 

Rozhodně NE 1 1 1 0 3 

7,1% 4,8% 3,6% 0,0% 3,8% 

Total 14 21 28 15 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11e) Důsledky nízké úrovně BOZP - snižování pracovní morálky * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

11e) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
snižování pracovní morálky 

Rozhodně ANO 4 10 9 9 32 

28,6% 47,6% 33,3% 56,3% 41,0% 

Spíše ANO 6 4 12 5 27 

42,9% 19,0% 44,4% 31,3% 34,6% 

Ani ANO ani NE 3 4 5 2 14 

21,4% 19,0% 18,5% 12,5% 17,9% 

Spíše NE 1 2 1 0 4 

7,1% 9,5% 3,7% 0,0% 5,1% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 1 

0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 14 21 27 16 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11f) Důsledky nízké úrovně BOZP - problémy se získáváním nových a kvalif. pracovníků * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

11f) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
problémy se získáváním nových a kvalif. 
pracovníků 

Rozhodně ANO 1 5 4 1 11 

7,1% 23,8% 13,8% 6,7% 13,9% 

Spíše ANO 4 4 7 9 24 

28,6% 19,0% 24,1% 60,0% 30,4% 

Ani ANO ani NE 6 9 13 5 33 

42,9% 42,9% 44,8% 33,3% 41,8% 

Spíše NE 3 3 5 0 11 

21,4% 14,3% 17,2% 0,0% 13,9% 

Total 14 21 29 15 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11g) Důsledky nízké úrovně BOZP - zvýšení potřeby vyššího počtu pracov., zvýšení intenzity a zatížení stávajících zam. * Věková 
kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

11g) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
zvýšení potřeby vyššího počtu pracov., 
zvýšení intenzity a zatížení stávajících 
zam. 

Rozhodně ANO 1 6 5 2 14 

7,7% 28,6% 17,2% 13,3% 17,9% 

Spíše ANO 7 7 13 9 36 

53,8% 33,3% 44,8% 60,0% 46,2% 

Ani ANO ani NE 5 7 5 2 19 

38,5% 33,3% 17,2% 13,3% 24,4% 

Spíše NE 0 1 5 2 8 

0,0% 4,8% 17,2% 13,3% 10,3% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 1,3% 

Total 13 21 29 15 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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11h) Důsledky nízké úrovně BOZP - spory s odborovými organizacemi * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

11h) Důsledky nízké úrovně BOZP - spory 
s odborovými organizacemi 

Rozhodně ANO 2 5 6 1 14 

14,3% 23,8% 20,7% 6,7% 17,7% 

Spíše ANO 1 5 6 6 18 

7,1% 23,8% 20,7% 40,0% 22,8% 

Ani ANO ani NE 6 5 8 3 22 

42,9% 23,8% 27,6% 20,0% 27,8% 

Spíše NE 3 1 4 1 9 

21,4% 4,8% 13,8% 6,7% 11,4% 

Rozhodně NE 2 5 5 4 16 

14,3% 23,8% 17,2% 26,7% 20,3% 

Total 14 21 29 15 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       
11i) Důsledky nízké úrovně BOZP - vyšší náklady a ztráty z titulu placení náhrad, příplatků, pojistného, sankcí ... * Věková 

kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

11i) Důsledky nízké úrovně BOZP - vyšší 
náklady a ztráty z titulu placení náhrad, 
příplatků, pojistného, sankcí ... 

Rozhodně ANO 2 9 8 6 25 

14,3% 42,9% 27,6% 37,5% 31,3% 

Spíše ANO 6 9 13 8 36 

42,9% 42,9% 44,8% 50,0% 45,0% 

Ani ANO ani NE 5 3 4 1 13 

35,7% 14,3% 13,8% 6,3% 16,3% 

Spíše NE 0 0 4 0 4 

0,0% 0,0% 13,8% 0,0% 5,0% 

Rozhodně NE 1 0 0 1 2 

7,1% 0,0% 0,0% 6,3% 2,5% 

Total 14 21 29 16 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11j) Důsledky nízké úrovně BOZP - ztrátu dobré pověsti * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

11j) Důsledky nízké úrovně BOZP - ztrátu 
dobré pověsti 

Rozhodně ANO 3 8 10 5 26 

21,4% 38,1% 34,5% 31,3% 32,5% 

Spíše ANO 6 8 8 6 28 

42,9% 38,1% 27,6% 37,5% 35,0% 

Ani ANO ani NE 1 3 6 3 13 

7,1% 14,3% 20,7% 18,8% 16,3% 

Spíše NE 3 1 3 0 7 

21,4% 4,8% 10,3% 0,0% 8,8% 

Rozhodně NE 1 1 2 2 6 

7,1% 4,8% 6,9% 12,5% 7,5% 

Total 14 21 29 16 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11k) Důsledky nízké úrovně BOZP - ohrožení tržních pozic domácích i zahraničních * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

11k) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
ohrožení tržních pozic domácích i 
zahraničních 

Rozhodně ANO 1 5 7 1 14 

7,7% 23,8% 24,1% 6,7% 17,9% 

Spíše ANO 3 8 11 7 29 

23,1% 38,1% 37,9% 46,7% 37,2% 

Ani ANO ani NE 4 5 6 4 19 

30,8% 23,8% 20,7% 26,7% 24,4% 

Spíše NE 3 2 4 2 11 

23,1% 9,5% 13,8% 13,3% 14,1% 

Rozhodně NE 2 1 1 1 5 

15,4% 4,8% 3,4% 6,7% 6,4% 
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Total 13 21 29 15 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11l) Důsledky nízké úrovně BOZP - narušení vztahů se subdodavateli, s místní komunitou * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

11l) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
narušení vztahů se subdodavateli, s místní 
komunitou 

Rozhodně ANO 0 5 4 2 11 

0,0% 23,8% 13,8% 13,3% 13,9% 

Spíše ANO 3 7 11 4 25 

21,4% 33,3% 37,9% 26,7% 31,6% 

Ani ANO ani NE 8 5 7 5 25 

57,1% 23,8% 24,1% 33,3% 31,6% 

Spíše NE 1 3 6 3 13 

7,1% 14,3% 20,7% 20,0% 16,5% 

Rozhodně NE 2 1 1 1 5 

14,3% 4,8% 3,4% 6,7% 6,3% 

Total 14 21 29 15 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11m) Důsledky nízké úrovně BOZP - pokles celkové produktivity práce * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

11m) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
pokles celkové produktivity práce 

Rozhodně ANO 0 6 6 5 17 

0,0% 30,0% 20,7% 33,3% 21,8% 

Spíše ANO 4 6 16 5 31 

28,6% 30,0% 55,2% 33,3% 39,7% 

Ani ANO ani NE 7 6 3 3 19 

50,0% 30,0% 10,3% 20,0% 24,4% 

Spíše NE 1 1 2 0 4 

7,1% 5,0% 6,9% 0,0% 5,1% 

Rozhodně NE 2 1 2 2 7 

14,3% 5,0% 6,9% 13,3% 9,0% 

Total 14 20 29 15 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11n) Důsledky nízké úrovně BOZP - ohrožení samotného podnikání * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

11n) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
ohrožení samotného podnikání 

Rozhodně ANO 0 5 7 4 16 

0,0% 25,0% 24,1% 25,0% 20,3% 

Spíše ANO 5 6 10 5 26 

35,7% 30,0% 34,5% 31,3% 32,9% 

Ani ANO ani NE 6 7 7 6 26 

42,9% 35,0% 24,1% 37,5% 32,9% 

Spíše NE 2 1 5 1 9 

14,3% 5,0% 17,2% 6,3% 11,4% 

Rozhodně NE 1 1 0 0 2 

7,1% 5,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total 14 20 29 16 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11o) Důsledky nízké úrovně BOZP - snížení konkurenční schopnosti * Věková kategorie Crosstabulation 

  

Věková kategorie 

Total 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a více 

11o) Důsledky nízké úrovně BOZP - 
snížení konkurenční schopnosti 

Rozhodně ANO 0 5 6 4 15 

0,0% 25,0% 20,7% 25,0% 19,0% 

Spíše ANO 5 7 12 9 33 

35,7% 35,0% 41,4% 56,3% 41,8% 

Ani ANO ani NE 4 6 6 2 18 

28,6% 30,0% 20,7% 12,5% 22,8% 

Spíše NE 2 1 5 1 9 
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14,3% 5,0% 17,2% 6,3% 11,4% 

Rozhodně NE 3 1 0 0 4 

21,4% 5,0% 0,0% 0,0% 5,1% 

Total 14 20 29 16 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Podle délky praxe v BOZP 

1a) Význam BOZP - humánní a etický * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 1a) Význam BOZP - 

humánní a etický 
Rozhodně ANO 0 5 12 14 5 36 

0,0% 35,7% 50,0% 51,9% 41,7% 44,4% 

Spíše ANO 3 7 9 12 6 37 

75,0% 50,0% 37,5% 44,4% 50,0% 45,7% 

Ani ANO ani NE 1 2 2 0 0 5 

25,0% 14,3% 8,3% 0,0% 0,0% 6,2% 

Spíše NE 0 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 1,2% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 1 2 

0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 8,3% 2,5% 

Total 4 14 24 27 12 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

1b) Význam BOZP - ekonomický * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 1b) Význam BOZP - 

ekonomický 
Rozhodně ANO 0 6 13 17 11 47 

0,0% 42,9% 52,0% 65,4% 84,6% 57,3% 

Spíše ANO 4 7 10 7 2 30 

100,0% 50,0% 40,0% 26,9% 15,4% 36,6% 

Ani ANO ani NE 0 0 1 2 0 3 

0,0% 0,0% 4,0% 7,7% 0,0% 3,7% 

Spíše NE 0 1 1 0 0 2 

0,0% 7,1% 4,0% 0,0% 0,0% 2,4% 

Total 4 14 25 26 13 82 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

1c) Význam BOZP - právní * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 1c) Význam BOZP - právní Rozhodně ANO 3 9 19 21 6 58 

75,0% 64,3% 79,2% 80,8% 50,0% 72,5% 

Spíše ANO 1 3 3 5 6 18 

25,0% 21,4% 12,5% 19,2% 50,0% 22,5% 

Ani ANO ani NE 0 2 2 0 0 4 

0,0% 14,3% 8,3% 0,0% 0,0% 5,0% 

Total 4 14 24 26 12 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

1d) Význam BOZP - existenční, podmiňující úspěšné podnikání * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 1d) Význam BOZP - 

existenční, podmiňující 
úspěšné podnikání 

Rozhodně ANO 1 2 5 10 5 23 

25,0% 14,3% 20,8% 37,0% 41,7% 28,4% 

Spíše ANO 1 9 14 12 3 39 

25,0% 64,3% 58,3% 44,4% 25,0% 48,1% 

Ani ANO ani NE 2 2 1 4 2 11 

50,0% 14,3% 4,2% 14,8% 16,7% 13,6% 

Spíše NE 0 1 4 1 2 8 

0,0% 7,1% 16,7% 3,7% 16,7% 9,9% 
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Total 4 14 24 27 12 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

1e) Význam BOZP - marketingový * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 1e) Význam BOZP - 

marketingový 
Rozhodně ANO 0 2 4 6 2 14 

0,0% 14,3% 16,7% 23,1% 18,2% 17,7% 

Spíše ANO 2 5 8 8 5 28 

50,0% 35,7% 33,3% 30,8% 45,5% 35,4% 

Ani ANO ani NE 2 4 8 10 2 26 

50,0% 28,6% 33,3% 38,5% 18,2% 32,9% 

Spíše NE 0 3 4 0 2 9 

0,0% 21,4% 16,7% 0,0% 18,2% 11,4% 

Rozhodně NE 0 0 0 2 0 2 

0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 2,5% 

Total 4 14 24 26 11 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

1f) Význam BOZP - zbytečný * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 1f) Význam BOZP - 

zbytečný 
Rozhodně ANO 0 0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 1,3% 

Spíše ANO 1 0 1 2 0 4 

25,0% 0,0% 4,2% 8,0% 0,0% 5,1% 

Ani ANO ani NE 1 3 2 1 1 8 

25,0% 21,4% 8,3% 4,0% 9,1% 10,3% 

Spíše NE 2 11 20 22 9 64 

50,0% 78,6% 83,3% 88,0% 81,8% 82,1% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 0 1 

0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 4 14 24 25 11 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

2a) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - snižují výkon pracovníků * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 2a) nízká úroveň BOZP, 

nevhod. PP - snižují výkon 
pracovníků 

Rozhodně ANO 2 8 18 16 6 50 

50,0% 57,1% 72,0% 59,3% 50,0% 61,0% 

Spíše ANO 2 5 6 8 5 26 

50,0% 35,7% 24,0% 29,6% 41,7% 31,7% 

Ani ANO ani NE 0 1 1 3 1 6 

0,0% 7,1% 4,0% 11,1% 8,3% 7,3% 

Total 4 14 25 27 12 82 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

2b) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - vedou k časovým ztrátám * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 2b) nízká úroveň BOZP, 

nevhod. PP - vedou k 
časovým ztrátám 

Rozhodně ANO 0 7 10 14 5 36 

0,0% 50,0% 41,7% 53,8% 41,7% 45,0% 

Spíše ANO 4 4 12 8 3 31 

100,0% 28,6% 50,0% 30,8% 25,0% 38,8% 

Ani ANO ani NE 0 3 2 4 3 12 

0,0% 21,4% 8,3% 15,4% 25,0% 15,0% 

Spíše NE 0 0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 1,3% 

Total 4 14 24 26 12 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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2c) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - přispívají k vyšší absenci * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 2c) nízká úroveň BOZP, 

nevhod. PP - přispívají k 
vyšší absenci 

Rozhodně ANO 1 6 13 15 8 43 

25,0% 42,9% 56,5% 55,6% 61,5% 53,1% 

Spíše ANO 3 6 5 9 4 27 

75,0% 42,9% 21,7% 33,3% 30,8% 33,3% 

Ani ANO ani NE 0 2 5 2 1 10 

0,0% 14,3% 21,7% 7,4% 7,7% 12,3% 

Rozhodně NE 0 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 1,2% 

Total 4 14 23 27 13 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

2d) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - přímo ovlivňují produkt. práce * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 2d) nízká úroveň BOZP, 

nevhod. PP - přímo 
ovlivňují produkt. práce 

Rozhodně ANO 2 4 11 13 10 40 

50,0% 28,6% 45,8% 48,1% 83,3% 49,4% 

Spíše ANO 2 9 8 8 1 28 

50,0% 64,3% 33,3% 29,6% 8,3% 34,6% 

Ani ANO ani NE 0 1 5 6 0 12 

0,0% 7,1% 20,8% 22,2% 0,0% 14,8% 

Spíše NE 0 0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 1,2% 

Total 4 14 24 27 12 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

2e) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - nemají vliv na vykonávanou práci * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 2e) nízká úroveň BOZP, 

nevhod. PP - nemají vliv 
na vykonávanou práci 

Rozhodně ANO 0 0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 1,3% 

Spíše ANO 0 2 1 3 0 6 

0,0% 14,3% 4,2% 12,0% 0,0% 7,7% 

Ani ANO ani NE 0 1 3 4 2 10 

0,0% 7,1% 12,5% 16,0% 18,2% 12,8% 

Spíše NE 4 10 18 17 7 56 

100,0% 71,4% 75,0% 68,0% 63,6% 71,8% 

Rozhodně NE 0 1 2 1 1 5 

0,0% 7,1% 8,3% 4,0% 9,1% 6,4% 

Total 4 14 24 25 11 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

3) Sledují se ve Vaší firmě náklady na BOZP? * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 3) Sledují se ve Vaší firmě 

náklady na BOZP? 
Rozhodně ANO 1 5 13 7 4 30 

25,0% 35,7% 59,1% 29,2% 40,0% 40,5% 

Spíše ANO 0 5 4 10 2 21 

0,0% 35,7% 18,2% 41,7% 20,0% 28,4% 

Ani ANO ani NE 2 3 4 7 4 20 

50,0% 21,4% 18,2% 29,2% 40,0% 27,0% 

Spíše NE 1 1 0 0 0 2 

25,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 0 1 

0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 1,4% 

Total 4 14 22 24 10 74 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4) Hodnocení a analýze je v podniku podrobena struktura a objem nákl. a ztrát souvis. s BOZP. * Délka praxe v BOZP 
Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 4) Hodnocení a analýze je 

v podniku podrobena 
struktura a objem nákl. a 
ztrát souvis. s BOZP. 

Rozhodně ANO 0 2 6 3 0 11 

0,0% 14,3% 25,0% 11,5% 0,0% 13,8% 

Spíše ANO 1 3 5 9 4 22 

25,0% 21,4% 20,8% 34,6% 33,3% 27,5% 

Ani ANO ani NE 1 7 6 13 7 34 

25,0% 50,0% 25,0% 50,0% 58,3% 42,5% 

Spíše NE 1 2 4 1 1 9 

25,0% 14,3% 16,7% 3,8% 8,3% 11,3% 

Rozhodně NE 1 0 3 0 0 4 

25,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 5,0% 

Total 4 14 24 26 12 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

5) Existuje rozlišení nákladů do skupin podle příčin a času? * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 5) Existuje rozlišení 

nákladů do skupin podle 
příčin a času? 

Rozhodně ANO 0 1 1 1 2 5 

0,0% 7,1% 4,0% 3,7% 15,4% 6,0% 

Spíše ANO 1 1 6 6 2 16 

25,0% 7,1% 24,0% 22,2% 15,4% 19,3% 

Ani ANO ani NE 1 8 9 13 7 38 

25,0% 57,1% 36,0% 48,1% 53,8% 45,8% 

Spíše NE 0 2 4 6 2 14 

0,0% 14,3% 16,0% 22,2% 15,4% 16,9% 

Rozhodně NE 2 2 5 1 0 10 

50,0% 14,3% 20,0% 3,7% 0,0% 12,0% 

Total 4 14 25 27 13 83 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

6a) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady na prevenci * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 6a) Jsou ve Vaší firmě 

sledovány - náklady na 
prevenci 

Rozhodně ANO 0 2 12 7 5 26 

0,0% 14,3% 48,0% 25,9% 38,5% 31,3% 

Spíše ANO 2 6 4 7 4 23 

50,0% 42,9% 16,0% 25,9% 30,8% 27,7% 

Ani ANO ani NE 1 4 5 9 4 23 

25,0% 28,6% 20,0% 33,3% 30,8% 27,7% 

Spíše NE 1 2 3 3 0 9 

25,0% 14,3% 12,0% 11,1% 0,0% 10,8% 

Rozhodně NE 0 0 1 1 0 2 

0,0% 0,0% 4,0% 3,7% 0,0% 2,4% 

Total 4 14 25 27 13 83 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

6b) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady na zajištění bezpečného provozu * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 6b) Jsou ve Vaší firmě 

sledovány - náklady na 
zajištění bezpečného 
provozu 

Rozhodně ANO 1 3 12 9 6 31 

25,0% 21,4% 52,2% 33,3% 46,2% 38,3% 

Spíše ANO 1 7 6 11 5 30 

25,0% 50,0% 26,1% 40,7% 38,5% 37,0% 

Ani ANO ani NE 1 3 4 5 2 15 

25,0% 21,4% 17,4% 18,5% 15,4% 18,5% 

Spíše NE 1 1 0 1 0 3 

25,0% 7,1% 0,0% 3,7% 0,0% 3,7% 

Rozhodně NE 0 0 1 1 0 2 



27 
 

0,0% 0,0% 4,3% 3,7% 0,0% 2,5% 

Total 4 14 23 27 13 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

6c) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady z titulu nehod * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 6c) Jsou ve Vaší firmě 

sledovány - náklady z titulu 
nehod 

Rozhodně ANO 0 3 10 8 4 25 

0,0% 21,4% 41,7% 30,8% 30,8% 30,9% 

Spíše ANO 1 7 9 7 6 30 

25,0% 50,0% 37,5% 26,9% 46,2% 37,0% 

Ani ANO ani NE 2 3 3 5 2 15 

50,0% 21,4% 12,5% 19,2% 15,4% 18,5% 

Spíše NE 1 1 1 5 1 9 

25,0% 7,1% 4,2% 19,2% 7,7% 11,1% 

Rozhodně NE 0 0 1 1 0 2 

0,0% 0,0% 4,2% 3,8% 0,0% 2,5% 

Total 4 14 24 26 13 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

6d) Jsou ve Vaší firmě sledovány - ztráty z titulu pokut * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 6d) Jsou ve Vaší firmě 

sledovány - ztráty z titulu 
pokut 

Rozhodně ANO 1 5 10 12 6 34 

25,0% 35,7% 41,7% 46,2% 46,2% 42,0% 

Spíše ANO 1 3 6 6 4 20 

25,0% 21,4% 25,0% 23,1% 30,8% 24,7% 

Ani ANO ani NE 1 4 5 3 3 16 

25,0% 28,6% 20,8% 11,5% 23,1% 19,8% 

Spíše NE 1 0 2 3 0 6 

25,0% 0,0% 8,3% 11,5% 0,0% 7,4% 

Rozhodně NE 0 2 1 2 0 5 

0,0% 14,3% 4,2% 7,7% 0,0% 6,2% 

Total 4 14 24 26 13 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

7) Jsou na základě těchto podkladů činěna příslušná opatření? * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 7) Jsou na základě těchto 

podkladů činěna příslušná 
opatření? 

Rozhodně ANO 0 2 12 9 4 27 

0,0% 14,3% 50,0% 34,6% 33,3% 33,8% 

Spíše ANO 2 10 7 10 4 33 

50,0% 71,4% 29,2% 38,5% 33,3% 41,3% 

Ani ANO ani NE 2 2 2 6 3 15 

50,0% 14,3% 8,3% 23,1% 25,0% 18,8% 

Spíše NE 0 0 2 1 1 4 

0,0% 0,0% 8,3% 3,8% 8,3% 5,0% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 0 1 

0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 4 14 24 26 12 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

8) Jsou pracovníci podniku informováni o nákladech na BOZP? * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 8) Jsou pracovníci podniku 

informováni o nákladech 
na BOZP? 

Rozhodně ANO 0 0 1 3 1 5 

0,0% 0,0% 4,3% 11,5% 7,7% 6,3% 

Spíše ANO 1 3 10 3 5 22 

25,0% 21,4% 43,5% 11,5% 38,5% 27,5% 

Ani ANO ani NE 0 5 6 12 5 28 

0,0% 35,7% 26,1% 46,2% 38,5% 35,0% 
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Spíše NE 3 6 4 8 2 23 

75,0% 42,9% 17,4% 30,8% 15,4% 28,8% 

Rozhodně NE 0 0 2 0 0 2 

0,0% 0,0% 8,7% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total 4 14 23 26 13 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

9) Manag. MSP se většinou domnívají, že zavádění systému sledování nákladů na BOZP se jim nevyplati. * Délka praxe v BOZP 
Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 9) Manag. MSP se 

většinou domnívají, že 
zavádění systému 
sledování nákladů na 
BOZP se jim nevyplati. 

Rozhodně ANO 0 1 3 2 2 8 

0,0% 7,1% 12,5% 7,7% 16,7% 10,0% 

Spíše ANO 2 8 10 11 7 38 

50,0% 57,1% 41,7% 42,3% 58,3% 47,5% 

Ani ANO ani NE 0 0 6 8 1 15 

0,0% 0,0% 25,0% 30,8% 8,3% 18,8% 

Spíše NE 0 1 1 3 1 6 

0,0% 7,1% 4,2% 11,5% 8,3% 7,5% 

Rozhodně NE 2 4 4 2 1 13 

50,0% 28,6% 16,7% 7,7% 8,3% 16,3% 

Total 4 14 24 26 12 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

10a) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - analýzy struktury nákladů * Délka praxe v BOZP 
Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 10a) Ekonomický efekt a 

význam znalostí nákladů 
na BOZP umožní - analýzy 
struktury nákladů 

Rozhodně ANO 1 3 9 8 7 28 

25,0% 21,4% 36,0% 32,0% 53,8% 34,6% 

Spíše ANO 2 9 14 13 4 42 

50,0% 64,3% 56,0% 52,0% 30,8% 51,9% 

Ani ANO ani NE 1 1 1 2 1 6 

25,0% 7,1% 4,0% 8,0% 7,7% 7,4% 

Spíše NE 0 0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 1,2% 

Rozhodně NE 0 1 1 2 0 4 

0,0% 7,1% 4,0% 8,0% 0,0% 4,9% 

Total 4 14 25 25 13 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

10b) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - analýzy vývoje nákladů v čase * Délka praxe v BOZP 
Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 10b) Ekonomický efekt a 

význam znalostí nákladů 
na BOZP umožní - analýzy 
vývoje nákladů v čase 

Rozhodně ANO 0 2 5 6 6 19 

0,0% 14,3% 20,8% 25,0% 46,2% 24,1% 

Spíše ANO 2 8 14 11 4 39 

50,0% 57,1% 58,3% 45,8% 30,8% 49,4% 

Ani ANO ani NE 2 2 3 4 1 12 

50,0% 14,3% 12,5% 16,7% 7,7% 15,2% 

Spíše NE 0 0 0 1 2 3 

0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 15,4% 3,8% 

Rozhodně NE 0 2 2 2 0 6 

0,0% 14,3% 8,3% 8,3% 0,0% 7,6% 

Total 4 14 24 24 13 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

10c) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - predikci * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více Rozhodně ANO 0 2 5 7 4 18 
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10c) Ekonomický efekt a 
význam znalostí nákladů 
na BOZP umožní - predikci 

0,0% 14,3% 21,7% 28,0% 30,8% 22,8% 

Spíše ANO 3 9 14 12 6 44 

75,0% 64,3% 60,9% 48,0% 46,2% 55,7% 

Ani ANO ani NE 1 1 3 3 2 10 

25,0% 7,1% 13,0% 12,0% 15,4% 12,7% 

Spíše NE 0 0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 1,3% 

Rozhodně NE 0 2 1 3 0 6 

0,0% 14,3% 4,3% 12,0% 0,0% 7,6% 

Total 4 14 23 25 13 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

11a) Důsledky nízké úrovně BOZP - zvýšení pravděp. vzniku nehodových událostí * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11a) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - zvýšení 
pravděp. vzniku 
nehodových událostí 

Rozhodně ANO 2 4 17 11 4 38 

50,0% 28,6% 68,0% 42,3% 30,8% 46,3% 

Spíše ANO 2 6 6 13 8 35 

50,0% 42,9% 24,0% 50,0% 61,5% 42,7% 

Ani ANO ani NE 0 4 1 1 1 7 

0,0% 28,6% 4,0% 3,8% 7,7% 8,5% 

Spíše NE 0 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 1,2% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 0 1 

0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Total 4 14 25 26 13 82 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

11b) Důsledky nízké úrovně BOZP - větší objem nevyužitelného produkt. času, snížení efekt. investic * Délka praxe v BOZP 
Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11b) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - větší objem 
nevyužitelného produkt. 
času, snížení efekt. 
investic 

Rozhodně ANO 0 0 5 11 3 19 

0,0% 0,0% 20,8% 44,0% 23,1% 23,8% 

Spíše ANO 3 10 13 7 4 37 

75,0% 71,4% 54,2% 28,0% 30,8% 46,3% 

Ani ANO ani NE 1 3 4 6 5 19 

25,0% 21,4% 16,7% 24,0% 38,5% 23,8% 

Spíše NE 0 1 1 1 1 4 

0,0% 7,1% 4,2% 4,0% 7,7% 5,0% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 0 1 

0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 4 14 24 25 13 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

11c) Důsledky nízké úrovně BOZP - vyšší nároky na organizaci a řízení prac. procesu * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11c) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - vyšší 
nároky na organizaci a 
řízení prac. procesu 

Rozhodně ANO 0 3 8 7 4 22 

0,0% 23,1% 33,3% 28,0% 30,8% 27,8% 

Spíše ANO 3 4 13 10 5 35 

75,0% 30,8% 54,2% 40,0% 38,5% 44,3% 

Ani ANO ani NE 1 6 1 7 2 17 

25,0% 46,2% 4,2% 28,0% 15,4% 21,5% 

Spíše NE 0 0 1 1 2 4 

0,0% 0,0% 4,2% 4,0% 15,4% 5,1% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 0 1 

0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 4 13 24 25 13 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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11d) Důsledky nízké úrovně BOZP - plýtvání časem, energií, znalostmi a dovednostmi * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11d) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - plýtvání 
časem, energií, znalostmi 
a dovednostmi 

Rozhodně ANO 1 3 6 8 2 20 

25,0% 21,4% 26,1% 32,0% 15,4% 25,3% 

Spíše ANO 2 6 9 9 8 34 

50,0% 42,9% 39,1% 36,0% 61,5% 43,0% 

Ani ANO ani NE 0 3 3 6 2 14 

0,0% 21,4% 13,0% 24,0% 15,4% 17,7% 

Spíše NE 1 2 2 2 1 8 

25,0% 14,3% 8,7% 8,0% 7,7% 10,1% 

Rozhodně NE 0 0 3 0 0 3 

0,0% 0,0% 13,0% 0,0% 0,0% 3,8% 

Total 4 14 23 25 13 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

11e) Důsledky nízké úrovně BOZP - snižování pracovní morálky * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11e) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - snižování 
pracovní morálky 

Rozhodně ANO 1 5 10 12 4 32 

25,0% 35,7% 43,5% 48,0% 30,8% 40,5% 

Spíše ANO 3 5 8 6 6 28 

75,0% 35,7% 34,8% 24,0% 46,2% 35,4% 

Ani ANO ani NE 0 2 3 6 3 14 

0,0% 14,3% 13,0% 24,0% 23,1% 17,7% 

Spíše NE 0 2 1 1 0 4 

0,0% 14,3% 4,3% 4,0% 0,0% 5,1% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 0 1 

0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 4 14 23 25 13 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

11f) Důsledky nízké úrovně BOZP - problémy se získáváním nových a kvalif. pracovníků * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11f) Důsledky nízké úrovně 

BOZP - problémy se 
získáváním nových a 
kvalif. pracovníků 

Rozhodně ANO 0 0 5 5 1 11 

0,0% 0,0% 20,8% 20,0% 7,7% 13,8% 

Spíše ANO 2 4 8 7 3 24 

50,0% 28,6% 33,3% 28,0% 23,1% 30,0% 

Ani ANO ani NE 2 7 9 9 7 34 

50,0% 50,0% 37,5% 36,0% 53,8% 42,5% 

Spíše NE 0 3 2 4 2 11 

0,0% 21,4% 8,3% 16,0% 15,4% 13,8% 

Total 4 14 24 25 13 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        
11g) Důsledky nízké úrovně BOZP - zvýšení potřeby vyššího počtu pracov., zvýšení intenzity a zatížení stávajících zam. * Délka 

praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11g) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - zvýšení 
potřeby vyššího počtu 
pracov., zvýšení intenzity a 
zatížení stávajících zam. 

Rozhodně ANO 1 0 4 7 2 14 

25,0% 0,0% 17,4% 28,0% 15,4% 17,7% 

Spíše ANO 2 7 12 10 5 36 

50,0% 50,0% 52,2% 40,0% 38,5% 45,6% 

Ani ANO ani NE 1 4 6 5 4 20 

25,0% 28,6% 26,1% 20,0% 30,8% 25,3% 

Spíše NE 0 2 1 3 2 8 

0,0% 14,3% 4,3% 12,0% 15,4% 10,1% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 0 1 

0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 4 14 23 25 13 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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11h) Důsledky nízké úrovně BOZP - spory s odborovými organizacemi * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11h) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - spory s 
odborovými organizacemi 

Rozhodně ANO 2 0 3 7 2 14 

50,0% 0,0% 12,5% 28,0% 15,4% 17,5% 

Spíše ANO 2 2 7 4 3 18 

50,0% 14,3% 29,2% 16,0% 23,1% 22,5% 

Ani ANO ani NE 0 3 7 7 5 22 

0,0% 21,4% 29,2% 28,0% 38,5% 27,5% 

Spíše NE 0 3 2 3 2 10 

0,0% 21,4% 8,3% 12,0% 15,4% 12,5% 

Rozhodně NE 0 6 5 4 1 16 

0,0% 42,9% 20,8% 16,0% 7,7% 20,0% 

Total 4 14 24 25 13 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

11i) Důsledky nízké úrovně BOZP - vyšší náklady a ztráty z titulu placení náhrad, příplatků, pojistného, sankcí ... * Délka praxe 
v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11i) Důsledky nízké úrovně 

BOZP - vyšší náklady a 
ztráty z titulu placení 
náhrad, příplatků, 
pojistného, sankcí ... 

Rozhodně ANO 1 1 9 10 4 25 

25,0% 7,1% 37,5% 38,5% 30,8% 30,9% 

Spíše ANO 2 8 10 8 8 36 

50,0% 57,1% 41,7% 30,8% 61,5% 44,4% 

Ani ANO ani NE 1 4 3 5 1 14 

25,0% 28,6% 12,5% 19,2% 7,7% 17,3% 

Spíše NE 0 1 1 2 0 4 

0,0% 7,1% 4,2% 7,7% 0,0% 4,9% 

Rozhodně NE 0 0 1 1 0 2 

0,0% 0,0% 4,2% 3,8% 0,0% 2,5% 

Total 4 14 24 26 13 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

11j) Důsledky nízké úrovně BOZP - ztrátu dobré pověsti * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11j) Důsledky nízké úrovně 

BOZP - ztrátu dobré 
pověsti 

Rozhodně ANO 1 1 11 12 1 26 

25,0% 7,1% 45,8% 46,2% 7,7% 32,1% 

Spíše ANO 1 9 7 7 4 28 

25,0% 64,3% 29,2% 26,9% 30,8% 34,6% 

Ani ANO ani NE 0 2 4 3 5 14 

0,0% 14,3% 16,7% 11,5% 38,5% 17,3% 

Spíše NE 1 2 1 2 1 7 

25,0% 14,3% 4,2% 7,7% 7,7% 8,6% 

Rozhodně NE 1 0 1 2 2 6 

25,0% 0,0% 4,2% 7,7% 15,4% 7,4% 

Total 4 14 24 26 13 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

11k) Důsledky nízké úrovně BOZP - ohrožení tržních pozic domácích i zahraničních * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11k) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - ohrožení 
tržních pozic domácích i 
zahraničních 

Rozhodně ANO 1 0 6 6 1 14 

33,3% 0,0% 25,0% 24,0% 7,7% 17,7% 

Spíše ANO 1 6 8 10 4 29 

33,3% 42,9% 33,3% 40,0% 30,8% 36,7% 

Ani ANO ani NE 0 4 5 3 7 19 

0,0% 28,6% 20,8% 12,0% 53,8% 24,1% 

Spíše NE 1 4 2 4 1 12 

33,3% 28,6% 8,3% 16,0% 7,7% 15,2% 
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Rozhodně NE 0 0 3 2 0 5 

0,0% 0,0% 12,5% 8,0% 0,0% 6,3% 

Total 3 14 24 25 13 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

11l) Důsledky nízké úrovně BOZP - narušení vztahů se subdodavateli, s místní komunitou * Délka praxe v BOZP 
Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11l) Důsledky nízké úrovně 

BOZP - narušení vztahů se 
subdodavateli, s místní 
komunitou 

Rozhodně ANO 0 0 5 5 1 11 

0,0% 0,0% 20,8% 20,0% 7,7% 13,8% 

Spíše ANO 3 4 9 7 2 25 

75,0% 28,6% 37,5% 28,0% 15,4% 31,3% 

Ani ANO ani NE 1 6 6 7 5 25 

25,0% 42,9% 25,0% 28,0% 38,5% 31,3% 

Spíše NE 0 3 2 4 5 14 

0,0% 21,4% 8,3% 16,0% 38,5% 17,5% 

Rozhodně NE 0 1 2 2 0 5 

0,0% 7,1% 8,3% 8,0% 0,0% 6,3% 

Total 4 14 24 25 13 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

11m) Důsledky nízké úrovně BOZP - pokles celkové produktivity práce * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11m) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - pokles 
celkové produktivity práce 

Rozhodně ANO 0 2 4 8 3 17 

0,0% 14,3% 16,7% 33,3% 23,1% 21,5% 

Spíše ANO 2 4 11 6 8 31 

50,0% 28,6% 45,8% 25,0% 61,5% 39,2% 

Ani ANO ani NE 2 5 6 6 1 20 

50,0% 35,7% 25,0% 25,0% 7,7% 25,3% 

Spíše NE 0 1 1 1 1 4 

0,0% 7,1% 4,2% 4,2% 7,7% 5,1% 

Rozhodně NE 0 2 2 3 0 7 

0,0% 14,3% 8,3% 12,5% 0,0% 8,9% 

Total 4 14 24 24 13 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

11n) Důsledky nízké úrovně BOZP - ohrožení samotného podnikání * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11n) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - ohrožení 
samotného podnikání 

Rozhodně ANO 0 1 6 7 2 16 

0,0% 7,1% 25,0% 28,0% 15,4% 20,0% 

Spíše ANO 2 4 10 7 3 26 

50,0% 28,6% 41,7% 28,0% 23,1% 32,5% 

Ani ANO ani NE 1 7 6 7 6 27 

25,0% 50,0% 25,0% 28,0% 46,2% 33,8% 

Spíše NE 1 1 1 4 2 9 

25,0% 7,1% 4,2% 16,0% 15,4% 11,3% 

Rozhodně NE 0 1 1 0 0 2 

0,0% 7,1% 4,2% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total 4 14 24 25 13 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

        

11o) Důsledky nízké úrovně BOZP - snížení konkurenční schopnosti * Délka praxe v BOZP Crosstabulation 

  

Délka praxe v BOZP 

Total méně než 
2 roky 

2 - 4 roky 5 - 10 let 11 - 20 let 21 let a 
více 11o) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - snížení 
konkurenční schopnosti 

Rozhodně ANO 0 1 6 6 2 15 

0,0% 7,1% 25,0% 24,0% 15,4% 18,8% 

Spíše ANO 2 5 10 12 5 34 

50,0% 35,7% 41,7% 48,0% 38,5% 42,5% 
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Ani ANO ani NE 0 6 5 3 4 18 

0,0% 42,9% 20,8% 12,0% 30,8% 22,5% 

Spíše NE 1 1 1 4 2 9 

25,0% 7,1% 4,2% 16,0% 15,4% 11,3% 

Rozhodně NE 1 1 2 0 0 4 

25,0% 7,1% 8,3% 0,0% 0,0% 5,0% 

Total 4 14 24 25 13 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Podle CZ-ISCO (klasifikace zaměstnání) 

1a) Význam BOZP - humánní a etický * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

1a) Význam BOZP - 
humánní a etický 

Rozhodně ANO 0 15 19 1 0 1 36 

0,0% 48,4% 43,2% 100,0% 0,0% 100,0% 44,4% 

Spíše ANO 2 15 19 0 1 0 37 

100,0% 48,4% 43,2% 0,0% 50,0% 0,0% 45,7% 

Ani ANO ani 
NE 

0 1 3 0 1 0 5 

0,0% 3,2% 6,8% 0,0% 50,0% 0,0% 6,2% 

Spíše NE 0 0 1 0 0 0 1 

0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Rozhodně NE 0 0 2 0 0 0 2 

0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total 2 31 44 1 2 1 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

1b) Význam BOZP - ekonomický * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

1b) Význam BOZP - 
ekonomický 

Rozhodně ANO 0 19 25 1 2 0 47 

0,0% 61,3% 55,6% 100,0% 100,0% 0,0% 57,3% 

Spíše ANO 2 10 17 0 0 1 30 

100,0% 32,3% 37,8% 0,0% 0,0% 100,0% 36,6% 

Ani ANO ani 
NE 

0 1 2 0 0 0 3 

0,0% 3,2% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 

Spíše NE 0 1 1 0 0 0 2 

0,0% 3,2% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 

Total 2 31 45 1 2 1 82 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

1c) Význam BOZP - právní * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

1c) Význam BOZP - 
právní 

Rozhodně ANO 2 24 28 1 2 1 58 

100,0% 80,0% 63,6% 100,0% 100,0% 100,0% 72,5% 

Spíše ANO 0 5 13 0 0 0 18 

0,0% 16,7% 29,5% 0,0% 0,0% 0,0% 22,5% 

Ani ANO ani 
NE 

0 1 3 0 0 0 4 

0,0% 3,3% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Total 2 30 44 1 2 1 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

1d) Význam BOZP - existenční, podmiňující úspěšné podnikání * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

1d) Význam BOZP - 
existenční, podmiňující 
úspěšné podnikání 

Rozhodně ANO 0 10 12 1 0 0 23 

0,0% 32,3% 27,3% 100,0% 0,0% 0,0% 28,4% 

Spíše ANO 2 15 19 0 2 1 39 

100,0% 48,4% 43,2% 0,0% 100,0% 100,0% 48,1% 

0 2 9 0 0 0 11 
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Ani ANO ani 
NE 

0,0% 6,5% 20,5% 0,0% 0,0% 0,0% 13,6% 

Spíše NE 0 4 4 0 0 0 8 

0,0% 12,9% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 9,9% 

Total 2 31 44 1 2 1 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

1e) Význam BOZP - marketingový * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

1e) Význam BOZP - 
marketingový 

Rozhodně ANO 1 7 6 0 0 0 14 

50,0% 22,6% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 17,7% 

Spíše ANO 0 11 16 1 0 0 28 

0,0% 35,5% 38,1% 100,0% 0,0% 0,0% 35,4% 

Ani ANO ani 
NE 

0 10 13 0 2 1 26 

0,0% 32,3% 31,0% 0,0% 100,0% 100,0% 32,9% 

Spíše NE 1 3 5 0 0 0 9 

50,0% 9,7% 11,9% 0,0% 0,0% 0,0% 11,4% 

Rozhodně NE 0 0 2 0 0 0 2 

0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total 2 31 42 1 2 1 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

1f) Význam BOZP - zbytečný * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

1f) Význam BOZP - 
zbytečný 

Rozhodně ANO 0 1 0 0 0 0 1 

0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Spíše ANO 0 0 4 0 0 0 4 

0,0% 0,0% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 

Ani ANO ani 
NE 

1 2 5 0 0 0 8 

50,0% 6,7% 11,9% 0,0% 0,0% 0,0% 10,3% 

Spíše NE 1 27 32 1 2 1 64 

50,0% 90,0% 76,2% 100,0% 100,0% 100,0% 82,1% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 0 0 1 

0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 2 30 42 1 2 1 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

2a) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - snižují výkon pracovníků * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

2a) nízká úroveň 
BOZP, nevhod. PP - 
snižují výkon 
pracovníků 

Rozhodně ANO 1 18 29 1 1 0 50 

50,0% 58,1% 64,4% 100,0% 50,0% 0,0% 61,0% 

Spíše ANO 0 11 13 0 1 1 26 

0,0% 35,5% 28,9% 0,0% 50,0% 100,0% 31,7% 

Ani ANO ani 
NE 

1 2 3 0 0 0 6 

50,0% 6,5% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 7,3% 

Total 2 31 45 1 2 1 82 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

2b) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - vedou k časovým ztrátám * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

2b) nízká úroveň 
BOZP, nevhod. PP - 
vedou k časovým 
ztrátám 

Rozhodně ANO 0 14 21 1 0 0 36 

0,0% 45,2% 48,8% 100,0% 0,0% 0,0% 45,0% 

Spíše ANO 2 12 15 0 1 1 31 

100,0% 38,7% 34,9% 0,0% 50,0% 100,0% 38,8% 

Ani ANO ani 
NE 

0 4 7 0 1 0 12 

0,0% 12,9% 16,3% 0,0% 50,0% 0,0% 15,0% 

Spíše NE 0 1 0 0 0 0 1 

0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 
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Total 2 31 43 1 2 1 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

2c) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - přispívají k vyšší absenci * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

2c) nízká úroveň 
BOZP, nevhod. PP - 
přispívají k vyšší 
absenci 

Rozhodně ANO 1 17 22 1 2 0 43 

50,0% 54,8% 50,0% 100,0% 100,0% 0,0% 53,1% 

Spíše ANO 0 12 15 0 0 0 27 

0,0% 38,7% 34,1% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 

Ani ANO ani 
NE 

1 2 6 0 0 1 10 

50,0% 6,5% 13,6% 0,0% 0,0% 100,0% 12,3% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 0 0 1 

0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Total 2 31 44 1 2 1 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

2d) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - přímo ovlivňují produkt. práce * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

2d) nízká úroveň 
BOZP, nevhod. PP - 
přímo ovlivňují produkt. 
práce 

Rozhodně ANO 1 15 22 1 1 0 40 

50,0% 48,4% 50,0% 100,0% 50,0% 0,0% 49,4% 

Spíše ANO 0 11 16 0 1 0 28 

0,0% 35,5% 36,4% 0,0% 50,0% 0,0% 34,6% 

Ani ANO ani 
NE 

1 4 6 0 0 1 12 

50,0% 12,9% 13,6% 0,0% 0,0% 100,0% 14,8% 

Spíše NE 0 1 0 0 0 0 1 

0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Total 2 31 44 1 2 1 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

2e) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - nemají vliv na vykonávanou práci * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

2e) nízká úroveň 
BOZP, nevhod. PP - 
nemají vliv na 
vykonávanou práci 

Rozhodně ANO 0 1 0 0 0 0 1 

0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Spíše ANO 0 1 5 0 0 0 6 

0,0% 3,3% 11,9% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

Ani ANO ani 
NE 

1 3 5 0 0 1 10 

50,0% 10,0% 11,9% 0,0% 0,0% 100,0% 12,8% 

Spíše NE 1 24 28 1 2 0 56 

50,0% 80,0% 66,7% 100,0% 100,0% 0,0% 71,8% 

Rozhodně NE 0 1 4 0 0 0 5 

0,0% 3,3% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 

Total 2 30 42 1 2 1 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

3) Sledují se ve Vaší firmě náklady na BOZP? * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

3) Sledují se ve Vaší 
firmě náklady na 
BOZP? 

Rozhodně ANO 1 9 17 1 1 1 30 

50,0% 32,1% 42,5% 100,0% 50,0% 100,0% 40,5% 

Spíše ANO 1 11 8 0 1 0 21 

50,0% 39,3% 20,0% 0,0% 50,0% 0,0% 28,4% 

Ani ANO ani 
NE 

0 7 13 0 0 0 20 

0,0% 25,0% 32,5% 0,0% 0,0% 0,0% 27,0% 

Spíše NE 0 0 2 0 0 0 2 

0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 0 0 1 

0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 

Total 2 28 40 1 2 1 74 
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100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

4) Hodnocení a analýze je v podniku podrobena struktura a objem nákl. a ztrát souvis. s BOZP. * Zařazení ISCO 
Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

4) Hodnocení a 
analýze je v podniku 
podrobena struktura a 
objem nákl. a ztrát 
souvis. s BOZP. 

Rozhodně ANO 0 6 5 0 0 0 11 

0,0% 20,7% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 13,8% 

Spíše ANO 2 6 12 1 0 1 22 

100,0% 20,7% 26,7% 100,0% 0,0% 100,0% 27,5% 

Ani ANO ani 
NE 

0 13 19 0 2 0 34 

0,0% 44,8% 42,2% 0,0% 100,0% 0,0% 42,5% 

Spíše NE 0 1 8 0 0 0 9 

0,0% 3,4% 17,8% 0,0% 0,0% 0,0% 11,3% 

Rozhodně NE 0 3 1 0 0 0 4 

0,0% 10,3% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Total 2 29 45 1 2 1 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

5) Existuje rozlišení nákladů do skupin podle příčin a času? * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

5) Existuje rozlišení 
nákladů do skupin 
podle příčin a času? 

Rozhodně ANO 0 2 3 0 0 0 5 

0,0% 6,5% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 

Spíše ANO 1 7 8 0 0 0 16 

50,0% 22,6% 17,4% 0,0% 0,0% 0,0% 19,3% 

Ani ANO ani 
NE 

1 17 17 0 2 1 38 

50,0% 54,8% 37,0% 0,0% 100,0% 100,0% 45,8% 

Spíše NE 0 2 11 1 0 0 14 

0,0% 6,5% 23,9% 100,0% 0,0% 0,0% 16,9% 

Rozhodně NE 0 3 7 0 0 0 10 

0,0% 9,7% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 12,0% 

Total 2 31 46 1 2 1 83 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

6a) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady na prevenci * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

6a) Jsou ve Vaší firmě 
sledovány - náklady na 
prevenci 

Rozhodně ANO 1 9 15 1 0 0 26 

50,0% 29,0% 32,6% 100,0% 0,0% 0,0% 31,3% 

Spíše ANO 1 12 8 0 1 1 23 

50,0% 38,7% 17,4% 0,0% 50,0% 100,0% 27,7% 

Ani ANO ani 
NE 

0 9 13 0 1 0 23 

0,0% 29,0% 28,3% 0,0% 50,0% 0,0% 27,7% 

Spíše NE 0 0 9 0 0 0 9 

0,0% 0,0% 19,6% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8% 

Rozhodně NE 0 1 1 0 0 0 2 

0,0% 3,2% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 

Total 2 31 46 1 2 1 83 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

6b) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady na zajištění bezpečného provozu * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

6b) Jsou ve Vaší firmě 
sledovány - náklady na 
zajištění bezpečného 
provozu 

Rozhodně ANO 0 10 18 1 1 1 31 

0,0% 32,3% 40,0% 100,0% 50,0% 100,0% 38,3% 

Spíše ANO 1 15 13 0 1 0 30 

100,0% 48,4% 28,9% 0,0% 50,0% 0,0% 37,0% 

Ani ANO ani 
NE 

0 5 10 0 0 0 15 

0,0% 16,1% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 18,5% 

Spíše NE 0 0 3 0 0 0 3 
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0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 

Rozhodně NE 0 1 1 0 0 0 2 

0,0% 3,2% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total 1 31 45 1 2 1 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

6c) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady z titulu nehod * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

6c) Jsou ve Vaší firmě 
sledovány - náklady z 
titulu nehod 

Rozhodně ANO 0 9 14 1 0 1 25 

0,0% 29,0% 31,8% 100,0% 0,0% 100,0% 30,9% 

Spíše ANO 2 13 13 0 2 0 30 

100,0% 41,9% 29,5% 0,0% 100,0% 0,0% 37,0% 

Ani ANO ani 
NE 

0 7 8 0 0 0 15 

0,0% 22,6% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 18,5% 

Spíše NE 0 1 8 0 0 0 9 

0,0% 3,2% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 

Rozhodně NE 0 1 1 0 0 0 2 

0,0% 3,2% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total 2 31 44 1 2 1 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

6d) Jsou ve Vaší firmě sledovány - ztráty z titulu pokut * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

6d) Jsou ve Vaší firmě 
sledovány - ztráty z 
titulu pokut 

Rozhodně ANO 0 11 21 1 0 1 34 

0,0% 35,5% 47,7% 100,0% 0,0% 100,0% 42,0% 

Spíše ANO 1 8 10 0 1 0 20 

50,0% 25,8% 22,7% 0,0% 50,0% 0,0% 24,7% 

Ani ANO ani 
NE 

1 9 5 0 1 0 16 

50,0% 29,0% 11,4% 0,0% 50,0% 0,0% 19,8% 

Spíše NE 0 1 5 0 0 0 6 

0,0% 3,2% 11,4% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 

Rozhodně NE 0 2 3 0 0 0 5 

0,0% 6,5% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 6,2% 

Total 2 31 44 1 2 1 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

7) Jsou na základě těchto podkladů činěna příslušná opatření? * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

7) Jsou na základě 
těchto podkladů činěna 
příslušná opatření? 

Rozhodně ANO 1 9 16 0 0 1 27 

50,0% 30,0% 35,6% 0,0% 0,0% 100,0% 33,8% 

Spíše ANO 1 13 17 1 1 0 33 

50,0% 43,3% 37,8% 100,0% 100,0% 0,0% 41,3% 

Ani ANO ani 
NE 

0 6 9 0 0 0 15 

0,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,8% 

Spíše NE 0 1 3 0 0 0 4 

0,0% 3,3% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 0 0 1 

0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 2 30 45 1 1 1 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

8) Jsou pracovníci podniku informováni o nákladech na BOZP? * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

8) Jsou pracovníci 
podniku informováni o 
nákladech na BOZP? 

Rozhodně ANO 0 3 2 0 0 0 5 

0,0% 10,3% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 

Spíše ANO 1 8 13 0 0 0 22 

50,0% 27,6% 28,9% 0,0% 0,0% 0,0% 27,5% 
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Ani ANO ani 
NE 

1 10 14 1 2 0 28 

50,0% 34,5% 31,1% 100,0% 100,0% 0,0% 35,0% 

Spíše NE 0 7 15 0 0 1 23 

0,0% 24,1% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 28,8% 

Rozhodně NE 0 1 1 0 0 0 2 

0,0% 3,4% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total 2 29 45 1 2 1 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

         

9) Manag. MSP se většinou domnívají, že zavádění systému sledování nákladů na BOZP se jim nevyplati. * Zařazení 
ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

9) Manag. MSP se 
většinou domnívají, že 
zavádění systému 
sledování nákladů na 
BOZP se jim nevyplati. 

Rozhodně ANO 0 3 4 0 1 0 8 

0,0% 10,0% 9,1% 0,0% 50,0% 0,0% 10,0% 

Spíše ANO 0 11 25 1 0 1 38 

0,0% 36,7% 56,8% 100,0% 0,0% 100,0% 47,5% 

Ani ANO ani 
NE 

2 6 7 0 0 0 15 

100,0% 20,0% 15,9% 0,0% 0,0% 0,0% 18,8% 

Spíše NE 0 2 4 0 0 0 6 

0,0% 6,7% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 

Rozhodně NE 0 8 4 0 1 0 13 

0,0% 26,7% 9,1% 0,0% 50,0% 0,0% 16,3% 

Total 2 30 44 1 2 1 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

10a) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - analýzy struktury nákladů * Zařazení ISCO 
Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

10a) Ekonomický efekt 
a význam znalostí 
nákladů na BOZP 
umožní - analýzy 
struktury nákladů 

Rozhodně ANO 0 15 13 0 0 0 28 

0,0% 48,4% 29,5% 0,0% 0,0% 0,0% 34,6% 

Spíše ANO 2 12 24 1 2 1 42 

100,0% 38,7% 54,5% 100,0% 100,0% 100,0% 51,9% 

Ani ANO ani 
NE 

0 1 5 0 0 0 6 

0,0% 3,2% 11,4% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 

Spíše NE 0 1 0 0 0 0 1 

0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Rozhodně NE 0 2 2 0 0 0 4 

0,0% 6,5% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 

Total 2 31 44 1 2 1 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

10b) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - analýzy vývoje nákladů v čase * Zařazení ISCO 
Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

10b) Ekonomický efekt 
a význam znalostí 
nákladů na BOZP 
umožní - analýzy 
vývoje nákladů v čase 

Rozhodně ANO 0 9 10 0 0 0 19 

0,0% 29,0% 23,8% 0,0% 0,0% 0,0% 24,1% 

Spíše ANO 2 17 17 1 2 0 39 

100,0% 54,8% 40,5% 100,0% 100,0% 0,0% 49,4% 

Ani ANO ani 
NE 

0 1 10 0 0 1 12 

0,0% 3,2% 23,8% 0,0% 0,0% 100,0% 15,2% 

Spíše NE 0 1 2 0 0 0 3 

0,0% 3,2% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 

Rozhodně NE 0 3 3 0 0 0 6 

0,0% 9,7% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 7,6% 

Total 2 31 42 1 2 1 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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10c) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - predikci * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

10c) Ekonomický efekt 
a význam znalostí 
nákladů na BOZP 
umožní - predikci 

Rozhodně ANO 0 8 10 0 0 0 18 

0,0% 26,7% 23,3% 0,0% 0,0% 0,0% 22,8% 

Spíše ANO 2 18 22 1 1 0 44 

100,0% 60,0% 51,2% 100,0% 50,0% 0,0% 55,7% 

Ani ANO ani 
NE 

0 2 7 0 0 1 10 

0,0% 6,7% 16,3% 0,0% 0,0% 100,0% 12,7% 

Spíše NE 0 0 1 0 0 0 1 

0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Rozhodně NE 0 2 3 0 1 0 6 

0,0% 6,7% 7,0% 0,0% 50,0% 0,0% 7,6% 

Total 2 30 43 1 2 1 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

11a) Důsledky nízké úrovně BOZP - zvýšení pravděp. vzniku nehodových událostí * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11a) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - zvýšení 
pravděp. vzniku 
nehodových událostí 

Rozhodně ANO 2 14 20 1 1 0 38 

100,0% 45,2% 44,4% 100,0% 50,0% 0,0% 46,3% 

Spíše ANO 0 15 19 0 0 1 35 

0,0% 48,4% 42,2% 0,0% 0,0% 100,0% 42,7% 

Ani ANO ani 
NE 

0 1 5 0 1 0 7 

0,0% 3,2% 11,1% 0,0% 50,0% 0,0% 8,5% 

Spíše NE 0 0 1 0 0 0 1 

0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 0 0 1 

0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Total 2 31 45 1 2 1 82 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         
11b) Důsledky nízké úrovně BOZP - větší objem nevyužitelného produkt. času, snížení efekt. investic * Zařazení 

ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11b) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - větší 
objem nevyužitelného 
produkt. času, snížení 
efekt. investic 

Rozhodně ANO 2 7 9 1 0 0 19 

100,0% 22,6% 20,9% 100,0% 0,0% 0,0% 23,8% 

Spíše ANO 0 18 17 0 2 0 37 

0,0% 58,1% 39,5% 0,0% 100,0% 0,0% 46,3% 

Ani ANO ani 
NE 

0 4 14 0 0 1 19 

0,0% 12,9% 32,6% 0,0% 0,0% 100,0% 23,8% 

Spíše NE 0 1 3 0 0 0 4 

0,0% 3,2% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 0 0 1 

0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 2 31 43 1 2 1 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

11c) Důsledky nízké úrovně BOZP - vyšší nároky na organizaci a řízení prac. procesu * Zařazení ISCO 
Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11c) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - vyšší 
nároky na organizaci a 
řízení prac. procesu 

Rozhodně ANO 2 9 10 0 1 0 22 

100,0% 29,0% 23,8% 0,0% 50,0% 0,0% 27,8% 

Spíše ANO 0 14 19 1 1 0 35 

0,0% 45,2% 45,2% 100,0% 50,0% 0,0% 44,3% 

Ani ANO ani 
NE 

0 5 11 0 0 1 17 

0,0% 16,1% 26,2% 0,0% 0,0% 100,0% 21,5% 

Spíše NE 0 2 2 0 0 0 4 

0,0% 6,5% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 0 0 1 
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0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 2 31 42 1 2 1 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

11d) Důsledky nízké úrovně BOZP - plýtvání časem, energií, znalostmi a dovednostmi * Zařazení ISCO 
Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11d) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - plýtvání 
časem, energií, 
znalostmi a 
dovednostmi 

Rozhodně ANO 1 8 11 0 0 0 20 

100,0% 25,8% 25,6% 0,0% 0,0% 0,0% 25,3% 

Spíše ANO 0 14 17 1 1 1 34 

0,0% 45,2% 39,5% 100,0% 50,0% 100,0% 43,0% 

Ani ANO ani 
NE 

0 4 10 0 0 0 14 

0,0% 12,9% 23,3% 0,0% 0,0% 0,0% 17,7% 

Spíše NE 0 2 5 0 1 0 8 

0,0% 6,5% 11,6% 0,0% 50,0% 0,0% 10,1% 

Rozhodně NE 0 3 0 0 0 0 3 

0,0% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 

Total 1 31 43 1 2 1 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

11e) Důsledky nízké úrovně BOZP - snižování pracovní morálky * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11e) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - 
snižování pracovní 
morálky 

Rozhodně ANO 1 14 16 1 0 0 32 

100,0% 46,7% 36,4% 100,0% 0,0% 0,0% 40,5% 

Spíše ANO 0 11 16 0 1 0 28 

0,0% 36,7% 36,4% 0,0% 50,0% 0,0% 35,4% 

Ani ANO ani 
NE 

0 3 10 0 0 1 14 

0,0% 10,0% 22,7% 0,0% 0,0% 100,0% 17,7% 

Spíše NE 0 1 2 0 1 0 4 

0,0% 3,3% 4,5% 0,0% 50,0% 0,0% 5,1% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 0 0 1 

0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 1 30 44 1 2 1 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         
11f) Důsledky nízké úrovně BOZP - problémy se získáváním nových a kvalif. pracovníků * Zařazení ISCO 

Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11f) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - 
problémy se 
získáváním nových a 
kvalif. pracovníků 

Rozhodně ANO 1 4 6 0 0 0 11 

50,0% 12,9% 14,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,8% 

Spíše ANO 1 12 9 1 1 0 24 

50,0% 38,7% 20,9% 100,0% 50,0% 0,0% 30,0% 

Ani ANO ani 
NE 

0 13 20 0 0 1 34 

0,0% 41,9% 46,5% 0,0% 0,0% 100,0% 42,5% 

Spíše NE 0 2 8 0 1 0 11 

0,0% 6,5% 18,6% 0,0% 50,0% 0,0% 13,8% 

Total 2 31 43 1 2 1 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

11g) Důsledky nízké úrovně BOZP - zvýšení potřeby vyššího počtu pracov., zvýšení intenzity a zatížení stávajících 
zam. * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11g) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - zvýšení 
potřeby vyššího počtu 
pracov., zvýšení 
intenzity a zatížení 
stávajících zam. 

Rozhodně ANO 0 6 7 1 0 0 14 

0,0% 19,4% 16,7% 100,0% 0,0% 0,0% 17,7% 

Spíše ANO 2 16 17 0 1 0 36 

100,0% 51,6% 40,5% 0,0% 50,0% 0,0% 45,6% 

Ani ANO ani 
NE 

0 7 11 0 1 1 20 

0,0% 22,6% 26,2% 0,0% 50,0% 100,0% 25,3% 
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Spíše NE 0 1 7 0 0 0 8 

0,0% 3,2% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 10,1% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 0 0 1 

0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 2 31 42 1 2 1 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

11h) Důsledky nízké úrovně BOZP - spory s odborovými organizacemi * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11h) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - spory s 
odborovými 
organizacemi 

Rozhodně ANO 0 5 9 0 0 0 14 

0,0% 16,1% 20,9% 0,0% 0,0% 0,0% 17,5% 

Spíše ANO 1 6 10 1 0 0 18 

50,0% 19,4% 23,3% 100,0% 0,0% 0,0% 22,5% 

Ani ANO ani 
NE 

1 9 12 0 0 0 22 

50,0% 29,0% 27,9% 0,0% 0,0% 0,0% 27,5% 

Spíše NE 0 4 5 0 1 0 10 

0,0% 12,9% 11,6% 0,0% 50,0% 0,0% 12,5% 

Rozhodně NE 0 7 7 0 1 1 16 

0,0% 22,6% 16,3% 0,0% 50,0% 100,0% 20,0% 

Total 2 31 43 1 2 1 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

11i) Důsledky nízké úrovně BOZP - vyšší náklady a ztráty z titulu placení náhrad, příplatků, pojistného, sankcí ... * 
Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11i) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - vyšší 
náklady a ztráty z titulu 
placení náhrad, 
příplatků, pojistného, 
sankcí ... 

Rozhodně ANO 1 10 12 1 1 0 25 

50,0% 32,3% 27,3% 100,0% 50,0% 0,0% 30,9% 

Spíše ANO 0 12 22 0 1 1 36 

0,0% 38,7% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 44,4% 

Ani ANO ani 
NE 

1 7 6 0 0 0 14 

50,0% 22,6% 13,6% 0,0% 0,0% 0,0% 17,3% 

Spíše NE 0 0 4 0 0 0 4 

0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 

Rozhodně NE 0 2 0 0 0 0 2 

0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total 2 31 44 1 2 1 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

11j) Důsledky nízké úrovně BOZP - ztrátu dobré pověsti * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11j) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - ztrátu 
dobré pověsti 

Rozhodně ANO 2 10 12 1 1 0 26 

100,0% 32,3% 27,3% 100,0% 50,0% 0,0% 32,1% 

Spíše ANO 0 11 17 0 0 0 28 

0,0% 35,5% 38,6% 0,0% 0,0% 0,0% 34,6% 

Ani ANO ani 
NE 

0 4 8 0 1 1 14 

0,0% 12,9% 18,2% 0,0% 50,0% 100,0% 17,3% 

Spíše NE 0 2 5 0 0 0 7 

0,0% 6,5% 11,4% 0,0% 0,0% 0,0% 8,6% 

Rozhodně NE 0 4 2 0 0 0 6 

0,0% 12,9% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 

Total 2 31 44 1 2 1 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

11k) Důsledky nízké úrovně BOZP - ohrožení tržních pozic domácích i zahraničních * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11k) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - 

Rozhodně ANO 1 4 8 0 1 0 14 

50,0% 13,3% 18,6% 0,0% 50,0% 0,0% 17,7% 
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ohrožení tržních pozic 
domácích i 
zahraničních 

Spíše ANO 1 19 8 1 0 0 29 

50,0% 63,3% 18,6% 100,0% 0,0% 0,0% 36,7% 

Ani ANO ani 
NE 

0 0 18 0 0 1 19 

0,0% 0,0% 41,9% 0,0% 0,0% 100,0% 24,1% 

Spíše NE 0 4 7 0 1 0 12 

0,0% 13,3% 16,3% 0,0% 50,0% 0,0% 15,2% 

Rozhodně NE 0 3 2 0 0 0 5 

0,0% 10,0% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 

Total 2 30 43 1 2 1 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

11l) Důsledky nízké úrovně BOZP - narušení vztahů se subdodavateli, s místní komunitou * Zařazení ISCO 
Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11l) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - 
narušení vztahů se 
subdodavateli, s místní 
komunitou 

Rozhodně ANO 1 5 5 0 0 0 11 

50,0% 16,1% 11,6% 0,0% 0,0% 0,0% 13,8% 

Spíše ANO 0 15 8 1 1 0 25 

0,0% 48,4% 18,6% 100,0% 50,0% 0,0% 31,3% 

Ani ANO ani 
NE 

1 4 19 0 0 1 25 

50,0% 12,9% 44,2% 0,0% 0,0% 100,0% 31,3% 

Spíše NE 0 5 8 0 1 0 14 

0,0% 16,1% 18,6% 0,0% 50,0% 0,0% 17,5% 

Rozhodně NE 0 2 3 0 0 0 5 

0,0% 6,5% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 

Total 2 31 43 1 2 1 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

11m) Důsledky nízké úrovně BOZP - pokles celkové produktivity práce * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11m) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - pokles 
celkové produktivity 
práce 

Rozhodně ANO 1 6 9 1 0 0 17 

50,0% 20,0% 20,9% 100,0% 0,0% 0,0% 21,5% 

Spíše ANO 1 14 14 0 1 1 31 

50,0% 46,7% 32,6% 0,0% 50,0% 100,0% 39,2% 

Ani ANO ani 
NE 

0 5 14 0 1 0 20 

0,0% 16,7% 32,6% 0,0% 50,0% 0,0% 25,3% 

Spíše NE 0 2 2 0 0 0 4 

0,0% 6,7% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 

Rozhodně NE 0 3 4 0 0 0 7 

0,0% 10,0% 9,3% 0,0% 0,0% 0,0% 8,9% 

Total 2 30 43 1 2 1 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

11n) Důsledky nízké úrovně BOZP - ohrožení samotného podnikání * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11n) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - 
ohrožení samotného 
podnikání 

Rozhodně ANO 1 5 8 1 1 0 16 

50,0% 16,7% 18,2% 100,0% 50,0% 0,0% 20,0% 

Spíše ANO 1 14 11 0 0 0 26 

50,0% 46,7% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 32,5% 

Ani ANO ani 
NE 

0 8 17 0 1 1 27 

0,0% 26,7% 38,6% 0,0% 50,0% 100,0% 33,8% 

Spíše NE 0 2 7 0 0 0 9 

0,0% 6,7% 15,9% 0,0% 0,0% 0,0% 11,3% 

Rozhodně NE 0 1 1 0 0 0 2 

0,0% 3,3% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total 2 30 44 1 2 1 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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11o) Důsledky nízké úrovně BOZP - snížení konkurenční schopnosti * Zařazení ISCO Crosstabulation 

  

Zařazení ISCO 

Total Zákonodá
rci a řídící 
pracovníc

i 

Specialist
é 

Techničtí 
a odborní 
pracovníc

i 

Úředníci Pracovníc
i ve 

službách 
a prodeji 

Obsluha 
strojů a 
zařízení, 
montéři 

11o) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - snížení 
konkurenční schopnosti 

Rozhodně ANO 1 6 7 0 1 0 15 

50,0% 20,0% 15,9% 0,0% 50,0% 0,0% 18,8% 

Spíše ANO 1 15 17 1 0 0 34 

50,0% 50,0% 38,6% 100,0% 0,0% 0,0% 42,5% 

Ani ANO ani 
NE 

0 4 12 0 1 1 18 

0,0% 13,3% 27,3% 0,0% 50,0% 100,0% 22,5% 

Spíše NE 0 2 7 0 0 0 9 

0,0% 6,7% 15,9% 0,0% 0,0% 0,0% 11,3% 

Rozhodně NE 0 3 1 0 0 0 4 

0,0% 10,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Total 2 30 44 1 2 1 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Podle CZ-NACE (odvětví činnosti) 

1b) Význam BOZP - ekonomický * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 1b) Význam BOZP - 

ekonomický 
Rozhodně ANO 3 28 15 1 47 

100,0% 56,0% 55,6% 50,0% 57,3% 

Spíše ANO 0 19 10 1 30 

0,0% 38,0% 37,0% 50,0% 36,6% 

Ani ANO ani NE 0 2 1 0 3 

0,0% 4,0% 3,7% 0,0% 3,7% 

Spíše NE 0 1 1 0 2 

0,0% 2,0% 3,7% 0,0% 2,4% 

Total 3 50 27 2 82 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

1c) Význam BOZP - právní * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 1c) Význam BOZP - 

právní 
Rozhodně ANO 1 34 23 0 58 

100,0% 68,0% 85,2% 0,0% 72,5% 

Spíše ANO 0 14 2 2 18 

0,0% 28,0% 7,4% 100,0% 22,5% 

Ani ANO ani NE 0 2 2 0 4 

0,0% 4,0% 7,4% 0,0% 5,0% 

Total 1 50 27 2 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

1d) Význam BOZP - existenční, podmiňující úspěšné podnikání * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 1d) Význam BOZP - 

existenční, podmiňující 
úspěšné podnikání 

Rozhodně ANO 0 15 8 0 23 

0,0% 29,4% 29,6% 0,0% 28,4% 

Spíše ANO 1 24 13 1 39 

100,0% 47,1% 48,1% 50,0% 48,1% 

Ani ANO ani NE 0 8 3 0 11 

0,0% 15,7% 11,1% 0,0% 13,6% 

Spíše NE 0 4 3 1 8 

0,0% 7,8% 11,1% 50,0% 9,9% 

Total 1 51 27 2 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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1e) Význam BOZP - marketingový * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 1e) Význam BOZP - 

marketingový 
Rozhodně ANO 0 8 6 0 14 

0,0% 16,3% 22,2% 0,0% 17,7% 

Spíše ANO 0 23 5 0 28 

0,0% 46,9% 18,5% 0,0% 35,4% 

Ani ANO ani NE 1 13 11 1 26 

100,0% 26,5% 40,7% 50,0% 32,9% 

Spíše NE 0 5 3 1 9 

0,0% 10,2% 11,1% 50,0% 11,4% 

Rozhodně NE 0 0 2 0 2 

0,0% 0,0% 7,4% 0,0% 2,5% 

Total 1 49 27 2 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

1f) Význam BOZP - zbytečný * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 1f) Význam BOZP - 

zbytečný 
Rozhodně ANO 0 1 0 0 1 

0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 1,3% 

Spíše ANO 0 1 3 0 4 

0,0% 2,1% 11,1% 0,0% 5,1% 

Ani ANO ani NE 0 4 4 0 8 

0,0% 8,3% 14,8% 0,0% 10,3% 

Spíše NE 1 41 20 2 64 

100,0% 85,4% 74,1% 100,0% 82,1% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 1 

0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 1 48 27 2 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

2a) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - snižují výkon pracovníků * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 2a) nízká úroveň BOZP, 

nevhod. PP - snižují 
výkon pracovníků 

Rozhodně ANO 1 31 17 1 50 

50,0% 60,8% 63,0% 50,0% 61,0% 

Spíše ANO 1 18 6 1 26 

50,0% 35,3% 22,2% 50,0% 31,7% 

Ani ANO ani NE 0 2 4 0 6 

0,0% 3,9% 14,8% 0,0% 7,3% 

Total 2 51 27 2 82 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

2b) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - vedou k časovým ztrátám * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 2b) nízká úroveň BOZP, 

nevhod. PP - vedou k 
časovým ztrátám 

Rozhodně ANO 0 24 11 1 36 

0,0% 48,0% 40,7% 50,0% 45,0% 

Spíše ANO 1 20 10 0 31 

100,0% 40,0% 37,0% 0,0% 38,8% 

Ani ANO ani NE 0 6 6 0 12 

0,0% 12,0% 22,2% 0,0% 15,0% 

Spíše NE 0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 1,3% 

Total 1 50 27 2 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

2c) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - přispívají k vyšší absenci * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 
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2c) nízká úroveň BOZP, 
nevhod. PP - přispívají k 
vyšší absenci 

Rozhodně ANO 0 32 10 1 43 

0,0% 64,0% 37,0% 50,0% 53,1% 

Spíše ANO 2 14 10 1 27 

100,0% 28,0% 37,0% 50,0% 33,3% 

Ani ANO ani NE 0 4 6 0 10 

0,0% 8,0% 22,2% 0,0% 12,3% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 1,2% 

Total 2 50 27 2 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

2d) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - přímo ovlivňují produkt. práce * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 2d) nízká úroveň BOZP, 

nevhod. PP - přímo 
ovlivňují produkt. práce 

Rozhodně ANO 0 30 8 2 40 

0,0% 58,8% 29,6% 100,0% 49,4% 

Spíše ANO 1 13 14 0 28 

100,0% 25,5% 51,9% 0,0% 34,6% 

Ani ANO ani NE 0 7 5 0 12 

0,0% 13,7% 18,5% 0,0% 14,8% 

Spíše NE 0 1 0 0 1 

0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Total 1 51 27 2 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

2e) nízká úroveň BOZP, nevhod. PP - nemají vliv na vykonávanou práci * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 2e) nízká úroveň BOZP, 

nevhod. PP - nemají vliv 
na vykonávanou práci 

Rozhodně ANO 0 1 0 0 1 

0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Spíše ANO 0 2 4 0 6 

0,0% 4,1% 15,4% 0,0% 7,7% 

Ani ANO ani NE 0 6 4 0 10 

0,0% 12,2% 15,4% 0,0% 12,8% 

Spíše NE 1 39 14 2 56 

100,0% 79,6% 53,8% 100,0% 71,8% 

Rozhodně NE 0 1 4 0 5 

0,0% 2,0% 15,4% 0,0% 6,4% 

Total 1 49 26 2 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

3) Sledují se ve Vaší firmě náklady na BOZP? * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 3) Sledují se ve Vaší 

firmě náklady na BOZP? 
Rozhodně ANO 1 21 7 1 30 

50,0% 45,7% 29,2% 50,0% 40,5% 

Spíše ANO 0 13 8 0 21 

0,0% 28,3% 33,3% 0,0% 28,4% 

Ani ANO ani NE 1 12 6 1 20 

50,0% 26,1% 25,0% 50,0% 27,0% 

Spíše NE 0 0 2 0 2 

0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 2,7% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 1,4% 

Total 2 46 24 2 74 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

4) Hodnocení a analýze je v podniku podrobena struktura a objem nákl. a ztrát souvis. s BOZP. * Zařazení NACE 
Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 
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4) Hodnocení a analýze 
je v podniku podrobena 
struktura a objem nákl. a 
ztrát souvis. s BOZP. 

Rozhodně ANO 1 8 2 0 11 

50,0% 16,3% 7,4% 0,0% 13,8% 

Spíše ANO 0 13 8 1 22 

0,0% 26,5% 29,6% 50,0% 27,5% 

Ani ANO ani NE 1 22 11 0 34 

50,0% 44,9% 40,7% 0,0% 42,5% 

Spíše NE 0 3 5 1 9 

0,0% 6,1% 18,5% 50,0% 11,3% 

Rozhodně NE 0 3 1 0 4 

0,0% 6,1% 3,7% 0,0% 5,0% 

Total 2 49 27 2 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

5) Existuje rozlišení nákladů do skupin podle příčin a času? * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 5) Existuje rozlišení 

nákladů do skupin podle 
příčin a času? 

Rozhodně ANO 0 1 4 0 5 

0,0% 2,0% 14,8% 0,0% 6,0% 

Spíše ANO 1 11 4 0 16 

33,3% 21,6% 14,8% 0,0% 19,3% 

Ani ANO ani NE 1 26 10 1 38 

33,3% 51,0% 37,0% 50,0% 45,8% 

Spíše NE 1 8 5 0 14 

33,3% 15,7% 18,5% 0,0% 16,9% 

Rozhodně NE 0 5 4 1 10 

0,0% 9,8% 14,8% 50,0% 12,0% 

Total 3 51 27 2 83 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

6a) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady na prevenci * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 6a) Jsou ve Vaší firmě 

sledovány - náklady na 
prevenci 

Rozhodně ANO 1 18 6 1 26 

33,3% 35,3% 22,2% 50,0% 31,3% 

Spíše ANO 0 18 5 0 23 

0,0% 35,3% 18,5% 0,0% 27,7% 

Ani ANO ani NE 2 11 9 1 23 

66,7% 21,6% 33,3% 50,0% 27,7% 

Spíše NE 0 4 5 0 9 

0,0% 7,8% 18,5% 0,0% 10,8% 

Rozhodně NE 0 0 2 0 2 

0,0% 0,0% 7,4% 0,0% 2,4% 

Total 3 51 27 2 83 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

6b) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady na zajištění bezpečného provozu * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 6b) Jsou ve Vaší firmě 

sledovány - náklady na 
zajištění bezpečného 
provozu 

Rozhodně ANO 0 21 9 1 31 

0,0% 41,2% 34,6% 50,0% 38,3% 

Spíše ANO 0 21 8 1 30 

0,0% 41,2% 30,8% 50,0% 37,0% 

Ani ANO ani NE 2 7 6 0 15 

100,0% 13,7% 23,1% 0,0% 18,5% 

Spíše NE 0 2 1 0 3 

0,0% 3,9% 3,8% 0,0% 3,7% 

Rozhodně NE 0 0 2 0 2 

0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 2,5% 

Total 2 51 26 2 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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6c) Jsou ve Vaší firmě sledovány - náklady z titulu nehod * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 6c) Jsou ve Vaší firmě 

sledovány - náklady z 
titulu nehod 

Rozhodně ANO 0 19 6 0 25 

0,0% 38,0% 22,2% 0,0% 30,9% 

Spíše ANO 1 19 9 1 30 

50,0% 38,0% 33,3% 50,0% 37,0% 

Ani ANO ani NE 1 8 6 0 15 

50,0% 16,0% 22,2% 0,0% 18,5% 

Spíše NE 0 4 4 1 9 

0,0% 8,0% 14,8% 50,0% 11,1% 

Rozhodně NE 0 0 2 0 2 

0,0% 0,0% 7,4% 0,0% 2,5% 

Total 2 50 27 2 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

6d) Jsou ve Vaší firmě sledovány - ztráty z titulu pokut * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 6d) Jsou ve Vaší firmě 

sledovány - ztráty z titulu 
pokut 

Rozhodně ANO 0 25 9 0 34 

0,0% 50,0% 33,3% 0,0% 42,0% 

Spíše ANO 1 12 7 0 20 

50,0% 24,0% 25,9% 0,0% 24,7% 

Ani ANO ani NE 1 8 6 1 16 

50,0% 16,0% 22,2% 50,0% 19,8% 

Spíše NE 0 3 3 0 6 

0,0% 6,0% 11,1% 0,0% 7,4% 

Rozhodně NE 0 2 2 1 5 

0,0% 4,0% 7,4% 50,0% 6,2% 

Total 2 50 27 2 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

7) Jsou na základě těchto podkladů činěna příslušná opatření? * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 7) Jsou na základě 

těchto podkladů činěna 
příslušná opatření? 

Rozhodně ANO 1 19 6 1 27 

33,3% 38,8% 23,1% 50,0% 33,8% 

Spíše ANO 2 18 13 0 33 

66,7% 36,7% 50,0% 0,0% 41,3% 

Ani ANO ani NE 0 10 5 0 15 

0,0% 20,4% 19,2% 0,0% 18,8% 

Spíše NE 0 2 1 1 4 

0,0% 4,1% 3,8% 50,0% 5,0% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 1,3% 

Total 3 49 26 2 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

8) Jsou pracovníci podniku informováni o nákladech na BOZP? * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 8) Jsou pracovníci 

podniku informováni o 
nákladech na BOZP? 

Rozhodně ANO 0 3 2 0 5 

0,0% 6,1% 7,4% 0,0% 6,3% 

Spíše ANO 1 16 5 0 22 

50,0% 32,7% 18,5% 0,0% 27,5% 

Ani ANO ani NE 1 16 10 1 28 

50,0% 32,7% 37,0% 50,0% 35,0% 

Spíše NE 0 13 9 1 23 

0,0% 26,5% 33,3% 50,0% 28,8% 

Rozhodně NE 0 1 1 0 2 

0,0% 2,0% 3,7% 0,0% 2,5% 
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Total 2 49 27 2 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

9) Manag. MSP se většinou domnívají, že zavádění systému sledování nákladů na BOZP se jim nevyplati. * Zařazení 
NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 9) Manag. MSP se 

většinou domnívají, že 
zavádění systému 
sledování nákladů na 
BOZP se jim nevyplati. 

Rozhodně ANO 0 4 3 1 8 

0,0% 8,0% 11,5% 50,0% 10,0% 

Spíše ANO 1 25 11 1 38 

50,0% 50,0% 42,3% 50,0% 47,5% 

Ani ANO ani NE 1 9 5 0 15 

50,0% 18,0% 19,2% 0,0% 18,8% 

Spíše NE 0 3 3 0 6 

0,0% 6,0% 11,5% 0,0% 7,5% 

Rozhodně NE 0 9 4 0 13 

0,0% 18,0% 15,4% 0,0% 16,3% 

Total 2 50 26 2 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       
10a) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - analýzy struktury nákladů * Zařazení NACE 

Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 10a) Ekonomický efekt a 

význam znalostí nákladů 
na BOZP umožní - 
analýzy struktury nákladů 

Rozhodně ANO 1 19 6 2 28 

33,3% 38,0% 23,1% 100,0% 34,6% 

Spíše ANO 2 24 16 0 42 

66,7% 48,0% 61,5% 0,0% 51,9% 

Ani ANO ani NE 0 4 2 0 6 

0,0% 8,0% 7,7% 0,0% 7,4% 

Spíše NE 0 1 0 0 1 

0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Rozhodně NE 0 2 2 0 4 

0,0% 4,0% 7,7% 0,0% 4,9% 

Total 3 50 26 2 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

10b) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - analýzy vývoje nákladů v čase * Zařazení NACE 
Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 10b) Ekonomický efekt a 

význam znalostí nákladů 
na BOZP umožní - 
analýzy vývoje nákladů v 
čase 

Rozhodně ANO 1 14 3 1 19 

50,0% 28,0% 12,0% 50,0% 24,1% 

Spíše ANO 1 23 14 1 39 

50,0% 46,0% 56,0% 50,0% 49,4% 

Ani ANO ani NE 0 8 4 0 12 

0,0% 16,0% 16,0% 0,0% 15,2% 

Spíše NE 0 1 2 0 3 

0,0% 2,0% 8,0% 0,0% 3,8% 

Rozhodně NE 0 4 2 0 6 

0,0% 8,0% 8,0% 0,0% 7,6% 

Total 2 50 25 2 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

10c) Ekonomický efekt a význam znalostí nákladů na BOZP umožní - predikci * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 10c) Ekonomický efekt a 

význam znalostí nákladů 
na BOZP umožní - 
predikci 

Rozhodně ANO 1 13 2 2 18 

50,0% 26,0% 8,0% 100,0% 22,8% 

Spíše ANO 1 28 15 0 44 

50,0% 56,0% 60,0% 0,0% 55,7% 

Ani ANO ani NE 0 7 3 0 10 
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0,0% 14,0% 12,0% 0,0% 12,7% 

Spíše NE 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 1,3% 

Rozhodně NE 0 2 4 0 6 

0,0% 4,0% 16,0% 0,0% 7,6% 

Total 2 50 25 2 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11a) Důsledky nízké úrovně BOZP - zvýšení pravděp. vzniku nehodových událostí * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 11a) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - zvýšení 
pravděp. vzniku 
nehodových událostí 

Rozhodně ANO 2 26 10 0 38 

66,7% 51,0% 38,5% 0,0% 46,3% 

Spíše ANO 1 21 11 2 35 

33,3% 41,2% 42,3% 100,0% 42,7% 

Ani ANO ani NE 0 3 4 0 7 

0,0% 5,9% 15,4% 0,0% 8,5% 

Spíše NE 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 1,2% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 1 

0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Total 3 51 26 2 82 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11b) Důsledky nízké úrovně BOZP - větší objem nevyužitelného produkt. času, snížení efekt. investic * Zařazení NACE 
Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 11b) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - větší 
objem nevyužitelného 
produkt. času, snížení 
efekt. investic 

Rozhodně ANO 0 11 8 0 19 

0,0% 22,0% 30,8% 0,0% 23,8% 

Spíše ANO 2 24 11 0 37 

100,0% 48,0% 42,3% 0,0% 46,3% 

Ani ANO ani NE 0 13 5 1 19 

0,0% 26,0% 19,2% 50,0% 23,8% 

Spíše NE 0 1 2 1 4 

0,0% 2,0% 7,7% 50,0% 5,0% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 1 

0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 2 50 26 2 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11c) Důsledky nízké úrovně BOZP - vyšší nároky na organizaci a řízení prac. procesu * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 11c) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - vyšší 
nároky na organizaci a 
řízení prac. procesu 

Rozhodně ANO 0 16 6 0 22 

0,0% 31,4% 25,0% 0,0% 27,8% 

Spíše ANO 2 21 11 1 35 

100,0% 41,2% 45,8% 50,0% 44,3% 

Ani ANO ani NE 0 14 3 0 17 

0,0% 27,5% 12,5% 0,0% 21,5% 

Spíše NE 0 0 3 1 4 

0,0% 0,0% 12,5% 50,0% 5,1% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 1,3% 

Total 2 51 24 2 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11d) Důsledky nízké úrovně BOZP - plýtvání časem, energií, znalostmi a dovednostmi * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor Rozhodně ANO 0 11 9 0 20 
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11d) Důsledky nízké 
úrovně BOZP - plýtvání 
časem, energií, znalostmi 
a dovednostmi 

0,0% 22,4% 34,6% 0,0% 25,3% 

Spíše ANO 2 24 8 0 34 

100,0% 49,0% 30,8% 0,0% 43,0% 

Ani ANO ani NE 0 10 3 1 14 

0,0% 20,4% 11,5% 50,0% 17,7% 

Spíše NE 0 2 5 1 8 

0,0% 4,1% 19,2% 50,0% 10,1% 

Rozhodně NE 0 2 1 0 3 

0,0% 4,1% 3,8% 0,0% 3,8% 

Total 2 49 26 2 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11e) Důsledky nízké úrovně BOZP - snižování pracovní morálky * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 11e) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - snižování 
pracovní morálky 

Rozhodně ANO 0 24 8 0 32 

0,0% 49,0% 30,8% 0,0% 40,5% 

Spíše ANO 2 16 9 1 28 

100,0% 32,7% 34,6% 50,0% 35,4% 

Ani ANO ani NE 0 8 5 1 14 

0,0% 16,3% 19,2% 50,0% 17,7% 

Spíše NE 0 1 3 0 4 

0,0% 2,0% 11,5% 0,0% 5,1% 

Rozhodně NE 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 1,3% 

Total 2 49 26 2 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       
11f) Důsledky nízké úrovně BOZP - problémy se získáváním nových a kvalif. pracovníků * Zařazení NACE 

Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 11f) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - problémy 
se získáváním nových a 
kvalif. pracovníků 

Rozhodně ANO 0 6 5 0 11 

0,0% 12,0% 19,2% 0,0% 13,8% 

Spíše ANO 0 20 4 0 24 

0,0% 40,0% 15,4% 0,0% 30,0% 

Ani ANO ani NE 2 21 11 0 34 

100,0% 42,0% 42,3% 0,0% 42,5% 

Spíše NE 0 3 6 2 11 

0,0% 6,0% 23,1% 100,0% 13,8% 

Total 2 50 26 2 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11g) Důsledky nízké úrovně BOZP - zvýšení potřeby vyššího počtu pracov., zvýšení intenzity a zatížení stávajících zam. * 
Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 11g) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - zvýšení 
potřeby vyššího počtu 
pracov., zvýšení intenzity 
a zatížení stávajících 
zam. 

Rozhodně ANO 0 10 4 0 14 

0,0% 20,4% 15,4% 0,0% 17,7% 

Spíše ANO 2 25 9 0 36 

100,0% 51,0% 34,6% 0,0% 45,6% 

Ani ANO ani NE 0 12 7 1 20 

0,0% 24,5% 26,9% 50,0% 25,3% 

Spíše NE 0 1 6 1 8 

0,0% 2,0% 23,1% 50,0% 10,1% 

Rozhodně NE 0 1 0 0 1 

0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total 2 49 26 2 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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11h) Důsledky nízké úrovně BOZP - spory s odborovými organizacemi * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 11h) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - spory s 
odborovými 
organizacemi 

Rozhodně ANO 0 9 5 0 14 

0,0% 18,0% 19,2% 0,0% 17,5% 

Spíše ANO 2 10 6 0 18 

100,0% 20,0% 23,1% 0,0% 22,5% 

Ani ANO ani NE 0 17 4 1 22 

0,0% 34,0% 15,4% 50,0% 27,5% 

Spíše NE 0 4 6 0 10 

0,0% 8,0% 23,1% 0,0% 12,5% 

Rozhodně NE 0 10 5 1 16 

0,0% 20,0% 19,2% 50,0% 20,0% 

Total 2 50 26 2 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11i) Důsledky nízké úrovně BOZP - vyšší náklady a ztráty z titulu placení náhrad, příplatků, pojistného, sankcí ... * 
Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 11i) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - vyšší 
náklady a ztráty z titulu 
placení náhrad, příplatků, 
pojistného, sankcí ... 

Rozhodně ANO 0 18 7 0 25 

0,0% 35,3% 26,9% 0,0% 30,9% 

Spíše ANO 2 22 10 2 36 

100,0% 43,1% 38,5% 100,0% 44,4% 

Ani ANO ani NE 0 8 6 0 14 

0,0% 15,7% 23,1% 0,0% 17,3% 

Spíše NE 0 1 3 0 4 

0,0% 2,0% 11,5% 0,0% 4,9% 

Rozhodně NE 0 2 0 0 2 

0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total 2 51 26 2 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11j) Důsledky nízké úrovně BOZP - ztrátu dobré pověsti * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 11j) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - ztrátu 
dobré pověsti 

Rozhodně ANO 0 18 8 0 26 

0,0% 35,3% 30,8% 0,0% 32,1% 

Spíše ANO 1 21 5 1 28 

50,0% 41,2% 19,2% 50,0% 34,6% 

Ani ANO ani NE 1 7 5 1 14 

50,0% 13,7% 19,2% 50,0% 17,3% 

Spíše NE 0 3 4 0 7 

0,0% 5,9% 15,4% 0,0% 8,6% 

Rozhodně NE 0 2 4 0 6 

0,0% 3,9% 15,4% 0,0% 7,4% 

Total 2 51 26 2 81 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11k) Důsledky nízké úrovně BOZP - ohrožení tržních pozic domácích i zahraničních * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 11k) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - ohrožení 
tržních pozic domácích i 
zahraničních 

Rozhodně ANO 0 9 5 0 14 

0,0% 18,4% 19,2% 0,0% 17,7% 

Spíše ANO 1 20 7 1 29 

50,0% 40,8% 26,9% 50,0% 36,7% 

Ani ANO ani NE 1 14 4 0 19 

50,0% 28,6% 15,4% 0,0% 24,1% 

Spíše NE 0 3 8 1 12 

0,0% 6,1% 30,8% 50,0% 15,2% 

Rozhodně NE 0 3 2 0 5 
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0,0% 6,1% 7,7% 0,0% 6,3% 

Total 2 49 26 2 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11l) Důsledky nízké úrovně BOZP - narušení vztahů se subdodavateli, s místní komunitou * Zařazení NACE 
Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 11l) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - narušení 
vztahů se subdodavateli, 
s místní komunitou 

Rozhodně ANO 0 8 3 0 11 

0,0% 16,0% 11,5% 0,0% 13,8% 

Spíše ANO 1 17 7 0 25 

50,0% 34,0% 26,9% 0,0% 31,3% 

Ani ANO ani NE 1 19 5 0 25 

50,0% 38,0% 19,2% 0,0% 31,3% 

Spíše NE 0 5 8 1 14 

0,0% 10,0% 30,8% 50,0% 17,5% 

Rozhodně NE 0 1 3 1 5 

0,0% 2,0% 11,5% 50,0% 6,3% 

Total 2 50 26 2 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11m) Důsledky nízké úrovně BOZP - pokles celkové produktivity práce * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 11m) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - pokles 
celkové produktivity 
práce 

Rozhodně ANO 0 13 4 0 17 

0,0% 26,5% 15,4% 0,0% 21,5% 

Spíše ANO 2 19 9 1 31 

100,0% 38,8% 34,6% 50,0% 39,2% 

Ani ANO ani NE 0 12 8 0 20 

0,0% 24,5% 30,8% 0,0% 25,3% 

Spíše NE 0 2 2 0 4 

0,0% 4,1% 7,7% 0,0% 5,1% 

Rozhodně NE 0 3 3 1 7 

0,0% 6,1% 11,5% 50,0% 8,9% 

Total 2 49 26 2 79 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11n) Důsledky nízké úrovně BOZP - ohrožení samotného podnikání * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 11n) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - ohrožení 
samotného podnikání 

Rozhodně ANO 0 12 4 0 16 

0,0% 24,0% 15,4% 0,0% 20,0% 

Spíše ANO 1 16 9 0 26 

50,0% 32,0% 34,6% 0,0% 32,5% 

Ani ANO ani NE 1 17 8 1 27 

50,0% 34,0% 30,8% 50,0% 33,8% 

Spíše NE 0 4 5 0 9 

0,0% 8,0% 19,2% 0,0% 11,3% 

Rozhodně NE 0 1 0 1 2 

0,0% 2,0% 0,0% 50,0% 2,5% 

Total 2 50 26 2 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

11o) Důsledky nízké úrovně BOZP - snížení konkurenční schopnosti * Zařazení NACE Crosstabulation 

  

Zařazení NACE 

Total primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární sektor kvartérní 
sektor 11o) Důsledky nízké 

úrovně BOZP - snížení 
konkurenční schopnosti 

Rozhodně ANO 0 11 4 0 15 

0,0% 22,0% 15,4% 0,0% 18,8% 

Spíše ANO 2 22 10 0 34 

100,0% 44,0% 38,5% 0,0% 42,5% 

Ani ANO ani NE 0 13 5 0 18 



53 
 

0,0% 26,0% 19,2% 0,0% 22,5% 

Spíše NE 0 2 6 1 9 

0,0% 4,0% 23,1% 50,0% 11,3% 

Rozhodně NE 0 2 1 1 4 

0,0% 4,0% 3,8% 50,0% 5,0% 

Total 2 50 26 2 80 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 
































































































