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„Rizikovost

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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CÍLE A VÝSLEDKY PROJEKTU
Definované cíle projektu jsou směrovány do dvou oblastí, které také představují
různé činnosti, a na to navazující dva výsledné výstupy. Cílem projektu je:
1) Stanovení rizikovosti 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.
2) 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 výsledkem a výstupem řešení je zpracování certifikované metodiky.

Název výsledku: Návrh certifikované metodiky k rizikovosti ekonomických
činností
Druh výsledku: Nmet – certifikovaná metodika
Termín dosažení výsledku: 12/2015
Popis výsledku: Zpracování návrhu certifikované metodiky obsahující systém
ekonomických činností dle CZ-NACE s novým objektivním ohodnocení
rizikovosti práce. Metodika bude předložena MPSV k 30. 9. 2015 a současně
bude požádáno prostřednictvím odborného garanta projektu o udělení
příslušné certifikace. Splnění požadovaného výsledku řešeného projektu ze
zadávací dokumentace ve znění: Nmet – certifikovaná metodika – obsahující
systém ekonomických činností dle CZ-NACE s novým objektivním ohodnocení
rizikovosti práce.

Metodika svými postupy splňuje kritérium novosti, je jednoduchá, transparentní.
Stanovuje zdroje dat, postup zpracování i výstup pro určení rizikovosti odvětví
a oborů činností na makro úrovni v národním hospodářství ČR. Model i jeho
algoritmus nebyl nikde publikován a ani v zahraničí nebyla nalezena obdobná
metodika. Tvorba modelu je založena na oficiálních statistických datech. Praktická
aplikace modulu nevyžaduje žádná speciální šetření ani nevyvolává dodatečné
náklady. Originalita spočívá ve specifickém uspořádání a zpracování dostupných
a standardně vedených dat o nemocnosti, úrazovosti apod.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo osvědčení o uznání uplatnění certifikované
metodiky v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“ pod
číslem jednacím 2015/75230-312. Metodiku „Rizikovost ekonomických činností v ČR“
ministerstvo
práce
a
sociálních
věcí
zveřejnilo
na
webové
stránce:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/23613/METODIKA_rizikovost_TB03MPSV010.pdf

Popis a forma uplatnění metodiky v praxi
Metodika je určena zejména pro MPSV, Radu vlády pro BOZP, sociální partnery
a dále pro odbornou i širokou veřejnost účastnící se aplikační praxe. Nabízí věcnou
a metodickou podporu pro tvůrce sociální politiky a politiky BOZP při plnění
náročných úkolů za účelem případné novelizace právních předpisů a přijímání
účinných preventivních opatření a možnost sledovat a posuzovat na základě
opakovaných výpočtů účinnost aplikovaných opatření v oblasti BOZP. Aplikace
metodiky může být vhodná pro objektivní stanovení sazeb pro zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání. Výsledky zpracované dle metodiky mohou být použity pro tvorbu
strategií, pro koncepční materiály, 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.
Výsledky mohou rovněž sloužit pro cílenou kontrolní a dozorovou činnost Státního
úřadu inspekce práce nejrizikovějších pracovních činností a pracovních míst.
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:
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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.
4.1.

4.1.

4.1.

Cíl/opatření
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.
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.
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.
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Druhý dosažený výsledek řešení projektu

Název výsledku: Návrh opatření pro prevenci (zpráva)
Druh výsledku: Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů
nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného
poskytovatele
Termín dosažení výsledku: 12/2015
Popis výsledku: Zpracování výstupní závěrečné zprávy obsahující výsledek
charakteru Hneleg (výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní
povahy závazných v rámci kompetence MPSV) týkající se přehodnocení
rizikovosti práce v návaznosti na nový systém CZ-NACE s ohledem na změny
výskytu a charakteru rizik i důsledků nízké úrovně prevence BOZP. Ve zprávě
budou předloženy návrhy opatření, nástroje a postupy včetně návrhu
informačních a osvětově propagačních materiálů pro podporu správné praxe
pro prevenci v nejrizikovějších ekonomických činnostech.
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ÚVOD
Výstupní závěrečná zpráva je strukturována do tří bloků.
■ V prvním bloku jsou uvedeny hlavní rámcové údaje vztahující se k celé oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Poznatky a údaje generované navrhovanou metodikou (výsledek řešení projektu) by
měly vést k přehodnocení rizikovosti práce v návaznosti na nový systém CZ–NACE,
a to s ohledem na změny výskytu a charakteru rizik i důsledků nízké úrovně
prevence BOZP (například vyhláška MF č. 125/1993 Sb.).
V této části jsou uváděny zdroje a prameny hodnocení oblasti BOZP, vybrané
statistické údaje týkající se nemocnosti, úrazovosti, invalidity, nákladů, charakteru
práce, nejrizikovějších oborů, profesí a zaměstnání apod.
■ Ve druhém bloku je uvedena rizikovost ekonomických činností z hlediska
vzniku nemocí z povolání a identifikační listy rizik
Zpracovaný materiál je uveden v samostatné příloze č. 1
V příloze č. 2 jsou uvedeny základní identifikační listy rizik (zpracované k 30. 6.
2015).
■ Ve třetím bloku jsou obsaženy návrhy opatření, nástroje a postupy včetně
návrhu informačních a osvětově propagačních materiálů pro podporu správné
praxe pro prevenci v nejrizikovějších ekonomických činnostech
Poslední blok zprávy je zaměřen na nástroje prevence BOZP ve vybraných,
nejrizikovějších ekonomických činnostech – zejména na zemědělství, lesnictví (CZNACE A )
V příloze č. 3 jsou ukázány vybrané informační a osvětové materiály a z důvodu
rozsahu je celá škála domácích a zahraničních osvětových materiálů umístěna na
webových

stránkách

projektu

Rizikovost

http://www.vubp.cz/rizikovost-odvetvi/ )
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ekonomických

činností

1. INFORMAČNÍ RÁMEC BOZP
1.1.

Zdroje a prameny údajů a informací

Informačními zdroji se rozumí registry, rejstříky a informační systémy. Informační
zdroje správních úřadů mohou být vytvářeny pouze na základě zákona. Zákon
stanoví oprávnění, resp. povinnost informační zdroje vytvářet, správce údajů, okruh
shromažďovaných údaj, okruh subjektů, kterým je možno údaje poskytnout
a podmínky, za jakých je možno údaje poskytnout.

Veřejně přístupné rejstříky / registry

Velké množství údajů je ze zákona veřejně přístupno a tyto údaje jsou vedeny ve
veřejných seznamech, které jejich správci zveřejňují též způsobem umožňujícím
dálkový přístup (Internet). S výjimkou obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku
a registru ekonomických subjektů neobsahují veřejné seznamy osobní údaje.

Neveřejné rejstříky / registry

Nejvíce údajů využitelných pro zkvalitnění plánování a koordinace preventivních
činností v oblasti BOZP obsahují rejstříky, které nejsou veřejně přístupné. Údaje jsou
určeny výhradně pro zákonem stanovený okruh subjektů, někdy jen pro vlastní
potřebu příslušného správního úřadu. Nejvýznamnější údaje jsou shromažďovány
v rejstřících zdravotnických a inspekce práce.

Údaje související se zdravotním stavem pacienta, a to ve vztahu k nemoci z povolání
(datum zjištění nemoci z povolání, diagnóza nemoci, odpovídající položka ze
seznamu nemocí z povolání uvedená ve zvláštním právní předpisu, datum, od
kterého nemoc již není nemocí z povolání), a údaje potřebné pro charakterizaci rizika
onemocnění nemocí z povolání (zaměstnání, při jehož výkonu nemoc z povolání
vznikla, rizikový faktor pracovních podmínek, který nemoc z povolání způsobil,
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expozice tomuto faktoru, kategorie práce) jsou vedeny v Národním registru nemocí
z povolání. Pro oblast BOZP nejsou potřebné osobní a citlivé údaje jednotlivých
pacientů v registru vedených, ale postačí údaje anonymizované. Zákon dovoluje
správci registru poskytovat anonymizované údaje, ale omezuje poskytnutí údajů jen
pro statistické a vědecké účely. Veřejně jsou přístupné statistické údaje, které
správce registru, tedy Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, zveřejňuje na
svých internetových stránkách (www.uzis.cz).

Druhým významným registrem z oblasti zdravotnictví je registr kategorizace prací
a expozic faktorům pracovního a životního prostředí, vedený orgány ochrany
veřejného zdraví. Tento registr obsahuje jednak osobní údaje v rozsahu jméno,
příjmení, rodné číslo, je-li přiděleno, jinak datum narození, místo pobytu fyzických
osob, místo jejich podnikání nebo označení jejich zaměstnavatele, údaje související
s kategorizací prací a s nařízenými lékařskými preventivními prohlídkami, jednak
citlivé údaje vypovídající o národnosti a zdravotním stavu fyzických osob, zahrnující
diagnózy onemocnění, údaje o rizikovém chování, o splnění povinnosti podrobit se
léčení, o počtu, druhu a závěrech lékařských prohlídek, údaje o expozici fyzických
osob faktorům pracovního a životního prostředí. Rovněž z tohoto registru jsou pro
oblast BOZP údaje v anonymizované podobě. Právní úprava ale dovoluje využívat
anonymizované údaje pouze orgánům ochrany veřejného zdraví pro účely přípravy
podkladů pro národní zdravotní politiku, vyhodnocení stavu ochrany a podpory
veřejného zdraví, ke sledování trendů výskytu infekčních onemocnění, hromadně se
vyskytujících onemocnění, ohrožení nemocí z povolání, nemocí souvisejících s prací,
jiných poškození zdraví z práce a významných poruch zdraví. Ministerstvu práce
a sociálních věcí a orgánům státního odborného dozoru nad bezpečností práce jsou
orgány ochrany veřejného zdraví oprávněny sdělovat údaje o výskytu prací
zařazených do kategorií třetí a čtvrté a práce kategorie druhé, stanovené příslušným
orgánem ochrany veřejného zdraví jako rizikové.

Pro zkvalitnění plánování a koordinace preventivních činností v oblasti BOZP jsou
cenným zdrojem informací údaje shromažďované v informačních systémech
inspekce práce. Jedná se především o informační systém o pracovních úrazech.
11
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V tomto informačním systému jsou vedeny identifikační údaje fyzické osoby
(postiženého), která utrpěla pracovní úraz, údaje o zaměstnavateli, jimiž jsou
označení zaměstnavatele, předmět jeho podnikání, místo, kde k pracovnímu úrazu
došlo, a činnost, při které k pracovnímu úrazu došlo, údaje o pracovním úrazu, jimiž
jsou druh zranění a zraněná část těla, druh pracovního úrazu, co bylo zdrojem
pracovního úrazu, včetně jeho organizačních a technických příčin, a proč
k pracovnímu úrazu došlo. Pro uvedený důvod potřeby údajů z tohoto systému
nebudou potřebné identifikační údaje postiženého. Podle našeho názoru postačí
anonymizované údaje o postiženém. Další shromažďované údaje jsou však velmi
potřebné. Zákon ale dovoluje použít údaje z tohoto informačního systému jen pro
potřebu SUIP a MPSV. Poskytnout údaje jiným orgánům je možné jen, pokud to je
stanoveno zvláštním zákonem (např. § 128 občanského soudního řádu, § 11 odst. 1
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 9 odst.
1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě). V informačním systému
o rizicích při výkonu práce jsou shromažďovány údaje o zaměstnavateli (označení
zaměstnavatele a předmět podnikání) a údaje o porušení předpisů při výkonu práce
a o tom, jaká opatření k jejich odstranění byla přijata. Tento informační systém je
určen výhradně pro potřeby SUIP a MPSV. Přitom uvedené údaje v anonymizované
podobě (např. údaje o nejčastějším porušování předpisů při výkonu práce v tom
kterém oboru činnosti) mohou významnou měrou přispět k naplnění úkolu prevence
v oblasti BOZP.

Problematický

je

požadavek

na

údaje

z registru

sociálního

zabezpečení

(důchodového, nemocenského a úrazového pojištění). Registr obsahuje identifikační
údaje pojištěnce, vznik a zánik účasti na sociálním zabezpečení, druh výdělečné
činnosti zakládající účast na sociálním zabezpečení, název a sídlo zaměstnavatele,
identifikační číslo zaměstnavatele. Údaje jsou přístupné jen orgánům provádějícím
sociální zabezpečení. Údaje mohou mít význam zejména pro odškodnění pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání. Protože se jedná o osobní údaje, chráněné zvláštním
zákonem, bude jejich přístupnost širšímu okruhu zainteresovaných subjektů zřejmě
neuskutečnitelná.
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K velkému množství údajů shromažďovaných v informačních systémech správních
úřadů je volný přístup neomezeného okruhu subjektů, a to i prostřednictvím
dálkového přístupu (Internetu). Mnoho cenných údajů je ale shromažďováno jen pro
vlastní potřeby správních úřadů. Přitom se jedná o údaje, které by jistě mohly přispět
k plnění úkolů při zkvalitnění plánování a koordinace preventivních činností v oblasti
BOZP. Odborná veřejnost nejvíce postrádá přístup k údajům vedeným v registru
kategorizace prací a expozic faktorům pracovního a životního prostředí, vedený
a spravovaný orgány ochrany veřejného zdraví, a k údajům vedeným v informačním
systému o pracovních úrazech a v informačním systému o rizicích při výkonu práce,
jehož správcem je Státní úřad inspekce práce. Přitom pro plnění úkolů v BOZP by
postačovaly anonymizované údaje. K rozšíření okruhu subjektů, kterým by mohli
správci registrů potřebné anonymizované údaje poskytnout, by bylo třeba provést
změny příslušných zákonů, které vedení registrů upravují.

Mimo zákonem stanovené informační zdroje zpracovávají příslušné správní úřady
statistiky výsledků své činnosti, zejména v rámci výročních zpráv. Tyto statistiky jsou
veřejně přístupné na webových stránkách těchto úřadů. Tak je např. přístupná
podrobná statistika nemocí z povolání (viz výše), nebo statistiky nehodovosti na
pozemních komunikacích v ČR a o zásazích jednotek požární ochrany a o požárech
na stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz). Údaje z oblasti BOZP obsahují roční
zprávy systému SUIP (www.suip.cz), statistické přehledy na stránkách Českého
statistického úřadu (www.czso.cz). Množství údajů využitelných pro zkvalitnění
plánování a koordinace preventivních činností v oblasti BOZP lze nalézt i na
webových stránkách specializovaných na BOZP (např. www.bozpinfo.cz).

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček představil dvanáct hlavních priorit rezortu.
Mezi ně zařadil budování nového, moderního informačního systému. Žádný moderní
zdravotnický systém nelze řídit a rozvíjet bez reprezentativních, objektivních
a kvalitních dat. Další z priorit rezortu zdravotnictví je tak vybudování moderní
národní zdravotní informační agentury (tzv. nový ÚZIS). V první fázi se musí
kultivovat samotný sběr dat, dále se musí přejít na elektronický moderní sběr a snížit
zátěž zdravotnických zařízení. V další fázi se musí dobře analyzovat data, která jsou
13
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již k dispozici a kterých je dostatek, ale nejsou správně propojována. Analýza
kvalitních dat je nezbytnou podmínkou rozumného vynakládání prostředků na péči,
její distribuci a zlepšování její kvality. Cílem je technologická modernizace sběru dat
v ÚZIS ČR a jeho kompletní elektronizace, revize obsahu údajů sbíraných ve
statistickém zjišťování ÚZIS, snížení zátěže poskytovatelů zdravotních služeb
a zajištění efektivního vytěžování dat a jejich poskytování s přidanou informační
hodnotou hlásícím pracovištím, zdravotnickým zařízením a lékařům. V průběhu roku
2015 přešla většina registrů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)
pod jednotnou technologickou platformu (JTP) a jsou v rutinním provozu,
http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup

ÚZIS-Informační systém z datových souborů ČSSZ - Informační systém
Pracovní neschopnost (IS PN)

Publikační výstupy: Tematická řada - Pracovní neschopnost. Publikace- Ukončené
případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz. Kardexy. Ročenky. Aktuální
informace - Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR (zdroj ČSÚ). Ukončené
případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR. Závazné předpisy: Zákon
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika

a

účel:

Česká

správa

sociálního

zabezpečení

poskytuje

anonymizovaná data k dalšímu zpracování do ÚZIS ČR, který vede Informační
systém Pracovní neschopnost (IS PN). V souboru jsou zahrnuty všechny ukončené
případy pracovní neschopnosti v ČR, které byly hlášeny na tiskopise „Rozhodnutí
o dočasné pracovní neschopnosti“. Garantem sběru a metodiky je Česká správa
sociálního zabezpečení. Statistika spojená s pracovní neschopností se od statistik
nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Údaje o PN se třídí podle skupin
diagnóz, pohlaví, věkových skupin, délky trvání PN. Statistickou jednotkou je každý
ukončený případ pracovní neschopnosti pojištěnce. Okruh zpravodajských jednotek každé zdravotnické zařízení, které vystavilo (I. díl dokladu „Rozhodnutí o dočasné
pracovní neschopnosti“ – Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti)
a/nebo ukončilo (II. díl dokladu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ –
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Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti) pracovní neschopnost.

Národní registr úrazů (NRU)

Závazné předpisy: Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách); Vyhláška č. 116/2012 Sb.,
o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému; Zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace údajů
týkající se úrazů ošetřených při hospitalizaci, údajů související se zdravotním stavem
pacienta ve vztahu k úrazu a jeho diagnostice a léčbě, okolností, za kterých se úraz
stal, jeho příčiny, podrobný popis místa a času úrazu, rychlost zásahu poskytovatele
zdravotnické záchranné služby, údajů o primárním transportu, podrobný záznam
o péči na urgentním příjmu a následném poskytování zdravotních služeb, a údajů
potřebné

pro

identifikaci

poskytovatele

lůžkové

zdravotní

péče,

v

jehož

zdravotnickém zařízení byl pacient hospitalizován. Data shromažďována v rámci
Národního registru úrazů budou využívána především pro dosažení vyšší kvality
zdravotních služeb v případě úrazů, jejich lepších výsledků, stanovení optimálních
a efektivních léčebných postupů a pro identifikaci rizik vzniku jednotlivých úrazů
a stanovení preventivních opatření, to je opatření, vedoucích k jejich předcházení.
Každý úraz bude zaznamenán jednotlivě, z hlediska příčin jeho vzniku a vývoje,
charakteru postižení, postupu léčení, výsledků léčby i možných zdravotních
komplikací případně ve vazbě na jiné zdravotní problémy nositele. Zaznamenávány
budou závažnější úrazy, které si vyžádají hospitalizaci pacienta. Sledovaná data
budou odpovídat standardům formulovaným v rámci Evropské unie a budou splňovat
nároky na kompatibilitu. Důvodem je potřeba výměny příslušných dat mezi
jednotlivými státy. Evropská unie má již k dispozici dlouhodobá historická fakta
o sledování úrazů na chirurgických ambulancích. Zároveň vytvořila databázi úrazů
EU včetně systému jejich zaznamenávání (IDB). Ten slouží ke standardizaci
sledování úrazů a nehod v Evropské unii a je zároveň základem pro porovnávání
situace v jednotlivých členských zemích. Ministerstvo zdravotnictví zřídí Národní
registr úrazů do 24 měsíců od nabytí účinnosti zákona č. 372/2011 Sb.,
15
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o zdravotních službách (§ 127 odst. 1 písm. b). Statistickou jednotkou je každý
pacient hospitalizovaný pro úraz. Zpravodajskou jednotkou je každý poskytovatel
lůžkové zdravotní péče, který hospitalizoval pacienta s úrazem. Registr byl spuštěn
k 1. 4. 2015, přístupný je na odkazu REGISTRY NZIS VSTUP v horní liště.
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1.2.

K certifikované
činností“

metodice

„Rizikovost

ekonomických

Metodika obsahuje vytvořený model pro stanovení rizikovosti ekonomických činností,
konkrétní propočty a nové ohodnocení odvětví a oborů. Další údaje obsahuje složka
příloh dané metodiky. Konkrétně se jedná o:
 Příloha č. 1: Celospolečenské náklady a ztráty
 Příloha č. 2: Základní matice kritérií rizikovosti odvětví CZ-NACE (sekce)
 Příloha č. 3: Detailní matice kritérií rizikovosti oborů CZ-NACE (oddíly)
 Příloha č. 4: Grafické zobrazení struktury kritérií rizikovosti podle matice
pořadí rizik odvětví CZ-NACE (skupina 1 – data posledního dostupného roku)
 Příloha č. 5: Grafické zobrazení struktury kritérií rizikovosti podle matice
pořadí rizik odvětví CZ-NACE (skupina 2 – data z průměrných hodnot
ukazatelů v časových řadách)
 Příloha (CD) + soubory formátu MS Excel
 Elektronická verze tištěné metodiky, která navíc obsahuje elektronické
excelové (formát MS Excel) soubory s příslušnými daty a grafy. Vzhledem
k rozsahu dat tištěná forma není vhodná.
Metodika přináší zcela nové, originální stanovení údajů o rizikovosti jednotlivých
ekonomických

činností

v rámci

systému

Klasifikace

ekonomických

činností

(CZ-NACE) s využitím výsledků výzkumu změn charakteru práce, pracovních
činností, rizikových faktorů práce, detailních analýz pracovní úrazovosti a dalších
databází a registrů. Obsahem metodiky jsou zejména výsledky zpracování údajů
statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz z administrativního
zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), které
Český statistický úřad (ČSÚ) zajišťuje počínaje rokem 2012. Dále byla začleněna
data vycházející z informačního systému o pracovních úrazech Státního úřadu
inspekce práce zpracovaná ze záznamů o úrazech s pracovní neschopností delší
než 3 dny.
Dílčí materiál zpracovaný SZÚ1, vztahující se ke zdravotním rizikům, poskytuje
cenné statistiky z informačního systému kategorizace prací („IS KaPr“). Tento systém

Rizikovost ekonomických činností z hlediska výskytu nemocí z povolání, doc. MUDr. Pavel Urban,
CSc., SZÚ, Praha 2015
1
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umožňuje sledovat počty osob pracujících v expozici jednotlivým rizikovým faktorům
práce v úrovních závažnosti odpovídajících kategoriím 2, 2R, 3 a 4 (poskytnuté
zpracované statistiky nejsou standardně zveřejňovány). KaPr je provozován
Koordinačním střediskem pro národní zdravotnické informační systémy (KSRZIS),
který je organizační složkou státu v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví.
Do metodiky byly dále z uvedené studie zařazeny údaje z Národního registru nemocí
z povolání, který je jedním z 13 národních zdravotních registrů rozsáhlého Národního
zdravotnického informačního systému (NZIS).
Významným zdroje informací jsou rovněž Ukončené případy pracovní neschopnosti
pro nemoc a úraz, publikované Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR
(ÚZIS), podklady jsou poskytované Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Zpracované

přehledy

předkládají

data

z hlediska

příčin

(diagnóz

MKN-10)

s detailnějším členěním podle kraje, pohlaví, věku a CZ-ISCO. Další publikovaná
data se zajímavými statistikami, např. Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči
či Psychiatrická péče nabízejí zajímavé statistiky, které by bylo vhodné začlenit
s ohledem na rostoucí psychosociální rizika, stres apod., nicméně členění podle
pohlaví, diagnóz, věku a kraje nejsou v této metodice využitelná.
Databáze o pracovních úrazech ze záznamů SÚIP umožnila použít faktor závažnosti
úrazu podle odvětví. Struktura statistik ÚZIS neumožňuje údaje u vybraných diagnóz
sledovat v rámci jednotlivých odvětví. Pro účely použití a začlenění těchto dat do
metodiky byl proveden pomocný propočet z dat ČSÚ o počtu zaměstnaných v NH
s detailnějším členěním podle CZ-ISCO. Rizikovost podle klasifikace zaměstnání
(CZ-ISCO/KZAM) bude nad rámec této metodiky zařazena do závěrečné zprávy
projektu včetně přehledu nejrizikovějších profesí a povolání.
Vytvořená sumarizovaná matice dat umožňuje ve zvolených časových intervalech
periodicky opakovat přepočet výsledných hodnot s využitím ročně zveřejňovaných
statistik (ČSÚ, ÚZIS, SÚIP, SZÚ). Není vyloučeno doplňování dalších proměnných
nebo naopak v případě ukončení sběru a zveřejňování některých statistik vyloučení
proměnných. Vyhovující a postačující je návrh na tříletou periodu přepočtu rizikovosti
odvětví. Jde o časový interval, který již může zachytit rychle se rozvíjející některá
odvětví (např. odpadové hospodářství, zelená pracovní místa) a s nimi související
dosud odhadovaná rizika. Celý proces výpočtu lze velmi snadno automatizovat za
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předpokladu, že budou volně k dispozici data četností pracovní úrazovosti pro
všechny existující kombinace hodnot uvedených faktorů.
Rizikovost ekonomických činností je v současné praxi nastavena a zohledněna
vyhláškou ministerstva financí č. 125/1993 Sb., v platném znění (kterou se stanoví
podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) pro potřeby pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které je
zaměstnavatel povinen za své zaměstnance odvádět spolu s pojistným na sociálním
zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné si vypočítává
zaměstnavatel vynásobením příslušné sazby určené podle OKEČ převažující
činnosti vykonávané zaměstnavatelem (příloha vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. ve
znění pozdějších změn a doplňků) a základu, který je shodný s vyměřovacím
základem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Zaměstnavatelé jsou povinni určit sazbu pro výpočet pojistného dle
OKEČ (sazebník je přílohou vyhlášky MF č. 125/1993 Sb.) i přes tu skutečnost, že
ČSÚ klasifikuje činnosti dle CZ-NACE.
Základní informace o stanovení sazby zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci podle Vyhlášky
125/1993 Sb. Ministerstva financí

VYHLÁŠKA č. 125/1993 Sb.
kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve
znění zákona č. 37/1993 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Podmínky pojištění
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§ 12
Pojistné
(1) Povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli, zaměstnává-li alespoň jednoho
zaměstnance. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu písemně
oznámit organizační jednotce pojišťovny, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo (trvalé
bydliště) a uvést své identifikační číslo zaměstnavatele nebo jiné označení, které je nahrazuje.
(2) Pojistné si vypočítává zaměstnavatel ze základu stanoveného shodně s postupem pro
určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti dle zvláštního zákona. Základem pro výpočet pojistného je souhrn
vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto
období zaměstnavatel zaměstnával. K výpočtu použije sazbu uvedenou v příloze této
vyhlášky pro příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti tvořící předmět
podnikání zaměstnavatele.
(3) Pojistné za I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna, za II. čtvrtletí do
30. dubna, za III. čtvrtletí do 31. července a za IV. čtvrtletí do 31. října. Pojistné za I. a II.
čtvrtletí 1993 je splatné do 31. května 1993.
(4) Vznikne-li zaměstnavateli, který v předcházejícím čtvrtletí nezaměstnával žádného
zaměstnance, povinnost platit pojistné na toto pojištění, zaplatí zaměstnavatel první pojistné
vypočítané ze základu dle odstavce 2 stanoveného pro dané čtvrtletí, a to zpětně, nejpozději
do konce prvního měsíce následujícího čtvrtletí.
(5) Pojistné platí:
a) zaměstnavatelé příslušní k České pojišťovně, a.s., na účet číslo 90034-17433-021/0100
Komerční banka, Praha město, konstantní symbol 3558,
b) zaměstnavatelé příslušní ke Kooperativě, pojišťovně, a. s., na účet číslo 40002-50404011/0100 Komerční banka, a. s., Praha 1. U veškerých úhrad pojistného je nutné uvádět jako
variabilní symbol identifikační číslo zaměstnavatele nebo jiné označení, které je nahrazuje.
(6) Nespotřebované pojistné se nevrací.
(7) Zaplacení pojistného za celou dobu trvání pojištění a správnost jeho výpočtu je
zaměstnavatel povinen prokázat. Jinak se má za to, že pojistné uhrazeno nebylo.
(8) Nesplnil-li zaměstnavatel povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 nebo sdělil-li
pojišťovně nesprávné či neúplné údaje, je pojišťovna oprávněna požadovat od něho úhradu
zvýšených nákladů vzniklých pojišťovně porušením uvedených povinností.
(9) Nebylo-li pojistné zaplaceno řádně a včas, zvyšuje se o 10 % dlužné částky za každý
započatý měsíc.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 125/1993 Sb.
Sazby pojistného podle převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem
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ZMĚNA SAZBY PODLE VYHLÁŠKY 487/2001
487
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 20. prosince 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí 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
Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákoníku práce:
Čl. I
Vyhláška 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
vyhlášky č. 43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb. a vyhlášky č. 74/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2) zrušuje.
2. V § 16 se číslo "25" nahrazuje číslem "13,5".
3. V příloze č. 2 ve sloupci označeném "Z vyměřovacího základu v " se číslo "12" nahrazuje
číslem "50,4", číslo "7" se nahrazuje číslem "9,8", číslo "6" se nahrazuje číslem "8,4", číslo
"5" se nahrazuje číslem "7", číslo "3" se nahrazuje číslem "4,2", číslo "2" se nahrazuje číslem
"2,8", číslo "7,5" se nahrazuje číslem "10,5" a číslo "4" se nahrazuje číslem "5,6".

Sazby pojistného podle převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem
OKEČ
kód

Ekonomická činnost (OKEČ-název)

10.1
12
13
15.1
15.2
15.4
20.1
24.11
26.11
26.7
27.5
37.1
45
75.25

Dobývání černého uhlí včetně výroby černouhelných briket
Dobývání a úprava uranových a thoriových rud
Dobývání rud
Výroba masa a masných výrobků (vč. drůbeže)
Zpracování ryb a rybích výrobků (vč. konzervování)
Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba technických plynů
Výroba plochého skla
Zpracování přírodního kamene
Odlévání kovů (slévárenství)
Zpracování kovového odpadu a šrotu
Stavebnictví
Protipožární ochrana a ostatní záchranné práce
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Z vyměř.
základu v
‰ (změna
1.1.2002)
50,4
50,4
50,4
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8

Z vyměř.
základu v ‰
původní
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

2
10.2
11
14.1
15.5
15.83
15.9
17.14
17.25.4
17.53
20.2
20.3
20.4
21.1
24.3
24.64
24.7
25.11
24.12
26.13
26.26
26.3
26.5
26.6
26.81
27.127.4
28
29
31.3
35.1
36.1
37.2
60.2
85.2
90
01
16
17.23
17.24
17.25.3
17.25.5
17.4
17.52.1
17.54.1
17.54.2
17.6
17.7
18
19
26.21

Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby
Dobývání hnědého uhlí včetně výroby hnědouhelných briket
Dobývání ropy a zemního plynu a související služby
Dobývání a úprava kameniva
Úprava a zpracování mléka
Výroba cukru
Výroba nápojů
Úprava a spřádání lnářských vláken
Tkaní jutařských tkanin
Výroba netkaných textilií a výrobků z nich (kromě oděvů)
Výroba dýh, překližkových výrobků a aglomerovaných
dřevařských výrobků
Výroba stavebně truhlářská a tesařská
Výroba dřevěných obalů
Výroba vlákniny, papíru a lepenky
Výroba nátěrových hmot, laků a podobných ochranných
vrstev, tiskařských černí a tmelů
Výroba chemických výrobků pro fotografické účely
Výroba chemických vláken
Výroba pryžových pneumatik
Protektorování a opravy pryžových pneumatik
Výroba dutého skla
Výroba žáruvzdorných keramických výrobků
Výroba keramických obkládaček a dlaždic
Výroba cementu, vápna a sádry
Výroba výrobků z betonu, cementu a sádry
Výroba brusiv
Výroba kovů (kromě slévárenství)

8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

8,4
8,4
8,4
8,4

6
6
6
6

8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě
výroby strojů a nářadí
Výroba strojů a přístrojů
Výroba kabelů a vodičů
Stavba lodí a člunů (vč. oprav)
Výroba nábytku
Zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového
materiálu
Pozemní doprava (mimo potrubní a železniční) vč. MHD
Veterinární činnosti
Odstraňování odpadu a odvod odpadních vod
Zemědělství
Zpracování tabáku
Tkaní česaných vlnařských tkanin
Tkaní hedvábnických tkanin
Tkaní lnářských tkanin
Tkaní vigoňových tkanin
Výroba konfekčního textilního zboží (kromě oděvů) - koberce,
ložní prádlo aj.
Výroba provaznická
Výroba stuh a prýmků
Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek
Výroba pletených materiálů
Výroba pleteného zboží
Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin
Výroba usní a úprava kůží; výroba brašnářského a
sedlářského zboží a obuvi
Výroba keramických a porcelánových výrobků pro domácnost
a ozdobných předmětů

8,4

6

8,4
8,4
8,4
8,4
8,4

6
6
6
6
6

8,4
8,4
8,4
7
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

6
6
6
5
3
3
3
3
3
3

4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

3
3
3
3
3
3
3

4,2

3
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26.22
30.02
32
33
35.3
36.2
41
55
60.3
61.11
62
63.3
64.2
70
73.1
74.1

74.2
75

80
85.1
85.3
91
92.2
22.1
65
66
67
72
73.2
74.4
74.81
92.1
92.5

93.02

Výroba keramických výrobků pro sanitární účely
Výroba počítačů aj. přístrojů a zařízení na zpracování dat
Výroba rádiových, televizních a spojovacích zařízení a
přístrojů
Výroba zdravotnických, přesných a optických přístrojů a
hodin
Výroba letadel a kosmických lodí
Výroba zlatnických a šperkařských předmětů
Výroba a rozvod vody
Pohostinství a ubytování
Potrubní doprava
Námořní doprava
Letecká doprava
Cestovní kanceláře, průvodcovská činnost
Telekomunikace
Činnosti v oblasti nemovitostí (nákup, prodej, pronájem,
správa, realitní agentury)
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Právní, daňové a podnikatelské poradenství; Účetnictví a
jeho revize; Výzkum trhu a veřejného mínění; Správa
cenných papírů
Architektonické a inženýrské poradenství a podobné
technické služby
Veřejná správa; Obrana; Povinné sociální pojištění (kromě
protipožární ochrany a ostatních záchranářských prací 75.25)
Školství
Zdravotnictví
Sociální činnosti
Činnosti organizací společenských
Provoz rozhlasu a televize
Vydavatelské činnosti
Peněžnictví
Pojišťovnictví kromě povinného sociálního zabezpečení
Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím
Zpracování dat a související činnosti (poradenská činnost,
opravy, databanky aj.)
Výzkum a vývoj v oblasti humanitních, společenských věd a
nauk o literatuře
Reklamní činnosti
Fotografické služby
Výroba, půjčování a distribuce filmů a videa
Činnosti knihoven, veřejných archivů (kromě muzeí a jiných
kulturních zařízení (kromě92.53) činnosti botanických a
zoologických zahrad a přírodních rezervací - 92.53)
Kadeřnické a jiné služby pro ošetření těla(manikura,
pedikura, kosmetické úkony)
Činnosti nezařazené do jiných sazbových skupin (s výjimkou
skupiny "Ostatní ekonomické činnosti"), ve kterých se
zejména pracuje s výbušninami, radioaktivními látkami,
radonem, infekčním materiálem, jedy, činnosti ve velkých
výškách nebo hloubkách
Ostatní ekonomické činnosti
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4,2
4,2
4,2

3
3
3

4,2

3

4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4,2
4,2

3
3

4,2

3

4,2

3

4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

2,8

2

2,8
2,8
2,8
2,8

2
2
2
2

2,8

2

10,5

7,5

5,6

4

1.3.

Determinanty
kultivace
a zaznamenaný pokrok

zvyšování

úrovně

BOZP

Z historického hlediska se stav a úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
neustále pomalu zlepšuje. Významnou mírou se na tom podílí vědeckotechnický
pokrok, nové technologie, které více chrání člověka v pracovním systému. Zlepšuje
se technické vybavení a uspořádání pracovišť s ohledem na ergonomii, hygienu
a bezpečnost práce. Mění se odvětvová struktura hospodářství, neustále klesá podíl
nejrizikovějšího primárního sektoru. Mění se se charakter práce, snižuje se podíl
fyzicky namáhavé práce. Prosazuje se humanizace práce (hodnota bezpečnosti
a zdraví), prohlubuje se působení celospolečenských právních a morálních norem
(zaměření sociální politiky, legislativa, dozor), zdokonalují se systémy řízení
v podnicích. Zvyšuje se vzdělanost, povědomí o problematice díky informační
dostupnosti, osvětě a propagaci. Nezanedbatelný je tlak odborů i samotných
zaměstnanců na zlepšování pracovních podmínek a ochranu zdraví při práci. Zvýšily
se osobní předpoklady jedince k práci, jeho odborná připravenost a úroveň
kvalifikace. Na dlouhodobé zlepšování oblasti BOZP mají také vliv ekonomické
faktory. Pro podnikatele zejména z malých firem (například stavebních) mohou být
náklady a ztráty z titulu pracovních úrazů (smrtelných) přímo likvidační. Dobrá péče
o BOZP se také v současnosti stává používaným nástrojem marketingu pro odlišení
firem na trhu (společenská odpovědnost firem, image a goodwill).
Graf: vývoj četnosti pracovních úrazů (dlouhodobá řada)

Zdroj: Statistiky ČSÚ, databáze a propočty VÚBP, v.v.i.
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Graf: vývoj četnosti smrtelných pracovních úrazů (dlouhodobá řada)

Zdroj: Statistiky ČSÚ, databáze a propočty VÚBP, v.v.i.

Celková nemocnost
Graf: průměrné procento pracovní neschopnosti, 1990-2013

Zdroj: Zdravotnická ročenka ČR 2013
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Vývoj struktury národního hospodářství podle sektorů
Graf: počty pracovníků / zaměstnaných v sektorech NH

Zdroj: ČSÚ

Graf: struktura pracovníků podle sektorů NH, 1990-2014 (v % z celkového počtu)

Zdroj: VÚPSV, Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990-2014
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Aktuální údaje (převážně rok 2014)
V současnosti

dochází

k výrazným

a

dynamickým

změnám

v používaných

technologiích a materiálech, dochází k restrukturalizaci národního hospodářství,
mění se sektorové podíly ekonomiky, podíly jednotlivých odvětví a oborů, velikosti
podniků, mění se charakter práce, sociální, ekonomické i organizační podmínky
výkonu práce. Všechny tyto změny se ve svém důsledku, více či méně promítají do
míry rizikovosti ekonomických činností.
Graf: zaměstnaní v sektorech NH, 2014

Zdroj: ČSÚ

Schéma: průměrné procento pracovní neschopnosti v ČR, 2013

Zdroj: Zdravotnická ročenka ČR 2013, ISBN 978-80-7472-135-9; ÚZIS
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Graf: počty zaměstnaných podle klasifikace CZ-ISCO, 2014

Zdroj: ČSÚ

Charakter práce
Schéma: podíl fyzické a duševní práce podle zaměstnaných v kateg. CZ-ISCO, 2014

Zdroj: Proměny kvality pracovního života, VÚBP, 2015
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Údaje o subjektivním vnímání charakteru práce, mezinárodní průzkumy
Schéma: subjektivně vnímaný charakter práce, pracovních podmínek v ČR –
ESENER-2

Zdroj: ESENER-2, 2014

Graf: subjektivně vnímaný charakter práce, pracovních podmínek v ČR – EWCS
2010

Zdroj: EWCS 2010
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Údaje z realizovaného šetření v ČR „Kvalita pracovního života 2014“ (KPŽ
2014)
Graf: subjektivně vnímaný charakter práce, pracovních podmínek v ČR – KPŽ 2014

Zdroj: CVVM, 2014 Proměny kvality pracovního života

Graf: rizikové faktory práce – KPŽ 2014

Zdroj: CVVM, 2014 Proměny kvality pracovního života
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1.4.

Negativní důsledky nízké úrovně BOZP

Stupeň vědeckého poznání, možnosti uplatnění poznatků vědy a výzkumu do praxe,
technický a technologický pokrok, dlouhodobá kultivace kultury bezpečnosti, dává
předpoklady a možnosti lepší ochrany člověka v pracovním procesu. Od zajišťování
odpovídajících, tj. zdraví nepoškozujících pracovních podmínek nelze ustupovat.
Vedle zisků, technických a ekonomických parametrů musí být zohledňována hlediska
bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví pracovníků. BOZP patří ke standardům
výkonu důstojné pracovní činnosti.
V nejobecnější rovině zanedbávání a nerespektování preventivních pravidel BOZP
znamená zbytečnou zátěž jednotlivců, podniků, celé společnosti. Jedná se o ztráty
na životech, lidském zdraví, majetku a hodnotách i životním prostředí (například
v souvislosti s průmyslovými haváriemi).
Graf: 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.
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Tabulka: vykazované absolutní počty pracovních úrazů a propočet ekonomických
nákladů a ztrát dle metodiky VÚBP, v.v.i.
NACE

počet případů
prac. úrazů s
pracovní
neschopností

CZ_NACE

průměrné náklady a
ztráty vzniklé v
důsledky PÚ (v tis. Kč)

A

A. Zeměď,lesnic.,rybářství

B

B. Těžba a dobývání

C

C. Zpracovatelský průmysl

D

D. Výr.a rozv.el.a.j.energ

141

51 702,44

E

E. Zás.vodou;čin.s odpady

959

351 649,96

F

F. Stavebnictví

3 135

1 149 554,34

G

G. VO,MO;opravy motor.voz.

4 597

1 685 646,35

H

H. Doprava a skladování

4 123

1 511 838,13

I

I. Ubyt.,strav.a pohost.

868

318 281,71

J

J. Info.a komunik.činnosti

113

41 435,29

K

K. Peněžnictví a pojišťov.

99

36 301,72

2 674

980 513,02

476

174 541,58

19 280

7 069 667,52

L

L. Čin.v obl.nemovitostí

228

83 603,95

M

M. Profes.,věd.a tech.čin

440

161 340,96

N

N. Administr.a podpůr.čin.

2 429

890 675,44

O

O. Veř.spr. obrana;soc.zab

1 256

460 555,10

P

P. Vzdělávání

1 204

441 487,54

Q

Q. Zdravotní a soc.péče

2 003

734 468,05

R

R. Kultur,zábav.a rekr.čin

314

115 138,78

S

S. Ostatní činnosti

187

68 569,91

průměrné náklady na 1 případ v roce 2011*
PÚ (obecně)

PÚ ostatní

366 684

PÚ smrtelný

326 618

15 427 040

NP
3 274 804

Zdroj: VÚBP, v.v.i.; poslední existující propočet

1.4.1.

Smrtelné pracovní úrazy

Souhrn vybraných údajů vychází z analýzy smrtelné pracovní úrazovosti v ČR,
zpracovávané každoročně VÚBP, v.v.i.
Vybrané závady BOZP u smrtelných pracovních úrazů v ČR, podíl vybraných závad
BOZP za období let 2008-2014
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Chyby na straně organizace:


Nesprávná organizace práce, neinformovanost mezi zaměstnavateli (10%
podíl ze závad)



Nezpracovaný pracovní postup, nevyhledaná rizika;



Chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění;



Neprovedené školení zaměstnance, chybějící pravidelná lékařská prohlídka;



Nepříznivý stav nebo vadně uspořádáni pracoviště, popř. komunikace (i když
je pracoviště zdrojem úrazu).

Chyby na straně pracovníka:


Používání nebezpečných postupů/způsobů práce, jednání bez oprávnění,
proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru (závada uváděná ve čtvrtině
případů!!!);



Nedostatky osobních předpokladů k pracovnímu výkonu (chybějící tělesné
předpoklady, smyslové nedostatky, atd.);



Nepoužívání (nesprávné používání) předepsaných a přidělených OOPP.

Ohrožení jinými osobami:


Používání nebezpečných postupů/způsobů práce, jednání bez oprávnění,
proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru (8 % z celkového počtu závad)



Úmyslné ohrožení – hádka, napadení.

Vnější vlivy:


Selhání techniky, vada materiálu



Ohrožení zvířata nebo přírodními živly

Vybrané nejčastější způsoby zranění ve vztahu k SPÚ
(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);
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průměrně 6 % je případů, kdy došlo ke kontaktu se stacionárním strojem
a došlo ke stisknutí nebo vtažení dané osoby.

Tabulka: Smrtelné pracovní úrazy podle zaměstnání zraněného zaměstnance, v %
za roky 2005 – 2014
zaměstnání a charakter práce zraněného
Obsluha stacionárních prům. strojů a zařízení, montážní dělníci

celkem
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.
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, ap.
Kvalifikovaní horníci, kameníci ap.

5,4
1,0
3,4

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech
Kvalifikovaní řemeslníci ostatní a neuvedeno

0,1
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.;

1.4.2.

Analýza pracovní úrazovosti vybraných kategorií

Zpráva se dále zabývá vývojem ukazatelů pracovních úrazů s pracovní neschopností
nad tři dny (popř. závažných pracovních úrazů) podle odvětví, zaměstnání zraněného
a zdrojů úrazu. Zvláštní pozornost je věnována závažným pracovním úrazům, jejichž
počet v posledních letech dramaticky vzrostl. Statistiky vycházejí z analýzy pracovní
úrazovosti žen a zaměstnanců vybraných věkových skupin v ČR zpracované ve
VÚBP, v.v.i. Pozornost je třeba zaměřovat na dlouhodobě známé rizikové skupiny
pracovníků, kterými jsou především mladí, nově nastupující pracovníci, dále pak
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věková skupina nad 50 let či starší pracovníci a rovněž svá specifika přísluší ženám
ve spojení s jejich typy zaměstnání v rámci odvětví ekonomických činností.
Muži a ženy, věková skupina od 65 let v letech 2012 - 2014
Nejčastěji zastoupené byly zdroje úrazu:


Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (uvnitř či vně, pevné či
mobilní, dočasné či trvalé)



Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země (uvnitř či vně)



Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach

Nejčastějším druhem nehody byly pády
Ženy, věková skupina 25 - 29 let v letech 2012 - 2014
nejčastěji zastoupené byly tyto zdroje úrazu:


Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach



Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (uvnitř či vně, pevné či
mobilní, dočasné či trvalé)



Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země (uvnitř či vně)



Stroje a zařízení stabilní

Nejčastější činnosti při úrazu, ženy 25 – 29 let


Chůze



Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů



Řezání

Ženy, věková skupina 15 - 24 let v letech 2012 - 2014
nejčastěji zastoupen zdroj úrazu:


Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach



Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země

nejčastější činnosti při úrazu


Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů



Chůze
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Ženy, věková skupina 25 - 49 let v letech 2012 – 2014
nejčastěji zastoupen zdroj úrazu:


Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země



Materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky

nejčastější činnosti při úrazu


Chůze



Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů

Ženy, věková skupina od 50 let v letech 2012 - 2014
nejčastěji zastoupen zdroj úrazu:


Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země



Materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky

nejčastější činnosti při úrazu


Chůze



Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů

Zdroje závažných pracovních úrazů u mužů a žen
Pro statistické zpracování byla použita data z let 2008 až 2014, v roce 2011 došlo
k přechodu na kódování ESAW. Z tohoto důvodu byla data rozdělena do dvou
souhrnných přehledů, první za období 2008 až 2010 a druhé za roky 2011 až 2014.
V každé z následujících dvou tabulek jsou vyznačeny zdroje s nejčastějším
výskytem. Z uvedených statistik je rovněž patrný rozdíl ve počtu výskytu jednotlivých
zdrojů podle pohlaví.
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Tabulka: zdroje závažných PÚ, suma 2008 – 2010

Zdroj: VÚBP, v.v.i.;

Tabulka: zdroje závažných PÚ, suma 2011 – 2014, kódování ESAW

Zdroj: VÚBP, v.v.i.;

Závažné pracovní úrazy žen podle věkových skupin (nejčastější způsoby
zranění v letech 2008 až 2014)


15-24 let

dopravní nehoda, pád osoby, stroj, vtažení do stroje, lis, manipulace
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25-49 let

pád osoby, dopravní nehoda, stroj, manipulace, břemeno, vtažení do stroje


50+ let

pád osoby, dopravní nehoda, stroj, manipulace, vysokozdvižný vozík, břemeno
Tabulka: pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny podle zaměstnání
zraněných mužů a žen v roce 2014
zaměstnání a charakter práce zraněného

celkem

muži

ženy

Obsluha stacionárních prům. strojů a zařízení, montážní dělníci

6 277

4 421

1 856

Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči

3 928

3 776

152

Kvalifikovaní výrobci, opraváři, zámečníci, kováři, brusiči, svářeči

6 914

6 528

386

4 026

3 016

1 010

Řemeslníci, kvalifikovaní stavební dělníci, zpracovatelé

2 013

1 985

28

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, ap.

178

176

2

1 500

803

697

201

149

52

45

45

-

2

2

-

2 548

1 759

789

636

466

170

702

612

90

Provozní pracovníci ve službách a obchodě

4 427

1 463

2 964

Nižší administrativní pracovníci, úředníci

1 977

837

1 140

1 575

703

872

2 482

1 184

1 298

Vědečtí a odborní duševní pracovníci, architekti, inženýři

746

256

490

Vedoucí a řídící pracovníci

274

144

130

40 451

28 325

12 126

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v průmyslu, dopravě, ap.

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví ap.
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, ap.
Kvalifikovaní horníci, kameníci ap.
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech
Kvalifikovaní řemeslníci ostatní a neuvedeno
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ostatní a neuvedeno
Kvalifikovaní elektromechanici, opraváři, seřizovači el. zařízení

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v prodeji a službách
Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí ap. pracovníci

celkem ČR

Zdroj: VÚBP, v.v.i.;

Použité zdroje dat pro výše zpracované analýzy:







Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR (NemÚr), ČSÚ
Informační systém o pracovních úrazech, SÚIP
Data z databáze smrtelných pracovních úrazů, VÚBP
Data z databáze úrazů při dopravních nehodách, Dopravní policie ČR
Data z databáze Českého báňského úřadu
Data z databáze „vzorek dat pracovních úrazů pro statistické
výkaznictví ESAW“, VÚBP
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1.4.3.

Porovnání pracovní úrazovosti ČR s dalšími zeměmi

Pro porovnání údajů byla použita data z databáze Eurostat (statistický úřad
Evropských společenství se sídlem v Lucembursku založený v roce 1953). Eurostat
pro

porovnávání

míry

úrazovosti

metodicky

vyvinul

a

využívá

ukazatel

standardizované míry úrazovosti, který zohledňuje různou strukturu odvětví v zemích
EU, zvláště s přihlédnutím k sektorům s vysokým výskytem úrazů (zemědělství,
stavebnictví nebo doprava). Hodnota standardizované míry úrazovosti uvádí počet
případů na 100 tis. pracovníků.

Tabulka: standardizovaná míra úrazovosti ( PÚ s PN nad 3 dny) na 100 tis. prac.,
(NACE A, C-N), Eurostat 2008 - 2013
EU (28 countries)
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Croatia
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom
Iceland
Norway
Switzerland

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3 071,3
102,4
1 987,1
2 763,5
3 162,1
1 430,6
840,8
1 263,2
4 934,8
3 832,6

1 842,6
2 038,4
86,2
1 469,8
2 135,6
2 088,9
1 045,5
582,3
642,7
3 867,3
2 848,1

76,5
2 447,7
602,4
2 697,6
913,7
1 064,3

2 332,8
766,0
127,0
210,3
2 314,3
505,9
2 173,0
2 192,9
2 254,2
1 040,4
3 535,4
47,9
1 805,6
447,1
2 074,8
826,9
1 067,4

1 961,1
2 061,8
72,5
1 279,5
2 327,7
2 207,4
1 214,0
940,9
525,2
3 522,5
4 990,5
805,5
2 193,7
742,9
136,2
206,3
2 372,1
536,5
2 061,3
2 357,1
2 244,0
686,1
3 381,8
67,1
1 971,5
506,1
2 145,8
881,3
1 016,1

1 885,6
2 523,4
84,6
977,4
2 239,4
2 402,8
1 076,2
955,0
519,0
3 421,7
4 579,0
1 012,4
2 004,7
858,6
195,6
235,3
2 396,6
531,1
1 848,0
2 268,7
1 961,3
580,9
3 537,0
74,8
2 006,8
444,9
2 481,0
874,2
1 021,1

1 662,9
2 139,3
79,6
877,0
2 089,9
2 177,1
1 100,8
1 051,9
440,2
2 928,1
3 172,9
864,5
1 751,6
566,2
225,8
257,1
2 469,3
484,3
1 873,3
2 278,2
1 844,4
531,9
3 570,8
61,9
1 574,2
430,8
2 266,9
869,4
1 009,8

2 556,7
3 444,6

2 136,6
2 085,3

1 437,5
2 706,6

1 056,9
2 274,9

1 702,3
2 264,6
86,6
945,7
1 977,9
2 243,5
1 016,6
817,8
461,9
2 935,1
3 036,9
873,7
1 717,2
768,2
206,1
286,4
2 426,5
537,8
2 072,2
2 668,9
1 886,3
602,4
3 701,2
58,7
1 792,6
432,4
2 145,9
895,8
920,9
1 099,2
1 678,1
2 836,0

2 389,5
1 123,0
200,3
264,0
2 909,8
727,6
2 540,2
3 444,2
2 283,9
692,8

814,3
2 842,1

Zdroj: Eurostat; http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Graf: standardizovaná míra úrazovosti (PÚ s PN nad 3 dny) na 100 tis. prac., (NACE
A, C-N, 2013), Eurostat

Zdroj: Eurostat; http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Tabulka: standardizovaná míra úrazovosti (smrtelné prac. úrazy) na 100 tis. prac.,
(NACE A, C-N), Eurostat 2008 - 2013
2008

2009

EU (28 countries)
2,52
Belgium
5,31
2,64
Bulgaria
5,97
3,39
Czech Republic
4,07
2,36
Denmark
2,27
1,88
Germany (until 1990 former2,67
territory of the
1,4FRG)
Estonia
3,02
3,09
Ireland
2,84
2,55
Greece
2,98
0,86
Spain
4,19
3,19
France
1,84
2,9
Croatia
Italy
4,5
4,03
Cyprus
7,03
2,86
Latvia
6,19
3,99
Lithuania
6,62
5,4
Luxembourg
4,1
1,77
Hungary
4,74
3,42
Malta
1,79
4,49
Netherlands
3,04
2,11
Austria
5,04
6,5
Poland
3,97
5,66
Portugal
5,6
Romania
9,96
5,93
Slovenia
3,76
3,2
Slovakia
4,81
2,29
Finland
1,48
1,71
Sweden
2,36
1,92
United Kingdom
1,02
1,55
Norway
3,33
2,77
Switzerland
4,77
2,31

2010

2011

2012

2013

2,61
2,56
3,53
3,31
2,53
1,58
3,82
3,74
0,94
2,84
2,91
2,78
3,86
6,66
3,39
4,81
5,25
3,22
2,3
1,56
6,33
3,95
5,24
6,44
3,48
2,63
1,87
2,09
1,61
2,56
2,62

2,65
4,48
4,57
4,01
3,16
1,59
3,53
4,19
1,39
3,38
8,11
3,54
3,3
4,03
6,13
4,83
3,63
3,63
0,82
0,74
3,61
2,68
4,94
8,67
4,15
2,26
1,63
2,33
1,8
2,37
1,72

2,44
2,19
4,91
3,1
2,47
1,54
2,01
3,77
1,33
3,18
3,51
5,14
3,06
4,2
6,24
6,62
6,31
2,18
8,81
0,76
4,63
2,59
5,3
4,72
3,31
3,35
1,95
1,45
1,52
2,12
3,55

2,22
3,17
3,74
2,76
2,48
1,29
3,43
2,94
1,17
2,76
3,71
2,55
3,13
3,76
4,73
5,06
1,61
1,8
5,4
0,77
4,66
1,92
4,52
4,67
2,94
3,46
1,29
1,27
2,05
2,89
2,56

Zdroj: Eurostat; http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Slovensko
Slovenský statistický úřad2 poskytuje srovnatelná data o pracovní neschopnosti
v souvislosti s nemocemi, pracovními úrazy a ostatními úrazy ve spojení s odvětvími
ekonomických činností. Pro porovnání byl použit koncentrovaný výraz počtu nových
případů pracovní neschopnosti a délky jejich trvání v relaci k počtu nemocensky
pojištěných a kalendářnímu fondu - průměrné procento pracovní neschopnosti.
Vyjadřuje podíl celkové délky pracovní neschopnosti na kalendářním fondu času
nemocensky pojištěných osob v daném období v procentech. Jinak řečeno, tento
ukazatel také vyjadřuje procento pojištěnců, kteří v průměru denně chybí na
pracovištích z důvodu pracovní neschopnost pro nemoc či úraz3.
V porovnání

obou

zemí

pomocí

ukazatele

průměrného

procenta

pracovní

neschopnosti je na tom Slovensko v téměř všech odvětvích CZ-NACE lépe nebo
stejně, vyjma sekce B – Těžba a dobývání. Nicméně, jak je následně i v grafu
zachyceno, potvrzují statistiky za obě země, při odhlédnutí od samotné rizikové
sekce B, vysokou míru rizika odvětví A – Zemědělství, lesnictví a rybářství, na něž je
v poslední části této zprávy právem zaměřena pozornost ve spojení s prevencí
a propagací BOZP.
Tabulka: průměrné procento pracovní neschopnosti, ČR a Slovensko, r. 2014
průměrné procento pracovní neschopnosti
nemoc

ČR (2014)
pracovní
úraz

ostatní
úraz

nemoc

SR (2014)
pracovní
úraz

ostatní
úraz

A. Zeměď,lesnic.,rybářství

3,53

0,37

0,49

3,43

0,15

0,39

B. Těžba a dobývání

3,55

0,50

0,67

4,26

0,53

0,59

C. Zpracovatelský průmysl

3,84

0,22

0,56

3,62

0,09

0,38

D. Výr.a rozv.el.a.j.energ

1,83

0,09

0,28

2,21

0,04

0,22

E. Zás.vodou;čin.s odpady

3,14

0,27

0,51

2,84

0,11

0,33

F. Stavebnictví
G. VO,MO;opravy
motor.voz.

3,50

0,25

0,63

3,18

0,08

0,43

3,14

0,11

0,38

2,58

0,04

0,23

H. Doprava a skladování

3,09

0,26

0,45

2,52

0,08

0,28

I. Ubyt.,strav.a pohost.

3,27

0,09

0,45

2,38

0,02

0,23

J. Info.a komunik.činnosti

1,50

0,01

0,14

1,31

0,01

0,10

K. Peněžnictví a pojišťov.

2,18

0,02

0,17

2,18

0,01

0,11

2

http://slovak.statistics.sk/
Definice průměrného procenta pracovní neschopnosti převzata z:
https://www.czso.cz/documents/10180/20567097/112712k4.pdf/659f1c3a-966d-41b4-927b79c015a7b15d?version=1.0
3
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L. Čin.v obl.nemovitostí

1,86

0,05

0,24

1,69

0,03

0,13

M. Profes.,věd.a tech.čin

1,80

0,04

0,22

1,77

0,02

0,15

N. Administr.a podpůr.čin.

3,99

0,14

0,43

2,58

0,04

0,23

O. Veř.spr. obrana;soc.zab

2,41

0,08

0,25

2,31

0,02

0,17

P. Vzdělávání

2,13

0,05

0,20

1,99

0,02

0,14

Q. Zdravotní a soc.péče

3,19

0,10

0,32

2,71

0,04

0,21

R. Kultur,zábav.a rekr.čin

2,16

0,07

0,26

1,88

0,02

0,15

S. Ostatní činnosti

2,88

0,04

0,28

2,04

0,01

0,13

Celkem

3,14

0,15

0,41

2,79

0,05

0,27

Zdroj: ČSÚ, Štatistický úrad SR

Graf: průměrné procento pracovní neschopnosti pro pracovní úraz, ČR a Slovensko,
r. 2014

Zdroj: ČSÚ, Štatistický úrad SR

1.4.4.

Dočasná pracovní neschopnost

V roce 2015 bylo 1 526 798 ukončených dočasných pracovních neschopností (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.
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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.

Tabulka: dočasná pracovní neschopnost podle vybraných diagnóz a pohlaví 1. 1. 31. 12. 2014
Ukončené případy DPN
Vybrané diagnózy

Počet

Z toho
muži

ženy

Délka trvání 1 DPN
Průměr

Z toho
muži

ženy

Nemoci pohybové soustavy

253 669 132 443 121 226

67,59 63,29

72,29

- nemoci páteře

168 582 87 105

81 477

64,64 59,71

69,90

- jiné nemoci pohybové soustavy 85 081 45 334

39 747

73,45 70,16

77,20

Úrazy, otravy

165 566 111 389 54 177

51,91 50,66

54,48

Celkem

1 285 642 617 850 667 792

44,76 42,29

47,04

Zdroj: ÚZIS

Úrazy ošetřené na chirurgiích v roce 2013

Z celkového počtu prvních ošetření na chirurgiích, která přeneseně představují
počty léčených pacientů, zhruba jednu třetinu tvořily ošetřené úrazy (tj. cca
1,8 mil.). V přepočtu na obyvatele došlo k nárůstu z počtu 165,5 na 170,1
ošetřených úrazů na tisíc obyvatel v roce 2013. Kromě ostatních úrazů (35,8 %) činil
podíl domácích úrazů 22,3 % (399 558 úrazů), sportovních úrazů 19,8 % (354 635
úrazů), pracovních/školních úrazů 14,0 % (celkem 249 482) a podíl dopravních
úrazů 8,1 % (celkem 144 055). Zaznamenáno bylo celkem 425 494 zlomenin.
Přibližně každý čtvrtý úraz měl za následek zlomeninu. Tento podíl je dlouhodobě
stabilní.
Ve věkové skupině 0–14 let bylo v roce 2013 ošetřeno celkem 313 429 úrazů, což
představovalo meziroční pokles o 0,6 %. Ve věkové skupině adolescentů (15–19 let)
bylo v roce 2013 evidováno 230 614 úrazů, což znamená pokles o 2,6 % proti
předchozímu roku. V nově sledovaných věkových skupinách 20–64 let a 65 a více let
bylo v roce 2013 evidováno celkem 973 763, respektive 269 969 úrazů. V kategorii
20 a více let bylo ošetřeno v součtu 1 243 732 úrazů (tj. o 4,6 % více oproti roku
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2012). Při sledování počtu úrazů podle pohlaví převažovali u všech druhů úrazů ve
všech věkových skupinách muži nad ženami, a to v průměru 1,3násobně. Ze všech
cca 1,8 mil. ambulantně ošetřených úrazů tvořily úrazy vzniklé v souvislosti s užitím
alkoholu nebo drog méně než 3,0 % (celkem 45 161 úrazů; 5,0 % z nich úrazy
spojené s užíváním drog).

Tabulka: činnost oboru chirurgie - druhy úrazů (r. 2013)

Zdroj: Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013, ÚZIS
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Pracovní/školní úrazy
Tabulka: činnost oboru chirurgie – pracovní/školní úrazy podle věku zraněné osoby
(r. 2013)

Zdroj: Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013, ÚZIS

Poznámka k možnosti kvalifikovanému odhadu nevykazovaných pracovních
úrazů
Pracovním cílem řešitelského týmu je dlouhodobě sledovat vývoj pracovní úrazovosti
s přihlédnutím k dostupným statistickým zdrojům a tyto statistiky vzájemně porovnat.
Vzájemně však tyto řady nejsou vždy zcela srovnatelné, neboť některé z nich
nezachycují celé sledované období. Vedle sebe postavené údaje o počtech
případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy na jedné straně a případy
prvních chirurgických ošetření, případně hospitalizací, v souvislosti s úrazem
při výkonu práce, na straně druhé dávají možnost pohledu na míru pracovní
úrazovosti z více stran a dříve vyčíslené závěry o větší či menší míře klesající
úrazovosti v České republice potvrdit nebo vyvrátit. V posledních letech je možné
získat například data o počtu ošetřených úrazů na chirurgických ambulancích
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v různých věkových kategoriích (věkové kategorie se v průběhu času mění). Na
základě procentního podílu úrazů těchto nově sledovaných věkových kategorií
z celkového počtu úrazů jsou dopočteny úrazy i za předchozí roky.
Z uvedených porovnání vykazovaných a dostupných statistik lze konstatovat, že
počty ošetřených úrazů na chirurgických ambulancích popřípadě hospitalizovaných
osob v souvislosti s úrazy, nevykazují tak významný a očekávaný procentní pokles
v absolutním počtu osob ani v relativních ukazatelích a nelze jej proto očekávat ani
v praxi u úrazů pracovních. Naopak je reálné předpokládat, že některé pracovní
úrazy nejsou jako pracovní vykazovány a do příslušných statistik se
nedostávají. Jelikož sledujeme časovou řadu od roku 2001, je třeba brát v úvahu
také nemalé metodické i legislativní změny, které se během daného období promítaly
do statistik o úrazovosti. Přesto se domníváme, že porovnání základních údajů
s příslušnými dopočty poukazuje na nemalé procento pracovních úrazů, které
jsou zatajovány a ve statistikách se jako pracovní vůbec neobjevují.

Tabulka: porovnání statistik úrazovosti a odhad nevykazovaných PÚ
rozdíl = celkem mínus
(dětí 0-14 + 15-19)

ÚZIS
úrazy
celkem
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1 681 741
1 776 050
1 806 886
1 824 015
1 841 339
1 855 697
1 794 213
1 649 519
1 640 975
1 661 721
1 696 419
1 739 243

pracovní a
školní

231 299
256 697
255 626
257 618
268 830
275 139
259 969
234 544
228 154
231 109
236 438
250 169

ostatní

971 908
1 002 159
1 042 247
1 038 291
1 027 825
1 032 808
1 007 986
918 874
923 575
926 192
962 865
985 321

školní (0-14 ostatní (0-14
let)
let)

70 225
82 279
78 656
79 546
84 245
83 731
81 921
69 435
57 727
51 249
54 659
57 266

232 650
226 584
227 663
211 473
208 068
211 913
203 111
182 718
152 590
156 402
165 396
164 089

pracovní
(školní) *

121 753
130 780
133 514
134 277
138 884
144 634
133 853
125 237
137 691
141 882
141 089
151 372

ostatní **

632 348
665 338
699 937
712 606
706 696
707 286
693 997
635 080
673 426
658 749
688 511
714 551

ČSÚ
případy PN
pro PÚ

případy PN
pro ost.
úrazy

93 280
90 867
83 019
81 688
82 042
82 296
77 233
71 281
50 173
51 678
47 111
44 108

162 713
165 143
156 647
136 513
136 560
142 145
130 526
112 634
85 774
85 253
77 115
115 434

rozdíl (ÚZIS
pracovní - (ČSÚ
PÚ s PN + bez
PN))

PÚ bez
následné
PN

27 555
28 997
29 243
28 806
28 650
23 158
25 192
25 528
***

28 473
39 913
50 495
25 034
27 845
33 095
27 814
25 306
64 360
65 012
68 450
81 736

Zdroj: ÚZIS, ČSÚ, dopočet VÚBP, v.v.i.
* podíl věkové kategorie 15-19 let na celkovém počtu pracovních a školních úrazů v letech 2009 2011 byl 14 – 17 %, odhad pro roky 2001 - 2008 počítán s 17 %
** podíl věkové kategorie 15-19 na celkovém počtu ostatních úrazů v letech 2009 - 2011 byl okolo
11%, odhad pro roky 2001 - 2008 počítán s 11%
*** pro rok 2012 byly do výsledného rozdílu započítány PÚ bez následné PN z hodnotou roku 2011
(pro 2012 data nedostupná)

V roce 2013 bylo zdravotnickými zařízeními vykázáno 136 100 prvních ošetření
pracovních úrazů ve věkové kategorii 20-64 let. Dle oficiálních statistik bylo v roce
2013 v České republice nově hlášeno celkem 42 927 případů pracovní
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neschopnosti pro pracovní úrazy. Přitom většina, 42 355 pracovních úrazů, byla
spojena s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny.

Ve výše uvedené tabulce dopočtený rozdíl pracovních úrazů ze statistik ÚZIS oproti
značně klesajícímu počtu případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz podle
výkazu statistik pracovní neschopnosti dle ČSÚ (s připočtenými počty pracovních
úrazů bez následné PN) je promítnut v posledním sloupci tabulky. Proč jsou
rozdíly tak veliké a jak moc se zde odráží vliv legislativy, změny metodik, strach
zaměstnanců o své místo a přístup zaměstnavatelů jsou otázky, které je možné
více prozkoumat a hledat další souvislosti týkající se celkového přístupu k oblasti
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Desetitisíce zatajovaných a nevykazovaných
úrazů je značně velké číslo, za kterým je třeba vidět jednotlivé zaměstnance
s konkrétními následky pracovních úrazů.

1.4.5.

Invalidita

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,

47
VÝSTUPNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 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.
Tabulka: struktura invalidních důchodů byla v roce 2013 následující:
Stupeň
Vyplácené důchody v roce 2013 (počet)
z toho nově přiznané

Celkem
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: vyplácené invalidní důchody, kapitola MKN-10, v roce 2013:
Vyplácené invalidní důchody v roce 2013 podle
kapitol MKN-10 (počet)
Kapitola MKN-10
Celkem
v%
v%
z toho nově
přiznané
XIII. Nemoci svalové,
kosterní soustavy a pojivé
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tkáně

122 781

28,3

7 425

26,7

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

XIX. Poranění a otravy

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.
Závěrem tohoto bloku informací 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).

1.4.6.

Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce

Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů práce jsou orgány státní
správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích
z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci. Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) je řízen Ministerstvem práce
a sociálních věcí. Kromě kontrol patří k základním úkolům Úřadu i inspektorátů
poradenská, konzultační a osvětová činnost. Hlavním cílem práce Úřadu
a inspektorátů je prevence, tedy snaha o předcházení negativním jevům – pracovním
úrazům, nemocem z povolání a haváriím technických zařízení – a snaha o co
nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů, pokud k nim dojde.
V odůvodněných případech mohou orgány inspekce práce přistupovat k represi
a ukládat pokuty za spáchání přestupku nebo správního deliktu. Činnost Úřadu
a inspektorátů se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
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V roce 2013 byla činnost zaměřena do následujících oblastí:
I. Bezpečnost práce ve stavebnictví
Celkem bylo zkontrolováno 1 233 kontrolovaných subjektů. Bylo provedeno 1 387
kontrol, při kterých bylo zjištěno 4 012 nedostatků. Za správní delikty zjištěné při
kontrolách bylo uloženo celkem 176 pokut o celkové výši 4.274.000 Kč.

II. Kontrola zaměstnavatelů s vozovým parkem
Při plnění tohoto úkolu bylo oblastními inspektoráty práce provedeno 377 kontrol
u 371 subjektů. Při těchto kontrolách bylo zjištěno 1 428 porušení právních předpisů
ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci při provozování dopravy. V 12,4 %
případů nebyly kontrolou zjištěny žádné nedostatky. Dopravcům bylo uloženo celkem
48 pokut v celkové výši 3.766.000 Kč.

III. Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích
a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více.
V rámci plnění tohoto úkolu bylo v roce 2013 provedeno celkem 4 083 kontrol
u 4 012 subjektů. Při těchto kontrolách bylo zjištěno 14 343 nedostatků. Nejčastěji
zjišťované nedostatky se týkaly nedodržování ustanovení zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dále NV č. 101/2005 Sb.,
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů. Z celkového počtu zjištěných nedostatků bylo ve
11 486 případech uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků podle § 7
odst. 1 písm. k) zákona o inspekci práce. Ve 2 857 případech zjištěných nedostatků
nebylo opatření vydáno, protože nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly.
V 1 případě byl vyřazen stroj z provozu a v 1 případě byl vydán zákaz provádění
činnosti (užívání nebezpečného postupu práce). Za správní delikty a přestupky bylo
uloženo kontrolovaným subjektům celkem 200 pokut ve výši představující celkovou
částku 4.588.000 Kč. S ohledem na skutečnost, že v rámci úkolu bylo kontrolováno
4 012 subjektů, bylo k uložení sankce přistoupeno u 200 subjektů, tj. u 5,0 %
z celkového počtu kontrolovaných subjektů.
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Další oblasti (kromě bodu X a XI) jsou uvedeny pouze pro celkový přehled:
IV. Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před
úrazem elektrickým proudem
V. Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení
a uchopení břemen
VI. Bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením na
provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových
stanic včetně tlakových nádob
VII. Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi
VIII. Prevence BOZP při přípravě a provádění staveb
IX. Kontrola dodržování BOZP ve zdravotnických zařízeních se zaměřením na
všeobecnou bezpečnost a elektrická zařízení
X. Kontrola systému BOZP v zemědělství
V rámci plnění tohoto úkolu bylo oblastními inspektoráty práce provedeno celkem
325 kontrol, tj. v podstatě stejný počet kontrol jako v předešlém roce. Bylo
zkontrolováno celkem 325 subjektů, z toho byla ve 35 případech provedena kontrola
u fyzických osob. Při všech kontrolách bylo zjištěno celkem 1 508 nedostatků.
Z celkového počtu provedených kontrol pouze v 19 případech nedostatky zjištěny
nebyly. Pokud jde o počet zjištěných nedostatků u jednotlivých subjektů, připadá
přibližně 5 nedostatků na kontrolovanou osobu. Zemědělským subjektům bylo
uloženo celkem 32 pokut v celkové výši 662.000 Kč.
XI. Dodržování bezpečnosti práce při manipulaci a skladování dříví
V roce 2013 bylo provedeno 95 kontrol u 92 subjektů. Výběr subjektů ke kontrole byl
proveden na základě místních znalostí regionu u 66 právnických osob a u 26
fyzických osob. Při těchto kontrolách bylo zjištěno 231 porušení právních předpisů ve
vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Z celkového počtu zjištěných
porušení, bylo v 196 případech uloženo podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o inspekci
práce opatření k odstranění zjištěných nedostatků. V rámci plnění tohoto úkolu byly
navrženy ve smyslu zákona 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 2 pokuty
v celkové částce 65.000 Kč.
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XII. Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
XIII. Program „Bezpečný podnik“
XIV.

Kontrola

dodržování

pracovněprávních

předpisů

na

základě

podnětů

směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti
XV. Kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti
XVI. Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců. Mimořádné kontrolní
akce zaměřené na oblast nelegální práce
XVII. Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů na úseku agenturního
zaměstnávání a vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb v členských zemích
EU
XVIII. Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast pracovních vztahů a podmínek

Výsledky kontrolních činností provedených inspekcí práce v letech 2005 – 2013
Bezpečnost práce ve stavebnictví
Rok

Počet
subjektů

Počet
kontrol

Počet
Počet
Celková
zjištěných uložených výše pokut
nedostatků pokut
(Kč)

2013

1233

1387

4012

176

4 274 000,-

2012

1246

1 386

3692

178

4 455 500,-

2011

790

842

2389

80

2 129 000,-

2010

1195

1229

4136

122

2 584 000,-

2009

1185

1219

3826

146

3 413 306,-

2008

1065

1101

6705

148

3 976 526,-

2007

1069

1117

6426

231

4 242 667,-

2006

960

1024

3308

67

1 085 866,-

2005

931

1646

6904

57

-
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Kontrola zaměstnavatelů s vozovým parkem
Počet
Počet
Celková
Počet
Počet
Rok
zjištěných uložených výše pokut
subjektů
kontrol
nedostatků pokut
(Kč)
2013

371

377

1428

48

3 766 000,-

2012

331

337

1 445

64

3 023 000,-

2011

350

352

1382

25

906 360,-

2010

452

-

1046

52

1 418 845,-

2009

523

-

982

42

870 000,-

2008

611

689

2761

112

3 178 715,-

2007

498

564

2403

95

1 628 583,-

2006

487

576

2763

49

928 000,-

2005

357

422

2968

-

-

Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních
podnicích
Počet
Počet
Celková
Počet
Počet
Rok
zjištěných uložených výše pokut
subjektů
kontrol
nedostatků pokut
(Kč)
2013

4012

4083

14 343

200

4 588 000,-

2012

6089

6173

19 995

369

9 428 000,-

2011

3349

3422

13 622

174

5 092 000,-

2010

4736

4836

21 332

334

7 443 000,-

2009

5292

5417

22 807

324

7 720 000,-

2008

4966

5096

21 712

376

7 512 659,-

2007

4944

5029

22 333

409

6 352 207,-

2006

5984

6331

28 322

149

1 551 662,-

2005

5491

5614

30 410

38

-
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Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před
úrazem elektrickým proudem
Počet
Počet
Celková
Počet
Počet
Rok
zjištěných uložených výše pokut
subjektů
kontrol
nedostatků pokut
(Kč)
2013

-

737

3009

34

569 000,-

2012

-

821

2959

44

1 055 000,-

2011

-

152

520

8

90 000,-

2010

625

629

2328

31

589 000,-

Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení
a uchopení břemen
Počet
Počet
Celková
Počet
Počet
Rok
zjištěných uložených výše pokut
subjektů
kontrol
nedostatků pokut
(Kč)
2013

578

610

1768

27

1 395 000,-

2012

425

457

957

11

631 000,-

2011

560

-

1371

25

1 051 000,-

2010

475

-

1479

32

961 000,-

Bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení
Rok

Počet
subjektů

Počet
kontrol

Počet
Počet
Celková
zjištěných uložených výše pokut
nedostatků pokut
(Kč)

2013

963

3296

51

1 055 000,-

2012

169

509

12

215 000,-

2011

228

240

590

11

189 000,-

2010

470

477

1842

32

639 000,-
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Bezpečnost práce v zemědělství
Rok

Počet
subjektů

Počet
kontrol

Počet
Počet
Celková
zjištěných uložených výše
nedostatků pokut
pokut
(Kč)

2013

325

325

1508

32

662 000,-

2012

320

344

1264

21

495 000,-

2011

219

225

1023

15

350 000,-

1.5.

Rizikovost ekonomických činností CZ-NACE (oddíly)

V návaznosti na metodiku „Rizikovost ekonomických činností“, kde byly za použití
vybraných ukazatelů vypočteny sumy pro stanovení pořadí rizika jednotlivých sekcí
a oddílů ekonomických činností, byly dále stanoveny 4 kategorie míry rizika podle
výsledného pořadí sumy rizikovosti. Přehled v následujících tabulkách udává
jednotlivé oddíly CZ-NACE nejprve v pořadí od velmi vysokého rizika (kategorie 4,
značené červeně) po oddíly s nízkým rizikem (kategorie 1, značené zeleně). Druhý
přehled zachycuje rizikovost jednotlivých oddílů oborů ekonomických činností v rámci
každé ze sekcí CZ-NACE.

kategorie rizikovosti
4

velmi vysoké riziko

3

vysoké riziko

2

mírné riziko

1

nízké riziko

Poznámka: Sekce B a příslušné oddíly CZ-NACE (Těžba a dobývání) není z důvodu statisticky
nekompletních dat do finálních zpracování zařazena. Ve statistikách ČSÚ není obsažena potřebná
celá časová řada (uváděno - individuální data,i.d.).
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sekce

Skupina 4: obory ekonomických činností s velmi vysokou mírou rizika
CZ_NACE

C

16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork., prout. a slam. výr., kromě nábytku

C

24 Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; slévárenství

F

41 Výstavba budov

A

01 Rostl. a živ. výroba, myslivost a souv. čin.

C

31 Výroba nábytku

C

13 Výroba textilií

C

10 Výroba potravin. výr., nápojů a tabákových výr.

C

25 Výroba kovových konstrukcí a kovoděl. výr., kromě strojů a zařízení

F

42 Inženýrské stavitelství

C

23 Výroba ost. nekovových minerál.výrobků

N

81 Činnosti souv. se stavbami a úpravou krajiny

E

38 Shromažď., sběr a odstraň. odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

F

43 Specializované stavební činnosti

C

17 Výroba papíru a výrobků z papíru

C

22 Výroba pryžových a plastových výrobků

C

15 Výroba usní a souvis. výrobků

A

02 Lesnictví a těžba dřeva

sekce

Skupina 3: obory ekonomických činností s vysokou mírou rizika

C

CZ_NACE
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

Q 87 Pobytové služby sociální péče
H

49 Pozemní a potrubní doprava

C

28 Výroba strojů a zařízení

C

32 Ostatní zpracovatelský průmysl

C

30 Výroba ostat. dopravních prostředků a zařízení

H

53 Poštovní a kurýrní činnosti

C

27 Výroba elektrických zařízení

C

33 Opravy a instalace strojů a zařízení

C

14 Výroba oděvů

A

03 Rybolov a akvakultura

N

80 Bezpečnostní a pátrací činnosti

C

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
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sekce

Skupina 2: obory ekonomických činností s mírným rizikem
CZ_NACE

E

37 Činnosti související s odpadními vodami

H

52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

C

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

C

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

G 45 Velkobchod, maloobchod a opravy motor. vozidel
G 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
S

96 Poskytování ostatních osobních služeb

I

56 Stravování a pohostinství

Q 86 Zdravotní péče
C

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmac. přípravků

Q 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
E

36 Shromažďování, úprava a rozvod vody

C

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

N

77 Činnosti v oblasti pronájmu a operat. leasingu

N

78 Činnosti související se zaměstnáním

H

50 Vodní doprava

I

55 Ubytování

R

93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

sekce

Skupina 1: obory ekonomických činností s nízkou mírou rizika
CZ_NACE

G 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
N

82 Administ., kancel. a jiné podpůrné čin. pro podnikání

S

95 Opravy počítačů a výr. pro osobní potřebu a přev. pro domácnost

M

74 Ostatní profesní, vědecké a tech. činnosti

R

90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

L

68 Činnosti v oblasti nemovitostí

D

35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu

K

66 Ostatní finanční činnosti

H

51 Letecká doprava

O 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
M

73 Reklama a průzkum trhu

E

39 Sanace a jiné činnosti souvis. s odpady

R

91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a j. kult. zařízení

M

75 Veterinární činnosti

M

71 Architekt. a inženýr. činnosti; tech. zkoušky a analýzy

S

94 Činnosti org. sdruž. osoby za účelem prosaz. spol. zájmů

N

79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a souv. činnosti

R

92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

P

85 Vzdělávání

M

69 Právní a účetnické činnosti

M

70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

J

60 Tvorba programů a vysílání

J

58 Vydavatelské činnosti

J

61 Telekomunikační činnosti

J

59 Čin. v oblasti filmů, videozáznamů a tel. programů, pořiz. zvuk nahr. a hudeb. vydav. čin.

K

65 Pojištění, zajištění a penz. financ., kromě povin. soc. zabezp.

M

72 Výzkum a vývoj

K

64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzij. financování

J

63 Informační činnosti

J

62 Činnosti v oblasti informačních technologií
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Přehled rizikovost podle sekcí a příslušných oddílů CZ-NACE

sekce

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
CZ_NACE

A

01 Rostl. a živ. výroba, myslivost a souv. čin.

A

02 Lesnictví a těžba dřeva

RIZIKOVOST

4
4

4
4

sekce

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
CZ_NACE

C

16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork., prout. a slam. výr., kromě nábytku

C

24 Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; slévárenství

C

31 Výroba nábytku

C

13 Výroba textilií

C

10 Výroba potravin. výr., nápojů a tabákových výr.

C

25 Výroba kovových konstrukcí a kovoděl. výr., kromě strojů a zařízení

C

23 Výroba ost. nekovových minerál.výrobků

C

17 Výroba papíru a výrobků z papíru

C

22 Výroba pryžových a plastových výrobků

C

15 Výroba usní a souvis. výrobků

C

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

C

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

C

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmac. přípravků

C

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

RIZIKOVOST

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2

sekce

SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

D

CZ_NACE
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu

RIZIKOVOST

1

1

sekce

SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY
A SANACEMI
CZ_NACE

E

38 Shromažď., sběr a odstraň. odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

E

37 Činnosti související s odpadními vodami

E

36 Shromažďování, úprava a rozvod vody

E

39 Sanace a jiné činnosti souvis. s odpady

RIZIKOVOST

4
2
2
1

4
2
2
1

sekce

SEKCE F – STAVEBNICTVÍ
CZ_NACE

F

41 Výstavba budov

F

42 Inženýrské stavitelství

F

43 Specializované stavební činnosti

RIZIKOVOST

4
4
4

4
4
4

sekce

SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
CZ_NACE

G 45 Velkobchod, maloobchod a opravy motor. vozidel
G 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
G 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
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RIZIKOVOST

2
2
1

2
2
1

sekce

SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
CZ_NACE

H

52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

H

50 Vodní doprava

H

51 Letecká doprava

RIZIKOVOST

2
2
1

2
2
1

sekce

SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
CZ_NACE

I

56 Stravování a pohostinství

I

55 Ubytování

RIZIKOVOST

2
2

2
2

sekce

SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
CZ_NACE

J

60 Tvorba programů a vysílání

J

58 Vydavatelské činnosti

J

61 Telekomunikační činnosti

J

59 Čin. v oblasti filmů, videozáznamů a tel. programů, pořiz. zvuk nahr. a hudeb. vydav. čin.

J

63 Informační činnosti

J

62 Činnosti v oblasti informačních technologií

RIZIKOVOST

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

sekce

SEKCE K - PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
CZ_NACE

K

66 Ostatní finanční činnosti

K

65 Pojištění, zajištění a penz. financ., kromě povin. soc. zabezp.

K

64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzij. financování

RIZIKOVOST

1
1
1

1
1
1

sekce

SEKCE L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

L

CZ_NACE
68 Činnosti v oblasti nemovitostí

RIZIKOVOST

1

1

sekce

SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
CZ_NACE

M

74 Ostatní profesní, vědecké a tech. činnosti

M

73 Reklama a průzkum trhu

M

75 Veterinární činnosti

M

71 Architekt. a inženýr. činnosti; tech. zkoušky a analýzy

M

69 Právní a účetnické činnosti

M

70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

M

72 Výzkum a vývoj
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RIZIKOVOST

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

sekce

SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
CZ_NACE

N

81 Činnosti souv. se stavbami a úpravou krajiny

N

77 Činnosti v oblasti pronájmu a operat. leasingu

N

78 Činnosti související se zaměstnáním

N

82 Administ., kancel. a jiné podpůrné čin. pro podnikání

N

79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a souv. činnosti

RIZIKOVOST

4
2
2
1
1

4
2
2
1
1

sekce

SEKCE O - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
CZ_NACE

O 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

RIZIKOVOST

1

1

sekce

SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ

P

CZ_NACE
85 Vzdělávání

RIZIKOVOST

1

1

sekce

SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
CZ_NACE

Q 86 Zdravotní péče

RIZIKOVOST

2
2

Q 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby

2
2

sekce

SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
CZ_NACE

R

93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

R

90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

R

91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a j. kult. zařízení

R

92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

RIZIKOVOST

2
1
1
1

2
1
1
1

sekce

SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI
CZ_NACE

S

96 Poskytování ostatních osobních služeb

S

95 Opravy počítačů a výr. pro osobní potřebu a přev. pro domácnost

S

94 Činnosti org. sdruž. osoby za účelem prosaz. spol. zájmů
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RIZIKOVOST

2
1
1

2
1
1

1.6.

Rizikovost podle profesí a vykonávaných činností

V souladu se stanovením rizikovosti ekonomických činností je možné porovnat
pravidla stanovování rizik pro jednotlivé profese a činnosti, jak jsou používány při
sazbách pojištění osob přímo pojišťovnami. Na základně zařazení profesí do
jednotlivých rizikových skupin největších pojišťoven v ČR byl sestaven následující
přehled:
Riziková skupina 4 – nejvyšší extrémní riziko úrazu:
_________________________
Vojenský pilot, záchranář v hlubinných dolech, tělesná stráž, zásahová jednotka.

Riziková skupina 3 - činnosti s vysokým rizikem úrazu:
_________________________
artista, asistent artisty (účast na artistické produkci), báňský úpravář, báňský záchranář, bezpečnostní technik
dolů, bezpečnostní složky (mimo zásahových jednotek, tělesné stráže, příslušníků skupin zvláštního, nasazení a
vojsk OSN), deratizátor, dělník hutní výroby, druhovýroby, dělník chemické výroby, dělník na povrchu hornických
provozů, dělník povrchové těžby, dělník železničních překladišť, detektiv, dispečer důlní výroby, dopravář důlní
kolejové dopravy, dozorce, dozorce vězeňské stráže, důlní elektromontér, důlní geomechanik, důlní měřič, důlní
revírník, důlní zámečník, elektrikář (práce s vysokým napětím a/nebo ve výškách), fasádník, hasič, všechny
profese, horník, horník - dělník, horník povrchové těžby, horník v hlubinném dolu, horský průvodce, horská
záchranná služby, hutník neželezných kovů, hutník vysokopecař, chemik, chemik farmaceutické výroby, chemik
tukového průmyslu a kosmetiky, kalič, kaskadér, koksař, kominík, kriminalista (policejní inspektor), rada, krotitel
zvěře, laborant - chemik, letecký personál na palubě dopravního letadla - všechny funkce, lékař záchranné
služby, lešenář, letuška (malé či střední dopravní letadla), mechanik důlního úseku, nositel zbraně v zaměstnání,
ošetřovatel koní, pilot (malé či střední dopravní letadlo do 100 osob), pokrývač, policista, potápěč (s dýchacím
přístrojem), požárník, pracovník s výbušninami, pracovník v hlubinném dole, pracovník ve vězeňské službě,
pracovník ve výškách (včetně použití závěsné lávky, sedačky nebo lana, v nucených polohách bez pracovních
plošin, z provazových žebříků apod.), profesionální sportovec, protiprašný technik v dole protiprůtržový technik v
dole, pyrotechnik, revizor komínů - inženýr, řidič důlních mechanismů, slévač, směn. technik báň. zachr. služby,
speleolog, steward (malé či střední dopravní letadlo), strážník obecní policie, strážný justiční stráže, strážný
vězeňské stráže, strojník báňského zařízení, střelmistr, šermíř (historický šerm), tavič, technik důlní degazace a
klimat., technik trhacích prací, technik větrání dolu, tovární jezdec, tunelář, valcíř, vedoucí důlního úseku, velitel
báňského záchran. sboru, voják z povolání (velitelé, činnosti v terénu), výbušninář, výbušninářský dělník,
výhybkář, výškový specialista, záchranář, záchranář (horská služba apod. vyjma hlubinného dolu), zdravotnický
záchranář, zkušební a zalétávací pilot, železniční posouvač, žokej.

Riziková skupina 2 - těžší výrobní a manuální činnosti nebo činnosti se
zvýšeným rizikem:
_________________________
agronom, archeolog, asanátor, asfaltér, asistent artisty (bez účasti na artistické produkci), autojeřábník,
automechanik, balič, bagrista, baletka, barvíř, bednář a obalář, betonář, bezpečnostní pracovník, biotechnik
lihovarské výroby, brašnář, brusič, brusič kovů, brusič skla, brusič technického kamene, brzdař, celulózař, cestář,
cínař, cvičitel, cvičitelka, cukrovarník, čalouník, člen baletního a tanečního sboru, dealer, desinfektor, deratizátor,
dělník (mimo činnost v II. RS), dlaždič, dojič, dozorce výhybek, dřevomodelář, dřevorubec, elektrikář,
elektrodůstojník, elektrokeramik, elektromechanik, elektromontér, elektrotechnik, elektrouhlíkářský dělník,
expediční pracovník (obsluha zařízení), formovač stavební kameniny, frézař, galvanizér, geodet, geolog, gumař,
hajný, hasič, hlídač, horník v povrchových dolech, hrobník, chemik, chemik prádelen a čistíren, chirurgický
nástrojař - výroba, chovatel koní - jezdec, chovatel ohrožených druhů zvířat, chovatel velkých zvířat, inspektor
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bezpečnostní služby, instalatér, instruktor bezpečnostní služby, izolatér, jeřábník, justiční stráž, kabelář, kameník,
kamnář, karosář, kartáčník, keramik, klempíř, kloboučnický plsťař, knihař, kočí, konzervář, kominík, kopáč, korkář,
korunkář, kotlář, košíkář, kovář a podkovář, kovář a zámečník, kovoobráběč, kovolijec a cizelér, kovotlačitel,
koželuh, kožešnický dělník, kožešník, krejčí, krmič, krupiér, kuchař, kulisák, kurýr, laborant, lakýrník, lanovkář,
leptař, leptař skla, lesník, lesní dělník, lesní mechanizátor, lesník, lešenář, letuška, letecký mechanik, lisař,
litograf, loďař, lodní doprava - říční i námořní - všechny profese, loutkář, malíř a natěrač, malíř pokojů - tapetář,
manažer bezpečnostní služby, manipulační dělník, mechanik (mimo jemného mechanika), mechanik báňské
záchr. služby, mechanik motor. lokomotiv a vozů, mlékař, mlynář, mlynář korku, montážník, montážník v
polygrafii, montér, montér kabelových sítí, montér plynovodů, montér železničních telekom. vedení, motorář a
strojník, myč oken, myslivec, námořník, nástrojář, natěrač - lakýrník, notograf, nožíř, obchodní cestující, obchodní
zástupce (řidič), obkladač, obráběč, obráběč kovů, obsluha strojů a zařízení, obuvník, operátor bezpečnostní
služby, operátor farmaceutických skladů, opravář, opravář zemědělských strojů, ortopedický obuvní, ošetřovatel
zvířat, ošetřovatel koní, ošetřovatel ohrožených druhý zvířat, osvětlovač, památkář, papírenský knihař, papírník,
pasíř, písař, pečivář, pekař, perforatér, pilníkář, pivovarník, pilot letadla, plastikář, plavčík, pletař, pletař lan,
plynař, podlahář, pohraniční stráž, pokrývač, policista (se zbraní), popelář, porybný, poříčný, potrubář,
posunovač, poštovní doručovatel, požární rada, požární referent, pracovník bezpečnostní agentury, pracovník na
pile, pracovník technických služeb, pracovník v dopravě, pracovník ve filmovém oboru, pracovník v hutnictví,
pracovník v chemickém průmyslu, pracovník v lehkém i těžkém průmyslu, pracovník v povrchovém dole,
pracovník ve strojírenství, pracovník v zemědělství, pracovnice erotických služeb, pracovník prádelen a čistíren,
pracovník lidové techn. zábavy, pracovník ochrany živ. prostředí, pracovník pohřební služby (mimo
administrativy), pracovník ve strojovně, promítač, provozní, přadlák, přadlena, práškový metalurg, překližkář,
převozník, přístavní dělník, provozní těžař ropy a plynu, provozní zámečník, průmyslový drůbežář, průmyslový
tabákář, prýmkař, puškař, radiodůstojník, rákosář, rámař, rašelinářský dělník, razítkář, reportér, restaurátor,
rozhodčí (sportovní), rozhodčí, rozmnožovač, rybář, rytec kovů, rytec skla, rytec tisk. a razících válců, řezač skla,
řezbář, řezník, řezník a uzenář, řidič (profesionální), sazeč, sedlář, seřizovač, signalista, síťovačka, skladník,
skladník (obsluha zařízení), sklář, sklenář, sklenář a vitrážista, sládek, sladovník, slévač, slévárenský dělník,
smaltér, sólista baletu, soustružník, soustružník kovů, speditér, stavěč dekorací a cirkus. zařízení, stavař,
stavbyvedoucí, statik, stereotypér, steward, stěhovák, stolař, strážný (venkovní služba), strážný, strojmistr,
strojník, strojvedoucí, strojní vyšívačka, strojník energet. zařízení, strojník kafilerní výroby, strojník sklářských
zařízení, strojník plynárenský, strojník výroby izolačních pásů, strojník výroby krmiv, strojvedoucí, studnař,
svářeč, svářeč kovů, svrškař, šéfkuchař, šička, škrobař, švadlena, švec, štukatér a kašér, taxikář, tanečník, tavič,
taxikář, tažeč, technik, technických plsťař, technik požární ochrany, tesař, tiskař, tkadlec, tkadlec (strojové tkaní),
tkadlec kovových tkanin, topenář, topič, traťový dělník, traťový strojník, trenér, trenér (sportovní), truhlář, tužkař,
tunelář, učitel autoškoly, údržbář, úpravář usní, uzenář, vahař, vakuář, valcíř, vazač břemen, vážný vedoucí
posunu, včelař, veterinář, veterinární lékař, veterinář pro velká zvířata, vinař, voják z povolání (administrativní
činnost), voják (se zbraní), vlekař, vrátný, vrtač, vulkanizér, vydělávač kožešin, vykladač vogónů, vykonavatel
exekuce, výpravčí, výrobce audionosičů, výrobce dřev. a bižuter. předmětů, výrobce dřevařských polotovarů,
výrobce knoflíků, výrobce kuřáckých potřeb, výrobce netkaných textilií, výrobce pružin, výrobce spojovacích
součástí, výrobce sportovních potřeb, výrobce zápalek, vysekávač usní, vyšetřovatel (administrativní činnosti),
výtahář, zahradník, záchranář (zdravotní, sanitka, mimo hlubinného dolu), zámečník, zásobovač, závozník,
zedník, zemědělec, zeměměřič, geodet, značkař, zoolog, zootechnik, zpracovatel papíru, zušlechťovač,
zušlechťovač textilií, zvonař, železničář.

Riziková skupina 1 s nejnižším rizikem – činnosti duševní, řídící,
administrativní; lehké manuální činnosti, u kterých je riziko úrazu srovnatelné s
nevýrobní činností:
_________________________
administrativní pracovník, administrátor distribuce tisku, advokát, agronom (plodinář), animátor, aranžér, architekt,
archivář, asistent, asistent hygienické služby, asistent střihu filmu, astrolog, astronom, auditor, barman, baštýř,
bezpečnostní technik, bibliograf, brašnář, burzovní makléř, celní úředník, celník, cukrář, cukrovinkář, čalouník a
dekoratér, číšník, člen orchestru, pěveckého sboru, dámská krejčová, daňový poradce, defektoskopický technik,
dekoratér, delegát, deštníkář, dialogista, dílenský plánovač, diplomatický technik, diplomat, dirigent, diskžokej,
dispečer, dispečer letecké dopravy, dispečer rozvodu elektrické energie, dispečer tech. provozu telekomunikací,
dispečer železniční dopravy, dokumentátor, domovník, doručovatel, dozorce depa, dozorční v metru, dozorce
spádoviště, dozorčí provozu, přepravy, dramaturg, dražebník, důchodce, duchovní církví a náboženských
institucí, ekolog, ekonom, elektrodispečer, elektronik, energetik, evident fakturant, expedient, expediční
pracovník (administrativa), farmaceut, farmaceutický laborant, filmový architekt, filmový asistent, filmový
dramaturg, finančník, fázař, finišér, fotograf, fotolaborant, fotoreportér, garderobiér, geodet, geofyzik, grafik,
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herec, historik, hlasatel, hlídač, hodinář, holič, hospodyně, hosteska, hotelový zřízenec, hradlář, hrázný,
hudebník, hygienik, choreograf, chovatel drobného zvířectva, chůva, informátor, informatik, inkasista, inspektor,
inspektor ochrany přírody, inspektor telekomunikací, inspicient, instruktor a metodik výcviku zvířat,
instrumentalista, inventurník, jednatel, jemný mechanik, jezný, kadeřnice, kadeřník, kalkulant, kameraman,
kariérní diplomat, kartograf, klapka, klenotník, kloboučník, kněz, knihař - restaurátor, knihovník, kolorista,
komandující (na železnici) komentátor, koncertní mistr, koncipient, právní asistent, konferenciér, konstruktér,
kontrolor, kontrolor poštovního provozu, konturista, konzervátor, konzultant, korektor, korepetitor, korespondent,
konzultant, kosmetik, kosmetička, kostymér, košíkář a pletař, kožešník, krajkář, krejčí, kreslič, krupiér, kurátor
(správce sbírky), kuchař, květinářka, laborant, laboratorní pracovník lék. a hyg. služby, lékař - všechny profese s
výjimkou záchranné služby, letuška (velké civilní dopravní letadlo nad 100 osob), lékárník, lektor, lepič plakátů,
lesní, lidový léčitel, logopedický asistent, logistik, loutkař, loutkoherec, makléř, malíř, malíř keramiky, malíř pozadí,
scény, malíř skla, manekýn, manažer, masér, maskér, matematik - analytik, mateřská dovolená, mechanik
hudebních nástrojů, mechanik optiky, meteorolog, metodik, metrolog, mistr (administrativa), mistr odborné
výchovy (výcviku), mistr zvuku, mluvčí, modelář, modelka, moderátor, modista - čepičářka, mozaikář, nádražní,
nakladatel, nástrojář, návěstní mistr, návrhář, nezaměstnaný, normalizační technik, normovač, notář, novinář,
obchodník, obchodní poradce, obchodní zástupce, obsluha čerpací stanice, obsluhovač výtahů, obuvník (ruční
výroba), odborný pracovník ped. psych. poraden, odbytář, odhadce, operátor, operátor výpočetní techniky,
operátor bloku jaderné elektrárny, operátor železniční dopravy, opravářka punčoch, optik, organizační pracovník,
organizačně technický pracovník, ortopedický bandážista, ortopedický mechanik, osvětlovač, ošetřovatel,
ošetřovatelka ve zdravotnictví, ovocnář, pečovatel, pečovatelka, pedikér - manikér, pekař, personalista, pilot
(velké civilní dopravní letadlo nad 100 osob), polesný, politik, poslanec, písařka, pitevní laborant, písmomalíř,
plánograf, plánovač, pletařka, plodinář, podnikový kontrolor, pojistný matematik, pokladní, pokojská, policista
(administrativa, bezezbraně), policista/-ka městský, poradce (daňový, obchodní, finanční, pojišťovací apod.),
porybný, posel, poslanec, pošmistr, poštovní doručovatel, pozlacovač, pracovník poštovní služby, přepážky,
pracovník poštovní přepravy, uzlu, pracovník sociální péče, pracovník umělecké agentáže, pracovník v oblasti
cestovního ruchu, pracovník v oblasti drobných služeb, pracovník v reklamě, pracovník ve školství, pracovník ve
zdravotnictví, pracovník v lázních, pracovník v reklamě, právník, preparátor, prodavač (ne stankář), producent,
produkční, programátor, projektant, projektant systému ochrany, promítač, prokurista, provozář obch., stav. a
ubyt. jednotky, provozní, provozní dispečer, provozní pracovník pošty, průvodce, průvodčí, průvodčí ČD,
průvodce cestovního ruchu, překladatel, psycholog, publicista a novinář, rada státní správy (samosprávy),
radiofonista let. provozu, radiologický laborant, recepční, redaktor, referent, rehabilitační sestra, rehabilitační
pracovník, rekvizitář, rentiér, reportér a žurnalista, restaurátor, revírník (lesní), revizní technik, revizor, retušér,
režisér, rizikový inženýr, rozborář, rozpočtář, ruční tkadlec, ruchař, rukavičkách, rybář, rýsovač, ředitel, říční
dozorce, řídící odbavovací plochy, řízení letového provozu - všechny funkce, salátka, sanitář, sbormistr,
schénárista, scéhograf, sedlář - manžetář, sekretář, sekretářka, semenář, senátor, skladatel, skladník
(administrativa), skript, směnárník, směnový inženýr v elektrárně, snímač triků, sociální pracovník, sociolog,
sochař, sólista opery, operety, muzikálu, soudce a ostatní funkce u soudu, spisovatel, spisový manipulant,
správce, správce depozitáře, správce památkových objektů (kastelán), správce toků, stájmistr v cirkuse, starosta,
státní zástupce, stavbyvedoucí, statistik, steward (velké civilní dopravní letadlo nad 100 osob), střihač filmu,
střihačka, student, stylista, svačinář, systémový inženýr, šatnář, šatnářka, šička, školník, šperkař, švadlena,
šifrant, švenkr, tajemník, tajemník provozu divadla, taneční pedagog, technický kontrolor, technický redaktor,
technicko-hospodářský pracovník, technik, technik (administrativa), technolog, telefonista, tetovač, THP, tiskový
mluvčí, tlumočník, tranzitér, trikový kameraman, trenér (ve fit centru), tvůrčí pracovník umění a vědy, účetní, učitel
a další pedagogičtí pracovníci, učitel všech oborů a úrovní (kromě autoškoly), uklízeč, uklízečka, umělec (kromě
baletu, cirkusu a varieté), upravovatel textů, urbanista, úředník (v bankovnictví, pojišťovnictví, státní správě
apod.), úsekový technik, uvaděčka, úvěrový pracovník, včelař, vedoucí pracovník, vědec, vědecký pracovník
(mimo činnost ve III. rizikové skupině), vedoucí, vedoucí dvojbloku, vedoucí expedice, vedoucí kresby, vedoucí
lesní správy, vedoucí ochrany, vedoucí reaktorového bloku jaderné elektrárny, vedoucí rybničního hospodářství,
vedoucí soudní kanceláře, vedoucí stanice technické kontroly, vedoucí střediska správy dálnic, vedoucí tvůrčí
skupiny, vedoucí výpravy, výroby, vedoucí zabezpeč. let. střediska, veřejný činitel, veterinář (pro malá zvířata),
vinohradník, vizážista, vlakvedoucí vlásenkář, vodohospodář, vodohospodářský dispečer, voják (administrativa,
beze zbraně), vozový disponent, vrátný, vrchní mistr, vychovatel, vyšívačka (ruční), výkonný umělec, výpravčí,
výrobce bižutérie, výrobce umělých květin, výrobce v lidové uměl. výrobě, výrobní dispečer, výtvarník, výtvarník
kostýmů, výtvarník scény, výzkumník, výzkumný a vývojový pracovník, zabezpečovací sdělovací obvodář,
zahradník, zásobovač, zastavárník, zbožíznalec, zdravotník, zdravotní laborant, zdravotní sestra, zdravotnický
personál, zelinář, zeměměřič - geodet kat. nemovitostí, zlatník a klenotník, zlatokopec, znalec, zootechnik,
zpěvák, zpravodaj, zprostředkovatel práce, zřízenec v kult. zařízení, zubní instrumentářka, zubní technik, zvukař,
žák, žena na mateřské dovolené, žena v domácnosti a podobné činnosti.
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2. RIZIKOVOST EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ Z HLEDISKA
VZNIKU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ A IDENTIFIKAČNÍ LISTY
RIZIK
Zpracovaný materiál druhého bloku této zprávy vzhledem k rozsahu a ucelenému
obsahu je celý uveden v samostatné příloze č. 1
Materiál se vztahuje k jednomu z dílčích cílů projektu. Tento cíl je definován jako
„stanovení rizikovosti 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“.
Právním předpisem, který je míněn, je vyhláška ministerstva financí č. 125/1993 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání.
Pojistné, které platí zaměstnavatel, odpovídá podle § 12 odst. 2 citované vyhlášky
součinu dvou hodnot: (1) základu stanoveného shodně s vyměřovacím základem
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a (2) sazby uvedené v příloze č. 2 vyhlášky a stanovené pro příslušnou kategorii
převažující ekonomické činnosti zaměstnavatele (OKEČ). Sazba je vyjádřena
v promile. Jakým způsobem a na jakých základech byla tato sazba původně
stanovena, nám není známo. Je to však právě zmíněná sazba, k jejíž případné
aktualizaci má sloužit námi řešený projekt.
Pracovní

činnost

může

být

riziková

z několika

hledisek.

Jde

především

o (1) rizikovost z hlediska bezpečnostního a o (2) rizikovost z hlediska zdravotního.
Předložený materiál se vztahuje pouze k riziku zdravotnímu. Tím je určeno
základní vymezení jeho obsahu.
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Příloha č. 1
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Obsah přílohy 1:
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Příloha 2: Identifikační listy rizik



























neionizující záření – infračervené záření
neionizující záření – elektromagnetické záření
neionizující záření – infračervené záření
neionizující záření – elektrické pole
neionizující záření – ultrafialové záření
zvláštní mikroklimatické podmínky – zátěž teplem
ergonomické parametry pracovního místa
biologické činitele
zvláštní tepelné podmínky - zátěž chladem
fyzická zátěž – manipulace s břemeny
fyzická zátěž
hluk
Ionizující záření
chemické látky
neionizující záření - lasery
mikroklima
osvětlení
pracovní poloha
práce se zobrazovacími jednotkami
prach - azbest
prach
psychická zátěž - stres
psychická zátěž
vibrace
zraková zátěž
zvýšený tlak vzduchu
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3. NÁVRHY OPATŘENÍ, NÁSTROJE A POSTUPY VČETNĚ
NÁVRHU INFORMAČNÍCH A OSVĚTOVĚ
PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO PODPORU
SPRÁVNÉ PRAXE PRO PREVENCI V
NEJRIZIKOVĚJŠÍCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTECH
Informační a osvětově propagační materiály pro podporu správné praxe pro
prevenci v zemědělství a lesnictví
V zemědělském odvětví došlo privatizací k podstatným změnám. Vznikla celá řada
nových středních a malých subjektů podnikajících v zemědělské prvovýrobě. Zároveň
došlo i ke snížení znalostí předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
u řídících pracovníků.
Základním předpisem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který mimo jiné jasně stanovuje:


předcházet ohrožení života a zdraví při práci - posuzovat a hodnotit rizika
možného ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců,



informovat zaměstnance o možném ohrožení života při práci,



provést opatření k ochraně pracovníků – školení, ochranné pracovní
pomůcky, pracovní oděvy, pracovní obuv, čisticí prostředky apod.

3.1. Pracovní úrazovost v zemědělství
Průměrná pracovní úrazovost v zemědělství se v posledních letech pohybuje kolem
4,5% (počet úrazů na 100 pojištěných pracovníků), což je dvojnásobně vyšší
průměrná hodnota než ve všech odvětvích ekonomických činností. Největší podíl na
tak vysoké pracovní úrazovosti v zemědělství má živočišná výroba, rostlinná výroba
a dílny (úrazy při opravách strojů a zařízení).
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Pracovní úrazy v živočišné výrobě
V živočišné výrobě jsou to především úrazy při nakládání a manipulaci se zvířaty,
dojení, odstraňování chlévské mrvy, obsluze zařízení ve stájích a pády na
komunikacích.

Pracovní úrazy v rostlinné výrobě
Pracovní úrazy v rostlinné výroby se stávají většinou při obsluze zemědělských
dopravních prostředků a strojů, které jsou využívány při sklizni pícnin, obilovin
a okopanin. Menší úrazovost je při obsluze zemědělských strojů pro úpravu půdy,
hnojení, setí a sázení a strojů, které se využívají k ochraně rostlin a zavlažování.
Rizika práce v živočišné výrobě


pády pracovníků v prostorách, které jsou určeny pro chov z důvodu
neudržování komunikací (např. uklouznutí na mokrých podlahách),



manipulace se zvířaty – kousnutí, kopnutí, klovnutí, přimáčknutí ke konstrukci
apod.,



opravy a údržba zařízení ve stájích – poranění o ostré hrany, odletující úlomky
při odsekávání apod.,



riziko vstupu do jímek, senážních věží a nádrží bez zajištění druhou osobou
a zajištění nebezpečných plynů – hrozí udušení a otrava,



opravy a údržba krmného zařízení.

Ilustrační foto
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Rizika práce v rostlinné výrobě


úrazy při vystupování a nastupování do kabiny dopravního prostředku –
uklouznutí, podvrtnutí nohy, úder o konstrukci stroje,



při opravách a údržbách strojů – poranění o ostré hrany, smrtelné úrazy při
přiražení nezajištěnou částí stroje apod.,



manipulace na ložné ploše, s materiálem a bočnicemi – riziko přiskřípnutí
končetiny, pádu a zasypání uvolněným materiálem,



připojování a odpojování strojů – riziko přiražení nebo přiskřípnutí končetiny,
zhmoždění prstů, v případě, že pracovník nepoužívá pracovní rukavice,



oprava a údržba stroje za chodu – riziko zachycení části těla či oděvu rotující
částí stroje nebo úder rotující části,



samovolné rozjetí stroje při nedostatečném zajištění – riziko přejetí nebo
přiražení k jinému stroji,



otevíraní a zavírání dveří kabiny – riziko přiražení či přiskřípnutí ruky nebo
úrazu způsobeného druhou osobou.

Ilustrační foto

3.2. Pracovní úrazovost v lesnictví
Činnosti spojené s těžbou dřeva jsou považovány za jedny z nejrizikovějších.
Každoročně při nich dochází ke vzniku značného počtu pracovních úrazů. Situace je
o to horší, jedná-li se o kalamitní těžbu dřeva. V tomto případě vznikají naprosto
odlišné a ještě více rizikovější situace než při běžné těžbě. Tyto okolnosti je nutné
zohlednit zejména při najímání kvalifikovaných dřevorubců na práci, neboť
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v opačném případě je nedostatek zkušeností a délka praxe dřevorubce častou
příčinou vzniku úrazů.

Zkušební laboratoř 1040, VÚBP, v.v.i., Praha
Okolnosti vedoucí ke vzniku pracovních úrazů při těžbě dřeva
Odhalit okolnosti, jež podmiňují vznik pracovních úrazů, je nelehký úkol. Při pohybu
po lese může kdykoliv dojít ke vzniku pracovního úrazu (vzhledem k členitosti terénu
a řadě terénních překážek již jen při pouhé chůzi). Uvědomují si tuto skutečnost
samotní dřevorubci? Objektivně může na tuto otázku odpovědět pouze sám
dřevorubec. Všeobecně platí, že samotné sledování toho, jak probíhají práce v lese
a jak se při tom pracovníci chovají, sice pomůže odhalit úroveň kultury bezpečnosti
práce, ale jsou to pouze viditelné důsledky působení příčin skrytých mnohem
hlouběji. Může se například jednat o nedostatečnou odbornou kvalifikaci (např.
nevhodný pracovní postup spojený s nebezpečným jednáním) či nízkou pracovní
morálku (úmyslné nedodržování pracovních předpisů či pracovních postupů), stejně
jako neuvědomění si rizik či jejich vědomé podceňování (např. ve snaze zjednodušit
nebo urychlit si práci). Pokud tedy například uvidíme, že na pařezu po uřezaném
stromu jsou viditelné známky nedodržení stanoveného pracovního postupu (např.
nedostatečně široký nedořez, nedodržená stanovená výška mezi směrovým zářezem
a hlavním řezem apod.), tak pouze odhalíme nedostatky, za které můžeme
pracovníka, který daný strom pokácel, pokárat. Nedostaneme však odpověď na
otázku, proč tomu tak je. Z jakého důvodu nedodržel stanovené pracovní postupy?
Bylo to vědomé porušení, nebo snad podcenění rizika?
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K nejčastějším příčinám vzniku pracovních úrazů při těžbě dřeva lze přiřadit:


nedostatečnou kvalifikaci dřevorubců (nejpalčivějším problémem současné doby je
absence požadavku právních předpisů na prokázání odborné způsobilosti při práci
s řetězovou pilou v lese);



nepříznivé mikroklimatické podmínky (např. silný nárazový vítr, nízké teploty vzduchu –
námraza apod.);



nedodržování pracovních postupů (neponechání dostatečně širokého nedořezu, hlavní
řez není veden kolmo k zemi, ale pod úhlem, zasažení pracovníka lištou pily při zpětném
vrhu, nedostatečné zajištění únikové cesty apod.);



vznik mimořádné události (např. náhlé otočení směru vanutí větru; pád uschlé části
stromu – nejčastěji větve, zavěšení stromu o druhý apod.);



podcenění rizika (podcenění zdravotního stavu stromu – souše a hniloba, kácení
napružených stromů, odřezávání kořenových koláčů, práce ve svahu apod.).

Těžba dřeva (zejména kalamitní) je velmi riziková činnost. Při zpracování souší,
vývratů, polo vývratů, polomů, napružených stromů atd., vzniká značné riziko
ohrožení zdraví dřevorubců. Dodržování správných pracovních postupů (obzvláště
při práci s přenosnou řetězovou pilou) je jedním z klíčových prvků oblasti prevence
rizik. Za nejdůležitější prvek lze však považovat najmutí na práci zkušeného
dřevorubce s dostatečnými zkušenostmi a odpovídající délkou praxe. Nezkušení
dřevorubci, mnohdy i bez profesních průkazů, ohrožují na zdraví totiž nejen sami
sebe, ale i ostatní dřevorubce na pracovišti. V praxi se lze pravidelně setkat
s případy, kdy z důvodu nedodržení pracovních postupů (zejména ponechání
dostatečně širokého nedořezu, použití kmenového spínače, kontroly stavu koruny
stromu apod.), padají pokácené stromy do jiného než zamýšleného směru, dochází
k nebezpečnému rozštípnutí kmene nebo pádu uschlých větví do prostoru pohybu
dřevorubce. Při práci v lese musejí být dřevorubci neustále obezřetní a mít na
paměti, že jakékoliv podcenění hrozícího rizika je může stát i život.
Zemědělství a lesnictví se potýká s řadou problémů, jako je nekvalifikovaná
pracovní sila nebo zaměstnávání starších pracovníků.
Nekvalifikovaná pracovní síla tvoří v zemědělství velký podíl zaměstnanců. Téměř
30 % zaměstnanců má základní vzdělání či je zcela bez vzdělání (ČSÚ). Po těchto
zaměstnancích je však v tomto odvětví značná poptávka. Model pro odhadování
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vzdělávacích potřeb by měl být tvořen v kombinaci expanzní poptávky a náhradní
poptávky.

Expanzní poptávka
Expanzní poptávka vyjadřuje změnu poptávky po práci pro danou zaměstnaneckou
či vzdělanostní kategorii. V modelu pro odhadování vzdělávacích potřeb se expanzní
poptávka definuje jako rozdíl mezi zaměstnaností na konci a na začátku
odhadovaného období. Expanzní poptávka je dána expanzí odvětví kde takto
vzdělaní působí a může být kladná nebo záporná.
Vývoj zaměstnanosti v odvětvích OKEČ (resp. NACE) v příštích pěti letech je třeba
do modelu vložit. Takový odhad žádná instituce v současnosti neprovádí. Omezili
jsme se proto na scénář, který je charakterizován těmito předpoklady:
a. Celkový počet obyvatelstva ve věku 15 až 64 let se bude snižovat v souladu
s odhadem demografického vývoje Českého statistického úřadu.
b. Míra ekonomické aktivity 15 až 64 letých zůstane na současné úrovni cca
70%.
c. V období příštích pěti let se bude celková míra nezaměstnanosti postupně
snižovat až na 5 %.
d. Podíly zaměstnanosti v sektorech OKEČ (resp. NACE) na celkové
zaměstnanosti se budou vyvíjet podobně jako v minulosti.
Snižování nezaměstnanosti až na 5% podle předpokladu c je součástí námi přijatého
(optimistického) scénáře. K jeho přijetí nás mimo jiné vede nepříznivý demografický
vývoj, podle něhož dojde v kategorii 15 – 64 let v příštích pěti letech k úbytku cca 210
tis. osob. Pokud vývoj míry nezaměstnanosti nebude tomuto předpokladu odpovídat,
model přepočítáme s jinými vstupními hodnotami.

Náhradní poptávka
Náhradní poptávka je dána počtem uvolněných pracovních míst pro specificky
vzdělané. Důvody uvolnění pracovního místa mohou být: odchod do důchodu,
změna zaměstnání a jiné. Podstatné je, že pracovní místa zůstávají zachována
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a jsou obsazována. Místa, která jsou po odchodu pracovníka určena ke zrušení, se
do náhradní poptávky nezapočítávají.
Náhradní poptávka je převážně dána počtem odchodů do důchodu. Míra odchodů do
důchodu

ve

starších

věkových

kohortách

jednotlivých

kategorií

vzdělání

a zaměstnání se v modelu dlouhodobě sleduje. Přijali jsme předpoklad, že se tak
pracovníci budou chovat i v příštích pěti letech.
Model je dostatečně flexibilní, aby v budoucnosti postihl možné legislativní změny
v této oblasti.
Starší pracovníci
Vyšší věkové kategorie patří mezi tzv. obtížně zaměstnatelné skupiny osob na trhu
práce. Z praxe úřadů práce vyplývá, že při zařazování do pracovního procesu se
dává přednost mladým uchazečům. Důvodů je hned několik. Ze strany zaměstnance
jsou např. předpokládány vyšší mzdové nároky na platové zařazení vyplývající
z délky dosavadní praxe, naopak zaměstnavatel má zvýšené požadavky na práci
s moderní technikou, znalost jazyků a flexibilitu. Lidé vyšší věkové kategorie mají
často nežádoucí návyky, které získali během celoživotní pracovní kariéry. Celoživotní
setrvání v jediné profesi, na jednom pracovním místě mnohdy způsobilo (i přes
dlouhodobou praxi) omezené pracovní dovednosti a zkušenosti. U těchto osob jsou
častěji sledovány zdravotní problémy znamenající omezení v možnostech jejich
pracovního zařazení.
Zaměstnanci v zemědělství stárnou. Stále se zvyšuje procento zemědělců ve
věkových kategoriích nad 55 let a více než šedesát procent rolníků je starších 45 let.
Úbytek pracovních sil je patrný zejména v kategorii mezi 45 a 54 lety. Vyplývá to
z údajů Českého statistického úřadu. Přestože statistika ukazuje mírný nárůst
mladých zemědělců ve věku do 35 let, stejně tak je patrné, že roste počet rolníků v
nejstarší věkové kategorii. Mladí zemědělci tvoří cca 20 procent ze všech
zaměstnanců v zemědělství. Lidí starších 65 let v zemědělství pracuje více než 15
tisíc a podílejí se na celkovém počtu zemědělců přibližně 8 procenty. Celkově
pracovníků v zemědělství přibývá. Placení pracovníci ubývají, naopak přibývá
neplacených pracovníků.

Fluktuace je v odvětví zemědělství jednou z nejnižších.
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Podle Medea Research jsou nejvěrnější zaměstnanci právě v zemědělství a dále ve
státní správě.

3.3. Informační a osvětové materiály k využití
v nejrizikovějších oborech činností, zejména v
zemědělství a lesnictví
Na základě zjištěných skutečností bylo přistoupeno k tvorbě návrhů školících
a informačních materiálů pro toto odvětví. Předkládané návrhy se opírají o výsledky
výzkumu VÚBP, v.v.i., o statistické údaje o pracovní úrazovosti a o zkušenosti
zpracovatele z provádění osvěty a propagace v oblasti BOZP. Rovněž se čerpalo
z poznatků získaných o osvětě a propagaci BOZP a z dalších nástrojů, které jsou za
tím účelem používány v zahraničí. Navržené nástroje nabízejí řešení pro uplatňování
preventivních opatření při ochraně životů a zdraví zaměstnanců v zemědělství
a lesnictví, do určité míry jsou využitelné i pro specifická pracoviště.

Škála nástrojů určených k osvětě a propagaci v obecném měřítku i pro použití
v oblasti BOZP je dostatečně široká. Jsou určeny jak pro využití v pracovním
prostředí (v rámci pracovní doby a po nezbytnou dobu setrvání zaměstnance na
pracovišti či na místě sjednaném pro výkon práce), tak v mimopracovním (volném)
čase zaměstnanců. Z hlediska obsahu jsou diferencovány podle toho, zda jsou
obecného charakteru (obecné, všude použitelné informace a pokyny k zajištění
BOZP) nebo zda jsou zacíleny na zaměstnance příslušných rizikových odvětví,
specifických a zvlášť nebezpečných pracovišť a představují např. upozornění na
stěžejní/největší riziko či nutnost ochrany.

Při výběru nástrojů k působení na cílovou skupinu je zásadní vybrat ten správný.
Důležité přitom je, jak je nástroj kvalitní, zda je vůči cílové skupině zvolen vhodně
(zaměstnanci, zaměstnavatelé nebo jejich prostředníci: osoby odborně způsobilé
v prevenci rizik nebo osoby odborně způsobilé pro činnosti koordinátora na staveništi
nebo jiné osoby zajišťující BOZP v podniku, např. manažeři na všech úrovních
podniku a další), zda je používán správně, jaký se očekává efekt/dopad a zda je
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nástroj uplatňován důsledně a nikoliv třeba jen formálně. Pro specifická a zvláště
nebezpečná pracoviště, příp. i pro další pracoviště s vysokým nebo neklesajícím
počtem pracovních úrazů, je důležitá také důslednost v jejich prosazování
a průběžné monitorování průběhu či dokonce kontrola. Pro využívání nástrojů přímo
v podnicích (zaměstnavatelem k působení na zaměstnance) je doporučováno
odborné a metodické vedení. Zaměstnavatelé by také měli vědět, že jde o provádění
osvětových aktivit a že se to v jejich podniku děje jak v zájmu státu a s jeho
podporou, tudíž ve prospěch zaměstnanců i samotného podniku.

Podpora péče o BOZP, ochrana zaměstnanců a ostatních osob vykonávajících
samostatně výdělečnou činnost, i těch, kteří mohou být touto činností nepříznivě
ovlivněni, je důležitou součástí sociální politiky státu. Stát by proto měl v případě
nespokojenosti se stavem BOZP a prevence rizik, a chce-li naplňovat cíle Národní
politiky BOZP, provádět, příp. iniciovat takové kroky které vedou k zabezpečení
protiúrazové prevence, předcházení vzniku nemocí z povolání a dalších onemocnění
souvisejících s prací, omezení všech negativních aspektů souvisejících s prací,
k vytváření podmínek pro uspokojivou práci. Aktivity by měly vést k naplnění pojmu
„zdraví“ ve smyslu fyzické, psychické a sociální pohody člověka. Zároveň by měl
zajišťovat odpovídající zdroje a prostředky ke zlepšování úrovně BOZP a na podporu
aktivit a subjektů v prevenci rizik a současně vymáhat a kontrolovat, jak
zaměstnavatelé plní jim uložené povinnosti a přijímají rady, návody a doporučení.
Výše uvedené kroky může iniciovat aktivním přístupem v podobě organizování
osvětových akcí nebo vývoje, výroby a distribuce relevantních nástrojů a zajišťování
podmínek spojených s jejich využíváním. Dalším krokem je přijímání potřebných
opatření.
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Schéma zajišťování osvěty a propagace BOZP

Nástroje k využití v oblasti BOZP

Na člověka obecně, tedy i na zaměstnance podniků, firem a institucí lze vedle
klasických nástrojů řízení a pracovních hmotných a nehmotných stimulů (např.:
delegování,

pokyny,

příkazy,

kontrola,

pochvaly,

odměny,

sankce

apod.)

výchovně/osvětově působit celou řadou prostředků a nástrojů.

V oblasti BOZP jsou hlavními prvky pro ovlivňování postojů a jednání zaměstnanců
a zaměstnavatelů právní a ekonomické nástroje, vzdělávání, osvěta a propagace
a jiné.

Působení na zaměstnance přitom můžeme rozčlenit do následujících oblastí:


důležitost a význam BOZP (humánní, etické, ekonomické hledisko),



význam prosazování kultury bezpečnosti a formování pozitivního vztahu
k fyzickému a duševnímu zdraví,
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nutnost bezpečného chování a jednání při pracovních činnostech (dodržování
určených pracovních postupů),



základní právní normy týkajících se bezprostředně BOZP,



základní povinnosti zaměstnavatele v BOZP a v prevenci rizik,



základní práva a povinnosti v oblasti BOZP z pozice budoucího zaměstnance,



nejzávažnější rizika a zásady jejich prevence (škodlivé faktory pracovního
prostředí, vhodné způsoby ochrany),



význam osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP),



důležitost ergonomie jako významné oblasti prevence muskuloskeletálních
poruch (MSD),



důležité informační zdroje z oblasti BOZP apod.

Důležitá a zásadní je volba správných nástrojů. Jiný přístup bude nezbytný pro
dopravu a jiný pro stavebnictví, kde úroveň bezpečnosti práce stále nedosahuje
požadované výše, a která podle statistik pracovní úrazovosti nepříznivě vyčnívá nad
ostatními ekonomickými odvětvími.

Působení na zvlášť nebezpečná, příp. specifická pracoviště lze v souvislosti
s potřebou snižování pracovní úrazovosti řešit např. cestou:


organizování kampaní s relevantním tematickým zaměřením (riziková odvětví,
rizikové činnosti, resp. zdroje úrazů), tj. opakování a obnovování dříve
pořádaných kampaní nebo pořádání zcela nových kampaní,



organizování specializovaných programů, soutěží podniků i jednotlivců
k jednotlivým kampaním, příp. samostatně (vyhlašování témat Správné praxe
pro riziková odvětví a rizikové činnosti, resp. zdroje úrazů) a vyhlašování cen
pro podniky z odvětví o nejlepší nápady a praktické zkušenosti na podporu
snižování pracovní úrazovosti,



organizování

dalších

programů

na

podporu

zdraví

a

bezpečnosti

zaměstnanců, (např. k relevantním tématům spojeným s prevencí rizik na
specifických a zvlášť nebezpečných pracovištích), např. obdoba anglického
(HSE) programu Dobrý soused k prezentaci správných postupů, způsobů
řízení BOZP, ke vzájemné výměně zkušeností ze zajišťování BOZP
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a prevence rizik. Vedle odvětvové či celonárodní úrovně programu je možné
i jeho teritoriální nebo komunitní vyhranění,


zveřejňování správných a účinných postupů ke snižování pracovní úrazovosti,
doporučování spolupráce s těmito podniky či provozy, příp. organizování
takové spolupráce (viz cestou „organizování platforem“ – viz následující
odrážka) nebo v rámci projektu (např. Příklady táhnou),



organizování oborových či mezioborových platforem pro získávání nových
informací, znalostí, přístupů, metod a výměnu praktických zkušeností
k zajišťování BOZP a prevenci rizik na úrovni relevantních rizikových odvětví
(semináře, workshopy a diskusní fóra),



tiskové konference a aktivity v oblasti sdělovacích prostředků se zaměřením
na riziková odvětví a rizikové činnosti, resp. zdroje úrazů (tiskové zprávy,
interview, besedy u kulatého stolu, účast v TV nebo rozhlasových programech,
tiskové besedy aj.),



zajišťování informovanosti podniků (specifických a zvlášť nebezpečných
pracovišť) a zprostředkování osvětových materiálů na webové stránce FOP
a oborovém portálu BOZPinfo, vč. podpory jejich provozu a relevantního
obsahového zajištění (vytváření speciálně tematicky zaměřeného obsahu),



zpracovávání a zveřejňování praktických informací, případových studii, pokynů
určených specifickým a zvláště nebezpečným pracovištím,



vydávání bezplatných publikací, metodických materiálů a dalších osvětových
materiálů určených pro specifická a zvláště nebezpečná pracoviště a jejich
distribuce či zprostředkování koncovým příjemcům,



navržení, příp. rozpracování obsahu školení zaměstnanců dle § 103, odst. 2c
ZP v podnicích rizikových odvětví a na specifických a zvláště nebezpečných
pracovištích,



stanovení programů celoživotního vzdělávání pro manažery BOZP a další
osoby zajišťujících BOZP v podniku (celoživotní vzdělávání, vč. osob odborně
způsobilých v prevenci rizik a osob odborně způsobilých pro činnosti
koordinátora na staveništi) vč. stanovení periodicity, posloupnosti a obsahu,
příp. zpracování osnovy celoživotního vzdělávání a obsahu jeho jednotlivých
výukových částí,



zajišťování a poskytování bezplatné poradenské a konzultační činnosti,
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iniciace a doporučování provádění konkrétních podnikových aktivit na
snižování pracovní úrazovosti,



podpory a oceňování doporučených i individuálně vyvíjených aktivit podniků
na snižování pracovní úrazovosti, a současně podpory a oceňování aktivit
s prokazatelným přínosem a s potenciálem dobrých zkušeností pro transfer
k dalším podnikům.

Značnou pomoc pro podniky (zaměstnavatele) mohou představovat také další
nástroje, jako např.:


nástroje (programy) na vyhledávání rizik nebo



nástroje pro podporu školení - instruktážní filmy, prezentace, letáky, brožury,
příp. celé výukové programy (prezenční, e-learningové, kombinované).

Dalším vhodným nástrojem je kontrolní činnost (zák. č. 251/2005 Sb. ve znění
pozdějších předpisů). V této souvislosti je vhodné:


zaměřovat kontrolní činnost v několika následujících letech zejména na
specifická a zvláště nebezpečná pracoviště vč. podniků odvětví, která
vykazovala v letech 2007 až 2010 nejvyšší četnost pracovní úrazovosti,



při kontrolní činnosti se ve všech podnicích ČR zaměřit na prevenci rizik
v souvislosti s vysoce frekventovanými zdroji pracovních úrazů, zejména pak
kontrolu zaměřit na materiál, břemena, předměty a pracovní/cestovní dopravní
prostory.



při kontrolní činnosti se ve všech podnicích ČR zaměřit na přítomnost
a úplnost provozně technické dokumentace, správnou organizaci práce,
vyhledávání a vyhodnocování rizik a přijímání opatření k jejich odstranění,
vybavování zaměstnanců OOPP, přítomnost, dostatečnost, nezávadnost
a správné použití zařízení kolektivní ochrany, přítomnost a nezávadnost
ochranných zařízení strojů a celkový přístup k vytváření zdravého pracovního
prostředí,



při kontrolní činnosti se ve všech podnicích ČR zaměřit na provádění školení
zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP v zájmu
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kontroly jeho kvality (přítomnost inspektorů na vybraných školeních v rámci
plánu kontrolních akcí).

Další úrovní, na které lze uplatňovat nástroje pro ochranu životů a zdraví
zaměstnanců, je podniková úroveň (pracovního prostředí).

Ze strany zaměstnavatelů se lze zapojovat do tradičních aktivit organizovaných na
celorepublikové (např. Bezpečný podnik, Podnik podporující zdraví, Správná praxe)
nebo jiné mimopodnikové úrovni (Bezpečný příhraniční okres, Bezpečné město,
regionální tematické kampaně a programy, odvětvové kampaně a programy apod.)
i do dalších aktivit uvedených v předcházejícím textu.

Z podnikových nástrojů a aktivit je možné mimo více či méně zaběhnuté zvyklosti
podniků (podnikové strategie/politiky bezpečnosti, bulletiny/zpravodaje, oběžníky,
vitríny, informační vývěsky, billboardy) a mimo požadavky zákoníku práce a jeho
prováděcích předpisů k zajištění BOZP (školení o právních a ostatních předpisech,
školení obsluhy VTZ, školení revizních techniků apod.) podnikům rizikových odvětví
ke snižování pracovní úrazovosti doporučit tyto aktivity:


mezipodniková

spolupráce

v rámci

jednoho

resortu

i

napříč

resorty

(organizace, kooperace, účast) za účelem prezentování správných postupů,
způsobů řízení BOZP, výměny a sdílení zkušeností, nástrojů a námětů pro
zajišťování BOZP na pracovišti a přijímání opatření na snižování pracovních
úrazů neformálním způsobem (neformální účelové jednorázové či periodické
platformy) nebo cestou partnerství (např. jako mezipodnikový program Dobrý
partner) či soutěží (např. praktická soutěž odborně způsobilých osob
v prevenci rizik nebo znalostní či praktická soutěž mezi zaměstnanci
partnerských či spolupracujících podniků),


vnitropodnikové projekty a programy
- zpracovávání a uplatňování dalších, účelových, politik bezpečnosti a strategií
na podporu snižování pracovní úrazovosti,
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- organizování instruktážních a vzdělávacích programů k rozpoznání rizik
všemi zaměstnanci a k celkovému zlepšení povědomí o rizicích spojených se
specifiky daného pracoviště a s nejčastějšími zdroji úrazů (převzaté nebo
vlastní),
- vyhlašování projektů a soutěží pro různé cílové skupiny zaměstnanců (osoby
odborně způsobilé v prevenci rizik, ostatní zaměstnanci) s cílem aktivního
zapojení zaměstnanců do BOZP a podporujících předkládání nových nápadů
vyhledávání nebezpečí, hodnocení rizik, utváření a zvyšování povědomí
o existujících rizicích a jejich prevenci,


nástroje na vyhledávání a hodnocení rizik,



prohlubování kvalifikace osob zajišťujících BOZP v podniku (odborný rozvoj
pro výkon funkce manažer BOZP) a zvyšování kvalifikace (osoba odborně
způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, osoba odborně způsobilá k činnostem koordinátora BOZP na
staveništi) podle § 227 ZP,



nástroje pro podporu školení BOZP dle § 103, odst. 2 zákoníku práce
(instruktážní a vzdělávací programy a filmy, fotografie, prezentace, letáky,
návody, informační listy, plakáty, brožury), příp. celé výukové programy (pro
prezenční školení nebo pro e-learningové vzdělávání) nebo prezentace pro
prezenční školení (Návrh školení pro BP v zemědělství a BP v lesnictví se
základním informačním a osvětovým materiálem uvádí příloha 3. Další
osvětové materiály jsou z praktického důvodu umístěny na webových
stránkách

projektu

Rizikovost

ekonomických

činností

http://www.vubp.cz/rizikovost-odvetvi/ ),


nástroje pro přímé působení na zaměstnance za účelem rozšiřování jejich
povědomí a znalostí o rizicích a trvalého působení na jejich správné chování,
jednání a pracovní návyky,
- provádění školení zaměstnanců „v případech, které mají nebo mohou mít
podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci“ (§ 103, odst. 2c ZP)
s obsahovým zaměřením na rizika a zdroje s nejvyšší četností úrazů
v podniku, na rizika a zdroje úrazů, které jsou typické pro daný provoz či
odvětví, na rizika a zdroje úrazů, které vyplynuly ze sumarizace statistických
dat za roky 2007 až 2010, a na nutnost ochrany před konkrétními riziky,
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-

specializované odborné přednášky nebo semináře pro osoby zajišťující
BOZP v podniku,

-

Intranet, direkt mail k rychlému i soustavnému informování (u pracovišť,
kde mají zaměstnanci = koncoví příjemci možnost přístupu k těmto ICT),

-

nástroje, které budou zaměstnancům zprostředkovány (např. nástroje,
které podnik získá zvnějšku) a poskytne je svým zaměstnancům (plakáty,
samolepky, CD/DVD, infomateriály, brožury, reklamní předměty, apod.).,

Dalšími vhodnými nástroji, které mohou podniky využít k zavádění opatření na
snižování pracovní úrazovosti, jsou:


interní či externí audity BOZP nebo specializované audity (např. audity
bezpečného chování),



inspekční dny, při nichž pro podnik platit pravidlo „Zeptejte se inspektora!“

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví v mimopracovní době (ve volném čase).

Pro zvyšování kultury bezpečnosti je také důležité zdůrazňovat občanům správné
jednání a chování při všech činnostech v rámci svého volného času.

Přínosem k posílení efektu/dopadu působení zejména podnikových osvětových
nástrojů na zaměstnance je paralelní využívání obdobných nebo dalších nástrojů
v jejich volném čase. Vhodné k využití jsou nástroje snadno dostupné, nejlépe
bezplatně nebo s malou pořizovací hodnotou a obsahem zaměřeným na témata
související s riziky specifických a zvlášť nebezpečných pracovišť, rizikovými
odvětvími a nejčastějšími zdroji pracovních úrazů, jako např.:


Internet (speciálně vytvářené sekce s relevantní tematikou na webu FOP nebo
na oborovém portálu BOZPinfo i celoplošná působnost těchto internetových
stránek na uživatele v oblasti BOZP a předcházení rizikům),



tematicky relevantní celostátní nebo mezinárodní výstavy a veletrhy,



instruktážní a vzdělávací programy (na CD, DVD nebo na Internetu),
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interaktivní zábavné programy nebo počítačové hry (na CD, DVD nebo na
Internetu),



instruktážní a vzdělávací nebo zábavné filmy (např. NAPO),



znalostní testy,



křížovky, kvízy, rébusy,



plakáty,



poradenství osobní, telefonické a poradenství elektronickou poštou nebo na
Internetu.

Poster oborového portálu BOZPinfo.cz a výstavní stánek na výstavě Země živitelka,
České Budějovice, 2014
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Některé z těchto nástrojů mohou být součástí školení BOZP (např. instruktážní
a vzdělávací programy a filmy, testy, křížovky, Internet atd.), kde by se zaměstnanci,
kromě jiného, dozvídali o možnostech jejich dostupnosti mimo pracovní prostředí pro
účely zájmového vzdělávání v rámci celoživotního učení, případně by je na školeních
BOZP nebo odjinud (např. výstavy) přímo získávali. Vytváření takových nástrojů
a zajištění jejich dostupnosti by mělo být úkolem zainteresovaného ministerstva
(MPSV v součinnosti s dalšími dotčenými ministerstvy) národního systému BOZP,
případně pověřených subjektů nebo příjemců prostředků projektů či grantů.

V předchozím textu byly uvedeny nástroje, kterými lze působit na zaměstnavatele
a zaměstnance přímo na pracovištích i v jejich volném čase.

Osvětové nástroje přitom byly voleny tak, aby:


zaměstnavatelům a managementu firem i managementu BOZP (všechny
osoby zajišťující BOZP v podniku nebo se na ní podílející vč. odborně
způsobilých osob v prevenci rizik a odborně způsobilých osob pro činnosti
koordinátora na staveništi) pomáhaly v utváření příznivých pracovních
podmínek, zvyšování úrovně BOZP, zvyšování úrovně řízení, práci s lidským
potenciálem (zaměstnanci) a motivovali je k využívání podnětů, navrhování
kroků a realizaci snah za snižování pracovní úrazovosti,



zaměstnance motivovali k bezpečnému chování, k celoživotnímu učení,
žádoucí

flexibilitě,

utváření

správných

postojů

k bezpečné

a

zdraví

neohrožující práci a celkově napomáhaly změnám v jejich pracovním chování.

Význam pro efektivitu používaných nástrojů a dopad na cílovou skupinu
(zaměstnanci a/nebo zaměstnavatelé) má kombinování jednotlivých nástrojů. To má
vliv na komplexnost ve smyslu soustředění více nástrojů do jednoho (např.
kampaně), současného (křížového) cíleného působení osvětovými nástroji na
zaměstnance i na zaměstnavatele a souběh využívání nástrojů na pracovišti i ve
volném čase (zejména zaměstnanci).
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Dále se pro zajištění očekávaného dopadu na cílovou skupinu ekonomicky aktivní
populace doporučuje:


dlouhodobé a důsledné uplatňování nástrojů (vytrvat),



systematické a opakované používání nástrojů (v případě, že jejich použití
vykázalo největší dopad/přínos nebo které jsou oblíbené či jinak se osvědčily
v praxi nebo je potřeba jejich využití zejména v zájmu udržitelnosti
a zachování kvality života stále aktuální),



dobrý organizátor,



metodické vedení,



správné načasování,



motivace cílových skupin ze strany státu (zaměstnavatelé a zaměstnanci) a ze
strany

zaměstnavatelů

(zaměstnanci)

vhodným

způsobem,

nástroji

a prostředky.

Příklady motivujících akcí
Již 20 let se subjekty podnikající na území ČR mohou účastnit programu
BEZPEČNÝ PODNIK, který je morálním oceněním firem, které dbají o bezpečné
a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Jeho cílem je 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. Vzhledem ke svému rozsahu a zaměření je určen především
pro velké a středně velké subjekty. U malých subjektů je důležitým kritériem
rizikovost. Klíčovým parametrem u subjektů zapojených do programu je pracovní
úrazovost. Pokud se u držitele osvědčení Bezpečný podnik zvýší výskyt úrazovosti,
osvědčení mu může být odňato.
Každoročně je v posledních několika letech také vyhlašován program a soutěž
PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ. Hodnotí úroveň péče o zdraví zaměstnanců
v organizaci, a to jak povinnou součást této péče danou právními předpisy ČR, tak
součást nadstavbovou, kterou jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti. 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.
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Slavnostní předání osvědčení Bezpečný podnik, Kaiserštejnský palác, Praha, 2014

Široký záběr mají výstavy a veletrhy Jde o jednu z nejvýznamnějších a velmi
oblíbených forem osvěty a propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Výstavy a veletrhy jsou vítanou příležitostí, jak zviditelnit a propagovat bezpečnost
a ochranu zdraví při práci jako takovou, zároveň je možné je využít k osvětě v oblasti
BOZP mezi odbornou i laickou veřejností. Výstavy a veletrhy příznivě ovlivňují
navazování kontaktů a vytváření zpětné vazby mezi vystavovateli a zájemci
o informace o BOZP. Poskytují krom toho příležitost sledovat kromě jiného novinky
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Noví návštěvníci si z výstav odnášejí
první informace o BOZP a získávají základní kontakty na pracoviště a zdroje systému
SÚIP. Stálí nebo občasní návštěvníci přicházejí zpravidla konzultovat konkrétní
dotazy a zajímají se o aktuální
dění v oboru. Obvyklou součástí výstav a veletrhů jsou doprovodné programy,
soutěže a expozice. Jsou zaměřeny na aktuální informace z oblasti BOZP.
Zvláštní místo mezi nástroji osvěty v oblasti BOZP zaujímají v České republice
soutěže pro podniky. Podniky, působící na území České republiky, které mají zájem
přispět tvůrčím způsobem ke zlepšení pracovního prostředí a pracovních podmínek,
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se zapojují do programu Správná praxe, který je vždy pořádán jako součást
celoevropské kampaně BOZP, již vyhlašuje Evropská agentura pro BOZP.
Poměrně mladým fenoménem jsou v ČR soutěže pro jednotlivce. Jednotlivcům,
fyzickým osobám v pracovním poměru i osobám samostatně výdělečně činným
provádějícím úkoly v prevenci rizik v malých, středních i velkých podnicích
provozujících svoji činnost na území ČR, je určena soutěž Profesionál BOZP
a právě se rozbíhající 1. ročník soutěže Profesionál - Koordinátor BOZP na
staveništi.

Dlouhodobou tradici mají výtvarné soutěže pro mladé – budoucí pracovní sílu.
Soutěže určené žákům základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a dětem
z dětských domovů jsou příležitostí ke zvýšení povědomí mladých lidí o potřebě
ochrany zdraví člověka při práci. Úkolem je, co možná nejlépe obrazovými
prostředky ztvárnit potencionální nebezpečí a rizika, která mohou ohrožovat člověka
při práci, a vyjádřit je na příkladech nebezpečných situací a nebezpečného chování.

Obrázek oceněný mimořádnou cenou ve výtvarné soutěži „BEZPEČNOST V PRÁCI
– DEJ ZDRAVÍ ŠANCI!“, 2014
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Příklady ze zahraničí

EU-OSHA (European Union information agency for occupational safety and
health), Španělsko
EU-OSHA je informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci. Naše práce přispívá ke strategickému
rámci Evropské komise pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na
období 2014-2020 a dalším příslušným strategiím a programům EU, jako je Evropa
2020.

Usiluje

o to,

aby

pracoviště

v Evropě

byla

bezpečnější,

zdravější

a produktivnější – ve prospěch podniků, zaměstnanců i vlád. Ve snaze zlepšit
pracovní podmínky v Evropě prosazuje kulturu prevence rizik. Web EU-OSHA https://osha.europa.eu/cs.
Hlavní činnosti


Kampaně Zdravé pracoviště – dvouleté kampaně zvyšují povědomí o tématech
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v celé Evropě



Evropská cena za správnou praxi – soutěž, která je součástí kampaně Zdravé
pracoviště, kde jsou oceněny společnosti, které vynikajícím a inovativním
způsobem přispěly ke zlepšení řízení BOZP na pracovištích.



Projekt on-line interaktivního hodnocení rizik (OiRA) on-line nástroje pro
hodnocení rizik malým a středním podnikům



Průzkum ESENER – tento rozsáhlý průzkum poskytuje informace o řízení rizik
BOZP na evropských pracovištích



OSHwiki – on-line encyklopedie, založená na spolupráci, obsahující přesné
a spolehlivé informace o BOZP



Projekt Prognóza – upozorňuje na nová a vznikající rizika v oblasti BOZP
a zkoumá je prostřednictvím specializovaných prognostických projektů



Přehledy o BOZP – poskytuje přehledy o konkrétních tématech BOZP
a stanovuje priority



Filmy o NAPOVI – série krátkých němých filmů, které odlehčenou formou
pojednávají o důležitých tématech BOZP



Focal Pont (FOP) – informační síť BOZP Evropské unie, která je zaměřena na
problematiku bezpečnosti práce v EU. Hlavním cílem evropské sítě Focal point je
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podpořit výměnu informací v oblasti BOZP mezi jednotlivými členskými
i kandidátskými zeměmi EU a distribuovat informace a materiály k BOZP
vydávané Evropskou agenturou pro BOZP. Internetová stránka českého FOP pro
BOZP - https://archive.osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/.

OiRA je jedním z nástrojů Evropské agentury pro BOZP, který patří mezi
nejvýznamnější pomocníky pro malé a střední podniky v oblasti vlastního
managementu BOZP. OiRA - Online interactive Risk Assessment - je webová
platforma, která umožňuje vytváření odvětvových nástrojů pro vyhodnocování
rizik v jakémkoli jazyce s jednoduchým a standardizovaným způsobem.

OiRA nástroje pro zemědělství a lesnictví
Rizika v zemědělství jsou prozatím zpracována ve třech modulech, jedná se o dva
bulharské nástroje Горско стопанство/ Forestry/Lesnictví a Растениевъдство и
животновъдство/Crop and animal production/Rostlinná a živočišná výroba a jeden
lotyšský modul Lauksaimniecība/Agriculture/Zemědělství.
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Poster Online interaktivní posuzování rizik

HSE (Health & Safety Executive), Velká Británie
Již 40 let poskytuje HSE právní rámec pro bezpečnost a ochranu zdraví
ve

Velké

Británii.

To

pomohlo

vytvořit

z

Británie

jedno

z nejbezpečnějších míst k práci na světě, byly ochráněny tisíce životů,
zabráněno mnoha dalším pracovním úrazům a sníženy hospodářské a sociální
náklady poruch zdraví a bezpečnosti. Na velmi přehledných a obsáhlých webových
stránkách HSE je k dispozici řada informačních a osvětových materiálů, ze kterých
lze čerpat (viz http://www.hse.gov.uk/index.htm nebo vybrané umístěny na stránkách
projektu).
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CIOP-PIB (Centralny instytut ochrony pracy – Państwowy instytut badawczy),
Polsko
Výzkumný ústav ochrany práce je významnou výzkumnou
institucí v Polsku, zabývající se komplexně zlepšením
pracovních podmínek. Ústav provádí výzkumné a vývojové činnosti vedoucí k novým
technickým a organizačním řešením v oblasti bezpečnosti práce, zdraví a ergonomie.
Zemědělství v Polsku představuje jedno z nejvýznamnějších odvětví hospodářství.
Podíl na HDP země činí 3,4 %, z počtu pracujících (17,92 mil.) je v zemědělství
zaměstnáno 17,4 %, tedy více jak 3 mil. obyvatel země (CIA, 2013). Zemědělství má
v Polsku velmi starou tradici a zemědělský rozvoj významně ovlivnil i podobu
společnosti. Velká část polské populace je hluboce spjata s půdou, což se odráží
také na sociálních vazbách, kultuře, a rozmístění společnosti do venkovských oblastí.
Zemědělská politika v Polsku prošla během historie mnohými změnami, z nichž
v současnosti je nejzásadnější vstup Polska do EU v roce 2004 a zapojení do
evropské zemědělské politiky, která vede k intenzifikaci rostlinné a živočišné výroby
a zavádění efektivnějších technologických procesů. Důležitou roli sehrálo odstranění
bariér v zahraničním obchodu se západní Evropou, která je dnes hlavní odbytištěm
více jak 80 % exportu zemědělských produktů Polska.
Proto CIOP-BIP věnuje velkou pozornost tomuto odvětví a na jeho webových
stránkách lze nalézt řadu informačních materiálů určených k osvětě v zemědělství a
jako pomoc pro farmáře (http://www.ciop.pl/). Odkazuje i na další zdroje, ze kterých
lze čerpat další informace, např.: Annals of Agricultural and Environmental Medicine
(http://www.aaem.pl/).

INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), Francie
INRS je francouzský Národní institut pro výzkum a bezpečnost
zabývající se oblastí prevence rizik při práci, ochranou
zdraví, bezpečností pracovníků a prevencí pracovních
úrazů a nemocí z povolání. Mezi jeho úkoly patří zejména výzkumné programy v této
oblasti, zvyšování povědomí o BOZP (prostřednictvím informačních produktů,
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preventivních kampaní) a odborná pomoc zaměstnancům i zaměstnavatelům
(prostřednictvím technických pokynů, informačních zdrojů, školení).
Velký výběr informací z oblasti zemědělství lze nalézt na webových stránkách
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=agriculture&rechercher=OK.

f-bb (Forschung und Modellversuche zur betrieblichen Bildung), Německo
Výzkumný ústav odborného vzdělávání a přípravy (http://www.fbb.de/institut.html)

podporuje

modernizaci

systémů

odborného

vzdělávání a prakticky orientovaného výzkumu. V úzké spolupráci
s klienty veřejného a soukromého sektoru vyvíjí strategie odborného
vzdělávání, které jsou vhodné pro budoucnost, a také provádějí výzkum do vhodnosti
navržených řešení pro konkrétní pracovní prostředí.
Příklady materiálů, které ústav nabízí, lze nalézt na webových stránkách http://www.fbb.eu/materials/tools.html.

FIOH (Finnish Institute of Occupational Health), Finsko
Problematikou BOZP se ve Finsku zabývá Finský
institut zdraví na pracovišti (Finnish Institute of
Occupational Health – FIOH). Napomáhá finským
podnikům, tedy i zemědělským, zajišťovat podmínky
bezpečné

práce

a

zdraví

na

jejich

pracovištích

(http://www.ttl.fi/en/pages/default.aspx).
Ve Finsku existuje cca 70 000 aktivních farem. Finští zemědělci jsou osoby
samostatně výdělečně činné, a průměrná farma hospodaří zhruba na 32 hektarech
orné půdy a 56 hektarech lesa.
Příklad

informačního

materiálu

pro

BOZP

v zemědělství

např.

http://www.ttl.fi/en/sectors_of_activity/agriculture/Documents/FarmersOHS.pdf
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