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Úvodem několik čísel
Za rok 2011 bylo v ČR statisticky evidováno
47 111 pracovních úrazů s pracovní neschopnosti
2 592 537 kalendářních dnů pracovní neschopnosti
1210 případů nemocí z povolání
56 případů ohrožení nemocí z povolání
125 smrtelných pracovních úrazů.

Dále bylo evidováno 25 528 pracovních úrazů bez
pracovní neschopnosti.
Průměrná délka dočasné pracovní neschopnosti pro
jeden pracovní úraz byla 55,03 kalendářních dnů.
V důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz
bylo denně v práci nepřítomno v průměru 7 377 osob.

Podle údajů pojišťoven bylo v roce 2011
•

vyplaceno z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání
plnění v celkové výši 3,51 miliardy Kč;

• vedeno pojišťovnami ve správě 14 284 rent,
• na renty bylo osobám s poškozením zdraví z práce
vyplaceno celkem 2,1 miliardy Kč.
Systém úrazového pojištění je komplementární - výše
uvedená čísla jsou pouze náklady mimo zdravotní péči a
nemocenské dávky – tyto náklady vzniklé v důsledku
pracovních úrazů a nemocí z povolání nejsou evidovány.

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci
Stálý poradní orgán vlády ČR v oblasti bezpečnosti práce
a ochrany zdraví při práci
Zřízena vládou České republiky usnesením vlády č.858
ze dne 3. září 2003.
Řídí se Statutem a Jednacím řádem, zasedá minimálně
4 x do roka.

Hlavní oblasti činnosti Rady vlády
Připravuje a schvaluje návrhy a doporučení k provádění
a pravidelnému hodnocení plnění Národní politiky
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
Projednává a .doporučuje vládě základní koncepční směry
postupu vlády při prosazování větší míry koordinace
činnosti a spolupráce všech orgánů veřejné správy a
dalších institucí v oblasti BOZP.
Projednává a doporučuje změny a doplňky návrhů
materiálů připravených k projednání v příslušných
orgánech Evropské unie a ostatních mezinárodních
institucích, týkající se oblasti BOZP.

Rada vlády v rámci své činnosti
• projednává a doporučuje změny resortních koncepcí
v oblasti BOZP,
• projednává a doporučuje priority ve výzkumu,
• identifikuje aktuální problémy v oblasti BOZP,
• projednává a doporučuje vhodná opatření v zaměření
plánů prevence rizik a sleduje jejich plnění,
• hodnotí účinnost přijímaných preventivních opatření
v oblasti prevence rizik při práci a doporučuje jejich
změny a doplňky.

Složení Rady vlády
28 členů
•předseda – ministr práce a sociálních věcí
•9 náměstků ministrů resortů
•předseda Státního úřadu inspekce práce
•předseda Českého báňského úřadu
•předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
•předseda Českého statistického úřadu
•5 zástupců zaměstnanců
•5 zástupců zaměstnavatelů
•4 nezávislí odborníci v oblasti BOZP.

Pracovní orgány Rady vlády
Stálé výbory
• pro technickou bezpečnost
• pro legislativu
• pro vzdělávání a výzkum
• pro sociální a zdravotní problematiku
Pracovní skupiny
• pro národní dokumenty BOZP a úrazové pojištění
• pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání

