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ÚVOD 
 

Úvodní slovo PhDr. Davida Michalíka, Ph.D., ředitele Výzkumného ústavu 
bezpečnosti práce, v. v. i. 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce slaví letošní rok významné jubileum 65. let od svého 
vzniku. V této souvislosti je vhodné připomenout letošní významné 50. výročí zavedení 
jednotného státního dozoru nad bezpečností práce v tehdejším Československu, což zaštiťuje 
Státní úřad inspekce práce. Státní úřad inspekce práce spolu s jednotlivými oblastními 
inspektoráty práce byl, je a bude logicky nejbližším partnerem naší instituce. V současné době 
také dochází k rozšiřování vzájemné spolupráce obou subjektů, které spadají pod rezort 
Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Pokud se ještě zastavíme u historie naší instituce, tak základ její existence vede už k roku 
1935, a to v rámci Masarykovy akademie práce. V roce 1954 byla naše instituce ustanovena 
pod názvem Výzkumný ústav bezpečnosti práce a od roku 2007 je veřejnou výzkumnou 
institucí, kterou zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Naší hlavní činností je výzkum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 
pracovního prostředí a podmínek, prevence závažných havárií a plní úkoly, vyplývající 
z Úmluv Mezinárodní organizace práce (Úmluva č. 155/1981 ILO), z platných právních 
předpisů v oblasti BOZP, z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské 
agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Eurostatu, a prioritně z potřeb našeho 
zřizovatele, pro kterého jsme hlavní servisní a odbornou podporou v dané problematice. 

Po několika náročných letech, kdy se v podstatě rozhodovalo o samotné další existenci naší 
instituce, jsme se v návaznosti na zvyšující se podporu ze strany Ministerstva práce 
a sociálních věcí a celkovou změnu systému financování výzkumu, vývoje a financování 
podle nové Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové 
podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 17+) dostali do stabilizované situace, která 
nám umožňuje další smysluplný rozvoj ve smyslu schválené Dlouhodobé koncepce rozvoje 
naší výzkumné organizace na období 2018-2022. V této souvislosti jsme také personálně 
posílili, spolupracujeme s celou řadou důležitých domácích a zahraničních odborníků. 
Současně klademe velký důraz na vytváření podmínek, zabezpečení a další rozvoj našich 
zaměstnanců. 

Na závěr je potřeba poděkovat právě prioritně odpovědným zástupcům Ministerstva práce 
a sociálních věcí za dosavadní podporu a skvělou vzájemnou spolupráci. Hledáme nová 
důležitá aktuální témata, na která je nutné reagovat, podporovat úroveň bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v České republice, zlepšovat kvalitu pracovního života všem zaměstnancům 
a dát potřebný základ k vytváření neohrožujících a stimulujících pracovních podmínek pro 
všechny. Zde musíme opětovně vyzvednout provázanost a bližší kooperaci se Státním úřadem 
inspekce práce, resp. jednotlivými oblastními inspektoráty práce. Z dalších důležitých 
partnerů zmíníme určitě Státní zdravotní ústav, dále pak Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 
Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, Právnickou fakultu UK v Praze, Fakultu 
bezpečnostního inžinierstva Žilinské univerzity v Žilině a také odborné zástupce v oblasti 
BOZP jiných rezortů. Neméně důležitou roli pro naši činnost mají subjekty z firemní praxe, 
protože bez nich naše výstupy nemohou logicky mít kvalitní úroveň. I jim patří velké díky za 
dosavadní podporu a spolupráci. 
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Úvodní slovo Mgr. Ing. Rudolfa Hahna, generálního inspektora Státního 
úřadu inspekce práce 

Letošní významné 50. výročí zavedení jednotného státního dozoru nad bezpečností práce 
v tehdejším Československu a zároveň neméně důležité 65. výročí založení Výzkumného 
ústavu bezpečnosti práce nám připomíná, jak je i v současné době důležitá role inspekce práce 
a výzkumná činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jak v širším kontextu 
přispívají k zajištění důstojných pracovních podmínek zaměstnanců. 

Před padesáti lety, v prosinci 1968, byl Národním shromážděním přijat zákon č. 174/1968, 
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, na základě kterého začal s účinností od 
1. ledna 1969 působit Český úřad bezpečnosti práce. Realizací výše uvedeného zákona byl 
soustředěn dozor nad bezpečností práce do jednoho celostátního orgánu, tak bylo odstraněno 
tehdejší resortní a odvětvové rozdělení, a především odpovědnost za dozor nad bezpečností 
a ochranou zdraví při práci byla přesunuta z odborových organizací do působnosti orgánu 
státu. 

Od vzniku Českého úřadu bezpečnosti práce v roce 1969 vede přímá linie činnosti 
k dnešnímu Státnímu úřadu inspekce práce. Velký význam mělo přijetí nového zákona v roce 
2005, který orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce změnil na orgány 
inspekce práce, s šířeji definovanou působností. Kontrolní pravomoci oblastních inspektorátů 
byly rozšířeny o oblast pracovně právních vztahů, tj. celou oblast zákoníku práce, které v roce 
2012 doplnila kontrolní činnost zaměřená na potírání výkonu nelegální práce, podle 
ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Důležitým milníkem byl rovněž rok 
2015, ve kterém vstoupil v platnost zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, který upravil 
záležitosti služebního poměru státních zaměstnanců, mimo jiné Státního úřadu inspekce 
práce. 

Současné pojetí inspekce práce zahrnuje v souladu se zákonnou úpravou nejen kontrolu nad 
dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale celkovou kontrolu ochrany 
pracovních vztahů a pracovních podmínek. Reaguje rovněž na změny, které probíhají kolem 
nás, především spoluprací s orgány inspekce práce v zemích Evropské unie. Propojenost 
činností i vzájemná podpora mezi inspekcemi práce jednotlivých členských zemí Evropské 
unie je oproti minulosti stále výraznější. Důvodem je zvyšování počtu zaměstnanců, kteří 
pracují a budou pracovat v jiné než domovské členské zemi. Otázky odměny za práci, 
pracovní doby a dalších pracovních podmínek se tak stávají stejně důležitými jako ochrana 
života a zdraví zaměstnanců na pracovišti. 

Neodmyslitelnou součástí ovlivňující činnost Státního úřadu inspekce práce je dlouholetá 
úzká spolupráce s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Tato spolupráce probíhá nejen při 
realizaci výzkumných úkolů, ale i na poli odborného vzdělávání zaměstnanců Státního úřadu 
inspekce práce či na poli osvěty v oblasti bezpečnosti práce. 

Každé výročí je vždy vhodnou příležitostí k ohlédnutí se zpět na výsledky činnosti 
v předchozích desetiletích. V této souvislosti bych rád ocenil odvedenou práci dřívějších 
zaměstnanců i vedení Českého úřadu bezpečnosti práce a Výzkumného ústavu bezpečnosti 
práce. Současný Státní úřad inspekce práce je plnohodnotným partnerem organizací inspekce 
práce v zemích Evropské unie a úkolem jeho dnešních zaměstnanců je naplnit veřejné zadání 
a očekávání, které je dnes a do budoucna bude s inspekcí práce v České republice spojováno.
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TEMATICKÝ BLOK 1 
PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ A PERSONÁLNÍ ASPEKTY BOZP  
 

NĚKOLIK POZNÁMEK K PRACOVNÍM ÚRAZŮM 
NELEGÁLNÍCH MIGRANTŮ 

 

Martin Štefko1 
1Autor působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK a je 
advokátem v Kocián Šolc Balaštík advokátní kancelář, s. r. o. 

 

Abstrakt 

České pracovní právo garantuje právo na náhradu újmy každému zaměstnanci, který utrpěl 
pracovní úraz v souvislosti s výkonem práce. Neexistuje sice úrazové pojištění, právo na 
náhrad újmy je však tradičně řešeno v zákoníku práce. I v případě českých občanů se však 
může jednat o komplikovanou situaci, která poměrně lehce vyústí ve složitý dlouholetý spor. 
V případě neohlášených cizinců se problémy násobí. Zaměstnavateli se nabízí poměrně 
lákavá, byť morálně odpudivá představa neřešit pracovní úraz z důvodu, že zraněný či 
dokonce usmrcený cizinec je na území České republiky nelegálně. 

Klíčová slova: pracovní úrazy, cizinci, nelegální migranti, mezinárodní úmluvy, sociální 
zabezpečení 

Abstract 

Czech labour law guarantees remedy to injured employees, who suffers because of 
occupational accidents. Although there is no occupational insurance as a public social 
security, the Czech Labour Code provides an appropriate scheme after a Soviet model. The 
scheme does not exclude informal foreigners. However, the scheme makes it possible to 
multiply legal risks ordinary employees are exposed in similar cases. In addition to usual legal 
risks, informal foreigners can be easily threatened by the employer, who reminds them of 
their illegal status. This approach is morally repugnant and shall be faced by adequate 
legislation adjustments. 

Keywords: occupational accidents, foreigners, illegal migrants, international conventions, 
social security 

 

Tento příspěvek vznikl díky finanční podpoře poskytované v rámci výzkumného projektu 
„Soukromé právo a výzvy dneška“, id. č. Q03. 
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Úvod 

V roce 2008 a 2009 nejvíce úrazů utrpěli po občanech Slovenska Ukrajinci.1 Nikoliv malý 
počet úrazů byl zaznamenán též u Rusů, Moldavanů a Bělorusů. Poměrně vysoký počet úrazů 
byl u  cizinců evidován i v roce 2014.2 Počet vyplácených náhrad za ztrátu na výdělku 
vyplácených bývalým zaměstnancům není odborné veřejnosti dostupný a ani nemusí být, 
neboť Česká republika není vázána Úmluvou MOP č. 118, z níž by tato povinnost vyplývala. 
Přesto, pokud učiníme úvahu, že zaměstnanci dotčení pracovním úrazem či nemocí z povolání 
by museli mít aspoň v některých případech rovněž nárok na invalidní důchod z českého 
veřejnoprávního systému,3 pak lze prokázat, že do zemí východní Evropy je vypláceno pouze 
mizivé množství těchto dávek.4 Dalším možným přístupem pro kvantifikaci počtu úrazů 
neohlášených migrantů je celkový počet zdravotních úkonů provedených na cizincích.5 

Jedním z důvodů je skutečnost, že z mnohostranných úmluv Mezinárodní organizace práce 
(MOP) chránících práva migrantů je Česká republika vázána pouze Úmluvou MOP č. 19 
o  rovnocenném nakládání s cizími a domácími zaměstnanci ve věci odškodnění pracovních 
úrazů (předmětnou úmluvu ovšem ve skutečnosti ratifikovalo již Československo). 
Neratifikovány tak zůstaly Úmluvy MOP č. 48,6 97,7 118,8 143,9 15710 a především též 
Úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin.11 

 

Úmluvy MOP 

Z mnohostranných úmluv MOP chránících práva migrantů lze zmínit především Mezinárodní 
úmluvu o ochraně práv všech migrantů a jejich rodinných příslušníků12 z 18. prosince 1990, 
Úmluvu MOP č. 19 Rovnost zacházení (odškodnění úrazů)13 a doporučení č. 25, Úmluvu 
MOP č. 48,14 11815 a 157,16 doporučení 167, Úmluvu MOP č. 97,17 doporučení (revidované) 

                                                 
1 BRABCOVÁ, Iva; ZÁLESKÁ, Veronika; HORSKÁ, Jana. Bezpečnost práce a pracovní úrazy cizinců v České 
republice. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2011, č. 7, s. 50. 
2 Srov. Pracovní úrazovost v ČR v roce 2013 a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za 1. pololetí 
roku 2014 (Bezpečnost a hygiena práce). Aktualita je dostupná na stránce: https://www.mpsv.cz/cs/18727 (cit.: 
28. 4. 2018). 
3 Nárok na invalidní důchod není v tomto případě podmíněn splněním minimální doby pojištění, je však 
podmíněn legálností pobytu. Viz ust. § 25 a 38 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění. 
K legálnosti pobytu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. v platném znění.  
4 Dle otevřených dat ČSSZ to bylo v roce 2017 cca. 58 důchodů na Ukrajinu. Srov. 
https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/graf-staty-s-nejvetsim-poctem-duchodu-s-vyplatou-do-zahranici-v-roce 
(cit.: 27. 4. 2018). Tato úvaha je podpořena mimo jiné přímou žádostí dohledového orgánu CEACR, který právě 
v obavě z nemožnosti vyplácet důchody do zahraničí žádal v roce 1998 po České republice vysvětlení. Srov. 
závěr z 87. jednání v roce 1999, dostupný zde 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTR
Y_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2177253,102723,Czech%20Republic,1998 
(cit.: 27. 4. 2018). 
5 Srov. ÚZIS ČR: Aktuální informace č. 3/2018, Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2017. 
6 Ratifikovaly 3 členské státy EU, konkrétně Maďarsko, Slovinsko a Španělsko. 
7 Ratifikovalo 6 členských států EU (Nizozemí, Německo, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko a Velká Británie.  
8 Ratifikovalo 8 členských států EU (Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie a  Nizozemí).   
9 Ratifikovaly 4 členské státy EU (Itálie, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko).   
10 Ratifikovaly 2 členské státy EU (Španělsko a Švédsko). 
11 Neratifikoval žádný členský stát EU. 
12 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families – Migrant Workers Convention. 
13 Publikována pod č. 34/1928 Sb. z. a n. 
14 Maintenance of Migrants' Pension Rights, 1935. Úmluva nebyla ratifikována Českou republikou. 
15 Equality of Treatment (Social Security Convention), 1962. Úmluva nebyla ratifikována Českou republikou. 
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86 a  Úmluvu MOP č. 14318. Tyto úmluvy jsou povětšinou rovněž založeny na principu 
rovnosti a zakotvují rovnost zacházení pro migrující pracovníky ve srovnání s vlastními 
státními občany. 

Společným rysem všech těchto smluv je snaha zajistit migrantům rovnost zacházení s občany 
hostitelského státu, stanovování další (dodatečných) podmínek podmiňujících nárok na dávku 
či službu je totiž nejčastější způsob obrany před migranty. Nárok na dávku ze sociálního 
pojištění tak například není podmiňován bydlištěm v hostitelském státě.19 Omezení jsou však 
činěna v souvislosti s nabytými právy čl. 6 odst. 1 písm. b) bod i) Úmluvy MOP č. 97. Dalším 
cílem byla vždy snaha preventivně zabránit zchudnutí cizinců z důvodu odjezdu z a návratu 
zpět do domovského státu. 

Významné zlepšení postavení migrantů přinesla zejména Úmluva MOP č. 143. čl. 27 
Mezinárodní úmluvy o ochraně práv všech migrantů a jejich rodinných příslušníků rozšiřuje 
poprvé působnost zásady rovného zacházení též na nelegální (neregistrované či neformální) 
migranty, v jejich případě se však jedná o aplikaci pouze některých ustanovení, v důsledku 
čehož požívají slabší ochrany svých práv.20 Vedle rovnosti je ve výše zmíněných 
multilaterálních smlouvách identifikovatelná též snaha dosáhnout pro cizince nejvyššího 
možného pokrytí prostřednictvím sociálního systému hostitelského státu a upravit zachování 
nabytých či nabývaných práv.  

Rovnost zacházení je vedle na migranty specializovaných úmluv upravená též v Úmluvě 
č. 102 o minimální normě sociálního zabezpečení.21 Část VI. týkající se dávek při pracovních 
úrazech a nemocech z povolání nebyla nikdy Českou republikou ratifikována. 

 

Neohlášení migranti v českém systému sociálního zabezpečení 

V českém právu sociálního zabezpečení lze zaznamenat dvojí přístup k neohlášeným či 
nelegálním cizincům. V nemocenském a veřejném zdravotním pojištění jsou tito cizinci ze 
zákona vyloučeni z těchto systémů a nemohou nárokovat žádné dávky. Poslední změny 
přinesl zákon č. 1/2012 Sb. V případě nemocenského pojištění vyjmutí upravuje ust. § 9 odst. 
2 zákona o nemocenském pojištění, u veřejného zdravotního pojištění se jedná o ust. 2 odst. 5 
zákona o  veřejném zdravotním pojištění.22  

Teoreticky v důchodovém pojištění a u zákonného pojištění zaměstnavatele za újmu 
způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem žádné výslovné ustanovení neohlášené cizince 
nevylučuje. U důchodového pojištění se však jedná pouze o teoretickou konstrukci vzhledem 
k úzkému propojení důchodového a nemocenského pojištění. U zákonného pojištění 
zaměstnavatele pak hrají roli mezinárodní závazky České republiky.  

 

  

                                                                                                                                                         
16 Maintenance of Social Security Rights Convention, 1982. Úmluva nebyla ratifikována Českou republikou. 
17 Migration for Employment Convention (Revised), 1949. Úmluva nebyla ratifikována Českou republikou. 
18 Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975. Úmluva nebyla ratifikována Českou 
republikou. 
19 Srov. čl. 4 odst. 1 Úmluvy MOP 118. Dále též čl. 6 Úmluvy MOP č. 97 či důslednější čl. 10 Úmluvy MOP 
č.  143. 
20 Nejedná se však o přímo použitelné ustanovení. Srov. Dupper, O.: Migrant Workers and the Right to Social 
Security, str. 29.  
21 Úmluva byla publikována pod č. 461/1991 Sb. 
22 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 2/15. 
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Úmluva č. 19 

Úmluva MOP o rovnocenném nakládání s cizími i domácími zaměstnanci ve věci odškodnění 
pracovních úrazů byla ratifikována již ČSR, a to dne 31. ledna 1928.23 Ve své době se jednalo 
o velmi pokrokovou úpravu, neboť soudobé úrazové pojišťovací předpisy s výplatou náhrad 
do zahraničí nepočítaly; byla možná kapitalizace, ta ovšem obvykle nebyla pro beneficienta 
výhodná.24 Na nedostatečnost národního práva bylo možné reagovat bilaterálními smlouvami, 
jejichž předobrazem se stala od roku 1925 právě Úmluva MOP č. 19. 

Základní principem Úmluvy č. 19 se stala povinnost (i České republiky) zajistit státním 
příslušníkům cizího státu, který tuto úmluvu rovněž ratifikuje, a jeho rodinným příslušníkům 
stejné zacházení jako vlastním státním příslušníkům, pokud jde o odškodnění utrpěného 
pracovního úrazu. Podmínkou ovšem je, že se jedná o úraz, který se stal na území České 
republiky. Čl. 2 Úmluvy č. 19 vylučuje vázat rovnocennost na podmínku bydliště na území 
České republiky, což potvrzuje kontrolní praxe dozorové komise. Z ní jednoznačně vyplývá, 
že výplatu odškodnění nelze vázat na podmínku bydliště v hostitelském státě.25 Úmluva č. 19 
byla ratifikována 121 státy.26 

Mezinárodní rámec ochrany dotváří Úmluva MOP č. 12 o odškodňování pracovních úrazů 
v zemědělství27 a Úmluva MOP č. 17 o odškodňování pracovních úrazů.28 Dle úmluvy č. 12 
se každý členský stát MOP, který ratifikuje tuto úmluvu, zavazuje, že rozšíří na všechny 
námezdní pracovníky v zemědělství výhody zákonů a předpisů o poskytování odškodnění 
osobám, které utrpěly úraz při výkonu práce nebo v souvislosti se zaměstnáním. Druhá 
úmluva ukládá zajistit, že osoby, které utrpěly pracovní úraz, nebo osoby na nich závislé, 
budou odškodněny za podmínek, rovnajících se přinejmenším těm, které stanoví tato úmluva. 

 

Hmotné zabezpečení pro případ nemoci z povolání či pracovního úrazu 

Zabezpečení zaměstnance pro případ nemoci z povolání či pracovního úrazu není v České 
republice stále řešeno prostřednictvím úrazového pojištění, ale pracovněprávní úpravou 
povinnosti zaměstnavatele k náhradě újmy.29 Jedná se o institut objektivní odpovědnosti 
zaměstnavatele za výsledek – za poškození zdraví (újmu), které zaměstnanec utrpěl při plnění 
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnavatel odpovídá i v případě, že 
újmu způsobila jiná osoba a též v případě, že škodu nezavinil. Zaměstnanci, který utrpěl 
pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve 
kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení 
společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a případně též věcnou 
škodu. Zemře-li zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je 
zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout: náhradu účelně vynaložených 
                                                 
23 Sdělní č. 34/1928 Sb. z. a n. 
24 Srov. ust. § 42 zákona č. 1/1888 ř.z. o pojišťování dělníků pro případ úrazu. 
25 Žádost komise CEACR přijatá v roce 2016, publikovaná na 106. zasedání uskutečněném v roce 2017. 
26 Seznam zemí, které úmluvu ratifikovaly je zde 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312164 (cit.: 
11. 9. 2019). 
27Vyhlášená sdělením FMZV č. 437/1990 Sb. 
28 Vyhlášená sdělením FMZV č. 437/1990 Sb. 
29 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění, účinnosti ve většině svých ustanovení nenabyl (srov. ust. § 99 
cit. zákona) a dle rozhodnutí vlády se tomu ani v budoucnu tak nestane. Tak např. vyjádření ministra 
zdravotnictví http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/040schuz/s040304.htm (cit.: 6. 11. 2017). K akcím na 
půdě Parlamentu ČR např. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Snemovna-schvalila-zruseni-zakona-o-
urazovem-pojisteni-247181 (cit.: 7. 11. 2017) a zde http://www.opojisteni.cz/ekonomika/vyvoj-trhu/klaus-
souhlasil-s-odlozenim-zakona-o-urazovem-pojisteni-zamestnancu/ (cit.: 21. 10. 2017). 
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nákladů spojených s jeho léčením, přiměřených nákladů spojených s pohřbem, nákladů na 
výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění pozůstalých a eventuálně též náhradu věcné 
škody. 

Předmětná právní úprava byla po sovětském vzoru zavedena prakticky od počátku 60. let 
minulého století a nezměnila se ani s přijetím nového zákoníku práce. V současné době 
přitom již neodpovídá zásadním změnám ve společnosti a národním hospodářství, k nimž 
došlo od té doby.30 S účinností od 1. 1. 1993 bylo sice zavedeno zákonné pojištění 
zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 
toto (tehdy deklarované) dočasné opatření však problém pouze zmírnilo, nikoliv vyřešilo. 
Nedostatky platné úpravy se bohužel ještě více zvýrazňují u občanů třetích států. Ač se na 
první pohled jedná o úpravu neutrální, neboť nároky poškozeného zaměstnance nejsou závislé 
od jeho státní příslušnosti či bydlištěm na českém území, v praxi tento systém odrazuje 
občany třetích států od uplatňování jejich nároků na náhradu škody. To je nespravedlivé 
zejména proto, že právě občané třetích států obvykle konají práce zdravotně závadné či přímo 
rizikové. 

 

Praktické problémy 

Základním problémem je přímé zapojení zaměstnavatele do procesu oznamování, resp. 
uplatňování nároku na náhradu škody. Cizinec je totiž povinen o náhradu škody žádat 
u/prostřednictvím zaměstnavatele. Je pochopitelné, že zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu 
úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu (ust. § 105 odst. 
1  zákoníku práce), zaměstnavatel však současně má být dle české úpravy též tím, kdo by měl 
poškozenému zaměstnanci být nápomocen při uplatňování náhrady škody vůči jemu samému. 
Zaměstnanec, ale často ani zaměstnavatel přitom nerozlišují mezi tím, komu je nutno škodní 
událost nahlásit a tím, kdo potenciální nárok na náhradu škody uhradí (zaměstnavatelé 
s výjimkou státu jsou pro tyto účely ze zákona pojištěni). Navíc opožděné oznámení 
pracovního úrazu příslušným institucím31 či zjištění porušení bezpečnostních předpisů32 mají 
nutně za následek sankci pro zaměstnavatele. Proto se nelze divit, že zaměstnavatelé obvykle 
nejsou příliš vstřícní a žádosti poškozených občanů třetích států nepodporují. 

Vedle obavy ze ztráty zaměstnání pro domáhání se svých práv je zde ovšem další klíčová 
limitace potenciální náhrady škody, která je zapracována do základů platné právní úpravy. 
Jedná se o sjednanou omezenou délku pracovněprávního vztahu, která je právě u této 
kategorie zaměstnanců pravidlem. Dle ust. § 386 odst. 1 věta první zákoníku práce platí: 
„Zaměstnanci, který utrpí (…) v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při 
výkonu práce na základě dohody o pracovní činnosti uzavřené na dobu určitou, přísluší 
náhrada za ztrátu na výdělku jen do doby, kdy měl tento pracovněprávní vztah skončit. Po 
této době přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, jestliže je možné podle okolností 
předpokládat, že postižený by byl i nadále zaměstnán.“ Předmětná úprava reguluje sice pouze 

                                                 
30 Srov. Bělina/Drápal a kol.: Zákoník práce, velký komentář, I. vyd., C.H.Beck, Praha 2012, str. 1377 
(Novotný). 
31 Srov. ust. § 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.  
32 Tak např. právo pojišťovny na regres vůči zaměstnavateli dle ust. § 10 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 125/1993 
Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Další sankcí je přirážka k pojistnému ze strany příslušné zdravotní 
pojišťovny (ust. § 45 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění do 31. 12. 2014) či okresní správy sociálního zabezpečení, 
resp. PSSZ nebo MSSZ Brno (dle ust. § 21 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění do 31. 12. 2014). v neposlední řadě 
se jedná o sankci za správní delikty na bezpečnosti práce (ust. § 30 zákona o inspekci práce), bezpečnosti 
technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví (ust. § 32 zákona o inspekci práce) či na úseku 
vyhrazených technických zařízení (ust. § 33 zákona o inspekci práce). 
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jeden z nároků poškozeného zaměstnance, obvykle se ovšem jedná o ten finančně 
nejnáročnější. Cílem této úpravy je omezit tento nárok u zaměstnanců, kteří vykonávají 
výdělečnou činnost jen občas, nebo kteří nemají výdělečnou činnost hlavním (základním) 
zdrojem svých příjmů, a proto uzavřeli pracovní poměr na dobu určitou jen příležitostně a po 
uplynutí sjednané doby by nadále nepracovali v pracovním poměru, i kdyby k pracovnímu 
úrazu nedošlo. Z tohoto důvodu je nutno zde zařadit též zaměstnance konající práci na 
základě dohody o provedení práce, byť tento typ pracovněprávního vztahu ZP explicitně 
nezmiňuje. Jinak by došlo k absurdní situaci, kdy zaměstnanci pracující z kvantitativního 
hlediska potenciálně nejkratší množství pracovních hodin by požívali vyšší jistoty, než 
zaměstnanci pracující na základě pracovního poměru na dobu určitou či pracovněprávního 
vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti. 

Ke skončení pracovního poměru či jiného pracovněprávního vztahu sjednaného na dobu 
určitou dojde bez ohledu na situaci, v níž se zaměstnanec nachází. Nárok občana třetího státu 
na náhradu za ztrátu na výdělku je v takovém případě podmíněn prokázáním, že nebýt tohoto 
pracovního úrazu či nemoci z povolání, pak by byl dále zaměstnán. To je ovšem k sekundární 
povaze zaměstnání, tj. nutnosti provádět test pracovního trhu před prodloužením či novým 
udělením povolení k zaměstnání, obzvláště obtížné. Stávající judikatura Nejvyššího soudu 
nabízí i v tomto směru určitý prostor. Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku vznikne též 
v  případě, kdy další zaměstnávání občana třetího státu lze podle okolností jen předpokládat.33 
Důvodný předpoklad lze nabýt pouze s přihlédnutím k okolnostem, které tu byly v době úrazu 
a které vypovídají o tom, zda zaměstnanec uzavřel pracovněprávní vztah na dobu určitou jen 
příležitostně (a po uplynutí sjednané doby trvání pracovního poměru by stejně nadále 
nepracoval), nebo zda hlavním (základním) zdrojem jeho příjmů byla výdělečná činnost 
a  zaměstnanec do té doby pravidelně pracoval (a lze tedy podle okolností předpokládat, že po 
skončení pracovního poměru by byl znovu zaměstnán). „Když se pracovníkovi podaří tuto 
skutečnost prokázat, lze přiznat náhradu za ztrátu na výdělku do výše průměrného výdělku, 
který dosahoval natrvalo u organizace, u níž utrpěl pracovní úraz.“34  

Další omezení jsou pak již společné s dalšími poškozenými, občany České republiky. 
Zaměstnanec obvykle není schopen prokázat existenci příčinné souvislosti mezi pracovním 
úrazem a vznikem škody. To je dáno obvykle důvodem skončení pracovního poměru, kterým 
bude (neskončí-li uplynutím sjednané doby) jiný výpovědní důvod, než zákaz dále konat 
dosavadní práci pro pracovní úraz či onemocnění nemocí z povolání dle lékařského posudku 
vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního 
orgánu, který lékařský posudek přezkoumává. Zaměstnanec v těchto případech včas 
nenapadne neplatnost rozvázání pracovního poměru u soudu, což má za následek následnou 
nemožnost přezkumu právního úkonu končícího pracovněprávní vztah.35 Podaří-li se 
neplatnost včas napadnout, pak soud při zkoumání příčin ztráty na výdělku zaměstnance 
obligatorně vychází z  posudku lékařského posudku vydaného poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský 
posudek přezkoumává, i když převedení zaměstnance na jinou práci nebo rozvázání 

                                                 
33 Srov. rozsudek NS ze dne 6. 6. 2006 sp. zn. 21 Cdo 2023/2005. 
34 Zhodnocení NS ČSR ze dne 27. 1. 1975, sp. zn. Cpj 37/74 (R 11/1976, str. 51–52). 
35 Tak např. Stanovisko NS ČSR ze dne 12. 3. 1987, sp. zn. Cpj 291/86 (R 20/1987/II). Jedná se přitom o lhůtu 
hmotněprávní a prekluzivní. Žalobce dohodu o rozvázání pracovního poměru v této lhůtě u soudu nenapadl. 
Proto se žalovaný dovolává Stanoviska NS ČSR ze dne 12. 3. 1987, sp. zn. Cpj 291/86 (R 20/1987/III), které 
jednoznačně konstatovalo: „Jestliže žaloba o neplatnost rozvázání pracovního poměru dohodou nebyla podána 
ve lhůtě stanovené § 64 ZPr 1965, skončil pracovní poměr dohodou účastníků o jeho rozvázání. Platnost 
rozvázání pracovního poměru dohodou nemůže být soudem později posuzována.“ 



Mezinárodní odborná konference „Nové trendy v BOZP a kvalita života 2019“ 

12/171 

pracovního poměru bylo odůvodněno jinými skutečnostmi (skutečnostmi, které nemají původ 
v nemoci z povolání).36 

Výrazným limitem je obtížnost prokázání výše ušlého výdělku. V souladu s platnou 
judikaturou nelze při stanovení průměrného výdělku před vznikem škody vycházet z příjmů, 
které poškozený pobíral od bývalého zaměstnavatele, pokud jde o nárok na náhradu za ztrátu 
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti až poté, kdy pracovní poměr poškozeného 
zaměstnance u zaměstnavatele, který mu za škodu odpovídá, skončil z jiných důvodů než pro 
následky pracovního úrazu. Nejvyšší soud rozhodl, že v příčinné souvislosti s pracovním 
úrazem je v takovém případě taková ztráta na výdělku, která vychází z průměrného výdělku, 
jehož by poškozený zaměstnanec prokazatelně dosáhl u jiného zaměstnavatele za práci, 
kterou by pro něj vykonal, kdyby k pracovnímu úrazu nedošlo.37 Poškozený zaměstnanec je 
pak v podstatě nucen prokázat, kolik by dostal za práci konanou pro jiného zaměstnavatele 
zaplaceno, kdyby nebyl postižen pracovním úrazem či nemocí z povolání. Výrazně 
jednodušší je situace, pokud poškozený zaměstnanec se stane uchazečem o zaměstnání. 
V takovém případě se ze zákona za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci 
z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy. Pobíral-li ovšem zaměstnanec před 
tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za 
trvání pracovního poměru. 

 

Závěr 

Česká republika dodržuje povinnosti vyplývající z Úmluvy MOP o rovnocenném nakládání 
s cizími i domácími zaměstnanci ve věci odškodnění pracovních úrazů. Praktické poznatky 
však jednoznačně ukazují, že to u neohlášených migrantů jaksi nestačí.  Pokud zákonodárce 
již umožnil nelegálním migrantům sjednávat platně pracovněprávní vztahy, neměl by 
tolerovat, aby se potenciální riziko (např. pokles příjmů pro pracovní úraz, nemoc z povolání 
či invalidita) s tím spojené znásobovalo vyloučením těchto zaměstnanců z veřejnoprávních 
systémů sociálního pojištění. Nezbytná je vzhledem k povaze nelegální práce38 především 
účast v  zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání (budoucím úrazovém pojištění). Vzorem pro příslušnou úpravu v zákonech 
práva sociálního zabezpečení by mohla být např. úprava obsažená v ust. § 110 odst. 1 SGB 
VII. Dle předmětného ustanovení je zaměstnavatel povinen mimo jiné uhradit náklady vzniklé 
nositeli úrazového pojištění v souvislosti s pojistnou událostí (tj. např. pracovním úrazem při 
výkonu nelegální práce) i v případě, že nelegální zaměstnance nepřihlásil k pojištění, resp. za 
ně neodvedl stanovené pojistné. Neodvedení pojistného se presumuje v případě, že 
zaměstnanec nebyl u příslušného nositele pojištění zaregistrován.39 

                                                 
36 Rozsudek NS ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1199/2002 (SJ 60/2003). 
37 Tak rozsudek NS ze dne 10. 12. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1185/2002 (R 64/2003). 
38 Nelegální migranti vykonávají na území České republiky především nekvalifikovanou práci, pro jejíž výkon 
není potřeba žádná či pouze minimální kvalifikace. Typicky se jednalo o mytí nádobí, úklid, pomocná pracovní 
síla, dělník v potravinářském průmyslu, stavebnictví, svářeč, betonář, obráběč kovů. Nelegální zaměstnance 
využívali zaměstnavatelé ve stavebnictví, lesnictví, zahradnictví, zemědělství, obchodu a službách (hlavně tzv. 
osobní služby), pohostinství, textilním průmyslu, potravinářském průmysl, strojírenství, dolech a hutích. Srov. 
KROUPA, A. …[et al.]. Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců na českém trhu práce. Publikace dostupná 
na: http://www.vupsv.cz/neleg.pdf (cit: 15. 6. 2010); a HORÁKOVÁ, M. (2005). Cizinci na trhu práce v České 
republice v letech 1994-2005. Praha: VÚPSV 2005. 
39 Je nutno ovšem přiznat, že též tato úprava působí v praxi celou řadu problémů. Tak především preventivní 
význam této úpravy je výrazně omezen skutečností, že zaměstnavatel je povinen odvádět pojistné na úrazové 
pojištění zpětně. Předmětné ustanovení je dále omezeno jen na zaměstnavatele, kteří umožní výkon nelegální 
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ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Z NEEVROPSKÝCH ZEMÍ 
Z  POHLEDU BOZP 

 

Jiří Vala1, Josef Senčík1,2, Libor Čtrnáctý1 
1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
2Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

Abstrakt 

Dynamický vývoj na trhu práce, kdy se podniky potýkají s nedostatkem pracovní síly, 
a  rekordně nízká nezaměstnanost nutí jednotlivé vlády EU hledat řešení této situace. Jednou 
z alternativ je zaměstnávání cizinců. Při zaměstnávání cizinců z neevropských zemí si 
musí  zaměstnavatelé uvědomit, že pracovněprávní předpisy musí být dodrženy jak pro 
občana EU, tak občana „třetího státu“. Je zároveň vhodné, aby zahraniční pracovní síla byla 
historicky blízká českému prostředí a jejím zvyklostem. 

Klíčová slova: BOZP, cizinci, pracovní trh, zaměstnanec 

Abstract 

Dynamic labor market development, with businesses facing labor shortages and record low 
unemployment, are forcing EU governments to seek solutions to this situation. One 
alternative is employing foreigners. When employing foreigners from non-European 
countries, employers must realize that labor legislation must be respected for both EU and 
third-country nationals. It is also appropriate that the foreign workforce to be historically 
close to the Czech environment and its customs. 

Keywords: OSH, foreigners, labor market, employee 

 

Úvod 

Současným problémem vyspělých zemí světa je nedostatek pracovníků, a to jak vysoce 
kvalifikovaných profesí, tak i profesí méně kvalifikovaných. S chybějícími pracovníky se 
potýkají firmy v odvětví stavebnictví, zemědělství, průmyslu, IT a další. Jedná se o problém, 
který brzdí další hospodářský růst v České republice, i v celé Evropské unii a má nepříznivé 
ekonomické dopady na tyto státy. Vlády jednotlivých států hledají účinná řešení, která by tyto 
negativní dopady nedostatku pracovní síly zmírnila. Jednou z možností je využití pracovní 
síly zaměstnanců ze zahraničí, cizinců z neevropských zemí. 

Cizinci v České republice 

Pro vymezení toho, kdo je z pohledu zaměstnávání cizincem, je možno využít příslušné 
právní předpisy. Ty jsou v našich podmínkách u zaměstnanců ze zahraničí, kteří jsou 
přijímaní zaměstnavateli se sídlem na území České republiky k výkonu závislé práce, 
představovány zejména níže uvedenými právními předpisy: 

                                                                                                                                                         
práce s cílem poskytovat služby či výrobky třetím osobám, nikoliv na zaměstnavatele, kteří využívají práce 
nelegálních migrantů pro své osobní potřeby. Srov. Giese Der Regress des Unfallversicherungsträger bei 
Schwarzarbeit nach 110 Abs. 1 a SGB VII, str. 839 a 840.  
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• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník 
práce“);  

• zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zaměstnanosti“); 

• zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“);  

• zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. 

Cizinci z třetích zemí (neodpovídající definici níže, resp. především cizinci ze zemí mimo 
EU) pracující v České republice potřebují jednak příslušné povolení k zaměstnání od úřadu 
práce a  zároveň povolení k pobytu na našem území za účelem zaměstnání. Popřípadě musí 
být držiteli zaměstnanecké či modré karty. 

V obecném významu je za cizince považován občan jiného státu. V souladu s ustanovením 
§  1  odst. 2 zákona o pobytu cizinců je za cizince považována fyzická osoba, jež není státním 
občanem České republiky, včetně občana Evropské unie. 

Poněkud odlišným způsobem je pojem „cizinec“ vymezen v ustanovení § 85 zákona 
o  zaměstnanosti, které uvádí, že pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle 
tohoto zákona se za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník a dále 
také rodinný příslušník občana České republiky, jenž je uveden v ustanovení § 3 odst. 3 
citovaného zákona, tj. rodinný příslušník, který není státním příslušníkem České republiky ani 
jiného členského státu Evropské unie. 

Podle dostupných statistických údajů přesáhl v roce 2017 počet cizinců s pobytem nad 
12  měsíců hranici půl milionu osob. Ke dni 31. prosince 2017 jich bylo v České republice cca 
500 000. Z uvedeného počtu jich bylo cca 230 000 ze států Evropské unie, Islandu, 
Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Po odečtení občanů dalších evropských států (včetně 
Turecka a Ruska) a osob bez státního občanství, nezjištěného občanství a ostatních jich pak 
bylo celkově 120 000 občany mimoevropských států. 
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tohoto státního občanství pobývajících v ČR za účelem zaměstnání a podnikání) 
a Pardubického kraje (590 osob, tedy 25,7 %). Účel pobytu „studium“ dominuje u občanů 
Ruské federace a USA. Z  regionálního pohledu je nejvíce občanů jak Ruské federace, tak 
USA s tímto účelem pobytu evidováno na území hl. m. Prahy, což je bezpochyby ovlivněno 
vysokou koncentrací různých typů škol v tomto regionu. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví cizinců z neevropských zemí 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců na pracovištích je 
zákonnou povinností zaměstnavatele, a to bez rozdílů národnosti jeho 
zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP s ohledem na rizika možného ohrožení 
jejich života a  zdraví, která se týkají výkonu práce. 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 
a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení 
rizikům. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 
opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 
minimalizováno. 

V rámci hodnocení rizik, při zaměstnávání cizinců z neevropských zemí, musí být přednostně 
zvažován lidský faktor, který hraje klíčovou roli při předcházení pracovním úrazům 
a poškození zdraví tohoto zaměstnance. U cizince z neevropských zemí je tak, vzhledem 
k jazykovým a  kulturním odlišnostem, zvažování lidského faktoru prioritní. 

Na základě tohoto hodnocení zaměstnavatel přijímá opatření, která minimalizují možnost 
vzniku pracovního úrazu nebo poškození zdraví. Jedním z těchto opatření je nastavení 
vhodného způsobu předávání informací těmto zaměstnancům. V případě, že zaměstnanec 
řádně nepochopí školení, předávané informace a pokyny, většinou to končí pracovním úrazem 
nebo poškozením zdraví. Dalším důležitým předpokladem k minimalizaci vzniku pracovního 
úrazu nebo poškození zdraví je zvýšený dohled nad těmito skupinami zaměstnanců. 

BOZP zaměstnanců musí být integrální součástí kultury organizace. Vedení musí vytvářet 
kulturu osobní odpovědnosti a řešit problémy společně se zaměstnanci. Právě kultura je tím, 
co ve velké míře ovlivňuje chování zaměstnanců, které se pak následně může odrazit v počtu 
pracovních úrazů a nehod. Lidský činitel ve výrobním procesu je tedy klíčový pro zajištění 
bezpečného pracoviště. 

Bezpečnost založená na bezpečném jednání je o všech zaměstnancích na všech úrovních 
v organizaci. Zaměstnanci jsou si vědomi, informováni a dbalí nebezpečí a rizik na jejich 
pracovištích a mají příslušné znalosti a dovednosti k provedení práce bezpečným způsobem. 

Lidský faktor a kultura musí být hodnocena a řízena stejným způsobem jako ostatní rizikové 
faktory. Je tak zřejmé, že lidská chyba a selhání může podstatně ovlivnit BOZP na 
pracovištích. 

Tradiční model BOZP na pracovištích je založen na pravidlech, dohledu a opravách chování 
zaměstnanců. V případě, že se na pracovištích vyskytne odchýlení se od těchto pravidel, je to 
považováno za porušení. Nehledáme-li pouze viníka a chceme-li skutečně najít řešení, 
musíme více porozumět příčinám tohoto nebezpečného jednání. V některých případech toto 
porušení může vyplývat například z důvodu nesrozumitelnosti pracovního postupu, tlaku na 
pracovišti nebo hlubších systémových chyb. Zvažování lidského faktoru je tedy klíčové pro 
účinné řízení BOZP na pracovištích. 
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K dosažení vysoké úrovně BOZP na pracovištích je nezbytný kvalitní výcvik všech 
zaměstnanců v organizaci. Lidský faktor je poměrně složitá oblast a organizace můžou 
považovat tento faktor za příliš komplexní a složitý k tomu, aby s tím něco dělali. Lidské 
chování a pracovní výkonnost musí být zahrnuta do systémového řízení BOZP na 
pracovištích. 

Lidé přinášejí do práce své osobní postoje, dovednosti, zvyky a osobnosti, které mohou být 
silnými nebo slabými místy, a to podle požadavků dané práce. Individuální charakteristiky 
ovlivňují chování, jejich vliv na výkonnost může být negativní. 

Selhání lidského faktoru je příčinou mnoha pracovních úrazů nebo nehod. Chceme-li tak 
předcházet těmto úrazům a nehodám, musíme porozumět lidskému chování, tj. proč si vlastně 
zvolili nedodržet bezpečný pracovní postup, co bylo toho příčinou. Zavedená kultura BOZP 
má většinou přímou souvislost právě se selháním lidského faktoru. 

Lidské selhání je často nesprávně považováno za něco, co je mimo kontrolu vedoucích. 
Organizace si musí uvědomit, že je zapotřebí považovat lidský faktor za zřetelný prvek, který 
musí být identifikován, vyhodnocen a účinně řízen. Organizace musí zajistit, aby osoby řízené 
organizací, vykonávající úkony, které mohou ovlivnit BOZP, byly způsobilé na základě 
odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností, a musí uchovávat s tím spojené záznamy. 

Organizace musí určit potřeby výcviku související s riziky v oblasti BOZP a systémem 
managementu BOZP. Musí poskytovat výcvik nebo přijmout jiná opatření, aby byly tyto 
potřeby splněny, hodnotit efektivnost výcviku a přijatých opatření a musí uchovávat s tím 
spojené záznamy. 

Organizace musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy k zajištění toho, aby osoby, 
které při práci řídí, měly povědomí o skutečných a potenciálních důsledcích jejich pracovních 
činností a jejich chování na BOZP a o přínosech jejich zlepšené osobní výkonnosti v rámci 
BOZP, jejich úlohách, odpovědnostech a důležitosti při dosahování shody s politikou BOZP, 
postupy a požadavky systému managementu BOZP včetně požadavků na havarijní 
připravenost a reakci, potencionálních důsledcích nedodržení stanovených postupů. Postupy 
výcviku musí brát v úvahu rozdílné úrovně odpovědnosti, schopností, jazykových schopností 
a gramotnosti, rizika. 

BOZP můžeme zvýšit prostřednictvím lepšího navržení úkolů, zařízení, postupů a způsobu 
varování. Musíme si uvědomit, že jsou zde zaměstnanci s rozdílnou výškou, váhou, fyzickou 
sílou nebo schopností zpracování informací. Navržení úkolů, zařízení a pracoviště tak, aby 
vyhovovalo uživateli, může snížit lidskou chybu, a tím i počet pracovních úrazů, poškození 
zdraví nebo nehod. Ergonomie využívá informace o lidských schopnostech, vlastnostech 
a  omezeních. 

Dříve možná platilo, že pracovní úrazy byly pouze přímým důsledkem nedbalého nebo 
nebezpečného chování zaměstnanců. Zatímco nyní většina osob zodpovídajících za BOZP 
akceptuje, že většina pracovních úrazů je způsobena kombinací zaměstnanec, zaměstnavatel, 
práce a pracovní faktor. 

Typické otázky: 

• Jak můžeme motivovat zaměstnance k tomu, aby se více zajímali o bezpečnost? 

• Proč zaměstnanci nepoužívají přidělené osobní ochranné pracovní prostředky? 

• Proč si zaměstnanci zvolili, že budou riskovat? 

Každá skupina lidí si vytváří svou vlastní kulturu. Jedná se o sdílené postoje, víru a způsob 
chování. V organizaci s dobrou kulturou každý jednotlivec klade bezpečnost vysoko na 
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žebříček svých hodnot. Vědí, že se od nich neočekává, že budou reagovat na problém tím, že 
nebudou obcházet požadavky na provozní bezpečnost. 

Nepořádek na pracovišti může být ze strany zaměstnance považován za nebezpečné 
podmínky, ze strany zaměstnavatele pak za nebezpečné chování zaměstnance. Ovšem, kde je 
vlastně kořenová příčina tohoto problému, tedy v tomto případě nepořádku na pracovišti? 

Nebezpečné podmínky jsou existující podmínky, které se odlišují od akceptovatelných 
bezpečných podmínek. Nejsou-li tyto neakceptovatelné podmínky odstraněny, může pak dojít 
k úrazu. 

Nebezpečné chování je činnost zaměstnance způsobem odchylujícím se od stanoveného 
bezpečného postupu a vytvářejícím nebezpečí sobě a ostatním. 

Příklady nebezpečných podmínek: 

• neuklizené pracoviště, 

• vadné zařízení, 

• kluzké podlahy, 

• nedostatečné osvětlení. 

Příklady nebezpečného jednání (vyplývajícího z lidského chování): 

• nedodržení bezpečných pracovních postupů, 

• nesprávné používání zařízení, 

• nepoužívání osobního ochranného pracovního prostředku. 

Příčinou nebezpečného jednání může být nezkušenost, nekvalitní nebo nedostatečný výcvik 
zaměstnance (zaměstnanci vykonávají činnost, ke které nejsou vyškolení, oprávněni nebo 
pověřeni). Samozřejmě je zde mnoho dalších faktorů, které mohou přispět k nebezpečnému 
jednání. 

V rámci hodnocení rizik je tedy zapotřebí důsledně zvážit lidský faktor, který je velice 
proměnlivý a dynamický a má vysoký potenciál ke vzniku pracovního úrazu nebo poškození 
zdraví. V souvislosti s lidským faktorem v rámci prevence vzniku pracovních úrazů 
a  poškození zdraví v případě zaměstnávání cizinců z neevropských zemí hraje tedy klíčovou 
roli způsob předávání informací těmto zaměstnancům. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním 
poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce 
k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce 
dostatečné a  přiměřené informace a pokyny o BOZP podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou 
seznámení s  riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením 
těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 
k  zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, 
které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec 
do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat 
jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu 
zaměstnance do práce, a dále při změně pracovního zařazení, druhu práce; při zavedení nové 
technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických 
anebo pracovních postupů; v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP. 
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Kontrola dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP může zásadně ovlivnit 
míru pracovních úrazů a poškození zdraví cizinců z neevropských zemí. Pokud bude na 
pracovištích prováděn dostatečný dohled nad těmito skupinami zaměstnanců, pak organizace 
radikálně minimalizuje možnost vzniku pracovního úrazu nebo poškození zdraví.  

Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech 
k  zajištění BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace 
o  provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle 
věty první pravidelně opakováno; v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na 
BOZP, musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. 

V § 106 odst. 1 zákoníku práce, se uvádí, že zaměstnanec má právo na zajištění BOZP, na 
informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich 
působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. Právě srozumitelnost 
informace je v případě zaměstnávání zaměstnanců z neevropských zemí zásadní. V rámci 
srozumitelnosti je zapotřebí těmto zaměstnancům předávat informace způsobem, „kterému 
rozumí“, a to v souladu s jejich gramotností a jazykovou bariérou.  

Dodržování požadavků právních předpisů v oblasti BOZP kontrolují inspektoři Státního úřadu 
inspekce práce, kteří v rámci svých kontrol zjišťují, že kontrolovaná osoba předložila doklady 
prokazující seznámení s předpisy k zajištění BOZP v cizím jazyce, ale u vedoucích 
jednotlivých provozů bylo následně zaznamenáno, že jim nevyhovovala komunikace 
s někým, kdo jim prakticky nerozuměl. Tato skutečnost měla dopad na problematiku BOZP, 
neboť nepochopený bezpečnostní pokyn vedoucího mohl být příčinou vzniku pracovního 
úrazu. 

Dále inspektoři při kontrolách čím dál častěji zjišťují, že na pracovištích vykonávají práce 
zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, a to buď agenturní zaměstnanci, nebo osoby vykonávající 
práce na základě smluv o dílo uzavřených podle občanského zákoníku. Cizí státní příslušníci 
mnohdy nerozumí česky a jejich školení a příprava k práci nebývá zaměstnavateli dostatečně 
dokládána. 

V praxi tak dochází k tomu, že jsou cizinci z neevropských zemí seznamováni s právními 
předpisy, riziky a příslušnými pokyny na pracovištích jen formálně, nedostatečně nebo vůbec, 
a tito zaměstnanci pak nemají srozumitelné a dostatečné informace o požadavcích v oblasti 
BOZP, což může vést k pracovním úrazům nebo poškození zdraví těchto zaměstnanců.  

 

Vietnamci, Mongolové a Filipínci 

V České republice již dlouhodobě pobývají příslušníci vietnamské národnosti, kteří začali 
pobývat na území socialistického Československa díky mezivládní dohodě se Severním 
Vietnamem. Cílem této mezivládní dohody bylo zvyšování kvalifikace vietnamských občanů 
s  omezenou dobou pobytu několika let. Jednalo se o desetitisíce vietnamských občanů, a to 
mezi lety 1956–1967, a dále zejména po roce 1973. 

V současnosti vietnamská komunita v České republice má již své kořeny a Češi jsou již na 
tuto menšinu zvyklí. 

V reflexi na situaci na českém trhu práce a návazné problémy českých zaměstnavatelských 
subjektů se získáváním pracovní síly byl současně s navýšením kapacity pro Režim Ukrajina 
usnesením vlády č. 79 ze dne 31. ledna 2018 schválen Režim ostatní státy (dále jen „Režim“). 
Režim je zaměřen na státy, na jejichž pracovní sílu trvale cílí zájem českých zaměstnavatelů. 
Jedná se o státy Mongolsko, Filipíny a Srbsko. Jako takový má Režim sloužit k cílenému 
a  výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro státní občany 
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Mongolska / Filipín / Srbska, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou pracovní 
činnost (na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění Klasifikace zaměstnání 
CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8: řidiči, skladníci, montéři, svářeči, švadleny atd.). 
Cílenost a výběrovost je míněna v tom smyslu, že stejně jako v případě Režimu Ukrajina je 
možné do Režimu ostatní státy zařadit pouze konkrétního zaměstnavatele, který splní kritéria 
Režimu, společně s konkrétním budoucím zaměstnancem či zaměstnanci. 

Nelze jednoznačně říci, že by se současní mongolští migranti zaměřovali na jeden konkrétní 
profesní obor. Určitou tendenci lze vysledovat v uplatnění v kožedělném a textilním 
průmyslu. Ani v podnikání se nezaměřují na specifický sektor. Můžeme najít obchodníky se 
stánkovým prodejem textilu a obuvi, podnikatele v pohostinství, provozovatele šicí dílny, 
tlumočníky apod. O pracovníky z Mongolska je zájem hlavně v masokombinátech. 
Mongolové jsou zvyklí pracovat s masem, od přírody jsou pastevci a práce s nožem je jim 
blízká. Je to specializovaná a těžká práce, kvůli čemuž jednak není o tuto práci mezi uchazeči 
na úřadech práce zájem, jednak je kvalifikovaní řezníci neradi zaučují, protože tito 
zaměstnanci brzy odejdou. 

Filipínci můžou být vítanou pomocí pro náš pracovní trh, který hledá stovky tisíc lidí. 
Podniky, kde zaměstnanci z asijského souostroví již pracují, je chválí za pracovitost i znalost 
angličtiny. V západní Evropě jsou Filipínci hojně využívanou pracovní sílou právě především 
díky jejich velmi dobré znalosti angličtiny. Filipínce si zaměstnavatelé pochvalují pro jejich 
dobrou angličtinu, ochotu vykonávat manuální a stereotypní práce, na které se těžko hledají 
čeští zaměstnanci, a loajalitu k firmě. Filipínci mohou nalézt své uplatnění v zemědělských 
podnicích, a to z důvodu, že zemědělstvím se na Filipínách dnes živí asi dvě pětiny 
obyvatelstva. O Filipínce je zájem i v západní Evropě, kde jsou známí svou pracovitostí. 
Svoje uplatnění rovněž naleznou v sociálních službách, pečovatelství, potravinářských, 
textilních, dřevařských a částečně í chemických podnicích. 

České firmy musejí podle zákona odměňovat zahraniční zaměstnance stejně jako ty české na 
stejných pozicích. 

 

Pracovní úrazovost cizinců v ČR 

Dochází-li v současné době k přílivu cizinců na český pracovní trh, je zde možné s tímto 
růstem počtu cizinců zároveň i pozorovat zvýšenou pracovní úrazovost u této skupiny. 
Potencionální rizika zvýšené pracovní úrazovosti lze shledávat v jazykové bariéře a kulturní 
odlišnosti. 

V roce 2016 došlo na území České republiky k 1 091 pracovním úrazům zaměstnanců, kteří 
nebyli občany České republiky, v roce 2017 k 1 408 pracovním úrazům a v roce 2018 k 1 654 
pracovním úrazům. Z těchto dat je patrné, že dochází k nárůstu počtu pracovních úrazů 
zaměstnanců, kteří nejsou občany České republiky. 

Rozložení počtu pracovních úrazů podle státní příslušnosti zraněného je zobrazeno 
v následující tabulce, a to za období let 2016 až 2018.  
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Státní 
příslušnost 

Počet OÚ Počet SÚ Počet ZÚ Celkem 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Slovenská 
republika 

412 477 509 5 5 3 17 23 21 434 505 533 

Polsko 169 250 269 1 4 15 1 9 9 171 263 293 

Ukrajina 187 233 315 1 3 2 13 22 26 210 258 343 

Bulharsko 71 83 99 0 0 2 6 10 7 77 93 108 

Rumunsko 51 73 91 0 1 7 6 7 5 57 81 103 

Mongolsko 26 39 49 0 0 0 0 0 1 26 39 50 

Moldavsko 14 15 25 0 0 0 1 1 2 15 16 27 

Vietnam - 20 21 - 0 0 - 1 0 - 21 21 

Srbsko - - 15 - - 2 - - 1 - - 18 

Indie - - 18 - - 0 - - 0 - - 18 

Tab. č. 1: Počty pracovních úrazů podle státní příslušnosti 

Pozn.: OÚ … ostatní úrazy, SÚ … smrtelné úrazy, ZÚ … závažné úrazy 

 

Porovnání úrazovosti vybraných skupin cizinců 

Předmětem výzkumu byla analýza pracovní úrazovosti pojištěnců pracujících v České 
republice se zaměřením na vybrané skupiny cizinců pracujících v letech 2008 až 2017. Do 
analýzy byly zahrnuty pracovní úrazy ostatní, smrtelné a závažné. Jednalo se o cizince 
pocházející z Běloruska, Bulharska, Moldavské republiky, Mongolska, Německa, Polska, 
Ruské federace, Slovenské republiky a Ukrajiny. Právě k těmto cizincům byly k dispozici 
potřebná data. 

Základní soubor tvoří jednak zaměstnanci (pojištěnci) pracující v České republice jako celek, 
jednak zaměstnanci pocházející ze zahraničí, u kterých byla v letech 2008 až 2017 sledována 
úrazovost. Zaměstnanci pocházející z uvedených zemí tvořili ve sledovaném období 75 až 
92 % pracujících cizinců v České republice. Cizinci tvořili zároveň 4 až 8 % pracujících 
(pojištěnců) v České republice. V případě ostatních cizinců pracujících v české republice 
nebyly, u jejich pracovních úrazů, uvedeny státní příslušnosti. 

Změna trendu úrazovosti u vybraných skupin je vyobrazena na následujícím obrázku. 
Z uvedeného plyne, že v případě zaměstnanců z Mongolska (roky 2009 až 2017) a Moldavské 
republiky (roky 2008 až 2017) je trend změny úrazovosti vzrůstající. U této skupiny 
zaměstnanců tak dochází k nárůstu pracovní úrazovosti. Stagnaci je možné zaznamenat 
v případě zaměstnanců z Ukrajiny. I v tomto případě je však úrazovost vyšší, než tomu bylo 
na začátku sledovaného období (rok 2008). Zlepšující se situace byla zaznamenána také 
v případě zaměstnanců z Běloruska. Stále je však situace horší než na začátku sledovaného 
období. V ostatních případech bylo oproti roku 2008 zaznamenáno zlepšení situace. 
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a  právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (těmi jsou 
dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). 

Do oblasti nelegálního zaměstnání směřuje řada podnětů, ať již ze strany veřejnosti, tak ze 
strany jiných správních orgánů. V roce 2018 orgány inspekce práce obdržely celkem 1 777 
takových podnětů, z nichž 1 372 podnětů směřovalo do oblasti nelegální práce občanů ČR, 
295 podnětů do oblasti nelegální práce občanů jiných členských zemí EU a 599 podnětů do 
oblasti výkonu nelegální práce cizinců ze zemí mimo EU. 

V rámci provedených kontrol bylo OIP zjištěno celkem 4 583 osob vykonávajících nelegální 
práci. Z tohoto celkového počtu se v 763 případech jednalo o občany ČR, ve 225 případech 
o  občany jiných členských států EU a v 3 595 případech o cizince ze zemí mimo EU. 
Nelegální práce byla zjištěna celkem u 1 048 subjektů. 

V roce 2018 obdržely orgány inspekce práce 599 podnětů směřujících do oblasti nelegální 
práce cizinců mimo EU. V roce 2018 bylo provedeno 1 407 kontrol na základě podnětů 
směřujících do oblasti zaměstnanosti a nelegálního zaměstnávání. Z toho u 482 kontrol bylo 
zjištěno porušení právních předpisů. Celkem bylo zjištěno 973 porušení. 

365 porušení spočívalo v umožnění výkonu závislé práce fyzických osob mimo 
pracovněprávní vztah ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) bod 1 zákona o zaměstnanosti, a to 
jak občanů ČR, občanů EU, tak i cizinců ze třetích zemí, 322 porušení ustanovení § 5 písm. e) 
bod 2 zákona o  zaměstnanosti, kdy cizinci vykonávali práci bez povolení k zaměstnání, 
zaměstnanecké karty či modré karty, ale na území ČR pobývali legálně a 141 porušení se 
týkalo ostatních povinností vyplývajících zaměstnavatelům ze zákona o zaměstnanosti, např. 
porušení povinností souvisejících se zaměstnáváním cizinců, se zprostředkováním 
zaměstnání, s plněním povinného podílu zaměstnávání OZP a v neposlední řadě i s porušením 
zákazu diskriminace a rovného zacházení při uplatňování práva na zaměstnání. 

Při kontrolách na základě podnětů upozorňujících na možný výkon nelegální práce bylo 
zjištěno celkem 912 nelegálně zaměstnaných osob (v roce 2017 zjištěno 468 nelegálně 
zaměstnávaných osob), přičemž se jednalo o 299 občanů ČR, 29 občanů jiných zemí EU 
a 584 cizinců. 

V roce 2018 byl zaznamenán výrazný nárůst zjištění výkonu nelegální práce cizinců proti 
roku 2017. Možnou příčinu tohoto růstu lze spatřovat v současné ekonomické situaci, která si 
žádá větší množství pracovní síly v kontrastu s rekordně nízkou mírou nezaměstnanosti. 
Zaměstnavatelé se mnohdy jen obtížně snaží pokrýt potřebu zaměstnanců a volnou pracovní 
sílu, tak hledají také u pracovníků ze zahraničí. Zaměstnávání cizinců s sebou však nese řadu 
povinností, a to jak pro samotné cizince, tak pro jejich zaměstnavatele. 

Stále častěji se pak setkávají také s padělanými doklady totožnosti, které jsou předkládány 
cizinci ze zemí mimo EU a na jejichž základě by jim měl být, jakožto občanům členských 
zemí EU, umožněn volný přístup na český trh práce. 

Mezi nejčastěji zjištěné cizince ze států mimo Evropskou unii patřili v roce 2016 s ohledem 
na státní příslušnost občané Ukrajiny (997 osob), Moldavska (143 osob) a Vietnamu  
(73 osob). V roce 2017 byli nejčastěji zjištěnými „cizinci“ občané Ukrajiny (1 563 osob), 
Moldavska (145 osob) a Vietnamu (119 osob). A mezi nejčastěji zjištěné nelegálně 
zaměstnané „cizince“ patřili v roce 2018, a to shodně s rokem 2017, občané Ukrajiny, 
Vietnamu a Moldavska. 

V letech 2016 až 2018 lze sledovat nárůst v počtu nelegálně pracujících cizinců ze zemí mimo 
EU. Jedná se o trend, který započal již v roce 2016 a který zřejmě souvisí se situací na trhu 
práce a vysokou neuspokojenou poptávkou po pracovní síle. 
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Státní příslušnost Počet osob 

2016 2017 2018 

Ukrajina 997 1 563 2 873 

Moldavsko 143 145 197 

Vietnam 73 119 285 

Srbsko 37 13 59 

Albánie 12 - - 

Uzbekistán 10 - 34 

Rusko 9 9 21 

Bělorusko 8 5 23 

Mongolsko 8 - - 

Tádžikistán 5 - - 

Thajsko 4 4 - 

Tab. č. 2: Nelegálně zaměstnaní cizinci ze zemí mimo Evropskou unii 

Pozn.: V roce 2017 oproti roku 2016 přibyla Bangladéš (4) a Makedonie (4) a v roce 2018 
oproti roku 2016 přibyla Gruzie (16), Indie (10) a Nepál (8). 

 

Závěr 

Český trh práce, kterému v současnosti dominuje nízká zaměstnanost a poptávka po pracovní 
síle, se bez práce cizinců asi neobejde. Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí, jako jsou 
Vietnamci, Mongolové, Indové a Filipínci, může vyplnit tuto současnou mezeru na trhu práce. 

Při zaměstnávání cizinců z neevropských zemí je zapotřebí, aby si zaměstnavatelé uvědomili, 
že tato skupina zaměstnanců je více ohrožena pracovními úrazy a poškozením zdraví, a to 
vzhledem k jejich jazykové bariéře a kulturní odlišnosti. V oblasti BOZP je nutné těmto 
skutečnostem přizpůsobit jejich vzdělávací programy. 

Z údajů Státního úřadu inspekce práce je možné pozorovat zvyšující se počet nelegálně 
zaměstnaných osob, což může být zapříčiněno právě zvyšující se potřebou po pracovní síle ze 
zahraničí. V posledních letech v počtu zjištění nelegálně zaměstnaných osob dominuje 
Ukrajina, Moldavsko a Vietnam.  

Vzhledem k trendům pracovní úrazovosti u vybraných skupin cizinců pracujících v České 
republice je zapotřebí se blíže věnovat BOZP zaměstnanců z Mongolska a Moldavské 
republiky, kde je možné sledovat nárůst míry pracovní úrazovosti na území ČR, a na 
zaměstnance z Ukrajiny, kde míra úrazovosti ve sledovaném období stagnuje. Lze 
předpokládat, že tito zaměstnanci vykonávají, stejně jako nelegální zaměstnanci z těchto 
zemí, převážně nekvalifikované pracovní činnosti ve stavebnictví a zpracovatelském 
průmyslu, což jsou odvětví, která by měla být prioritní pro zvyšování úrovně BOZP. 
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ŘÍZENÍ NÁKLADŮ NA BOZP S VYUŽITÍM NÁSTROJŮ 
VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Theodor Beran1 
1ČVUT v Praze, FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku  

 

Abstrakt 

Cílem tohoto příspěvku je popis varianty možného praktického přístupu k řízení nákladů na 
bezpečnost práce v širším smyslu. Příspěvek popisuje především jeden z prvků vnitřního 
řízení – manažerské účetnictví a jeho účetní techniku. Vychází z prováděné případové studie 
ve strojírenském podniku. 

Klíčová slova: bezpečnost práce, náklady, režie, finanční účetnictví, manažerské účetnictví, 
vnitřní řízení, podnik 
Abstract 

The aim of this paper is to describe a variant of a possible practical approach to labor cost 
management in a broader sense. The paper mainly describes one of the elements of internal 
management - managerial accounting and its accounting techniques. It is based on a case 
study in an engineering company. 

Keywords: occupational safety, costs, overheads, financial accounting, managerial 
accounting, internal management, company 
 

Úvod 

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisí s morálními, legislativními 
a obchodními aspekty každé organizační jednotky. Morální povinnosti zahrnují ochranu 
životů a zdraví zaměstnanců v nejširším slova smyslu. Právní důvody se týkají preventivních, 
represivních a kompenzačních účinků zákonů, které chrání bezpečnost pracovníků. Proaktivní 
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zvyšuje angažovanost zaměstnanců, zlepšuje 
vnitřní klima, vnitropodnikovou kulturu a vnější pověst. 

Důležitým tématem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je analýza nákladů na 
nehody. Analýza nákladů na nehody je důležitá z pohledu společnosti, pracovníků a rovněž 
z hlediska celospolečenského40. Z pohledu pracovníka způsobuje nehoda vedoucí k úrazu 
bolest a utrpení, negativní důsledky pro jeho rodinu, možné snížení fyzické kapacity a ztrátu 
platu. Proto jsou ve společnosti náklady na úraz spojené se zraněním a špatným zdravotním 
stavem negativními důsledky. Ve finančním vyjádření jde o výrobní ztráty a zvýšené pojistné. 
Mnohé z těchto nákladů je obtížné vyhodnotit, (často z titulu neochoty managementu) 
zejména z ekonomického hlediska. Obvykle jsou však pracovní úrazy analyzovány se 
zaměřením na analýzu základních příčin, aniž by to mělo zvláštní význam pro ekonomickou 
                                                 
40 Na společenské úrovni Evropská komise např. v roce 2004 zdůraznila, že pracovní úrazy způsobují náklady až 
do výše 55 miliard EUR. Následná studie v roce 2010 ukázala, že přibližně 3,2 % (6,9 milionů lidí) pracovní síly 
ve 27 členských státech Evropské unie oznámilo pracovní úraz). Toto procento vzroste na 8,6 %, pokud se 
vezmou v úvahu také zdravotní problémy související s prací, což naznačuje, že přibližně jeden pracovník z deseti 
měl úraz nebo zdravotní problém spojený s jejich prací. Mezinárodní organizace práce (MOP) ukazuje, že země 
s nižším počtem nehod dosahují vyšší úrovně konkurenceschopnosti. Studie MOP ukazuje, že náklady na 
nehody celosvětově dosahují přibližně 4 % světového HDP. 
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podstatu. V tomto ohledu literatura ukazuje technické (nedostatek údajů) a organizační (nízká 
míra autority oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a znalosti tématu) překážky, 
které brání přesným a účinným analýzám nákladů na nehody. Obecně se zdůrazňuje, že cílem 
analýzy nákladů na havárie je vzdělávat společnosti s využitím pochopení ekonomických 
zákonitostí ve smyslu významnosti investic do proaktivních činností ke zvýšení efektivity 
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Znalost nákladů a ztrát spojených s bezpečností a ochranou zdraví při práci by měly 
manažerům přispět k manažerským rozhodováním, k zvýšení účinnosti a efektivnosti řízení, 
ke zvýšení úrovně BOZP. Základním cílem by neměla být pouhá minimalizace nákladů, ale 
respektování legislativních požadavků a dosažení největšího užitku ve směru eliminace či 
snižování bezpečnostních rizik, zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.  

Komplexní znalost údajů o nákladech spojených s BOZP lze využít v řízení organizací 
v několika směrech. Provádět jednoduché analýzy (které se stanou součástí nákladového 
reportingu) vynakládaných nákladů, jejichž závěry jsou důležité pro kvalifikované přijetí 
manažerských rozhodnutí týkajících se BOZP. 

Pro rekapitulaci stavu evidencí v organizacích lze vycházet z těchto doporučení: 

• Zhodnocení účetních a kalkulačních aspektů nákladové analýzy. 

• Tvorba analýzy struktury nákladů, tzn., kolik organizace vydává na prevenci, na 
zabezpečení provozu, popř. jaké ztráty z titulu bezpečnostních nehod apod. vznikají. 

• Sledování a analýzy vývoje nákladů v čase, tzn., jak se vyvíjí celkový objem nákladů 
a jak se vyvíjí náklady v jednotlivých skupinách. 

• Predikce nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Ekonomické i sociální ztráty způsobené nedostatky v oblasti BOZP jsou značné. Jen 
v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání přichází česká společnost minimálně o 27 
miliard korun ročně41. Přitom musíme vzít v úvahu, že dochází ke škodám a ztrátám nejen na 
lidském zdraví, ale i na majetku a na životním prostředí. Důležitým krokem musí být zahájení 
monitorování nákladů na BOZP, jejich analyzování a řízení. 

 

Analýza účtování o výrobě jako východisko manažerského pojetí nákladů 

Pokusíme-li se o rámcové zhodnocení finančního účetnictví42, resp. systému dvoubilančního, 
nejzávažnější jeho omezení se týká přerušených účetních linek, kdy po zaúčtování 
jednotlivých nákladových druhů se přechází k účtování pohledávek a tržeb. Tím prakticky 
v dvoubilančním systému zůstává nevyřešena metodika oceňování (a podrobného účtování) 
oblasti výroby. Právě toto slabé místo je možno více či méně eliminovat zavedením principu 
manažerského účetnictví. Hovoří se primárně o výrobě – ta je nakonec zatížena režiemi 
a odráží cenu za provedené výkony. 

Zajímavý je určitý paradox (v historickém kontextu), že právě provozní účetnictví (taktéž 
nazvané vnitropodnikové)43 vznikalo postupně z účtování o výrobcích. Na počátku dalšího 
směřování stálo účetnictví obchodního podniku. V účetní teorii je vlastní účet podroben taktéž 
                                                 
41 Dle analýz provedených ve VÚBP v Praze. 
42 Zhodnocení finančního účetnictví provedené v kontextu vnitropodnikového řízení a zejména pak jeho 
vypovídací schopnosti v oblasti přerušení jednotlivých účetních linek vede k potřebě rozšíření dvoubilančního 
dvouřadého účetního systému. (Cf. Karel Macík, 1995, s. 138 -144). Dále podrobnější práce (Th. Beran, 2010, 
kapitola 3.), (Th.Beran, K.Macík, Š.Findová, J.Kokeš – v tisku).  
43 Užívání obou názvů vnitropodnikové i provozní účetnictví… ( C.f. H. Lang, 2005) 
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členění na čistý a smíšený.44 Jako účet smíšený může fungovat „hlavní účet výroby“ na straně 
MD (má dáti) lze účtovat nákupy, tím např. pořizovací ceny, na straně D (DAL) prodej, účet 
se pak uzavírá na účet rozvahový. Zůstatek náleží do konečného stavu zásob. Konečný 
zůstatek zásoby zboží je zjištěn inventurou. Vzniklý rozdíl vyjadřuje hospodářský výsledek 
při prodeji, tedy zisk nebo ztrátu a vyúčtuje se na účet hospodářského výsledku. Bude-li 
předmětem účtování účet výrobků, na straně MD (má dáti) tohoto účtu, budou se na této 
straně účtovat přírůstky materiálu a náklady spojené s výrobou. Na straně DAL se účtují 
prodeje výrobků a konečný stav zásob, která však zahrnuje kromě konečného stavu zásob 
materiálu, taktéž zásobu nedokončené výroby i hotových výrobků.45 Kritickou analýzu tohoto 
počátečního způsobu účtování, které je možno zvolit za východisko pro návrh řešení účetní 
problematiky VÚBP. Postupně je možno základní myšlenku rozvíjet a navrhovat jednotlivá 
účetně-technická řešení ad hoc. (Vnitropodnikové účetnictví ostatně vychází z potřeb 
managementu a není podřízeno legislativě). 

 

Návrh metodiky finančního řízení nákladů v oblasti BOZP řešení 

Vzhledem k narůstajícím částkám nákladů – výdajů na řízení bezpečnosti práce a rozhodnutí 
společnosti vytvořit samostatný podnikový útvar, je nutno navrhnout rovněž samostatnou 
manažerskou evidenci těchto nákladů. Podnik dosud náklady na bezpečnost a ochranu, 
v užším a širším smyslu zahrnuje do nákladů režijních.  

V anonymizovaném průmyslovém podniku XY, s.r.o., do finančního účetnictví vstupují 
externě zajištěné dodávky školení jako nakupované služby na syntetický nákladový účet. 
(Např. 501- Spotřeba materiálu, 518 – náklady na bezpečnost, 518 – ostatní služby) Vede-li 
podnik pouze účetnictví základní – daňové, není možno přímo z výkazů účetní závěrky, která 
je ve výkazu zisku a ztrát souhrnem syntetických nákladových účtů, blíže specifikovat 
náklady dle místa vzniku, dle vztahu k výkonu a v neposlední řadě náklady ve vztahu 
k odpovědnosti. 

 

Primární cíl společnosti v oblasti nákladového řízení: 

Společnost XY, s.r.o., (výroba měřícího a regulačního zařízení), ve které je prováděna 
základní analýza režijních nákladů, má základní cíl vytvořit  následující přehled o kvalitativní 
stránce její režie: 

  

                                                 
44 „ Smíšený účet plní současně zčásti funkci účtu rozvahového a z části výsledkového učtu, tudíž vykazuje dva 
zůstatky: zůstatek zahrnovaný do aktiv a výsledkový zůstatek zahrnovaný do výsledovky. Tyto účty se liší od 
obsahově čistých účtů, které mají buď funkci účtu rozvahového, nebo funkci účtu výsledkového.“ (K. Macík, 
1995) 
45 V bilanční teorii přispěl významnou měrou k názvosloví těchto smíšených účtů prof. Josef Pazourek, jehož 
stěžejní práce „Teorie a praxe účetních soustav“ z roku 1920 ovlivnila významnou měrou univerzitní úroveň 
studia účetnictví. 
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Schéma výše uvedené, vysvětluje užití prvků řízení nákladů na BOZP s využitím systému 
dvoubilančního dvouokruhového. Podstatné je rozdělení do dvou částí - na jedné straně účetní 
evidence nákladů dle platné účtové osnovy. Druhá polovina schématu vyjadřuje zajištění 
požadovaného manažerského členění nákladů, dle místa vzniku, tedy režií ve vztahu 
k hospodářským útvarům organizační jednotky – podniku. Je uvedeno řešení, jakožto možná 
varianta, která vychází z konkrétních podmínek. Principy vnitropodnikového účetnictví 
a vnitřního řízení tvoří rozsáhlou problematiku s mnoha variantními přístupy. (Čtenář najde 
podrobné vysvětlení potřebných principů v literatuře). 

 

Závěr 

Příspěvek vychází z poznatků získaných tvorbou případové studie v průmyslovém podniku. 
Management podniku eviduje, přes vysokou úroveň zabezpečení BOZP, náklady v rámci 
finančního účetnictví. V rámci vnitropodnikového řízení bude zaveden samostatný 
vnitropodnikový útvar. Řízení nákladů na BOZP, jako cíl prováděné studie vyvolal zájem 
o aplikaci principů manažerského účetnictví ve jmenované společnosti.  

 

Literatura 

1. RIKHARDSSON, P. M.; IMPGAARD, M. 2004. Corporate cost of occupational 
accidents: an activity-based analysis. Accid Anal Prev. 2004, vol. 36, s. 173–82. 

2. WEIL, D. 2001. Valuing the economic consequences of work injury and illness: 
a comparison of methods and findings. Am J Ind Med. 2001, vol. 40, s. 418–37. 

3. BIDDLE, E.; RAY, T.; OWUSU-EDUSEI, K. Jr.; CAMM, T. 2005. Synthesis and 
recommendations of the economic evaluation of OHS interventions at the company 
level conference. J Safety Res. 2005, vol. 36, s. 261–267. 

4. LUKKA, K. 2005. Approaches to case research in management accounting: the nature 
of empirical intervention and theory linkage. In: Accounting in Scandinavia: the 
Northern Lights. JÖNSSON, A.; MOURITSEN, J. (Eds.). Malmö: Liber & 
Copenhagen Business School Press, 2005. S. 375–399. 

5. JÖNSSON, A.; LUKKA, K. 2006. There and back again: doing interventionist 
research in management accounting. In: Handbook of Management Accounting 
Research. CHAPMAN, C. S.; HOPWOOD, A. G.; SHIELDS, M. D. (Eds.). 
Amsterdam: Elsevier, 2006. S. 373-397. 

6. DALTUVA, J. A. …[et al.]. 2009. Building a strong foundation for occupational 
health and safety: action research in the workplace. Am J Ind Med. 2009, vol. 52, 
s. 614–24. 

7. KASANEN, E.; LUKKA, K.; SIITONEN, A. 1993. The constructive approach in 
management accounting research. J Manage Acc Res. 1993, vol. 5, s. 243–64. 

8. LABRO, E.; TUOMELA, T. S. 2003. On bringing more action in management 
accounting research: process consideration based on two constructive case studies. 
Eur Account Rev. 2003, vol. 12, s. 409–42. 

9. RIKHARDSSON, P. M. 2004. Accounting for the cost of occupational accidents. 
Corp Soc Resp Environ Manag. 2004, vol. 11, s. 63–70. 



Mezinárodní odborná konference „Nové trendy v BOZP a kvalita života 2019“ 

31/171 

10. RIKHARDSSON, P. M. 2006. Accounting for health and safety costs. Review and 
comparison of selected methods. In: Sustainability accounting and reporting. 
SCHALTEGGER, S.; BENNETT, M.; BURRITT, R. (Eds.). Amsterdam: Springer, 
2006. S. 129–151. 

11. KONINGSVELD, E. A. 2005. Participation for understanding: an interactive method. 
J Safety Res. 2005, vol. 36, s. 231–236.  

12. TOMPA, E.; DOLINSCHI, R.; OLIVEIRA, C. de. 2006. Practice and potential of 
economic evaluation of workplace-based interventions for occupational health and 
safety. J Occup Rehabil. 2006, vol. 16, s. 375–400. 

13. TOMPA, E. …[et al.]. 2009. A systematic review of occupational health and safety 
interventions with economic analyses. J Occup Environ Med. 2009, vol. 51, s. 1004–
1023. 

14. HUANG, Y. H. …[et al.]. 2007. Corporate financial decision-makers’ perceptions of 
workplace safety. Accid Anal Prev. 2007, vol. 39, s. 767–775. 

15. HUANG, Y. H. …[et al.]. 2011. A comparison of workplace safety perceptions among 
financial decision-makers of medium- vs. large-size companies. Accid Anal Prev. 
2011, vol. 43, s. 1–10. 

16. BERAN, Th. Oceňovací problémy v praxi vnitropodnikového řízení. Praha: ČVUT, 
2010. 220 s. ISBN 978-80-0104998-3. 

17. BLOCHER, Edward. Cost management: a strategic emphasis. 6th ed. New York: 
McGraw-Hill/Irwin, c2013. 929 s. ISBN 0078025532. 

18. MACÍK, K. Účetnictví pro manažerskou praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 
235 s. ISBN 80-716-9914-4. 

19. Konzultace ve VÚBP – Ing. Lenka Svobodová, Ing. Iveta Mlezivová 

 
 
 

NOVÉ TECHNOLOGIE V BOZP 

 

Zuzana Dvořáková1, Michael DeziderIľko2 
1ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií  
2Úřad vlády České republiky  

 

Abstrakt 

Ve světě je několik trendů v oblasti BOZP založených na nových technologiích. Rámcem pro 
řízení bezpečnosti práce se stává ISO 45001. Technologie big data a prediktivní analytiky 
využívají rozsáhlá a objektivní data o minulých nehodách a data o chování pracovníků na 
pracovištích získaná v reálném čase díky senzorům a IoT. Slouží pro plánování efektivních 
inspekcí, tvorbu pracovního prostředí, organizaci pracovních podmínek a režimů práce, které 
snižují únavu, stres a počet pracovních úrazů.  

Klíčová slova: ISO 45001, big data, prediktivní analytika, internet věcí, BOZP 
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Abstract 

Around the globe, we see several trends in the area of OSHA based on new technologies. ISO 
45001 becomes the framework for occupational safety management. Big data technology and 
predictive analytics utilize extensive and objective data on past accidents and real-time data 
on occupational behavior from sensors and IoT. It is used for planning effective inspections, 
creating a working environment, organizing working conditions and work regimes that reduce 
fatigue, stress and the number of work injuries. 

Keywords: ISO 45001, big data, predictive analytics, IoT, OSH 

 

Úvod 

Nové technologie mění náš svět a mohou přinést dobré i zlé pro kvalitu pracovního života. 
Zaměstnavatelé hledají způsoby pro jejich efektivní využití. V ochraně zdraví a bezpečnosti 
práce se predikují globální trendy, které jsou založeny na mezinárodně akceptované 
standardizaci a sledují implementaci nositelné technologie, senzorů, internetu věcí 
a prediktivní analytiky. Cílem firem je dosažení efektivních provozů, snížení nákladů, snížení 
počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání. Příspěvek popisuje některé z těchto trendů 
a očekávané přínosy nových technologií v oblasti BOZP. 

 

Zavádění ISO 45001 

ISO 45001 jako globální standard pro systém řízení BOZP je významným krokem vpřed pro 
řízení bezpečnosti v multinacionálním prostředí. Po pěti letech příprav se jedná o první 
globální konsensus a lze o něm říci, že má potenciál posunout efektivní řízení bezpečnosti 
a compliance na globální úroveň a pomoci organizacím k efektivnímu dosažení cílů a snah 
v oblasti bezpečnosti práce. Odborníkům z oblasti bezpečnosti a compliance dává rámec, 
který může zvýšit bezpečnost práce, snížit rizika na pracovištích a stimulovat k plynulým 
změnám. Pro organizace, které operují globálně v mnoha státech, bude mít důležitý 
a pozitivní vliv. ISO 45001 je konsistentní s dříve vypracovanými standardy a firmy, které již 
dosáhly certifikaci OHSAS 18001, budou mít přechodné období tří let, aby přešly na ČSN 
ISO 45001. Vydané certifikáty OHSAS 18001 mají platnost do 11. 3. 2021. 

Regulace a standardy s mezinárodní účinností, jako je ISO 45001, Globally Harmonized 
System of Classification and Labelling of Chemicals46 (GHS) a iniciativa Singapore Accord47, 
přispívají ke standardizaci BOZP a znamenají počátek pozitivní transformace v oblasti 
ochrany zdraví, bezpečnosti práce a compliance v globálním rozměru. 

 

  

                                                 
46 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) - globálně harmonizovaný 
systém klasifikace a označení chemikálií. Má chránit pracovníky, kteří používají, zacházejí a skladují na pracovišti 
rizikové produkty tím, že standardy a regulace v oblasti kvality, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (Quality, 
Health, Safety and Environment, QHSE) jsou globálně konzistentní. Nové regulace GHS sjednocují na globální 
úrovni standardy klasifikace a označení chemikálií na pracovišti, aby informace o rizicích byly konzistentní mezi 
obchodními partnery, jako je EU, Kanada, Austrálie, Čína, Japonsko a Jižní Korea. Konzistentní standardy pro 
rizikové chemikálie na pracovišti budou snižovat náklady na compliance a usnadní mezinárodní obchod. 
47 V roce 2017 vznikla Singaporská iniciativa (Singapore Accord), která vyzývá organizace v rámci celého světa 
a působí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, aby potvrdily svůj závazek směřující k aktivizaci a standardizaci 
globálního rámce regulací v bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 
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Big data a prediktivní analytika  

Rostoucí počet firem přichází na chuť možnostem technologií dat velkého objemu (big data) 
a prediktivních analytik, aby jejich rozhodnutí o bezpečnosti a compliance byla založena na 
datech. Jde o řešení a technologie, které jim přinášejí konkurenční výhodu, poskytují jasný 
pohled na klíčové procesy a kromě toho zlepšují bezpečnost práce. Aplikace prediktivní 
analytiky a technologií big data se stala významným trendem posledních let – 53 % firem 
využívají big data oproti 17 % v roce 2015 (ITRAK, 2018, citován Forbes, 2017). Schopnost 
využívat prediktivní analytiky k průběžnému zlepšování procesů BOZP se již stala realitou 
firmy. Firmám umožňuje schopnost vizualizovat a analyzovat bezpečnost, compliance 
a provozní data zvyšování efektivnosti provozů (zvyšovat produktivitu a snižovat náklady), 
prevenci pracovních úrazů a identifikovat příčiny poruch strojů, poruchovosti a kazy. 

Analýza dat velkého objemu o BOZP otevírá možnost pro plánování inspekcí, monitoring 
rizik na pracovištích a predikovat absentismus aj. Přesto je nutné uvést, že prediktivní 
techniky nikdy nenahradí úsudek, zkušenost a intuici techniků BOZP či odborně způsobilých 
osob BOZP (OZO BOZP). Počítač nemůže přijít na pracoviště a reagovat na podmínky, které 
tam jsou. Ovšem přístup k big data a analytické nástroje mohou vybavit odborníky na 
bezpečnost, aby měli přesnější podklady k inspekcím, efektivně využívali svůj čas a pomohlo 
jim to identifikovat vzorce chování lidí na pracovištích.  

Ze zkušeností je známo, že čím častěji je pracoviště kontrolováno technikem BOZP, tím méně 
bezpečnostních incidentů se vyskytne. Vede k tomu řada důvodů, vč. toho, že pracovníci mají 
tendenci věnovat bezpečnému výkonu práce více pozornosti, pokud jsou pozorováni. 
Kontroly a pozorování na pracovišti mohou odhalit nebezpečné postupy, o nichž pracovníci 
ani nevěděli. I když kontroly odhalí častá porušení předpisů, na pracoviště přicházejí noví 
zaměstnanci, jsou nové úkoly, používají se nová zařízení, a proto data o předchozích 
nehodách nelze použít (Dahl – Starren, 2019). Prediktivní analýza, která je založená na 
snadno dostupných datech, se stává účinnější při ochraně zaměstnanců a zaměstnavatele, 
protože poskytuje širší pohled a umožňuje technikům BOZP a OZO BOZP studovat 
pracoviště z jiného a objektivnějšího pohledu. 

Jak si odborníci v oblasti bezpečnosti stále více uvědomují výhody prediktivní analýzy, firmy 
vytvářejí systémy pro automatizaci procesu. Při zvažování, jaký systém navrhnout 
a implementovat, je důležité promyslet, jak systém funguje a co zvažuje. Jedním 
z nejdůležitějších kritérií je počet faktorů, které systém sleduje, např. pomocí senzorů a IoT, 
a analyzuje. Systém, který je omezen na malý počet faktorů, je ze své podstaty méně výkonný 
než ten, který zkoumá dlouhý seznam faktorů na pracovišti. Kromě údajů z vlastních 
zkušeností firmy by to mělo zahrnovat informace o prostředí, ve kterém zaměstnanci plní 
úkoly, a také o jejich chování a další faktory. 

Mít širokou škálu faktorů nestačí, pokud zdroj těchto informací je subjektivní, jakým je např. 
sběr údajů jen na základě pozorování při inspekcích pracovišť. V ideálním případě by měl 
systém zahrnovat také velký objem objektivních údajů, ať už jde o informace z databází 
organizačních složek státu, zdravotnické statistiky aj. To nenaznačuje nedostatečnou důvěru 
ve schopnost odborníků na bezpečnost identifikovat nebezpečné situace; prediktivní analytika 
odráží skutečnost, že si často neuvědomujeme určitá nebezpečí, dokud se něco nestane. 
Objektivní data rozšiřují naše subjektivní pozorování. 

Účinný systém prediktivní analýzy by měl poskytnout celkový pohled na potenciál nehod. To 
znamená provést podrobnější rozbor konkrétních úkolů a u jednotlivých pracovníků identifikovat 
oblasti s největším rizikem, tj. určit, že při plnění konkrétního úkolu za určitých podmínek je 
pravděpodobnější, že u pracovníka v určitých podmínkách dojde k pracovnímu úrazu. 
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Technologie pro ochranu zdraví a bezpečnost práce 

Technologie se rychle vyvíjejí a ovlivňují osobní a pracovní život. Senzory, internet věcí 
(IoT) a big data mohou významně snížit počet pracovních úrazů, pracovních úrazů 
s následkem smrti a nemocí z povolání. Jejich využívání ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců 
se stává populární napříč světem.  

Internet věcí využívá nositelnou elektroniku, jakými jsou náramky, brýle, přilby a nositelné 
textilie pro pracovní oděvy se sensory, které detekují nebezpečí na pracovišti a chrání před 
riziky. Tyto aplikace IoT jsou přiřazovány každému pracovníkovi na základě jeho 
individuální role. Senzory identifikují potenciální bezpečnostní problémy, jako je blízkost 
nebezpečí, únava pracovníků nebo tepelný stres (Cavuoto – Megahed, 2018). Poté zahájí 
preventivní opatření, které je dříve, než dojde k nepříznivé události. Následně jsou informace 
týkající se každé události odeslány na bezpečnostní panel, který sleduje rizika a varuje před 
dlouhodobými problémy. 

Pracovníci mohou pomocí mobilních aplikací snadno zaznamenávat pracovní úrazy, 
pozorování na pracovištích, rizika a nehody. Vyšetřovací software zachytí posloupnost každé 
události, provede po akci přezkoumání, analýzu příčin a analýzu lidského faktoru, aby poskytl 
hlubší vhled do problému. Uživatelé si mohou přizpůsobit proces, aby automaticky 
implementovali nápravná opatření a vydávali zprávy o BOZP.  

Případ. V roce 2017 DHL Supply Chain (globální logistická společnost) ukončila pilotní 
projekt ve svém Regionálním Center v Singapore. Jeho cílem bylo zjistit, jak by technologie 
IoT mohla přispět k bezpečnějším skladům pro zdraví a práci zaměstnanců. Projekt se ukázal 
jako úspěšný v prevenci nehod díky analýze dat z nositelné elektroniky. Senzory měřily 
úroveň únavy zaměstnance, navrhovaly přestávky na odpočinek při práci a vysílaly signály, 
když se zaměstnanci pohybovali blízko mobilních zařízení. V současnosti DHL používá tuto 
technologii k monitoringu provozních činností v reálném čase s teplotními mapami 
a vizualizací. Cílem je, aby skladiště byla bezpečná pracoviště a provozy efektivní. 

 

Požadavky na odborníky v BOZP  

V posledních letech roste poptávka po vzdělaném a certifikovaném personálu v oblasti BOZP. 
Tento trend bude stále růst, protože si firmy uvědomují vliv kompetentních profesionálů na 
BOZP a silné kultury bezpečnosti na snižování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Budou 
se proto více specifikovat a doplňovat požadavky na jejich profil popsaný např. v Národní 
soustavě povolání a nábor. Bude absolutně zásadní, aby technik BOZP a odborně způsobilá 
osoba BOZP měla správné vzdělání a zkušenosti k výkonu svého povolání. Nedostatek 
odborníků na bezpečnost práce na českém trhu práce je dlouhodobý a současná situace 
v jejich přípravě na středních odborných školách a vysokých školách nemůže pokrýt budoucí 
poptávku firem po těchto odbornících.  

 

Zprávy o udržitelném rozvoji a BOZP 

Prevence rizik na pracovištích vyžaduje sběr a zpracování kvalitních údajů. Data o ochraně 
zdraví a bezpečné práci uvádějí stále více zaměstnavatelé ve svých zprávách o udržitelném 
rozvoji, nefinančních reportech či zprávách o CSR, jak o tom svědčí např. Zpráva 
o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ za rok 2018 či studie American Society of Safety 
Engineers (ASSE) o firmách v 2018 (Banville, 2018). 



Mezinárodní odborná konference „Nové trendy v BOZP a kvalita života 2019“ 

35/171 

Veřejné nefinanční reporty umožňují mezifiremní srovnání a dostatek dat dává možnost 
vymezit, v čem jsou nejvíce nutná zlepšení, a dospět ke společnému řešení, která v ideálním 
případě mohou vést také k novelizaci legislativy v oblasti BOZP.  

 

Závěr 

Příspěvek je nástinem pěti trendů, jaké se v současnosti považují jako nosné a perspektivní 
pro transformaci přístupu k řízení BOZP a prevenci rizik. Hlavním činitelem úspěšnosti 
jakékoliv aktivity v BOZP je a bude pracovník. Záleží na dialogu a komunikaci se 
zaměstnanci, resp. odbory, zda přijmou senzory a IoT jako nástroj, který pomáhá a není další 
kontrolou jejich produktivity práce.  
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ZAMĚSTNÁNÍM V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Marek Nechvátal1, Josef Senčík1,2, Pavlína Sedláčková1, Jiří Vala1 
1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.  
2Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 

Abstrakt 

Na základě informací a dat z dostupných zdrojů byl proveden odhad míry rizika pracovních 
úrazů u zaměstnanců s více pracovními úvazky. K tomu jsme použili informace z interview 
projektu č. TIMPSV0006 „Ochrana zaměstnanců pracujících pro více zaměstnavatelů“, data 
ČSÚ a SZÚ v České republice a National Health Interview Survey ve Spojených státech 
amerických k odhadu podílu zaměstnanců s vícenásobným zaměstnáním a porovnání 
charakteristik a míry rizika zranění. 

Klíčová slova: pracovní úraz, riziko zranění, vícenásobný pracovní úvazek, BOZP 

Abstract 

We estimated the risk of accidents at work for employees with multiple jobs based on 
information and data from available sources. We used information from the interview of the 
project no. TIMPSV0006 “Protection of employees working for more employers”, data of the 
Czech Statistical Office and the National Institute of Public Health in the Czech Republic and 
the National Health Interview Survey in the United States of America to estimate the share of 
workers with multiple jobs and to compare the characteristics and risk of injury. 

Keywords: occupational injury, risk of injury, multiple workload, OSH 

 

Úvod 

Za posledních třicet let došlo v České republice k mnoha změnám v charakteru práce, které 
byly způsobeny především přechodem k tržní ekonomice, technologickým pokrokem 
a globalizací. Dle ČSÚ roste podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v české populaci 
i průměrná hrubá mzda zaměstnance, která v současnosti dosahuje 34 105 Kč,- Kč [1]. Přesto 
ale značný počet zaměstnanců pracuje pro více zaměstnavatelů, přičemž jejich počet 
v posledních letech roste. 

Ekonomové uvádějí dvě hlavní pobídky pro práci na více než jednom zaměstnání: (1) lidé, 
kteří potřebují zvýšit příjem, v současné době tvoří přibližně 64% všech zaměstnanců s více 
pracovními úvazky a (2) rozvíjejí své dovednosti nebo podnikatelskou příležitost. Tyto různé 
důvody pro vícenásobné pracovní úvazky se však pravděpodobně vzájemně nevylučují [2]. 

Dopad práce zaměstnanců s více pracovními úvazky na pracovní úrazovost byl jen minimálně 
prozkoumán. Jedna nedávná studie ve Wisconsinu uvedla, že mladí lidé ve věku 14 až 18 let, 
kteří pracovali na více pracovních místech, měli víc zranění a vážnějších než ti, kteří 
pracovali pouze v jednom zaměstnání [3]. 
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Systém sledování úrazů v ČR se nezabývá dynamickými změnami v typu práce, pracovní 
doby a pracovních procesů během pracovního cyklu v týdnu nebo roce. Za posledních 30 let 
byly výzkumy pracovní úrazovosti zaměřeny především na místo úrazu a následky. Pozornost 
však nebyla věnována počtu pracovních úvazků postiženého zaměstnance. 

Shromáždili jsme údaje z průzkumu u zaměstnanců, kteří pracují pro více zaměstnavatelů 
(IVUBP). Rovněž jsme porovnali data National Health Interview Survey (NHIS) 
s publikovanými statistikami z ČR. 

 

Dotazníkové šetření 

Sběr dat probíhal pomocí řízených rozhovorů (VÚBP) s předem stanovenou strukturou 
dotazů. Dotazníky byly určeny pro zaměstnavatele a zaměstnance starší 18 let. 

Soubory otázek pro zaměstnavatele 

1. Máte informace, kolik vašich zaměstnanců pracuje i pro jiného zaměstnavatele? 

2. Pokud ano, jak se to dozvídáte? 

3. Máte nějaká opatření pro zaměstnance s více úvazky (školení, výcvikový program, 
zdravotní prohlídky,…)? 

4. Uvažujete o změně přístupu k zaměstnancům, kteří mají více pracovních úvazků, 
z pohledu BOZP? 

5. Jak hodnotíte možnost dalšího pracovního úvazku zaměstnance z pohledu BOZP? 

6. Ovlivňuje více pracovních úvazků zaměstnance jeho zdraví a bezpečnost? Pokud ano, 
jak? 

7. Jsou nutné legislativní úpravy/změny, např. zákoníku práce, aby byla zajištěna BOZP 
na pracovišti zaměstnavatele, který zaměstnává osoby s více úvazky? 

8. Jak vnímáte zaměstnance, který pracuje ještě někde jinde/pro někoho jiného? 

9. Je zaměstnanec s vícenásobným pracovním úvazkem ohroženější z pohledu BOZP než 
zaměstnanec s jedním pracovním úvazkem? Pokud ano, co ho ohrožuje nejvíc? 

Soubory otázek pro zaměstnance 

1. Máte více pracovních úvazků než pouze jeden? 

2. Uvažujete o dalším pracovním úvazku? 

3. Jak dlouho pracujete pro více zaměstnavatelů? 

4. Vaše celková pracovní doba za všechny úvazky za den/týden/měsíc/rok je jak dlouhá? 

5. Necítíte se ohroženi z pohledu BOZP při práci pro více zaměstnavatelů? 

6. Pociťujete na sobě nějaké rozdíly od doby, kdy máte další pracovní úvazek 
(vyčerpanost, únava, stres, nesoustředěnost, poruchy spánku,…)? 

7. Ovlivňuje váš další pracovní úvazek vaši rodinu? Jak? 

8. Kolik hodin lze pracovat u dalšího zaměstnavatele bez toho, aby došlo k ohrožení 
vašeho zdraví a bezpečnosti na pracovišti? 

9. Jak hodnotíte možnost dalšího pracovního úvazku zaměstnance z pohledu BOZP? 
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  Pracovní 
úraz 
(pracovní 
neschopnost) 
v tis. (podíl 
v %) [4] 

Pracovní úraz 
(pracovní 
neschopnost) 
zaměstnanců 
s jedním 
zaměstnáním 
v tis. (dle 
zastoupení 
zaměstnanců 
s jedním 
zaměstnáním 
v celkovém 
počtu 
zaměstnanců) 

Pracovní úraz 
(pracovní 
neschopnost) 
zaměstnanců 
s druhým/ 
dalším 
zaměstnáním 
v tis. (dle 
zastoupení 
zaměstnanců 
s druhým/ 
dalším 
zaměstnáním 
v celkovém 
počtu 
zaměstnanců) 

Pracovní úraz 
(pracovní 
neschopnost) 
zaměstnanců 
s druhým/ 
dalším 
zaměstnáním 
v tis. (odhad na 
základě NHIS) 

Pracovní úraz 
(pracovní 
neschopnost) 
zaměstnanců 
s druhým/ 
dalším 
zaměstnáním 
v tis. (odhad na 
základě 
IVUBP) 

Muži 31,34 (67,8) 30,71 0,63 0,73 0,75 

Ženy 14,88 (32,2) 14,4 0,48 0,73 0,51 

Celkem 46,22 (100) 45,11 1,11 1,46 1,26 

Tab. č. 2: Pracovní úrazovost v ČR a odhady jejího možného rozdělení mezi zaměstnance s jedním a více 
zaměstnáními v roce 2018 

Diskuse a závěr 

Existuje několik hypotetických cest od expozice na více než 1 zaměstnání ke zvýšenému 
riziku pracovních a jiných úrazů, jako je únava z důvodu odpracovaných hodin navíc, 
nedostatku spánku nebo dodatečného a různého fyzického a duševního stresu ze střídání 
různých typů expozice [6],[7],[8]. 

Dalšími potenciálními faktory, které jsou specifické pro pracovní úrazy, jsou nezkušenost 
v prvním nebo obou pracovních místech, uspěchané chování nebo snaha přizpůsobit pracovní 
úvazek na plný úvazek do zkrácené pracovní doby, a snížené investice zaměstnavatelů do 
zaměstnanců zaměstnaných pouze na částečný úvazek [9],[10]. 

Pozornost si zaslouží také zvýšená míra úrazovosti u zaměstnanců zaměstnaných u více 
zaměstnavatelů ve srovnání se zaměstnanci s jedním pracovním úvazkem. Protože 
u zaměstnanců pracujících pro více zaměstnavatelů je větší pravděpodobnost, že budou mít 
méně času mimo pracoviště, očekáváme, že se jedná o konzervativní odhad skutečného rizika 
pro zaměstnance s více pracovními úvazky. Síla a konzistence v tomto zjištění ve všech 
demografických a pracovních skupinách může naznačovat, že nepracovní úrazy jsou spojeny 
nebo částečně způsobeny expozicemi spojenými s prací ve více než 1 zaměstnání, jako je 
únava z dlouhé pracovní doby nebo potenciálně hektickou strukturu pracovního týdne, která 
zahrnuje 2 pracovní úlohy [6],[7]. 

Také jsme zvažovali (podobně jako např. Marucci-Wellman a kol.), že míra práce a úrazů pro 
zaměstnance pracující pro více zaměstnavatelů spolu souvisí a může být ještě vyšší, než jsme 
odhadovali. Proto jsme přesvědčeni, že tento náš odhad je konzervativní. 

I u nás zřejmě můžeme uvažovat, že ženy budou mít pravděpodobně vyšší míru pracovních 
úrazů ve srovnání s ženami, které mají pouze jediné zaměstnání. Protože ženy, častěji než 
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muži, budou pracovat na více částečných úvazků. Nebo mohou převzít více úloh na částečný 
úvazek, aby si mohli vydělat ekvivalent jednoho plného úvazku. Ženy na částečný úvazek 
jsou obvykle placeny hodinově, dostávají nižší mzdy a mají nestabilní a nepředvídatelnou 
pracovní dobu, tedy potenciálně rostoucí riziko [2]. 

Mladí zaměstnanci mají jedinečná rizika (např. nezkušenost, nedostatek školení v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví, možný nesoulad mezi fyzickými, kognitivními 
charakteristikami a požadavky na zaměstnání), což může vést k důsledkům, které by je 
učinily zvláště zranitelnými [2]. 

V tomto článku jsme se snažili odhadnout výši pracovních úrazů u zaměstnanců s více 
pracovními úvazky v České republice. K tomu jsme využili sérii rozhovorů s otázkami pro 
zaměstnance s více pracovními úvazky a pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance 
s dvěma a více zaměstnáními. Ty přinášely podobné charakteristiky pro zaměstnance zaměstnané 
u více zaměstnavatelů. Především to, že pracují déle než zaměstnanci s jedinou prací a jsou tak 
zřejmě s větší pravděpodobností ohroženi rizikem ohrožení zdraví. Historicky hlavním nástrojem 
používaným k určování trendů v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR je ČSÚ.  

V ČR se struktura práce změnila mnoha způsoby a nyní existuje mnoho různých forem 
zaměstnávání, které byly méně běžné před polovinou 90. let, včetně příležitostné a dočasné 
práce, leasingu práce, samostatné výdělečné činnosti, subdodávek a domácích prací. Když 
jsme použili doplňkové otázky na další/jinou práci, zjistili jsme náznaky, že zaměstnanci 
budou s větší pravděpodobností zaměstnáni v nestandardních pracovních situacích a ve 
večerních hodinách.  

Výzkum úrazů a standardní systémy dozoru nebraly v úvahu vícenásobné zaměstnání, místo 
toho popisovaly morbiditu zranění z hlediska expozice v primárním zaměstnání nebo 
zaměstnání, ve kterém zaměstnanec pracoval, když byl zraněn. Většina současných systémů 
sledování úrazů a standardních průzkumů zaměstnanosti v České republice navíc 
nezohledňuje dynamické výkyvy v současných pracovních formách. Abychom lépe 
porozuměli úloze lidí zaměstnaných na více pracovních místech, je třeba do dotazníků 
začlenit mnoho různých forem vícenásobného zaměstnání, jako je práce na více než jednom 
zaměstnání každý den (na částečný nebo plný úvazek) či práce na jiném místě nebo práce ve 
druhém zaměstnání v sezónním období (např. brigáda – sběr ovoce a zeleniny, zaměstnání 
učitelů během prázdnin apod.). 

Naše zjištění naznačují, že práce na více pracovních místech je spojena se zvýšeným rizikem 
úrazu a měla by být zvažována při sledování úrazů. 

 

Poděkování 

Tato práce byla vypracována v rámci projektu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., 
TIMPSV0006 Ochrana zaměstnanců pracujících pro více zaměstnavatelů, s finanční 
podporou TA ČR, program BETA2, doba řešení 2018 – 2020.  
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REGIONY S DLOUHODOBĚ NEJVYŠŠÍ ÚRAZOVOSTÍ 
A  NEMOCNOSTÍ V ČR 
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1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 

 

Abstrakt 

Dosud nebyla dostatečně věnována pozornost teritoriálnímu, dlouhodobému výskytu 
existence vysoké pracovní úrazovost a nemocnosti v ČR. Článek přináší vstupní informace 
o aktuálně řešeném projektu, který má za cíl objasnit příčiny výskytu dlouhodobě vyšší 
nemocnosti a úrazovosti v některých regionech i možnosti jejich eliminace či případného 
zmírnění. Popisuje zahájený postup řešení, přináší dílčí poznatky, prvotní zjištění i naznačuje 
směr dalších výzkumných aktivit.  

Klíčová slova: nemocnost, úrazovost, regiony, pracovní úraz 
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Abstract 

Attention has not been paid sufficiently to the territorial, long-term occurrence of high 
occupational injuries and sickness rates in the Czech Republic. The article brings input 
information about the currently solved project, which aims to clarify the causes of long-term 
higher morbidity and injury rate in some regions, as well as the possibilities of their 
elimination or possible mitigation. It describes the initiated procedure of the solution, brings 
partial knowledge, initial findings and indicates the direction of further research activities. 

Keywords: morbidity, accident rate, regions, occupational accident 

 

Pokrok v pozitivním utváření bezpečnějšího světa práce i hledání řešení 
existujících negativních jevů 

Dosavadní historický vývoj přináší doklady o pozitivním trendu snižování poškozování zdraví 
pracujících. Významnou roli v tomto procesu mají aplikované poznatky vědy a techniky, 
provozování bezpečnějších technologií, bezpečnějších strojů, účinnějších ochranných zařízení 
a prostředků, přísnější a propracovanější legislativa, účinnější vymáhání a kontrola povinností 
(inspekční dozor), rozšiřování informací, znalostí a celkové vzdělanosti, prosazování 
systémového přístupu v oblasti řízení rizik a BOZP. Dále k tomu nemalou mírou přispívá 
zahrnování dané problematiky zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících do 
sociálně ekonomické politiky, koncepcí, strategií vlády, resortů, sociálních partnerů. 
Z dlouhodobého hlediska se zvyšuje dostupnost a přístup ke zdravotnickým službám, zvyšuje 
se motivace samotných pracovníků ke svému zdraví, zachování hodnoty své pracovní síly 
(zdravotní a pracovní způsobilosti). Existuje mnoho dalších dílčích aspektů a faktorů, které 
mají vliv na pozitivní vývoj celkové kultury bezpečnosti práce.  

Nicméně stále zaznamenáváme výskyt velkého počtu pracovních úrazů, smrtelných 
pracovních úrazů, nemocí z povolání a nemocí souvisejících s výkonem práce. Jejich 
následky mohou být fatální pro jednotlivce a jejich rodiny, přinášejí zbytečné náklady a ztráty 
firmám i celé společnosti. Důsledky se v ekonomickém vyjádření pohybují v řádech desítek 
miliard ročně. „Skoronehody“, nehody, havárie přinášejí nejen zbytečné ztráty na životech 
a zdraví lidí, ale také materiální škody, ztráty na majetku a environmentu. Tyto ztráty nejsou 
sledovány a nebyly dosud nikdy vyčísleny.  

Tento příspěvek je zaměřen na prezentaci aktuálně řešeného projektu, přístupů řešitelského 
týmu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., k jednomu dílčímu problému, a to 
k hledání a objasnění příčin výskytu dlouhodobě vyšší nemocnosti a úrazovosti v některých 
regionech ČR.  

 

Základní informace o projektu včetně zdrojů dat 

Při dlouhodobém sledování statistik týkajících se úrazovosti a nemocnosti v jednotlivých 
regionech ČR, které poskytuje každoročně Český statistický úřad (dále ČSÚ), je možné 
vypozorovat, že některé regiony si vedou opakovaně a dlouhodobě hůře než regiony jiné. 
Ukazuje se, že rozdíly v úrazovosti a nemocnosti jsou v těchto regionech až dvojnásobné 
oproti celorepublikovému průměru. Nabízí se proto otázka, co může být příčinou tohoto jevu 
a jak je možné takovou situaci ovlivnit a zlepšit.  

Výzkumný projekt „Regiony s nejvyšší úrazovostí a nemocností – příčiny a možnosti 
prevence“, který řeší VÚBP v letech 2019-2020, se právě na tyto otázky zaměřuje. Je to projekt, 
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který v průběhu dvou let má za cíl zmapovat detailně do úrovně okresů úrazovost a nemocnost 
obyvatelstva a dále podrobně prozkoumat okresy, které vykazují nejvyšší hodnoty. 

Na začátku celého projektu stojí komplexní analytické zpracování datových řad ČSÚ 
s označením „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz“ v České republice. Při poměrně 
rozsáhlém průzkumu datových zdrojů, které jsou zveřejňovány na portálech různých státních 
institucí, se ukázalo, že tato data ČSÚ jsou nejširším uceleným zdrojem údajů, který je pro 
úroveň okresů k dispozici. Tato data poskytují nejpodrobnější a zároveň konzistentní přehled 
různých ukazatelů nemocnosti a počtu úrazů (pracovních i ostatních) v jednotlivých okresech 
ČR. Statistiky byly použity pro získání přehledu o pořadí okresů a na jejich základě byl 
proveden výběr reprezentativních okresů, na něž bude zaměřen podrobný rozbor. Jako 
doplňková data budou dále využívány datové zdroje od Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a od České zprávy sociálního 
zabezpečení (ČSSZ). Tyto zdroje jsou podkladem pro zpracování podrobných územně 
orientovaných analýz pro konkrétní již vybrané okresy. 

Je třeba uvést, že kromě dat ČSÚ je další získávání spolehlivých dat a informací vztahujících 
se k tématu zdravotních statistik obyvatelstva ČR na úrovni okresů značně problematické. 
Řešitelský tým v rámci projektu zažádal o další doplňková data u několika institucí. Nejen, že 
se na odpověď čekalo často měsíce, ale ani poté se vesměs nepodařilo požadované údaje 
získat. Z dostupných informací lze vyvodit, že data na úrovni okresů jsou k dispozici, přesto 
byl konkrétně definovaný požadavek odmítnut. V jiném případě řešitelský tým obdržel data, 
která vykazovala nesrovnalosti a neposkytovala to, oč bylo konkrétně zažádáno. Z toho 
vyplývá, že dostupnost spolehlivých dat nad rámec běžně zveřejňovaných statistik, je velmi 
nedostatečná. Instituce mezi sebou nespolupracují a data z různých zdrojů mají často úplně 
jinou nesouvisející strukturu. V tomto směru by bylo třeba provést určité systémové změny 
a podpořit větší otevřenost a sdílnost státních institucí. 

 

Podrobná analýza a výběr okresů 

Pro základní výchozí analýzu byla zvolena šestiletá časová řada dat pracovní neschopnosti 
pro nemoc a úraz v rozmezí let 2013 až 2018. Data byla zpracována nejprve pro celkové 
počty osob v daných kategoriích a dále byla rozdělena zvlášť pro muže a pro ženy. Vznikla 
rozsáhlá datová matice vybraných ukazatelů.  

Základními údaji pro analýzu jsou počty pojištěnců (nemocensky pojištěných osob) 
v okresech, počty nových případů dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN) pro nemoc, 
pracovní úraz a ostatní úrazy a průměrná doba trvání dočasné pracovní neschopnosti. Na 
jejich základě jsou propočítávány relativní ukazatele, které umožňují porovnání a určení 
pořadí okresů.  

Metodika ČSÚ k datům „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz“ definuje DPN takto: 

„Vstupním zdrojem a podkladem pro zpracování dat (nemocnosti a úrazovosti…pozn.) jsou 
údaje o dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz nahlášené České správě sociálního 
zabezpečení prostřednictvím formuláře „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ (tzv. 
„neschopenka“), který vyplňuje ošetřující lékař. Jsou tak evidována veškerá onemocnění 
a úrazy, které zapříčinily alespoň jednodenní pracovní neschopnost u nemocensky pojištěných 
osob.“ 

Dočasná pracovní neschopnost je stav člověka, který je lékařem ze zdravotních důvodů 
dočasně uznán neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání. Ošetřující lékař 
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zdůvodní dočasnou pracovní neschopnost uvedením jedné z následujících kategorií na 
formuláři „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“:  

• nemoc – za případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc jsou považovány 
všechny případy nemoci a úrazy podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí 
a přidružených zdravotních problémů (MKN-10);  

• pracovní úrazy – pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt 
zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 
působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 
(viz § 271k odst. 1 až 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů); 

• ostatní úrazy – za ostatní úrazy jsou považovány případy poškození zdraví, na jehož 
následky je postižený v dočasné pracovní neschopnosti, které však lékařem nebyly 
vyhodnoceny jako pracovní úraz.“ 

Hlavními relativními ukazateli, které byly použity pro analýzu, byly počty nově hlášených 
případů DPN na 100 pojištěných osob, průměrné procento DPN (podíl doby trvání DPN na 
celkovém počtu kalendářních dnů všech pojištěných osob) a počet kalendářních dnů DPN na 
jeden nově hlášený případ.  

V dalším kroku bylo vybráno pro všechny uvedené ukazatele v každém sledovaném roce 
vždy deset okresů, které se umístily v první desítce nejproblémovějších lokalit. Vznikla 
souhrnná matice všech okresů, za celé časové období, s jejíž pomocí bylo možné vytipovat 
okresy, které se v posledních šesti letech umísťovaly na předních příčkách nejčastěji. Pozice 
okresů jsou dobře patrné v jejím výřezu na obrázku č. 1. 

 

 
Obr. č. 1: Souhrnná matice okresů (výřez) 

Zdroj: Data ČSÚ, VÚBP; vlastní zpracování 

 

Při konkrétním výběru byl zohledňován, jak celkový počet umístění mezi prvními deseti 
okresy za celé období, tak také jejich pořadí. Zvlášť bylo přihlíženo k umístění okresů 
v ukazatelích pracovní úrazovosti, protože ta přímo spadá do oblasti BOZP, kterou se 
výzkumný tým primárně zabývá. Výsledkem této provedené analýzy je výběr pěti okresů, na 
které se budou v průběhu dalšího období zaměřovat podrobné analýzy s cílem identifikovat co 

2018

Okres
Počet 
umístění do 
10

Průměr pořadí

Strakonice 2 9 8 5 6 6 4 1 8 5,1
Hodonín 10 6 8 8 4 5 7,2
Karviná 4 1 4 10 7 5 5,2
Blansko 4 8 8 5 4 6,3
Český Krumlov 3 1 1 2 4 1,8
Prachatice 2 10 1 2 4 3,8
Rokycany 3 10 5 9 4 6,8
Tachov 1 1 8 7 4 4,3
Domažlice 2 4 8 3 4,7
Klatovy 3 3 2 3,0
Tábor 2 5 2 3,5

Dny_na_1PN Nové_PN_na100_NP Průměrné % PN
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hospodářství se tyto skutečnosti projevují vyšším podílem podniků v odvětví zemědělství 
a lesnictví v příhraničních okresech oproti republikovému i krajskému průměru (viz obrázek č. 3).  

Z hlediska zaměstnanosti ovšem převažuje ve všech okresech odvětví zpracovatelského 
průmyslu, stejně jako v celé republice a Jihočeském i Plzeňském kraji. Největší podíl 
průmyslové výroby najdeme na Táborsku, kde se nachází druhá nejprůmyslovější oblast 
v Jihočeském kraji podle počtu ekonomických subjektů v průmyslu. Mezi nejvýznamnější 
odvětví patří strojírenství, potravinářství a chemická výroba. V příhraničních okresech se 
i přes nižší počet obyvatel také nachází řada výrobních a zpracovatelských podniků. 
V příhraničních okresech, zejména pak v okrese Český Krumlov, je vyšší podíl obyvatel 
zaměstnán ve službách a pohostinství, což souvisí se zvýšeným turistickým zájmem právě 
o tyto regiony (viz obrázek č. 3). 

Zajímavou informaci dále poskytuje porovnání okresů z hlediska vzdělanosti. Z tohoto 
srovnání vychází nejhůře okres Tachov, který se umístil v rámci všech 77 okresů ČR na 
předposledním místě. Také okres Český Krumlov vykazuje nižší úroveň vzdělanosti 
s umístěním na 64. místě. V obou těchto okresech chybí vyšší odborná škola, což se na úrovni 
vzdělanosti může projevovat. O něco lépe jsou na tom Prachatice na 50. místě pořadí, dále 
Klatovy na 44. místě. Nejlepší pozici pak zaujímá okres Tábor na 14. místě, kde se patrně 
projevuje vyšší podíl průmyslové výroby vyžadující odborné vzdělání a poloha se snazší 
dostupností do regionů, kde sídlí vysoké školy (podle údajů indexu vzdělanosti zveřejněných 
na úrovni okresů naposledy v roce 2011). 

O detailní struktuře hospodářství jednotlivých okresů podle odvětví (klasifikace CZ-NACE) 
dobře vypovídá graf na obrázku č. 3. Jsou v něm uvedeny procentní podíly ekonomických 
subjektů v dílčích odvětvích, v samotných okresech a dále pak v celé republice 
a v odpovídajících krajích. Je zřejmé, že v regionech, stejně jako v celé republice, je 
významný podíl zejména odvětví obchodu a údržby vozidel, dále průmyslu, stavebnictví, 
zemědělství a lesnictví. V této souvislosti je jistě zajímavé, že se tato odvětví podílejí 
dlouhodobě největší měrou na počtech pracovních úrazů.  

Dále je zajímavé srovnání v oblasti zdravotní a sociální péče (sekce Q), kde jsou patrné 
rozdíly v regionech oproti republikovému průměru. Nižší podíl subjektů, než je republikový 
průměr se objevuje v jihočeských okresech Český Krumlov a Prachatice, naopak vyšší podíl 
v okresech Tábor, Klatovy a nejvyšší podíl má okres Tachov.  
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ZMĚNY V POŽADAVCÍCH NA OSOBNÍ OCHRANNÉ 
PROSTŘEDKY 

 

Karel Škréta1 
1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.  

 

Abstrakt 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., jako oznámený subjekt sleduje změny v právních 
požadavcích pro osobní ochranné prostředky (OOP). Co se mění se zavedením nařízení EU 
č.  2016/425? 

Klíčová slova: osobní ochranné prostředky, posuzování shody, právní předpisy 

Abstrakt 

Occupational Safety Research Institute as a notified body, monitors changes in the legal 
requirements for personal protective equipment (PPE). What is changing with the introduction 
of EU Regulation 2016/425? 

Keywords: personal protective equipment, conformity assessment, legislation 

 

Úvod 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP), má ve zkoušení osobních ochranných 
prostředků dlouhou tradici a od vstupu České republiky do Evropské unie působí jako 
evropský oznámený subjekt (Notified Body) pro OOP na ochranu dýchacích orgánů, hlavy, 
rukou a těla. Zkouší a certifikuje například také prostředky na ochranu proti pořezu 
motorovou pilou, sportovní chrániče nebo prostředky s vysokou viditelností. Při své činnosti 
se oznámený subjekt opírá o akreditovanou zkušební laboratoř a akreditovaný certifikační 
orgán.  

VÚBP se podílí na koordinaci dalších českých oznámených subjektů, posuzujících shodu 
osobních ochranných prostředků a zastupuje české oznámené subjekty na vybraných 
evropských poradách. Tímto způsobem získává a dále předává informace související 
s technickými požadavky na osobní ochranné prostředky a s postupy, jak je ověřovat. 

Z uvedených důvodů se musel VÚBP věnovat i důležitým změnám v právních předpisech 
používaných pro posuzování shody OOP, k nimž v nedávné době došlo. 
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Požadavky na OOP v souvislosti se společným trhem EU 

Osobní ochranné prostředky jsou důležitou součástí v systému bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Je nutno samozřejmě zmínit, že k jejich použití je potřeba sáhnout až v okamžiku, kdy 
příslušná rizika nelze odstranit nebo dostatečně minimalizovat. 

Sjednocování požadavků na BOZP v rámci Evropské unie se uplatňuje i u OOP. Volný pohyb 
zboží si vynutil vytvoření evropských právních předpisů, které toto sjednocení umožňují. 
Principem je evropský právní předpis a na něj navazující nezávazné evropské normy. Právní 
předpis obsahuje závazné technické požadavky, které jsou formulovány obecně, se 
zaměřením na základní požadavky související s BOZP. Příslušné evropské technické normy, 
harmonizované s tímto předpisem, pak požadavky upřesňují a podrobně popisují, jak je 
ověřovat. Tento systém je uplatňován v celé Evropské unii a umožňuje pak volný pohyb zboží 
na celém jejím území.  

Za výrobek je odpovědný výrobce, ale ve většině případů si musí vyžádat od vybraného 
oznámeného subjektu ověření, zda jsou základní požadavky právního předpisu splněny. 
Hovoříme o posouzení shody se základními požadavky příslušného evropského předpisu. 
V případě této shody pak výrobce obdrží certifikát a na jeho základě pak vydá své prohlášení 
o shodě a umístí na výrobek označení CE, které tuto skutečnost potvrzuje. 

Tyto principy byly zavedeny evropskou směrnicí 89/686/EHS z roku 1989. Vzhledem 
k jejímu stáří bylo v minulých letech přistoupeno k její náhradě novým předpisem, kterým je 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích 
a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Aby byl přechod plynulý a nezpůsobil jak výrobcům, 
tak oznámeným subjektům, zbytečné komplikace, probíhá v několika fázích se snahou 
nevyvolat vlnu nových certifikací u výrobků, které se již na trhu EU vyskytují. 

Platnost směrnice byla ukončena 21. 4. 2018 a s tím pozbylo platnost i české nařízení vlády 
č. 21/2003 Sb., které tuto směrnici zavádělo do našeho právního systému. 

Sice zde existovalo ještě určité přechodné období do 21. 4. 2019, nicméně již v tomto období 
bylo nutné začít uplatňovat nový předpis, kterým je nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/425. Co je potřeba očekávat od této změny si řekneme v následujících řádcích. 

Nový evropský předpis je přímo platný ve všech členských státech EU. Nebyl zpracován 
a žádný český ekvivalent a toto evropské nařízení se neobjeví v české sbírce zákonů. 

 

Změny vyplývající z nového předpisu 

Pro uživatele osobních ochranných prostředků se mění velmi málo. Za správný výběr je stále 
odpovědný zaměstnavatel. Nové evropské nařízení požaduje, aby informace poskytované 
o výrobku byly podrobnější. Měla by být k dispozici i adresa výrobce, resp. distributora. 
Součástí návodu musí být nyní i EU prohlášení o shodě, případně musí být v návodu odkaz na 
webové stránky, kde je možno toto prohlášení získat. V tomto prohlášení ale nejsou žádné 
údaje, které by mohly pomoci při výběru vhodného ochranného prostředku. 

Nedůležitějším zdrojem informací pro uživatele zůstává i nadále návod na používání. V něm 
musí být k dispozici veškeré informace o ochranných vlastnostech výrobku, o způsobu 
skladování, používání, čistění, údržbě, seřizování a případné desinfekci. Tyto konkrétní 
informace nelze získat z norem ani předpisů, ty musí dát k dispozici výrobce, který je také za 
svůj výrobek odpovědný, pokud je ovšem dodržen návod. Výrobce je k tomu zavázán novým 
nařízením (EU), stejně jako minulou evropskou směrnicí a samozřejmě také příslušnými 
harmonizovanými normami. 
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Pro výrobce, dovozce a distributory OOPP je v novém nařízení (EU) změn více. Jsou zde 
stanoveny definice a povinnosti těchto subjektů. Jsou upraveny definice pro jednotlivé 
kategorie OOP, dochází k některým přesunům mezi kategoriemi. Například prostředky na 
ochranu sluchu přecházejí z kategorie II do kategorie III, obdobně prostředky na ochranu proti 
pořezu motorovou pilou. To znamená, že výrobce musí u těchto prostředků provádět 
každoroční kontroly u oznámeného subjektu. Nařízení (EU) omezuje platnost všech 
certifikátů na maximálně pět let.  

Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, které byly uvedeny v příloze předchozí 
evropské směrnice (a našeho nařízení vlády č. 21/2003 Sb.), jsou v novém nařízení (EU) bez 
podstatných změn. Pravidla pro posuzování shody OOPP s těmito základními požadavky se 
rovněž nijak podstatně nemění, jsou však podrobněji popsána a dána do souladu s obecnými 
požadavky na posuzování výrobků. 

 

Postupy posuzování OOP 

Pro potřeby posuzování se OOP rozdělují do tří kategorií, v závislosti na rizicích, před nimiž 
mají chránit. Kategorie I zahrnuje pouze minimální rizika, kategorie III naopak zahrnuje 
výlučně rizika, která mohou způsobit velmi závažné důsledky, jako je smrt nebo trvalé 
poškození zdraví. Tyto dvě skupiny jsou v nařízení specifikovány uvedením jednotlivých 
typů, OOP, které nespadají do těchto skupin, pak patří do kategorie II. Na základě zařazení 
OOP do uvedených kategorií zvolí výrobce postup posuzování shody.  

Výrobky v první kategorii může posoudit sám výrobce, potřebný postup se označuje jako 
modul A. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola 
zajišťovaly shodu vyráběných OOP s technickou dokumentací a s příslušnými požadavky 
nařízení. Nakonec výrobce zpracuje EU prohlášení o shodě, umístí na výrobek CE a může jej 
uvádět na trh. 

OOP zařazené do druhé kategorie musí posoudit oznámený subjekt. Ten provede tzv. EU 
přezkoušení typu, což je označováno, jako modul B. Oznámený subjekt posoudí vhodnost 
technického návrhu OOP na základě přezkoumání technické dokumentace a přezkoušení 
vzorků OOP. Pokud výrobek splňuje základní požadavky, vystaví oznámený subjekt certifikát 
EU přezkoušení typu s platností na 5 let. Výrobce pak zpracuje EU prohlášení o shodě, umístí 
na výrobek CE a může jej uvádět na trh. Výrobce je dále povinen průběžně plnit požadavky 
na shodu s typem založené na interním řízení výroby (modul C). 

Pro OOP v kategorii III platí stejný postup, tedy modul B, který ale musí být doplněn 
pravidelnými každoročními kontrolami, prováděnými oznámeným subjektem. Výrobce si 
může vybrat modul C2, při němž jsou kontrolovány odebrané vzorky, nebo modul D, kdy 
oznámený subjekt kontroluje přímo výrobu OOP.   

Důležité je, že po rozsáhlých diskusích na úrovni Evropské komise a dalších orgánů, 
sdružujících evropské specialisty a oznámené subjekty pro OOP, byla dohodnuta taková 
interpretace požadavků nového evropského nařízení, která umožňuje v rámci přechodného 
období používat výsledky zkoušek a hodnocení získaných podle zrušené směrnice 
89/686/EHS i pro posuzování shody OOP podle nového evropského nařízení. 

Certifikáty vydané podle staré směrnice lze používat po celou dobu jejich platnosti, nejdéle 
však do 21. 4. 2023. Není tedy důvod k okamžité výměně certifikátů, v zásadě všechny 
technické požadavky, které byly uplatňovány doposud, lze použít i pro nové (EU) nařízení. 

Určitě by měli všichni držitelé certifikátů (výrobci, dovozci) dodávat společně s výrobky 
aktualizované EU prohlášení o shodě, poslední termín pro úpravy byl 21. 4. 2019. Pro 



Mezinárodní odborná konference „Nové trendy v BOZP a kvalita života 2019“ 

57/171 

výrobce to znamená, že se seznámí se zněním nového evropského nařízení a deklarují tímto 
způsobem, že ochranné vlastnosti příslušného výrobku zůstávají i nadále v souladu s předpisy 
a harmonizovanými normami nebo jinými specifikacemi. Rovněž by si měli prověřit 
technickou dokumentaci svých výrobků a doplnit ji ve smyslu rozšířených požadavků nového 
evropského nařízení. 

Uživatelé osobních ochranných prostředků nemusí měnit své zavedené postupy. To však platí 
jen v případě, že jejich vybavení OOPP odpovídá konkrétním rizikům, s nimiž se setkávají při 
své práci. Zkontrolovat, zda používané OOPP jsou skutečně optimálně vyhovující 
prováděným pracím, nemusí být na škodu.  

V souvislosti s uvedenými změnami je ještě potřeba upozornit na zákoník práce, paragraf 104 
odstavec (1). Zde je uvedeno, že OOPP poskytované zaměstnavatelem musí splňovat 
požadavky stanovené zvláštním právním přepisem. Tímto zvláštním předpisem je podle 
odkazu pod čarou nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky. Jak je výše uvedeno, toto nařízení vlády bylo dne 21. 4. 2018 
zrušeno. V budoucnosti je tedy potřeba vázat tuto povinnost zaměstnavatelů na nařízení (EU) 
2016/425. 

 

Závěr 

Ve změnách spojených s přechodem na nové nařízení (EU) 2016/425 se nejlépe orientují 
příslušné oznámené subjekty a měly by být schopny poskytnout potřebné informace. Ty 
budou zajímat především výrobce a dovozce.  

Uživatelé OOPP nemusí měnit své zavedené postupy. To však platí jen v případě, že jejich 
vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídá konkrétním rizikům, s nimiž 
se setkávají při své práci. Zkontrolovat, zda zpracované seznamy těchto prostředků jsou 
skutečně optimálně vyhovující prováděným pracím, nemusí být na škodu.  
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TEMATICKÝ BLOK 2  
VÝZKUMNÉ AKTIVITY V OBLASTI PREVENCE RIZIK, 
BOZP, ERGONOMIE, NANOBEZPEČNOSTI A JEJICH 
VYUŽITÍ V PRAXI 
 

ERGONOMIE KYSLÍKOVÉHO KOPÍ V PRŮMYSLOVÉ 
PRAXI 

 

Josef Senčík1,2, Jana Michálková3, Luboš Kelnar3, Marek Nechvátal1, Jiří Vala1, Pavlína 
Sedláčková1 
1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
2 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  

3ISATech, s.r.o. 

 

Abstrakt 

K odpichu strusky z tavící šachtové pece je možné používat vícero nástrojů. Jedním z nich je 
i kyslíkové kopí. Na příkladu konkrétního pracoviště je prezentováno porovnání různých 
způsobů provádění odpichu. Z ergonomického pohledu je zároveň zhodnoceno 
zaměstnavatelem vyvíjené kyslíkové kopí a je navržena jeho optimalizace. 

Klíčová slova: kyslíkové kopí, ergonomie, odpich strusky, tavící šachtová pec 

Abstract 

The oxygen lance can also be used to tap slag from a melting shaft furnace, among other 
tools. The article presents a comparison of different ways of tapping on the example of 
a particular workplace. The oxygen lance, which is being developed by a private company, is 
evaluated from an ergonomic point of view and designed to optimize it. 

Keywords: oxygen lance, ergonomics, metallurgical tapping, shaft melting furnace 

 

Úvod 

Kyslíkové kopí je starou, ale méně známou metodou termického řezání materiálů, která je 
založena na jednoduchém principu spalování kyslíku. Kyslíkové kopí bylo patentováno v roce 
1901, ale poprvé bylo úspěšně vyzkoušeno v chemické laboratoři Thomase Fletchera 
v Londýně již v roce 1888. Kyslíkové kopí je tvořeno trubkou z nízkouhlíkaté oceli, kterou 
proudí technický kyslík (minimální čistota 99,5 %). Konec trubky se následně zahřeje na 
zápalnou teplotu kyslíku (cca 1 050 – 1 250 °C), čímž dojde k exotermické reakci a trubka 
začne hořet [1]. 
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IV. Opětovné ucpání šachtové pece 

Po naplnění kokily struskou je pomocí tyče vtlačena do místa výtoku ze šachtové pece zátka. 

 

Diskuse a následný návrh úpravy kyslíkového kopí 

Při porovnání kyslíkového kopí a pneumatického kladiva je kyslíkové kopí vhodnější. 
Kyslíkové kopí má hmotnost do cca 12 kg, pneumatické bourací kladivo má hmotnost cca 
17 kg. V případě, kdy je kyslíkové kopí složeno z obou dvou tyčí kopí, tak je při jeho 
manipulaci potřebná velká páka, což však výrazně zhoršuje užívání kyslíkového kopí. V plné 
velikosti kyslíkového kopí tak není výsledné zlepšení nikterak významné. Po odhoření cca 
½  kopí (jedna tyč) je však již situace výrazně ve prospěch kyslíkového kopí. Po odhoření 
½  kopí se navíc kyslíkové kopí odlehčí o cca 2 kg. 

Při porovnání kyslíkového kopí a prosté tyče záleží na tom, zda se odpich daří provést. 
V případě, kdy se odpich prostou železnou tyčí daří, je vhodnější využívat pouze tuto tyč. Její 
výhodou je nižší hmotnost a pohodlná manipulace. 

V případě, kdy se však odpich prostou tyčí nedaří, je využití kyslíkového kopí vhodnější, a to 
i přesto, že má kyslíkové kopí větší hmotnost. Na vlastní odpich však není potřeba vynakládat 
zvýšeného úsilí. Odpich je proveden propálením. V době, kdy je kyslíkové kopí v plné 
velikosti, je však jeho velkou nevýhodou špatná manipulace s ním. Po odhoření cca ½ kopí je 
již situace výrazně lepší ve prospěch kyslíkového kopí. 

Porovná-li se použití kyslíkového kopí s odhořívající železnou tyčí, jsou oba nástroje 
přibližně na stejné úrovni. V případě odhořívající železné trubky je totiž možné ji uchopit 
v celé její délce a eliminuje se tak vliv velké páky, která je spojena s velkou délkou této 
trubky. Kyslíkové kopí má však větší výhřevnost, odpich s jeho pomocí je rychlejší a tedy 
lehčí, především po odhoření alespoň ½ kopí. 

Pro vlastní manipulaci s kyslíkovým kopím, které může mít délku až 4,8 m, je vhodné, aby 
oproti původním úvahám zaměstnavatele toto kopí ovládali dva zaměstnanci.  

Jak bylo uvedeno, v rámci stávajícího provozu je využíváno tří druhů prostředků (I. až III.). 
Ani jeden z užívaných prostředků nebyl opatřen žádným prvkem, který by obsluhu chránil 
před odstřikující struskou. 

Navrhované kyslíkové kopí je vybaveno novým prvkem ochrany (ochranný štít). Po 
provedení terénního šetření se však tato ochrana jeví jako nepotřebná. Zaměstnanci jsou 
vybaveni dostatečně účinnými osobními ochrannými prostředky (rukavice, ochrana těla 
a kukla). 

Původně navržené kyslíkové kopí dosahuje délky až 4,8 m. Manipulace s takto dlouhým 
nástrojem je značně nepohodlná a zvyšuje riziko poškození šachtové pece a dalších zařízení, 
která se nacházejí v dosahu kyslíkového kopí. Zvýšeno je také riziko úrazu. 

Proto je vhodné, aby bylo kyslíkové kopí upraveno ideálně do max. 3,6 m délky, kdy by se 
kyslíkové kopí skládalo z částí Ia a II. Část Ia by byla provedena bez ochranného štítu. 
Takovéto provedení je v praxi běžné (viz obrázky dále). 

V případě, kdy ochranný štít nebude na kyslíkové kopí instalován, bude toto kopí odlehčeno. 
Odlehčeno bude také tím, že bude odstraněna část IIb. V takovémto provedení bude moci 
obsluha s kyslíkovým kopím pohodlně manipulovat nejen za rukojeť (část Ia), ale také za 
vlastní kopí. Manipulace tak bude moci probíhat blíže těžišti kyslíkového kopí a minimalizuje 
se vliv velké páky. 
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Uvedená úprava zároveň kyslíkové kopí odlehčí o více jak 3 kg. Celková hmotnost 
kyslíkového kopí by tak mohla být do cca 9 kg. Po těchto úpravách je možné, že může dojít 
k překvalifikování kategorizace prací – stávající kategorie 3 (v případě pracovní pozice 
Hutník obsluha šachtové pece) by mohla být překvalifikována na kategorii 2. 

Obdobné hmotnosti je možné dosáhnout, pokud by nebylo kyslíkové kopí vyrobeno 
samotným zaměstnavatelem, ale pokud by využil některou z komerčních nabídek. Například 
kombinací ocelové řezací tyče a držáku řezací tyče z následujícími parametry: ocelová řezací 
tyč 12 mm x 2,75 m = 3 kg, 16 mm x 2,75 m = 4 kg, 19 mm x 2,75 m = 5 kg, držák řezacích 
tyčí 12 mm, 16 mm, 19 mm = 2,8 kg (viz [8]). 

 
Obr. č. 9: Příklad použití kyslíkového kopí při řezání železného šrotu. Z obrázku je zřejmé, že manipulace 

s kyslíkovým kopím může probíhat i tak, že jej není potřeba ovládat za držadlo. (Foto: [9]) 

 
Obr. č. 10: Příklad použití kyslíkového kopí při řezání betonu. Z obrázku je zřejmé, že kyslíkové kopí 

není opatřeno žádným ochranným štítem. (Foto: [10]) 
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Obr. č. 11: Detail rukojeti kyslíkového kopí s použitím závitového uzávěru přívodu kyslíku. (Foto: [10]) 

 
Obr. č. 12: Příklad použití kyslíkového kopí při řezání betonu. Z obrázku je zřejmé, že kyslíkové kopí 
není opatřeno žádným ochranným štítem a jeho držení je tak možné i za vlastní tyče kopí. (Foto: [7]) 

 

Závěr 

Kyslíkové kopí je jeden z nástrojů, který je možné využívat v rámci odpichu pece. Toto bylo 
doloženo na příkladu šachtové pece, kde byla k odpichu původně využívána pneumatická 
kladiva, popřípadě prostá železná tyč a omezeně také odhořívající železná trubka. 

Při správné úpravě kyslíkového kopí je možné snížit náročnost prováděných prací. Je však 
nutné dbát na optimální navržení podoby kyslíkového kopí. Jednak s ohledem na jeho 
hmotnostní parametry a umístění měnícího se těžiště (kyslíkové kopí se odhoříváním 
zkracuje), tak i na to, že je při zapalování potřeba dostatečně regulovat přísun kyslíku. 
V opačném případě hrozí sfouknutí plamene zapalovacího hořáku, popřípadě i vlastního 
hořícího kopí. 

Při porovnání použití kyslíkového kopí s aktuálně užívanými prostředky dochází ke zlepšení 
především při porovnání kyslíkového kopí a pneumatického bouracího kladiva. Určité 
zlepšení lze pozorovat také v případě odhořívající železné trubky (především po odhoření cca 
½ kopí). V případě, kdy se odpich daří provádět ručně, pomocí prosté železné tyče, je 
kyslíkové kopí méně vhodné. To však neplatí pro případ, kdy se nedaří zátku jednoduše 
propíchnout. Z pohledu ergonomie je tak možné konstatovat, že z uvedených způsobů 
prováděných prací, je využití kyslíkového kopí velmi vhodné. 
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Vhodnou optimalizací kyslíkového kopí může zároveň dojít k významnějšímu ulehčení, 
oproti stávajícímu návrhu tohoto kopí. 
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Abstrakt  

Příspěvek shrnuje výsledky základní analýzy výskytu nanočástic v pracovním prostředí. Jedna 
z oblastí kde se měřilo, byla v zemědělském odvětví a při zpracování zemědělských plodin. 
Na základě měření byly identifikovány hlavní zdroje nanočástic, jejich šíření v prostředí 
a také vliv dalších zdrojů. Měření byla realizována v rámci výzkumného úkolu Výzkumného 
ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., č. VUS4_02_VÚBP Hodnocení nebezpečnosti nanočástic 
na pracovištích a možnosti prevence (institucionální podpora MPSV, doba řešení 2018 až 
2020). Jejich cílem je upozornit na riziko vzniku nanočástic v prostředí a navrhnout vhodná 
opatření k ochraně zaměstnanců 

Klíčová slova: pracoviště, nanočástice, měření, zaměstnanci, expozice  

Abstract 

The paper summarizes the results of the basic analysis of the occurrence of nanoparticles in 
the working environment. One of the measured areas was in the agricultural sector and during 
the processing of agricultural crops. Based on the measurements, the main sources of 
nanoparticles, their spread in the environment and the influence of other sources were 
identified. Measurements were carried out within the project of Occupational Safety Research 
Institute, no. VUS4_02_VÚBP Evaluation of risk of nanoparticles at workplaces and 
a potential for prevention (institutional support of the Czech Ministry of work and social 
affairs, duration of project 2018-2020). Their aim is to draw attention to the risk of 
nanoparticles in the environment and to propose appropriate measures to protect employees. 

Keywords: workplace, nanoparticle, measurement, employees, exposure  

 

Úvod 

Nanočástice jsou běžnou součástí životního prostředí a jejich vznik je nezávislý na lidské 
činnosti (eroze, zplodiny lesních požárů, rozklad látek, mořská voda, sopečné plyny apod.) [1] 
Lidská činnost se však může významně podílet na množství vznikajících nanočástic. 
Nanočástice jsou nejen cíleně vyráběny jako produkty nových technologií, ale zároveň 
samovolně vznikají v průmyslu (ocelárny, železárny, těžba surovin, keramický průmysl 
apod.) a dopravě [2]. 

Cíleně vyráběné nanočástice tzv. „inženýrské nanočástice“ jsou hlavně materiály na bázi 
uhlíku (fullereny, grafit oxid, grafen, SWCNT, MWCNT), materiály na bázi nano kovů 
a jejich oxidů (TiO2, ZnO, Al2O3), dendrity, kompozitní nanomateriály, kvantové tečky apod. 
U těchto cíleně vyráběných nanočástic je snaha snížit jejich negativní dopad na uživatele, tak 
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i zaměstnance. Tato snaha je většinou založena na obecných principech posuzování rizika 
(Control Banding v různých modifikacích). Nově je také aplikováno a rozvíjeno preventivní 
opatření formou Safe By Design. Celý princip je založen na třech základních pilířích: 

• Safe by Products; 

• Safe Use Products; 

• Safe Industrial Production [3]. 

Obecně platí, že na toxicitu částic má vliv řada parametrů, včetně typu částic, jejich velikost, 
tvaru, koncentrace a distribuce v prostředí, rozpustnost ve vodě, chemické reaktivity, 
frekvence a doby expozice, interakce s dalšími chemikáliemi v prostředí, pulmonální 
ventilace a individuálního imunologického stavu jedince [1]. 

V rámci identifikace nebezpečí jako součást hodnocení rizik nanomateriálu je důležité znát co 
největší charakteristiku nanomateriálů, a tím je myšleno: 

• Rozměr; 

• Tvar; 

• Morfologie; 

• Chemické složení; 

• Rozpustnost; 

• Velikost povrchu; 

• Koncentrace částic; 

• Náboj na povrchu; 

• Přítomnost znečistění; 

• Lipofilita; 

• Biodegrabilita a persistence [4]. 

V provozech, kde nanočástice vznikají (zejména prašné provozy), jsou zaměstnanci ohroženi 
především jejich inhalací. Vdechovaný vzduch obsahující částice (makro, mikro i nano) je 
filtrován v jednotlivých po sobě následujících částech dýchacího ústrojí, kterými jsou oblast 
nasofaryngeální, tracheobronchiální a pulmonální. Pulmonální oblast představuje hlavní 
vstupní bránu, jejímž prostřednictvím vstupují inhalované nanočástice do extrapulmonálních 
orgánů a tkání, kde následně dochází k jejich toxickému působení. Absorpce nanočástic je 
závislá na jejich fyzikálně-chemických vlastnostech (chemické složení, velikost, tvar apod.). 
[5]. V porovnání s ostatními materiály mají nanomateriály výjimečnou schopnost cestovat 
v živém organismu. 

Reakce na vdechnuté materiály sahají od reakcí bezprostředních, okamžitých, až po 
dlouhodobé, chronické negativní účinky, od úrovně působení na jednu tkáň až po systémová 
onemocnění [6]. Epidemiologické studie prováděné ve velkém měřítku ukázaly, že expozice 
částicím znečišťujícím vzduch a ultrajemným částicím významně přispívá ke zvýšení výskytu 
onemocnění dýchacího a kardiovaskulárního systému a ovlivňuje úmrtnost. 

Pokud se zaměříme na vlastnosti, které mohou ovlivňovat kvalitu metod pro hodnocení rizik 
nanomateriálu, zjistíme, že je důležité brát v úvahu: 

• Vysoký počet vlastností podmiňujících toxicitu; 
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• Odlišnou toxikokinetiku (laboratorní zvíře – člověk); 

• Heterogenita nanomateriálu (většinou nejsou homogenní); 

• Nejasná dozimetrie (na jakou jednotku dávky vázat/povrch, počet částic; 

• Dynamika chování v závislosti na prostředí; 

• Odlišnost šarží (vliv výrobních procesů, skladování); 

• Samouspořádání (tvorba sekundárních struktur agregace, aglomerace); 

• Chybí spolehlivé metody odlišení pozadí; 

• Specifické chování v prostředí; 

• Aktuální expozice a počet osob exponovaných v pracovním a životním prostředí [5]. 

Po zvážení výše uvedených vlastností je důležité si uvědomit úskalí pro exaktní interpretaci. 

Osoby pracující v zemědělství jsou při výkonu práce vystaveny působení celé řady faktorů 
pracovních podmínek, které mohou významně ovlivnit jejich zdraví. Vedle působení 
chemických látek (např. hnojiva, dezinfekční či biocidní prostředky) nebo biologických 
činitelů (např. mikroorganismy obsažené ve výkalech a tělních sekretech v živočišné výrobě) 
je významným rizikovým faktorem prach. Přípustné expoziční limity prachů definuje 
a stanovuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. Součástí vdechovatelné (respirabilní) frakce prachu jsou však i nanočástice, pro které 
doposud nebyly stanoveny žádné expoziční limity. Hlavním ochranným opatřením před jejich 
případným negativním působením na lidský organismus je přijetí principu předběžné 
opatrnosti. Aby mohl být úspěšně aplikován, je třeba alespoň orientačně znát hodnoty 
koncentrace nanočástic na pracovišti. Za tím účelem byla provedena pilotní měření v rámci 
výzkumného úkolu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., č. VUS4_02_VÚBP 
Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence (institucionální 
podpora MPSV, doba řešení 2018–2020). Cílem projektu je vytipovat a  měřením potvrdit 
hlavní zdroje nanomateriálů související s antropogenní činností, a to jak v zemědělství, tak 
v průmyslu či při činnostech spojených s každodenní aktivitou lidí. Následně by mělo dojít 
k identifikaci způsobu distribuce nanočástic v technologickém prostoru a nalezení faktorů, 
které ovlivňují změnu jejich vlastnosti, koncentraci či distribuční rozložení v daném prostoru. 

Tento příspěvek shrnuje prvotní výsledky získané měřením nejen v zemědělské prvovýrobě –
během sklizně sena a ječmene a ve velkochovu skotu, krůt a krocanů, ale také v navazujících 
zpracovatelských odvětvích – ve mlýně a při výrobě slámových ekopanelů. 

 

Použitá měřící technika 

Pro účely našeho základního měření jsme použili přístroj Testo DiSCmini. Přístroj umožňuje 
snadné a rychlé měření počtu a velikosti nanočástic v objemové jednotce. Měření počtu může 
probíhat pouze pro nanočástice velikosti 10–750 nm, zároveň je zjišťována střední velikost 
částic. 

 

Výsledky měření  

Sklizeň sena 

Měření nanočástic proběhlo při zpracování sena z luk. Usušené seno v řádcích bylo sbíráno 
vazačem (balíkovačem typ John Deere) taženým traktorem a následně bylo fixováno do 
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dlouhodobá, ale nárazová, je jejich výpovědní hodnota velmi omezená. Přesto lze výsledky ze 
strany zaměstnavatele využít v rámci procesu vyhledávání a hodnocení rizik. Mohou být 
východiskem při rozhodování, zda a v jakém rozsahu poskytovat zaměstnancům osobní 
ochranné pracovní prostředky (např. vhodné respirátory) nebo zda vylepšit technologické 
vybavení pracoviště. 
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Tato práce byla vypracována v rámci výzkumného úkolu Výzkumného ústavu bezpečnosti 
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ZVYŠOVÁNÍ OCHRANY ZAMĚSTNANCŮ PŘI 
PRACOVNÍCH ČINNOSTECH VE VÝKOPECH 

 

Josef Senčík1,2, Pavlína Sedláčková1, Libor Čtrnáctý1 
1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
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Abstrakt 

Výkopové a zemní práce patří mezi jedny z rizikovějších prací na staveništi. Současný systém 
BOZP při provádění těchto prací není zcela přijímán a v odborné veřejnosti je k němu 
množství výhrad. Z tohoto důvodu se hledají cesty ke zvýšení ochrany zaměstnanců při 
pracovních činnostech ve výkopech. Jde o projekt, který je řešen v rámci úkolu 
TIRSMPSV701. Jedním z výstupů projektu bude návrh na doporučení pro změny zákonných 
norem a souvisejících předpisů. 

Klíčová slova: bezpečnost práce na staveništi, výkopové práce, staveniště, analýza rizik 

Abstract 

Excavation and earthworks are one of the most risky working activities on the construction 
site. The current OSH system in carrying out these works is not fully accepted and there is 
a number of reservations in the professional community. For this reason, we are looking for 
ways how to increase the protection of employees in the excavation. It is a project that is 
solved within the TIRSMPSV701 task. One of the outputs of the project will be a proposal for 
recommendations for changes in legal standards and related regulations. 

Keywords: occupational safety at the construction site, excavation works, construction site, 
risk analysis 

 

Úvod 

Vzhledem ke skutečnosti, že výkopové a zemní práce patří mezi nejrizikovější práce na 
staveništích, je potřeba se tomuto tématu věnovat nejen na úrovni praktické (dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) přímo v místě výkonu práce), ale i na úrovni 
právních předpisů, tzn. věnovat více pozornosti současně platným předpisům a normám, 
odhalovat její nedostatky a sporná místa, reflektovat vývoj technologií a vznik nových 
pracovních činností apod. Výkopové práce se nemusí týkat pouze stavebnictví, příkladem 
může být třeba práce archeologů (v současné době brána kontrolními orgány v souvislosti 
s výkopy jako práce stavební, popřípadě jako práce související s přípravou stavby, ale jasný 
právní postoj k tomu není) a další, které je rovněž potřeba v právních předpisech zohlednit. 

Z doposud provedených činností vyplynulo, že změny předpisů by se měly týkat minimálně 
dvou hlavních oblastí: parametry rozměrů výkopů, kam vstupují fyzické osoby a odpovědnost 
za BOZP na staveništi. Současné obsahové znění návrhů změn určených k další diskusi je 
uvedeno níže. Tyto návrhy změn v současné době nelze brát jako finální, jsou rozpracovány 
a diskutovány odborníky v dané problematice a na základě toho dojde k dalším úpravám. 

V rámci zvyšování ochrany zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech je potřeba 
nezaměřovat se pouze na uvažované změny, ale i na jejich dodržování v praxi. Což je 
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v některých částech uvažovaných změn problematické. Týká se to především možného 
odchýlení se od současných požadavků předpisů. 

 

Metodika 

Byla provedena terénní šetření a studium podkladových materiálů k vybraným stavbám, které 
byly konzultovány s odborníky např. stavebníky provádějícími občanskou výstavbu, výstavbu 
sítí, veřejné silniční a železniční infrastruktury apod. Prostudovány byly také požadavky 
několika zahraničních předpisů jak vybraných zemí EU, tak jiných, jako jsou například 
Austrálie či Nový Zéland. 

Na základě zjištění z těchto šetření, komplexního prostudování současné legislativy, diskuzí 
s kontrolními orgány a dalšími odborníky z oboru, byl zpracován možný obsahový návrh 
změn právních předpisů určený k další diskusi a další návrhy na zvýšení BOZP (brožura, 
systém analýzy rizik u výkopových prací – tyto zde však nejsou prezentovány). 

 

Minimální rozměrové parametry výkopů a vstup fyzických osob do výkopů 

Minimální rozměrové parametry výkopů a vstup fyzických osob do výkopů jsou uvedeny 
v Příloze č. 3, části V., bodu 4. a 5. NV č. 591/2006 Sb. 

Problematickými částmi byly vyhodnoceny: absence specifikace hloubkové kóty strojně 
hloubeného výkopu (resp. rýhy), od které musí být stěny výkopu zajištěny pažením 
a nejmenší světlá výška výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby. 

Některé zahraniční požadavky vztahující se k této problematice jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

Stát 
stanovena 
min šířka 

min. šířka v závislosti na 
hloubce výkopu 

min. šířka výkopu 
při hloubce 1,25 m 

rozlišení pažení 
strojní/ruční 
výkop 

ukotvení 

Rakousko ANO 
1. do 1,75 m - 60 cm 
2. 1,75 - 4 m - 70 cm 
3. nad 4 m - 90 cm 

60 cm 
respektive DN + 40 
cm do DN 350 

NE norma 

Belgie ANO 
80 cm k zajištění 
bezpečné evakuace 

80 cm k zajištění 
bezpečné evakuace 

NE právní předpis 

Finsko NE jen doporučení 80cm   NE   

Litva ANO 

1. do 1,25 m - 50 cm 
2. do 1,75 m - 60 cm 
zajištěný výkop 
3. do 1,75 m - 70 cm 
nezajištěný výkop 

50 cm NE 
pravidla BOZP 
vydané 
inspektorátem 

Polsko ANO 
do 1,25 m - 60 cm 
v případě pokládání potrubí 
30 cm na obě strany 

60 cm NE norma 

Slovensko ANO 80 cm 80 cm ANO právní předpis 

Česko ANO 80 cm 80 cm ANO právní předpis 

Německo ANO 

1. do 0,7 m  - 30 cm 
2. 0,7 - 0,9 m - 40 cm 
3. 0,9 - 1.0 m - 50 cm 
4. 1,0 - 1,25 m - 60 cm 
5. 1,25 - 1,75 m - 70 cm 
6. 1,75 - 4 m - 80 cm 
3. nad 4 m - 100 cm 

60 cm  
respektive DN + 40 
cm do DN 400 

NE norma 

Tab. č. 1: Přehled minimálních šířek výkopů zjištěných v některých evropských státech 
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Současný stav a návrh nového znění vybraných částí NV č. 591/2006 Sb. jsou uvedeny 
v samostatné kapitole. 

 

Odpovědnost za dodržování BOZP při realizaci výkopů 

Nedodržování zásad BOZP související s výkopy se týká všech zainteresovaných stran. V praxi 
není tato problematika dostatečně řešena v žádné z úrovní přípravy a realizace projektů. 

Odpovědnost je jak na straně zadavatelů, kteří se mnohdy domnívají, že BOZP jde zcela 
mimo ně, jednak na straně projektantů, kteří si mnohdy rizika neuvědomují a jednak na straně 
zhotovitelů a následně i vlastních osob, které do výkopu vstupují. 

Dle zákoníku práce (262/2006 Sb.) má zaměstnavatel za své zaměstnance tzv. objektivní 
odpovědnost, které se nemůže zprostit. K tomu mu zákon ukládá, aby posoudil činnosti svých 
zaměstnanců a sám si pak stanovil četnost školení, jejich obsah, způsob ověřování znalostí 
a vedení dokumentace o tomto školení. Školení je činností, kdy se zaměstnanec učí 
bezpečným návykům a provádění činností. Koordinátor BOZP na staveništi (dále jen 
„koordinátor“) však nemá právo ani povinnost v tomto činit úkony za zaměstnavatele. 

Povinnost seznamovat resp. informovat zhotovitele o rizicích vznikajících v souvislosti 
s postupem výstavby, je přímo právním předpisem (zákon č. 309/2006 Sb.) uloženou 
povinností koordinátorovi. 

Do značné míry je sice tato problematika ošetřena v podobě koordinátora BOZP, ale ani 
v tomto případě to není dostatečné. To bylo zjištěno i u velkých staveb, kde je zcela běžné 
nedodržování mnohých zásad BOZP souvisejících s výkopy. 

Mimo uvedené osoby je důležitý také konec řetězce odpovědnosti za zajištěné BOZP při 
realizaci výkopů. Na konci tohoto řetězce je také fyzická osoba přímo provádějící výkopové 
práce a na ní dohlížející nadřízený zaměstnanec, který by měl být pod drobnohledem 
stavbyvedoucího. Je tedy vhodné se zaměřit i na tyto koncové články. Jednou z možností je 
například ukládání sankcí směřujících na přímo jim nadřízené osoby, včetně stavbyvedoucího. 
Zde se však dostáváme do konfliktu se zákoníkem práce, na jehož základě je možné 
sankcionovat zaměstnavatele a nikoliv jeho zaměstnance. 

Jednou z možných cest směřování změn je také upuštění od povinnosti dodržovat minimální 
požadavky na zajištění BOZP, které jsou stanoveny v NV 591/2006 Sb. Odklon od těchto 
požadavků by byl možný například podrobným vyhodnocením odlišného postupu uvedeného 
v NV 591/2006 Sb. Zodpovědnost za vyhodnocení by mohl nést například stavbyvedoucí, 
popřípadě koordinátor, který je jednou z osob, která by měla být schopna vyhodnotit nejen 
kvalitu navrženého postupu z hlediska stavebního, ale také z hlediska BOZP. Jako druhý 
stupeň kontroly by pak bylo zpracování plánu BOZP a to u všech staveb, u kterých by bylo 
postupováno podle analýzy rizik a nikoliv podle minimálních požadavků uvedených v NV 
591/2006 Sb. Velkým problémem této cesty je to, že není zcela jasné, jakým způsobem by 
toto bylo v praxi kontrolováno. Jednou z cest je zpracování závazné metodiky. 

Současný stav a návrh nového znění vybraných částí NV č. 591/2006 Sb. a zákona 
č. 309/2006 Sb. jsou uvedeny v samostatné kapitole. Doposud navržené změny se setkaly 
s dalšími připomínkami ze stran zástupců kontrolních orgánů, stavebních firem a dalších 
zástupců odborné veřejnosti, mezi kterými je problematika diskutována. 
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Problematika specifických profesí vstupujících do výkopů - archeologové 

Problematika záchranného archeologického výzkumu je z hlediska BOZP při provádění 
výkopových prací poměrně složitá. To platí především v případě, kdy jsou archeologové 
přizváni k již probíhajícím stavebním pracím na staveništi. 

Na základě rozhovorů se zástupci kontrolních orgánů je možné konstatovat, že se tomuto 
tématu příliš nevěnují, popřípadě se tomu věnují pouze v teoretické rovině. Jeden z nich 
dochází k závěru, kdy archeologické práce pokládá za práce stavební. Z tohoto titulu pak i pro 
tyto práce platí NV č. 591/2006 Sb. Co však není zcela jasné, zda se na archeology dá 
pohlížet jako na zhotovitele a s tím související povinnosti zhotovitele (např. ve vztahu ke 
koordinátorovi). Účel a smysl záchranného archeologického výzkumu je totiž odlišný od 
smyslu a účelu činností, které provádí zhotovitel, jakožto stavební podnikatel, popřípadě 
svépomocný zhotovitel. 

V případě, kdy archeologové provádějí ruční výkopy, měl by se na ně vztahovat požadavek 
NV 591/2006 Sb. o nutnosti pažení, popřípadě o nutnosti využití jiných ochranných 
prostředků, jako je například použití ochranné klece, jejíž použití by, s ohledem na specifika 
prováděných prací (stěnu strojně hloubeného výkopu archeolog potřebuje očistit, aby byl 
schopen z profilu „číst“), bylo vhodnější. Tyto postupy však znesnadňují, až znemožňují 
provádění archeologického výzkumu. 

Otázka BOZP ve výkopech při archeologických pracích byla diskutována také se zástupci 
archeologů. K uvedenému bylo například zjištěno, že: 

• Četnost vstupování do výkopu se odvíjí od charakteru zjištěných archeologických 
situací. V případě, že je výkop archeologicky negativní, tak archeolog do takového 
výkopu vstupuje pouze jednou, konstatuje, že zde nic není, a tím archeologický 
dohled končí. V případě, že se ve výkopu objeví pozitivní situace, zahajuje 
archeolog výzkum, který může trvat řadu dní, popřípadě týdnů. Během něho do 
výkopu opakovaně vstupují jak členové archeologického týmu, tak přivolaní 
externisté (např. geodeti, antropolog apod.). 

• O vstupu do výkopu v rámci archeologického výzkumu rozhoduje vedoucí 
archeologického výzkumu. 

• Za BOZP přímo na místě v rámci archeologického výzkumu zodpovídá proškolený 
vedoucí archeologického výzkumu. Všichni členové jeho týmu jsou však zároveň 
povinni řídit se BOZP příslušné stavby a měli by být před zahájením výzkumu 
proškoleni odpovědným pracovníkem stavby. O tomto proškolení je zpravidla 
proveden zápis. 

• V případě, že jsou kopány vlastní archeologické sondy, jedná se o standardní ruční 
výkopové práce, během nichž je sonda vykopána zpravidla až na geologické 
podloží. Poměrně časté jsou také archeologické dohledy, kdy je archeolog přivolán 
k již hotovým výkopům provedeným bagrem, v tomto případě se jeho práce 
omezuje na vzorkování a dokumentaci profilů. 

• Školení v otázkách BOZP probíhá jedenkrát ročně. Před každým záchranným 
archeologickým výzkumem však probíhá také školení o podmínkách na konkrétní 
stavbě. 

• Do výkopu není povolen vstup v případě, že se archeologický nález nachází 
v nezpevněném a nestabilním výkopu, který není možné patřičně zajistit např. 
pažením. Také pokud se nachází ve staticky narušeném objektu, kde hrozí zřícení 
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nadzemních konstrukcí, např. propadlé klenby apod. O tom, kdy je možné na 
plochu výzkumu vstoupit, by měl rozhodovat opět proškolený vedoucí výzkumu. 

• Klíčová je spolupráce a koordinace prací mezi vedoucím archeologem 
a stavbyvedoucím. Všechny důležité kroky by měly být stvrzeny zápisem do 
stavebního deníku. 

• V rámci vlastního záchranného archeologického výzkumu je využíváno převážně 
ručního nářadí (lopata, krumpáč, drobné nářadí). 

Na archeology by se mělo pohlížet jako na zhotovitele. Dále se pak v rámci zajištění BOZP 
postupuje podle zákoníku práce nebo NV č. 591/2006 Sb., kdy si zhotovitelé navzájem 
předají pracoviště. 

 

Pracovní návrh změn v právních předpisech 

S ohledem na probíhající diskusi a získané zkušenosti je uvažována a k diskusi předložena 
následující změna: 

NV 591/2006 Sb., příloha č. 3, část V., bod. 4: 

Původní text: 

Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými 
nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 
vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým 
postupem. 

Text nově navržený: 

Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů o hloubce do 1 m lze vstupovat při 
dodržení podmínek na zajištění bočních stěn pažením uvedených pod bodem 2. části V. 
této přílohy. Strojně hloubené výkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do 
kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze 
ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 

NV 591/2006 Sb., příloha č. 3, část V., bod. 5: 

Původní text: 

Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 
0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek 
a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
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Text nově navržený: 

Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, se 
stanovuje dle následující tabulky: 

Hloubka rýhy (výkopu) 
minimální světlá šířka (zapaženého) 
výkopu 

do 1,00 m stanoví zhotovitel 

1,00 až 1,75 m 0,8 m 

1,75 až 4,00 m 0,9 m 

nad 4 m 1,00 m 

Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek 
a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. Při stanovení šířky 
výkopu se zohledňuje druh prací, šířka předmětů, se kterými je ve výkopu manipulováno, 
hloubka výkopu, technologie prováděných prací, způsob pažení a sklon svahovaných 
výkopů. 

NV 591/2006 Sb., příloha č. 3, části II až VIII 

Původní text: 

Viz NV 591/2006 Sb., příloha č. 3, části II až VIII. 

Text nově navržený (jako část IX přílohy č. 3 NV 591/2006 Sb. Následující části se 
přečíslují) 

Podle částí II až VIII této přílohy není nutné postupovat, pokud bude písemně zpracován 
takový postup, který zajistí bezpečné a zdraví neohrožující provedení prací. Součástí 
zpracovaného postupu musí být vyhodnocení rizik. Vyhodnocení rizik se musí vypořádat 
se všemi odchylkami od postupů a zásad uvedených v částech II až VIII této přílohy. 

Oba dokumenty musí být schváleny koordinátorem BOZP, který se na stavbě musí podílet 
v době přípravy i realizace stavby. Nový postup musí být popsán i v plánu BOZP. 

V případě, kdy se jedná o záchranný archeologický výzkum, může oba dokumenty schválit 
vedoucí záchranného archeologického výzkumu a to pouze pro činnosti, které 
bezprostředně souvisejí se záchranným archeologickým výzkumem. 

NV 591/2006 Sb., příloha č. 6, část II, písm. C, bod 2, písm. x) 

Nově doplňované písm. x): 

Popis odchylného řešení od požadavků přílohy č. 3, části II až VIII. 

Zákon č. 309/2006 Sb., § 3 

Původní text: 

Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel 
stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez 
ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály, 
konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání (dále jen „zhotovitel“) pro jinou 
fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen „zadavatel 
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stavby“) na jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen 
„staveniště“), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví 
neohrožující výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud 
je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno. Zhotovitelem může být i zadavatel stavby, 
pokud stavbu provádí pro sebe. 

Text nově navržený: 

Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel 
stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez 
ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály, 
konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání a zaměstnavatel provádějící záchranný 
archeologický výzkum a práce obdobné (dále jen „zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu, 
podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen „zadavatel stavby“) na jejím 
pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen „staveniště“), zajistí 
v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon 
práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště 
náležitě zajištěno a vybaveno. Zhotovitelem může být i zadavatel stavby, pokud stavbu 
provádí pro sebe. 

 

Závěr 

Současný systém zajištění BOZP u zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech se 
jeví jako nevyhovující, proto se hledají cesty k jeho zlepšení. 

Jedním z nástrojů je změna vybraných předpisů. K diskusi navržené změny (viz výše) se 
týkají především minimálních rozměrových parametrů výkopů (rýh), vstupu fyzických osob 
do výkopů a odpovědnosti za dodržování BOZP při realizaci výkopů. Uvedené změny jsou 
trendem, kterým postupuje zajišťování BOZP obecně. Navržené změny nejsou konečné, 
proběhnou další diskuze mezi odbornou veřejností a jejich závěry budou zohledněny v dalších 
úpravách.  

Problematickou částí je např. absence specifikace hloubkové kóty strojně hloubeného výkopu, 
od které musí být stěny výkopu proti sesuvu zajištěny pažením. V Příloze č. 3, části V. bod 2. 
NV 591/2006 Sb., se uvádí: „Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny 
pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 
území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, 
kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě 
první“. Protože se u ručně kopaných výkopů pohybují ve výkopech lidé, není důvod, aby se 
u strojně vyhloubených výkopů připouštělo do nich vstupovat za jiných podmínek, než tomu 
je u ručně kopaných výkopů. Proto se předložený návrh při vstupování do strojně hloubeného 
výkopu plně odkazuje na dodržení podmínek uvedených pod bodem 2. části V. této přílohy. 

Dalším řešeným bodem je, že nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých 
vstupují fyzické osoby, je stanovena jednotně na 0,8 m. V oblastech s koncentrovanou 
zástavbou a uloženým podzemním vedením ve smyslu ČSN 73 6005 v platném znění nelze 
reálně tomuto požadavku v řadě případů vyhovět. Navíc v současné době používané materiály 
některých druhů podzemních zařízení a technologie montážních prací umožňují jejich zcela 
bezpečnou pokládku i při nižších šířkách výkopů, takže tím dochází ke zvyšování nákladů na 
provádění zemních prací. Se šíří výkopu souvisí také doba jeho realizace a tedy i doba, po 
kterou jím mohou být fyzické osoby ohroženy. 
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Z výše uvedených důvodů se navrhuje doplnit, že se při stanovení rozměrů výkopů vychází 
také z technologických postupů, protože na minimální šířku výkopů má vliv jak použitá 
technologie výkopových prací, tak i technologie montážních prací daného druhu pokládaného 
zařízení. A pro tyto konkrétní podmínky má řada společností vypracovány firemní předpisy 
pro provádění zemních a montážních prací tak, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 

V neposlední řadě je potřeba zaměřit se na odpovědnost za dodržování BOZP při realizaci 
výkopů. I zde jsou uvažovány změny a to včetně možnosti odchýlit se od požadavků 
uvedených v NV 591/2006 Sb., a to v případě, kdy budou plněny jiné podmínky, viz výše. 
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Abstrakt 

Podpořit tvorbu ucelené datové základny a statistických zdrojů vázaných k problematice 
bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) je cílem úkolu řešeného týmem výzkumných 
pracovníků VÚBP, v. v. i.48 Analýzy dat zaměřené na pracovní úrazovost, jak ty pravidelné 
roční, tak rovněž ad hoc studie, patří k žádaným výstupům, které slouží odborníkům v této 
sféře nejen k hodnocení situace v ČR, ale také k tvorbě koncepčních a strategických opatření 
vedoucích ke zlepšení pracovních podmínek pracujících. Příspěvek seznamuje s cílem 

                                                 
48 Výzkumný úkol v rámci institucionální podpory MPSV: VUS4_03_VÚBP Nové přístupy pro tvorbu statistik 
a zlepšování informační základny o BOZP, 2018-2020 
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výzkumného úkolu, realizovanými aktivitami, dílčími výstupy a stručným vývojem záznamu 
o úrazu. 

Klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, BOZP, statistiky, analýza dat, záznam 
o úrazu, pracovní úrazy 

Abstract 

Supporting the creation of a comprehensive database and statistical resources linked to the 
issue of occupational safety and health (OSH) is the goal of the task solved by a team of 
researchers of the Occupational Safety Research Institute, which serves experts in this field 
not only to assess the situation in the Czech Republic, but also to create conceptual and 
strategic measures to improve working conditions for workers. The paper introduces the aim 
of the research project, realized activities, partial outputs and brief development of the record 
of injury. 

Keywords: occupational health and safety, OSH, statistics, data analysis, accident record, 
occupational accidents 

 

Úvod – strategický rámec 

Důraz kladený strategickými cíli a opatřeními mezinárodních organizací a institucí EU na 
nové přístupy a lepší shromažďování statistických údajů podpořené užitím nových 
technologií, má dopad také do oblasti BOZP. Evropská komise ve svém strategickém rámci 
pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020 oznámila, že chce zaručit 
lepší pracovní podmínky a snížit počet pracovních úrazů v EU. Identifikovány byly tři hlavní 
výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde jednou z nich je zdokonalit 
prevenci onemocnění spojených s výkonem povolání řešením nových a vznikajících rizik, 
aniž by byla opomíjena stávající rizika. Pro řešení těchto výzev byla navržena řada opatření 
v rámci sedmi hlavních strategických cílů. Jedním ze strategických cílů, které Evropská 
komise prosazuje promítnout také do národních úrovní je lepší shromažďování statistických 
údajů, získávání objektivnějších, kvalitnějších informací a lepších důkazů o oblasti BOZP 
a s tím související vývoj vhodných nástrojů pro monitorování. 

Dokument komise uvádí právo jednotlivce vykonávat svou práci, aniž by na pracovišti hrozila 
zdravotní nebo bezpečnostní rizika. Naplňování strategického rámce tak může přispět ke 
zlepšení kvality pracovních míst a spokojenosti v zaměstnání a zároveň zlepšit 
konkurenceschopnost a produktivitu evropských firem, zejména malých podniků, a snížit 
náklady systémů sociálního zabezpečení.  

Při utváření účinných politik týkajících se BOZP má své opodstatněné místo shromažďování 
spolehlivých, včasných a srovnatelných statistických údajů o pracovních úrazech, nemocech 
z povolání, expozicích na pracovišti a onemocněních souvisejících s prací s následnou 
možností analyzovat náklady a přínosy v této oblasti. Cílem a záměrem je usilovat o lepší 
zjišťování, shromažďování údajů a vypracování společných přístupů dotčených aktérů 
v oblasti BOZP tak, aby mohly být realizovány účinnější postupy, regulační mechanismy, 
dozorové činnosti a zároveň aby byly patřičně zohledněny odpovídající administrativní 
náklady pro podniky a vnitrostátní správní orgány.  

Je třeba stále zdůrazňovat, že hlavním smyslem a cílem tohoto přístupu získávání 
a zpracování objektivních dat musí být ochrana života, podpora zdraví a bezpečnosti každého 
člověka v pracovním procesu, významné i pro zachování hodnoty pracovní síly.  
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Obr. č. 1: Strategické cíle pro BOZP (zdroj: Strategie EU (VÚBP vlastní zpracování)) 

 

Odborníci jednotlivých zemí, kteří se shromažďováním příslušných údajů a statistikami 
zabývají, jsou vybízení k bližší spolupráci a vypracování společných přístupů při řešení 
problémů týkajících se onemocnění souvisejících s prací a jejich obtížným srovnáváním 
výsledků v různých členských státech. Jednou z oblastí možné synergie politik je uveden 
výzkum, kdy je třeba s ohledem na aktuální výzvy ve světě práce, tj. stárnoucí populace, 
globalizace, nové technologie, nemoci z povolání, onemocnění související s prací, lépe šířit 
výsledky a zohledňovat je při tvorbě politik. 

Opatření strategického rámce pro zlepšení statistik a tvorbu informační základny: 

• posoudit kvalitu údajů o pracovních úrazech, které členské státy poskytují (ESAW), 
s cílem zlepšit pokrytí, spolehlivost, srovnatelnost a včasnost; 

• zlepšit dostupnost srovnatelných údajů o nemocech z povolání na úrovni EU; 

• zahájit diskuse s cílem formulovat doporučení k tvorbě společné databáze expozic na 
pracovišti; 

• prozkoumat možnosti, jak zlepšit informace o nákladech a přínosech v oblasti BOZP; 

• vyvinout nástroj, jehož pomocí bude možné sledovat provádění strategického rámce 
EU na období 2014-2020. 

 

Výzkumné aktivity 

Cílem řešeného výzkumného úkolu pro zlepšení informační základny BOZP v ČR je 
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a komplexnost informací. Rostoucí význam bezpečné a zdraví neohrožující práce, s ohledem 
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více v zahraničí než u nás), přidává na důležitosti požadavku zlepšit datovou a informační 
základnu pro odborníky i běžné uživatele.  

V rámci prvních etap řešení byly dílčí výzkumné aktivity soustředěny na monitoring 
dostupných domácích a zahraničních zdrojů s vazbou na řešené téma. Problematika BOZP se 
promítá do statistik a databází veřejně dostupných na mnoha webových stránkách. Uvést lze 
například49: 

• Český statistický úřad (ČSÚ) – statistiky zdravotnictví a pracovní neschopnosti; 

• Státní úřad inspekce práce (SÚIP) – databáze z informačního systém o pracovních 
úrazech Státního úřadu inspekce práce zpracovaná ze záznamů o úrazech (tato 
databáze pracovních úrazů s prac. neschopností nad 3 dny není veřejně dostupná); 

• Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) – nemocenská statistika, statistika 
invalidních důchodů, otevřená data; 

• Státní zdravotní ústav (SZÚ) – nemoci z povolání; 

• Ústav zdravotnických informací a statistiky v ČR (ÚZIS) - Registry a Informační 
systémy NZIS; 

• Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví (EU-OSHA) - ESENER - 
Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik; 

• Eurostat – široké evropské statistiky trhu práce, úrazovosti a další; 

• Eurofound – data a grafická vizualizace evropských průzkumů pracovních a životních 
podmínek; 

• Světová zdravotnická organizace (WHO) - Global Health Observatory (GHO) data; 

• Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – statistiky trhu práce, 
zdravotního stavu (OECD.stat); 

• Mezinárodní organizace práce (ILO) – statistiky trhu práce ILOSTAT. 

Analýza vybraných dat 

Podrobná analýza datové základny je prováděna v úzké spolupráci se specialisty na tuto 
oblast s využitím profesionálních analytických nástrojů pro datové modelování (PS IMAGO 
PRO a PS Clementine). Přínos tohoto komplexního řešení bude patrný především v naplnění 
dvou finálních výstupů, kterými budou webová aplikace a návrh informačního modelu spolu 
s metodikou, která stanoví pravidla a postupy ohledně potřebné průběžné aktualizace 
připravené webové aplikace. 

Nasazení profesionálního software podporuje analytický proces ve všech jeho fázích od 
plánování, přes sběr dat, analýzu dat až po předání výsledků. Software určený pro 
dataminingové analýzy podporuje celý datamingový proces od přípravy dat přes modelování 
až po aplikaci modelů v praxi. Nabízí také správu celého procesu včetně přehledného 
zobrazování všech výstupů procesu. Uživatelsky orientované, intuitivní grafické rozhraní 
umožňuje snadnou práci s programem a vytváření modelů. Z grafického rozhraní lze 
jednoduše přistupovat ke všem typům databází, tabulek, datových souborů, textových 
souborům a zdrojům. Nástroje pro přípravu dat umožňují uživateli zapojit opravdu veškerá 
nasbíraná data, což zajišťuje komplexnější a tím i přínosnější výsledky analýz. 

                                                 
49 Podrobný přehled byl zpracován do samostatné přílohy průběžné roční zprávy za rok 2018. 
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Fáze analýzy vybraných dat byla zaměřena na data získaná ze SÚIP s časovým vymezením 
2009–2018 (později s ohledem na nekonzistentnost zúženo na 2014-2018). V původních 
datech se vyskytuje velké množství proměnných různých typů (textové, číselné, 
kategorizované), které se v čase mění, což zhoršuje možnosti následných analýz. V rámci 
přípravy datové základny byla data převedena do shodného formátu, správně napojeny 
signifikantní proměnné a odstraněny proměnné přebývající. Časově velice náročným 
procesem bylo napojování odpovídajících si proměnných a rekategorizace vybraných dat 
některých proměnných. Odvozeny byly některé další uvažované proměnné. Pro postupné 
rozšiřování datové základny bylo dále v rámci služeb otevřených dat a s využitím Zákona 
č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, požádáno o data z ÚZIS 
a ČSSZ.  

V případě ÚZIS se jednalo o výběr proměnných v registrech: 

• Národní registr úrazů, 

• Národní registr hospitalizovaných, 

• Registr pracovní neschopnosti. 

Z vybraných registrů a dodaných datových sad jsou v současnosti členy řešitelského týmu 
a na základě stávající datové základny vybrány ty proměnné (např. diagnózy), které budou 
v projektu pro implementaci do vytvářeného modelu dále využity. S ohledem na strukturu 
získaných dat z různých zdrojů je také nutné přistoupit k restrukturalizaci a agregaci těchto 
dat pro zajištění vhodné granularity dat. V souladu s tím je navrhována finální podoba 
možného datového modelu. 

V posledním roce řešení projektu, rok 2020, budou plněny a realizovány klíčové výstupy 
celého výzkumného úkolu, kterými budou: finální podoba webové aplikace, vytvoření 
metodiky pro průběžný sběr dat a aktualizaci této nové webové aplikace, souhrnná výzkumná 
zpráva, příprava a realizace odborného workshopu a publikování článku ve sborníku. 
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Rok 1993-2001 

V době vzniku ČR v roce 1993 platila vyhláška č. 274/1990 Sb. ČÚBP a ČBÚ ze dne 25. 6. 
1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb., o evidenci 
a registraci PÚ a o hlášení provozních nehod a poruch technických zařízení. Součástí byly 
přílohy: č. I. - záznam o úrazu, č. II. - pokyny k vyplňování záznamu o úrazu a č. III – 
klasifikace zdrojů a příčin úrazu.  

• Klasifikační schéma zdrojů úrazů bylo dvouúrovňové a na první úrovni obsahovalo 
11 položek (I.–XI.). 

• Klasifikační schéma příčin úrazů mělo jen jednu úroveň, a to 14 položek (1–14). 

• ZAMĚSTNÁNÍ ZRANĚNÉHO zaměstnance se nazývalo „druh práce (funkce)“. 

• MÍSTO je v ZoÚ uvedeno v kolonce 4.  

• ČINNOST není, do dat se doplnila z popisu úrazového děje. 

• ÚKON je v ZoÚ uveden v kolonce 6. 

Toto schéma se s malými úpravami používá dodnes, vyžaduje velmi detailní práci s daty, což 
umožňuje vytvářet dlouhé časové řady a sledovat tak vývoj pracovní úrazovosti v ČR za 
použití stejných ukazatelů. 

Rok 2002-2010 

V roce 2001 byl předpis zrušen NV č. 498/2001 Sb. a nahrazen NV č. 494/2001 Sb., který 
stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, jeho vzor a okruh orgánů 
a institucí, kterým se ohlašuje PÚ a zasílá ZoÚ. 

Tento ZoÚ obsahoval: 

• ZAMĚSTNÁNÍ ZRANĚNÉHO zaměstnance se nazývalo „druh práce“ (v ZoÚ kolonka 
C6). 

• ODVĚTVÍ PODNIKU se nazývalo „předmět podnikání OKEĆ“ (odvětvová klasifikace 
ekonomických činností, v ZoÚ kolonky A2 a B2). V letech 2009 a 2010 ČSÚ již 
OKEČ nahradil CZ-NACE a byly tak v ČR paralelně používány systémy dva. 

• ZDROJ (v ZoÚ kolonka D6) – záznam obsahuje 10 položek, do dat je jich převedeno 
11 podle klasifikačního schéma zdrojů úrazů podle přílohy III. NV č. 274/1990 Sb. 

• PŘÍČINA (v ZoÚ kolonka D7) – záznam obsahuje 7 položek, do dat je jich převedeno 
15 podle klasifikačního schéma příčin úrazů (příloha III. NV č. 274/1990 Sb.), které 
bylo rozšířeno o jednu položku, a to „špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“. 
Tato položka je však natolik nic neříkající, že se stala nejpopulárnější a je vykazována 
přibližně v 80 % případů, což snižuje kvalitu výsledných dat a statistických analýz. 

• MÍSTO v ZoÚ není, do dat se doplnilo z popisu úrazového děje. 

• ČINNOST v ZoÚ není, do dat se doplnila z popisu úrazového děje. 

• ÚKON v ZoÚ již není sbírán. 
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Rok 2011-2014 

V roce 2010 byl předpis nahrazen NV č. 201/2010 Sb. Tento ZoÚ obsahoval: 

• ZAMĚSTNÁNÍ ZRANĚNÉHO zaměstnance se nazývalo „druh práce (KZAM)“. V roce 
2011 ČSÚ již KZAM nahradil CZ-ISCO a byly tak v ČR paralelně používány systémy 
dva (v ZoÚ kolonka C4). 

• ODVĚTVÍ PODNIKU se nazývalo „předmět podnikání CZ-NACE“ (v ZoÚ kolonky 
A2 a B2). 

• ZDROJ (v ZoÚ kolonka D6) záznam obsahuje 11 položek, do dat je jich převedeno 
22 v klasifikaci ESAW50 (material agent – hmotný činitel). Pro další statistické 
zpracování byl použit ještě převod do 11 položek podle původního klasifikačního 
schéma zdrojů úrazů (příloha III. NV č. 274/1990 Sb.). 

• PŘÍČINA (v ZoÚ kolonka D7) záznam obsahuje 7 položek, do dat je jich převedeno 
15 podle klasifikačního schéma příčin úrazů (příloha III. NV č. 274/1990 Sb.) a jednu 
přidanou položku z roku 2001 („špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“). 

• MÍSTO (v ZoÚ kolonky A3 a B3) klasifikace ESAW je dvouúrovňová, na první 
úrovni má 14 položek (např. první úroveň 020 Staveniště nespecifikováno, druhá 
úroveň 021 Staveniště – stavba budov, 022 Staveniště – oprava, údržba, demolice 
budov atd.). 

• ČINNOST (v ZoÚ kolonka C5) národní číselník (bez vazby na ESAW). 

• ÚKON v ZoÚ již není sbírán. 

Rok 2015 a dále 

V roce 2014 byl předpis aktualizován NV č. 170/2014 Sb. V tomto ZoÚ je: 

• ZAMĚSTNÁNÍ ZRANĚNÉHO se nazývá „klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)“, 
v datech získaných od SÚIP a ČBÚ se objevuje stále „klasifikace zaměstnání 
KZAM“. ČSÚ nahradil KZAM klasifikací zaměstnání CZ-ISCO v roce 2011. Při 
zpracování dat jsou tak používány paralelně systémy dva (v ZoÚ kolonka C5). 

• ODVĚTVÍ PODNIKU se nazývá „hlavní činnost CZ-NACE“ (klasifikace 
ekonomických činností, v ZoÚ kolonky A2 a B2)). 

• ZDROJ (v ZoÚ kolonka D6) záznam obsahuje 11 položek, do dat je jich převedeno 
22 v klasifikaci ESAW (material agent – hmotný činitel). Pro kontinuitu časových řad 
byl použit zpětný převod do 11 položek podle původního klasifikačního schéma 
zdrojů úrazů (příloha III. NV č. 274/1990 Sb.). 

• PŘÍČINA (v ZoÚ kolonka D7) – záznam obsahuje 7 položek, do dat je jich převedeno 
15 podle klasifikačního schéma příčin úrazů (příloha III. NV č. 274/1990 Sb.) a jednu 
přidanou položku z roku 2001 („špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“). 

• MÍSTO (v ZoÚ kolonka A3 a B3) – klasifikace ESAW je dvouúrovňová, na první 
úrovni má 14 položek. 

• ČINNOST (v ZoÚ kolonka C6) – národní číselník. 

• ÚKON – v ZoÚ již není sbírán. 

                                                 
50 ESAW - Evropská statistika pracovních úrazů. Systém ESAW umožňuje sledovat pracovní úrazovost na 
základě jednotné metodiky, kterou pro členské státy připravil Eurostat. 
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Zpracování dat  

Každoročně exportovaná data o pracovních úrazech z informačního zdroje SÚIP byla po 
sjednocení formátů s daty ČBÚ vložena do systému VÚBP a po kontrole klíčových 
proměnných opravena o chybějící data tam, kde bylo možné. Dále se data upravují pro snazší 
zpracování některých proměnných, např. odvětví CZ-NACE se doplní o oddíly a sekce, 
zaměstnání KZAM se doplní o třídy a hlavní třídy, z okresů se generují kraje atd. Proměnné 
„zdroj úrazu“ a „místo“ jsou kódovány v klasifikaci ESAW, kde je potřeba překódovat část 
dat, neboť vzniká duplicita kódů (zapříčiněno posunem některých kódů o řád vpřed), které 
však mají odlišné významy. Jak již bylo uvedeno výše, odlišná struktura meziročních dat 
vyžaduje sjednocení konečných data do stejných formátů za účelem sloučení s daty z let 
předcházejících pro tvorbu časových řad. Smrtelné případy jsou ještě kontrolovány podrobně 
a do roku 2011 byly porovnávány s daty ČSÚ a ČSSZ, kvůli identifikaci případů 
nesplňujících podmínku smrtelného PÚ České republiky. 

V letech 2003-2010 se část PÚ s PN delší než 3 dny každoročně překódovávala ve VÚBP 
podle nově zavedeného klasifikačního systému ESAW z titulu povinnosti předávat tato data 
do evropských statistik. Takto bylo zpracováno ročně až 50 % případů. Vznikla tak unikátní 
data, která dokázala případ popsat celistvěji. Proces popsání vzniku PÚ měl následující 
logiku: 

1. KDO (zaměstnanec) dělal CO (činnost a úkon) KDE (místo) a s ČÍM (hmotný činitel). 

2. CO se stalo nesprávného ODCHYLKA (nežádoucí událost) a PROČ (příčina) a ČÍM 
(hmotný činitel). 

3. Jak to dopadlo: ZPŮSOB ZRANĚNÍ (kontakt) a ČÍM (hmotný činitel = ZDROJ úrazu), 
dále pak zraněná část těla a jaký vznikl úraz. 

Smrtelné pracovní úrazy 

Tyto úrazy se vyšetřují inspektory OIP, ČBÚ, Drážní inspekcí, Policií ČR, podle kompetencí. 
Vznikají tak podrobná data, která se kódují do databáze VÚBP, v. v. i. Základem je událost. 
Zaznamenává se u ní její typ, odvětví, území, místo, druh nehody, hmotný činitel, datum, čas, 
závada BOZP a popis. 

Napojením relačních databází jsou k události přiřazeny zúčastněné osoby, tedy jejich 
zaměstnavatel, pohlaví, věk, státní příslušnost, zaměstnání, detaily činnosti (činnost, úkon, 
pracoviště, hmotný činitel, zavinění), detaily PÚ (druh, typ, způsob a druh zranění, zdroj 
úrazu) a k tomu přiřazené seznamy zraněných částí těla, indispozic a porušených předpisů 
u každé zúčastněné osoby. Dále je ke každé události přiřazen seznam zúčastněných firem 
s jejich podrobnými statistickými údaji (ČSÚ-RES), zaviněním a seznamem porušených 
předpisů. 

Z takto uložených vzájemně provázaných dat jsou pravidelně zpracovány analýzy pro potřeby 
prevence pracovních úrazů, kdy se prioritně zjišťuje, proč došlo k nežádoucí události a kdo 
všechno se na ní podílel, míru zavinění u zaměstnanců, firem a jiných osob. Stanoví se 
porušení zásad BOZP a souvisejících předpisů. Až jako další krok se následně zjišťují dopady 
na zdraví zaměstnanců, tedy kolik a jak závažných pracovních úrazů se odehrálo. 

Z uvedeného je patrné, že se od počtů událostí liší jak počet pracovních úrazů, tak počet 
zúčastněných firem, porušených předpisů a závad BOZP. 
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Závěr 

K průběhu a plánovaným výstupům řešeného výzkumného úkolu lze uvést, že komplexním 
řešením této problematiky se řešitelský tým snaží docílit vhodného nástroje pro práci s daty 
a statistikami o BOZP, která dosud takto nikde dostupná nejsou. S ohledem na aktuální výzvy 
evropských institucí i budoucí zaměření strategií lze předpokládat podporu takovýchto aktivit 
a možnosti dalšího rozvoje výsledné aplikace.  

Historický vhled do změn promítnutých do struktury záznamu o úrazu v rámci jednotlivých 
novelizací příslušných nařízení vlády ukazuje jednak na náročnější úlohu těch, kdo se 
zabývají statistickým zpracováním a vyhodnocováním takto sbíraných dat, a to především 
s ohledem na porovnávání v delších časových řadách. Rovněž je skutečností, že deklarované 
snižování administrativní zátěže na úrovni podniků přináší menší vypovídací schopnost 
výsledných analýz a tímto i možnost cíleněji vyvozovat vhodná doporučení pro preventivní 
opatření rizikových skupin. 
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OBECNĚ O VÝZNAMU ERGONOMIE NA PRACOVIŠTI 

 

Lenka Schmiedová1, Lenka Svobodová1 
1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 

 

Abstrakt 

Stále v naší společnosti chybí obecné povědomí o ergonomii. Tento článek si neklade za cíl 
přinést hluboké vědecké pojednání o problematice, ale snaží se jednoduchou a srozumitelnou 
formou přiblížit obecný rámec a význam ergonomie pro výkon pracovních činností. Příspěvek 
je zaměřen na oblast ergonomie ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovním podmínkám 
a na možné důsledky nedodržování a podceňování zásad ergonomie v praxi, vedoucí k celé 
řadě zdravotních problémů.  

Klíčová slova: ergonomie, stres, BOZP, ergonomické stresory, holistický přístup 

Abstract 

There is still lack a general awareness of ergonomics in our society. The aim of this article is 
not to provide a deep scientific discussion of the issue, but in a simple and comprehensible 
way to outline the general framework and the importance of ergonomics for the work 
performance of work activities. The paper focuses on the field of ergonomics in relation to the 
working environment and working conditions and on the possible consequences of non-
observance and underestimation of the principles of ergonomics in practice, leading to a wide 
range of health problems. 

Keywords: ergonomics, stress, OSH, ergonomic stressors, holistic approach 

 

Úvod 

O vztahu zdraví a podmínek práce se hovořilo již ve starém Egyptě, či v řeckém a římském 
období. První definování pracovních podmínek a patologie pochází až od italského lékaře 
17. století Bernardina Ramazziniho, který si všímal respiračních poruch a vlivu pracovních 
poloh na zdraví člověka, avšak teprve s nástupem industrializace (18. století) dochází 
k významnějšímu rozvoji disciplín souvisejících s ergonomií. 

 

Co je ergonomie 

Ergonomie je značně složitý, multidisciplinární vědní obor. Začala vznikat v 19. století, kdy 
pestrá fyzická práce začala být nahrazována prací sedavou, zejména repetitivními pohyby 
u pásové výroby a ve 20. a 21. století je nadále nahrazována prací u PC.  

Slovo ergonomie pochází z řečtiny - ergon práce a nomos zákon. Ergonomie je tudíž nauka 
o zákonitostech lidské práce. Za tvůrce tohoto spojení bývá označován polský vědec 
Wojciech Jastrzebowski, který jej roku 1857 užil v titulku své knihy Nástin ergonomie. 

Ergonomie integruje poznatky humanitních a přírodních věd (zejména anatomie, kineziologie, 
psychologie práce, fyziologie práce, hygieny práce, antropometrie, biomechaniky) a věd 
technických (např. kybernetika, normování). Ergonomie je všude kolem nás. 
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Ergonomie se mimo jiné snaží i o odstranění úrazů vznikajících z opakovaného zatížení (CTD 
– Cumulative Trauma Disorders) tím, že se zaměřuje na pracovní podmínky (opakování 
úkonů, vyvinutí potřebné, ale nadměrné síly, práce s extrémními pohyby v kloubech, výskyt 
statických poloh atd.), na organizaci práce (s důrazem na odpočinek), dále na individuální 
rizikové faktory a psychologické a sociální faktory. Jde o významný rizikový faktor, kdy 
i zdánlivě slabá zátěž určitých partií těla spojená s mnohonásobně opakovanou monotónní 
(a duševní) prací může vyvolat změny ústící do nemocí z povolání (RSI – Repeated Strain 
Injures je považována za nejčastější skupinu onemocnění u pracovníků s počítači). Naše tělo 
bylo vytvořeno pro pohyb, a jakékoli trvalé a neměnné pracovní polohy nejsou vhodné. Proto 
je potřebné pracovní polohy střídat, práci přerušovat vhodnými krátkými přestávkami. Stále 
více se objevují důkazy, že muskuloskeletální poruchy souvisí i s psychosociálními faktory.  

Z pohledu základní funkčnosti kosterního aparátu, svalů a vlivů jednotlivých pracovních 
poloh na činnost svalové soustavy či na orgány těla je zřejmé, že nevhodné pracovní polohy 
s nevhodně koncipovanými pracovními činnostmi dříve či později vyústí ve zdravotní 
komplikace.  

Závažnost těchto komplikací je individuální a závislá nejen na vykonávané práci a pracovních 
podmínkách, ale i na osobním životě jedince, na jeho aktivitách ve volném čase. 

Aby bylo možno využít přínosu poznatků ergonomie, musí se z pracovišť odstranit všechny 
zatěžující vlivy. Pracovníci nesmí být nevhodně přetěžováni, musí mít k dispozici vhodné 
pracovní prostředky, pracovat ve vhodném pracovním prostředí, což obnáší nejen maximální 
možné snížení rizikových faktorů, ale i navození vhodného prostředí pomocí motivace 
a vedení lidí. Jedná se o vytvoření různých rovnovah, na které se běžně v rámci 
technologických úprav nemyslí. Např. při náhradě staré technologie novou, kterou majitel 
zavádí z důvodu zvýšení produktivity práce, snížení vstupů a výrobních nákladů, ale 
i za účelem snížení fyzické námahy pracovníka, musí myslet – vybalancovat obavy 
zaměstnanců ze ztráty zaměstnání, obavy ze zvládnutí nové technologie, pracovních postupů, 
ovládání zařízení (tj. psychickou zátěž), zvýšenou zátěž na soustředění (mentální zátěž), 
na pozorování (smyslovou zátěž) apod. 

Obecnou odezvou lidského organizmu na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo 
psychickou může být stres.  

 

Co je to stres a jeho důsledky na lidský organizmus 

Stres (angl. stress = napětí, namáhání, tlak) je funkční stav živého organismu, kdy je tento 
organismus vystaven mimořádným podmínkám (stresorům), a jeho následné obranné reakce. 

Stres je souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo 
představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními.  

Je synonymem pro externí vlivy působící na člověka a ovlivňující jeho psychiku a schopnosti. 
Tento vliv může být pozitivní (eustres – např. šťastné události) nebo negativní (distres – např. 
hektické prostředí, vysoká hlučnost, pracovní přetížení). 

Dlouhodobé neúměrné působení negativního stresu při výkonu práce-nerovnováha podnětů 
a reakcí na ně vede k akutním i chronickým patologickým změnám. Výzkumné studie, které 
sledovaly psychické nároky, úroveň rozhodování a zdravotní stav pracovníků různých profesí 
potvrdily, že v kategorii profesí s nízkými možnostmi vlastní seberealizace byly největší 
frekvence agresivity, sociální uzavřenosti, hysterie, depresí, sníženého sebevědomí, provázené 
konzumací alkoholu, cigaret, uklidňujících nebo povzbuzujících léků a také tzv. 
psychosomatických onemocnění (srdeční infarkt, vředová choroba žaludku a dvanácterníku, 
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vyšší sebevražednost, dopravní nehodovost). Ve statistice nemocí z povolání má vzrůstající 
tendenci výskyt různých alergických onemocnění z faktorů, které se vyskytují v pracovním 
prostředí.  

V důsledku nepřetržitého distresu dochází k oslabení imunitního systému a roste náchylnost 
k častějšímu onemocnění. Při neustálém vypětí jsou uvolňovány stresové hormony, které 
prodlužují stresovou odezvu organismu z minut na dny, kardiovaskulární, endokrinní, 
nervový systém pracují na nejvyšším stupni, svaly jsou napjaty, psychika vybičována – 
následkem je neustálé napětí, nervozita, nespavost až chronická celková únava, známá jako 
syndrom vyhoření. Vzhledem k tomu, že stres je přirozenou součástí reakce člověka na vnější 
podněty (příprava k akci), měl by být kompenzován fyzickou aktivitou. Není však možné 
odejít si z práce na půl hodiny zaběhat (odpovídající fyzická odpověď na stresovou reakci). 
Přesto je možné, se projít po chodbě, usednout do klidného místa k uvolnění, k soustředění 
na vlastní dech a jeho zklidnění koncentrací na nádech a výdech (i kuřáci, aby si mohli zapálit 
cigaretu, musí nejprve zklidnit svůj dech a zkoordinovat činnost, což jim napomáhá 
k rychlému uklidnění – takže ne cigareta, ale zklidnění dechové frekvence a úprava hloubky 
dechu je zklidňuje), k vytěsnění negativních myšlenek a reakcí myšlením na zcela jiné 
a od daného problému i práce odtažité věci. 

 

Ergonomické stresory 

Do oblasti ergonomických stresorů lze zahrnout různé aspekty celého pracovního dne. 

Podle výzkumu v členských státech Evropské unie trpí příznaky stresu každý třetí pracovník. 
Dělení stresorů je různé. Lze je definovat jako pracovní a mimopracovní, ale lze je také 
seskupit na fyzické – působí přímo na tělo, či mentální – působí na duševní stav. 

Mezi mimopracovní stresory patří např.: 

• rodina – rozvod, stěhování, výchova dětí, vztah s rodiči aj.;  

• přátelé – kvalita a vztah s nimi aj.;  

• volný čas – množství a jeho kvalita, jednotlivé záliby aj.;  

• denní rytmus – vstávání, uléhání, stravovací návyky aj.;  

• emoce – způsob jednání a chování aj.;  

• uznání – pocit sebeúcty, uplatnění, prospěšnosti, ale i hrdosti na svoji práci, pracovní 
pozici a kvalifikaci, na svého zaměstnavatele aj. 

Mezi fyzické stresory patří např.: 

• vliv prostředí – klima a ovzduší na pracovišti, pachy, osvětlení, hluk, vibrace aj.; 

• nepřizpůsobené pracoviště tělesným rozměrům a možnostem; 

• práce v nevhodných postojích a polohách těla; 

• fyzicky náročná manipulace s břemeny – zvedání, přenášení, přesunování či držení aj.; 

• noční směny. 

K pracovním stresorům např. patří: 

• šikana – mobbing = spolupracovníci, bossing = vedoucí, staffing = obsazování funkcí; 

• informace – kvantita vs. kvalita, školení; 
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Ergonomický design pracoviště 

Ergonomický design pracovišť znamená zdravé, efektivní a bezpečné pracoviště, na kterém 
nedochází k únavě. To zvyšuje produktivitu práce. 

Při návrhu pracoviště se musí myslet nejen na samotný výkon práce pracovníka (snížení 
fyzické námahy, zlepšení klimatických podmínek či zátěží pracovního ovzduší), ale 
i na zlepšení podmínek práce (možnost změny pracovní polohy, možnost krátkých přestávek, 
přiměřenost pracovních úkolů a času na jejich zvládnutí), které s sebou nesou i dostatečnou 
teoretickou přípravu, tj. školení a předávání vhodných informací. Vedle zvládnutí 
ergonomických parametrů musí být zvládnuty i samotné požadavky na BOZP. Výsledkem 
ergonomického designu pracoviště je: 

• efektivnější pracovní výkon (zlepšením návaznosti práce se zvýší optimalizace 
vykonávané práce, sníží se čas prodlev, např. optimalizací uspořádání pracoviště, 
rozmístění jeho jednotlivých prvků),  

• přátelské pracovní prostředí (bezpečné pracovní prostředí prosté negativních vlivů, 
přizpůsobené pracovníkovi – fyziologicky, jeho schopnostem – úkolově, 
a s příjemným prostředím a s vhodnými sociálními podmínkami), 

• bezpečné pracovní prostředí (naplnění základních požadavků BOZP a estetického 
prostředí vytvoří předpoklad pro pracovní pohodu pracovníka a pro plnění úkolů bez 
stresu a z něj pramenících pochybení a selhání ústících do pracovních úrazů).  

 

Ergonomické faktory spojené s pracovištěm  

Ergonomické faktory spojené s pracovištěm jsou faktory, které jsou dány jak samotnou 
budovou a její charakteristikou (pronikání přirozeného osvětlení, možnost přirozeného 
větrání, centrální klimatizace, apod.), tak vybavením jednotlivých pracovních prostor 
(ústřední topení, umělé osvětlení, ventilační či klimatizační jednotky, apod.) s uplatněním 
vlivů z provozovaných technických zařízení nebo prováděných činností (chemická 
a biologická zátěž, hluk, vibrace, teplota, aj.). S pracovištěm je spojená i samotná organizace 
práce (práce na směny v noci, monotónnost atd.). 

Jedním z faktorů psychické pohody člověka na pracovišti je samotný vzhled pracoviště. 
Prvotní celkový příjemný dojem vytváří určitá volnost a uspořádanost prostoru, osvětlení, 
čistota podlah a uspořádanost věcí na odkladních místech, celkové osvětlení, kvalita ovzduší 
a hlučnost. Později si člověk všímá čistoty na římsách, kabelech vedení a rozvodech, čistoty 
zdí, přístupnosti jednotlivých míst a pracovišť, oddělení pochůzných míst od pojízdných cest, 
bezpečnostních a jiných prvků pracovišť podle svého zaměření a potřeb. Tento první i druhý 
dojem spoluvytváří celkovou psychickou pohodu pracovníka a přispívá k plnění jeho úkolů. 

Dispoziční uspořádání vybavení a technického zařízení na pracovišti by mělo vytvářet 
přijatelné vnímání zaplnění prostoru s dostatečně širokými komunikacemi a přístupy 
k vytvořeným pracovištím a pracovním místům. Vhodné dimenzování pracovního prostoru je 
složitý proces. Jeho zvládnutí však přináší snížení fyzické námahy pracovníka (vyšší 
efektivita práce, snížení únavy, snížení možnosti chyb a úrazů), zlepšení psychické zátěže 
(zvýšení psychické odolnosti) a zlepšení zdravotní kondice (dlouhodobé udržitelnosti výkonu 
práce). 

  



Mezinárodní odborná konference „Nové trendy v BOZP a kvalita života 2019“ 

101/171 

Práce vstoje 

Z pohledu pohybového aparátu je práce vstoje s uplatněním pohybu velmi zdravou pracovní 
polohou (na rozdíl od práce vsedě). Umožňuje střídavé namáhání jednotlivých svalových 
partií, podporuje krevní oběh a přirozenou pohybovou aktivitu člověka. Naproti tomu práce 
vstoje bez možnosti pohybové aktivity s sebou přináší významnou zátěž na páteř a dolní 
končetiny při nesení celé váhy těla, jakož i na cévy dolních končetin. Mezi nevhodné pracovní 
polohy pro stojící pracovníky patří i práce spojená s vytáčením trupu. Vyskytuje-li se taková 
práce a je-li nutná, je lepší práci uzpůsobit tak, aby pracovník mohl sedět na otočné židli. 
Za polohu vstoje se považuje nejen stání v jedné pozici bez pohybu, ale i stání s příležitostnou 
chůzí. 

Práce v sedě - správný způsob sezení 

Samotná práce vsedě je pro náš organismus nezdravá a významně zátěžová. Naše tělo se 
nemůže přirozeně pohybovat, převážná práce svalů je statická. Navíc jsme v průběhu svého 
života získali mnoho nezdravých návyků při sezení, jakož i v přirozeném držení těla, což se 
při dlouhodobém sezení na pracovních židlích projevuje. Toužíme-li po práci vsedě, měli 
bychom respektovat základní ergonomická doporučení k omezení zátěže a oddálení 
zdravotních problémů. Protože zdravotní problémy dříve či později ve většině případů 
přijdou. Jsou totiž spojeny s přirozeným stárnutím organismu a jeho degenerativními 
změnami. Vzhledem ke stále se prodlužujícímu věku dožití, kterému se přizpůsobuje 
i prodlužování produktivního věku, je opravdu důležité, aby se zdravotní problémy 
pohybového aparátu dostavily co nejpozději.  

Naléhavou informaci o tom, že špatně sedíme (nebo že jsme zaujali jakoukoli jinou 
nevhodnou pracovní polohu), dostáváme od vlastního těla. Je důležité naučit se poslouchat 
tyto signály a zamýšlet se nad jejich příčinami. Pro nás samotné není žádoucí dospět k názoru, 
že za naše bolesti z nevhodných pracovních poloh může někdo druhý (a s uspokojením 
pokračovat v práci ve špatné pracovní poloze), není vhodné čekat, až se z prvních příznaků 
vyklube onemocnění. Otázka zdravého sedu začíná ve vyřešení zdánlivého paradoxu. Tím je 
neustálé zdůrazňování potřebnosti tzv. rovných zad. Hovoří-li se o vzpřímeném sedu či stoji, 
jde o vyrovnání zad se vztyčenou hlavou a rameny postavenými poněkud dozadu, což 
znamená s lopatkami co nejblíže u sebe. Tím se docílí, že paže visí podél trupu a mírně se 
dostávají za naše tělo. Udržení takovéto polohy při dlouhodobém sezení je značně namáhavé 
pro zádové svaly, postupně je bolest pociťována jak v zádech, tak na hrudním koši. Proto 
spíše sedíme v mírně předkloněné poloze, která je pro zádové svaly méně namáhavá. Jenže 
přináší větší zátěž pro meziobratlové ploténky a jejich větší opotřebení. Je nutné si neustále 
uvědomovat, jak sedíme, a vracet se do polohy rovných zad jako „výchozí“ pracovní polohy 
(viz obr. 3). 

Mezi alternativní způsoby sezení patří dynamický sed. Základem je totiž sed bez opory zad, 
popř. sed na vratkém podkladě, který nutí uživatele aktivně udržovat rovnováhu, nebo při 
správné pracovní poloze zapojovat určité svalové skupiny. Příkladem může být: 

• klekačka (která může být vybavena i opěrkou zad) – přenesením váhy se sedacích 
hrbolů na kolena dochází k překlopení pánve dopředu, vzpřímení zad, zlepšené držení 
v krční oblasti, aktivují se břišní, hrudní i zádové svaly, uvolní se tlak na břišní orgány 
a sníží se překrvení (ale váha spočívá na kolenou, která jsou pokrčena v ostřejším 
úhlu, poloha neumožňuje výraznější změny poloh); 

• gymball – klasický prvek pro dynamické sezení, jímž je přiměřeně měkce nafouknutý 
míč (je důležité vybrat správnou velikost, což je uvedeno v doprovodném letáku –
  orientačně: výška postavy minus 100), který je neustále nestabilním sedacím prvkem 
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Kritéria v ergonomii  

Ergonomická kritéria jsou určující měřítka, umožňující hodnotit a srovnávat vhodnost 
a účinnost pracovního systému komplexně, jako celku, nebo podle různých variant řešení jeho 
prvků. Ergonomická kritéria aplikovaná dílčím způsobem podle charakteru sledovaného cíle 
jsou vždy určovány s ohledem na požadovanou míru vhodnosti pro člověka, i když podle 
sledovaných cílů hodnocení se mohou lišit svou komplexností, specifičností nebo zaměřením. 
Kvantifikace ergonomických kritérií, tj. určení příslušných parametrů, je možná u některých 
funkcí člověka. Tak jsou např. známy tělesné rozměry člověka, jeho fyzické síly, prahové 
hodnoty smyslů apod., avšak obtížné je určit projevy psychické funkce, jako je informační 
nebo rozhodovací kapacita, a téměř neřešitelné je určit takové projevy nebo prožitky 
komplexního charakteru, jako je např. únava či psychická zátěž. Obtíže při vypracovávání 
úplného souboru ergonomických kritérií jsou navíc zkomplikovány interindividuální 
variabilitou člověka (rozdíly ve schopnostech, dovednostech, vlastnostech, věku, pohlaví, …) 
a intraindividuální variabilitou (např. rozdíly v okamžité aktivační úrovni, neuropsychickém 
stavu apod.), jak ve smyslu jednotlivých funkcí (např. zraková ostrost, fyzická zdatnost), tak 
vzhledem k zdravotnímu stavu, zátěžové toleranci apod.  

Osobní předpoklady pracovníka jsou tvořeny jeho tělesnými a duševními schopnostmi, 
kvalifikací, praxí, zdravotním stavem, věkem, pracovní motivací; 

Technické a ekonomické podmínky pracovního výkonu a pracovní zátěže jsou dány 
technologií, řízením a organizací práce, pracovním prostředím, podmínkami, systémem 
odměňování atd. 

 

Moderní ergonomické přístupy  

V oblasti moderních ergonomických přístupů se setkáváme s pojmem komplexní ergonomie, 
neboli holistickým ergonomickým přístupem, což znamená zvážení všech aspektů pracovního 
prostředí, tvořenou organizací, technologiemi, fyzického pracovního prostředí a pracovní 
kultury (Henrick a Kleiner, 2001) 

Holismus (z řeckého holos, celek) je filosofický názor nebo směr, který se prosazuje od 
20. století a který zdůrazňuje, že všechny vlastnosti nějakého systému nelze určit nebo 
vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí.   

Holismus tvrdí, že „celek“ je důležitější než jeho části a každá část má význam pouze 
vztahujeme-li její význam k ostatním částem nebo k celku. Vychází z přesvědčení, že 
skutečnost nelze pochopit podle jejích jednotlivých částí, ale pouze jako větší celek.  

Holistický přístup znamená celostní pohled na systém, v našem případě na člověka 
v pracovním systému. Vlastnosti systému nelze určit jen pomocí vlastností jeho částí. Naopak 
celek ovlivňuje podobu a fungování svých částí.  

Holismus tvrdí, že lidské poznání, všechny vědy (přírodní, sociální i humanitní) jsou pouze 
zkoumání vlastností jednoho velkého celku. 

Výsledkem holistického přístupu, v intencích prosazování správné interakce mezi člověkem 
a souborem všech důležitých ergonomických složek pracovního systému, by mělo být zvolení 
takových postupů, které mohou pozitivně ovlivnit jak lidské zdraví, pracovní pohodu a kvalitu 
pracovního života, tak výkonnost a celkovou efektivnost pracovních činností a procesů.   
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TEMATICKÝ BLOK 3 
KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA, ZMĚNY CHARAKTERU 
PRÁCE V DŮSLEDKU POSTUPUJÍCÍ PRŮMYSLOVÉ 
REVOLUCE 
 

BUDOU CHYTRÁ ŘEŠENÍ I V OBLASTI BOZP? 

 

Lenka Svobodová1, Iveta Mlezivová1 
1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 

 

Abstrakt 

Svět informačních a komunikačních technologií (ICT) přináší výzvy a nebývalý prostor pro 
všechna odvětví lidského konání. Denně se ve virtuálním prostoru objevují tisíce nových 
aplikací. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v tomto směru nemůže konkurovat 
zábavnímu průmyslu ba ani finančnímu sektoru. Příspěvek předkládá informace 
o jednotlivých aktivitách výzkumného projektu, který by rád svým výstupem – mobilní 
aplikací – poskytl vybraným cílovým skupinám právě problematiku BOZP v této moderní 
formě. 

Klíčová slova: mobilní aplikace, BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví, ICT technologie 

Abstract 

The world of information and communication technologies (ICT) brings challenges and 
unprecedented scope for all sectors of human action. Thousands of new applications appear 
daily in the virtual space. In this respect, the health and safety of workers cannot compete 
with the entertainment industry or the financial sector. The paper presents information about 
individual activities of a research project that would like to provide the selected target groups 
with the issue of OSH in this modern form. 

Keywords: mobile applications, OSH, safety and health, ICT technologies 

 

Úvod 

Veřejné a sociální služby v oblasti aplikací a využívání nových ICT technologií tak trochu 
pokulhávají například za finanční, obchodně marketingovou sférou nebo dokonce za 
zábavným průmyslem. Nicméně nastal čas, aby mobilní a internetové technologie byly 
využívány také v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby poznatky a informace 
mohly být rychle distribuovány a sdíleny příslušnými cílovými skupinami, zejména osobami 
samostatně výdělečně činnými (dále OSVČ), mikropodniky i dalšími malými a středními 
podniky (dále MSP).  

Předávání důležitých informací ve správný čas, na správné místo a potřebné osobě může 
pozitivně ovlivnit průběh a řešení konkrétních událostí vedoucích k zajištění žádoucího 
bezpečného, zdraví a majetku neohrožujícího jednání a chování podnikatelských subjektů 
v praxi.  
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Komunikace prostřednictvím pokrokových technologií, jednoduchých, přesných, jasných 
a srozumitelných informací pro cílovou skupinu musí být velmi pečlivě nastavena 
a prováděna. Nárůst informačních zdrojů a komunikačních toků, právních úprav, nároků, 
požadavků a povinností v obsahově široké oblasti BOZP začíná být v reálné praxi pro mnoho 
podnikatelů značně nejasná, nepřehledná a obtížně pojímatelná sféra.  

Ne každá firma si vzhledem k omezenosti svých finančních zdrojů může najmout 
specializovanou firmu poskytující profesionální služby v BOZP. Často jen ty „nejnutnější“ 
povinnosti v oblasti BOZP plní za pochodu sám majitel malé firmy. Určitě většina těchto 
podnikatelů a OSVČ nemá komplexní a úplný přehled o stovkách předpisů, ani všech 
vyplývajících povinností. Jedním z dokladů tohoto tvrzení je stále vysoký počet nehodových 
událostí a zejména pracovních úrazů, který se každoročně pohybuje nad 40 tisíc.  

 

Výzkumná aktivita – komunikační technologie v BOZP 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., v rámci podpory efektivity poskytování informací 
k prosazování zvyšování úrovně BOZP, kultury bezpečnosti a prevence rizik v praxi zahájil 
řešení projektu s názvem „Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, 
adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky 
a MSP“ (období řešení: 2019-2021). Záměrem této výzkumné aktivity je navrhnout nově 
poskytování základního penza nezbytných informací o BOZP prostřednictvím aplikace 
moderních metod a způsobů využívání ICT (webové systémy a mobilní aplikace nové 
generace). 

Vzhledem k nastupující čtvrté průmyslové revoluci, k dynamice nových pokrokových 
způsobů využívání ICT je nezbytné a důležité i v oblasti BOZP aplikovat tyto moderní 
metody. Nové, pokrokové způsoby mohou být účinnější, než běžné dosavadní způsoby 
oslovování různých cílových skupin. Realizace aplikovaného výzkumu podpoří efektivitu 
poskytování informací, prosazování kultury bezpečnosti a kultury prevence rizik. Tato 
problematika koresponduje se stěžejními prioritami v oblasti BOZP v rámci platné koncepce 
VaVaI rezortu MPSV. V návaznosti na platnou koncepci VaVaI rezortu MPSV a priority 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dojde k vytvoření a doplnění potřebné 
odborné základny pro rozšíření a zefektivnění komunikačních a osvětových prostředků 
v oblasti BOZP. 

Aplikovaný výzkum navazuje na dříve řešené projekty: TB03MPSV007 - Rozvoj znalostních 
systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik (TA ČR, program BETA, 2015–
2016) a MPS0002595001 - BOZP, zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské 
kultury (projekt č. 3 – Management znalostí) / (výzkumný záměr pod MPSV, 2004–2010). 

Cílem výzkumného úkolu bude vytvořit odbornou poznatkovou základnu pro lepší 
a efektivnější šíření informací o BOZP (o rizicích, o vhodné prevenci), včetně výsledků 
aplikovaného výzkumu z oblasti BOZP do běžné praxe, zejména s využitím nových 
technologií (internet, tablety, mobilní aplikace, portály apod.). Cílové skupiny, koncoví 
uživatelé (MSP, živnostníci) musí vidět, že čas a prostředky investované do BOZP nejsou 
nepříjemná povinnost, ale součást jejich pracovního života, která se zúročí.  

Klíčové výzkumné aktivity budou zaměřeny na vytvoření informačního modelu (struktury 
a obsahu) pro cílové skupiny se zohledněním vhodné formy ICT. Plánované dílčí výzkumné 
aktivity zahrnují realizaci terénního šetření k dané problematice, návrh a pilotní testování 
aplikace. Výstupem bude souhrnná výzkumná zpráva, návrh testovacích verzí pro aplikaci 
pomocí vhodných ICT a návrh informační a osvětové kampaně k využití moderních nástrojů 
ICT v BOZP pro zvyšování celkové úrovně a povědomí veřejnosti o dané oblasti. 
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Získané výstupy budou využity v podkladových a metodických materiálech v dané 
problematice, pro úpravu, doplnění související legislativy, pro preventivní a osvětové akce 
v rámci ČR. 

 

Tvorba mobilních aplikací 

Snahou a cílem bude postupně vytvořit mobilní aplikace BOZP pro všechny platformy 
najednou. Hybridní způsob vývoje (oproti nativní verzi) pomáhá ušetřit čas, snížit náklady na 
vývoj a zlepšit kvalitu software díky snadnému testování a údržbě. Co nejjednodušší vzhled 
pro použití při každodenní práci. Jednoduché a rychlé ovládání. Snadné a rychlé provádění 
změn a úprav v reálném čase. Obvykle napojení na vnitrofiremní, či jiný systém. 

Vývoj těchto ICT technologií jde velmi rychle kupředu. Začínají se plošně používat hybridní 
mobilní aplikace nové generace, které mají značné výhody. Tvorba mobilních aplikací 
probíhá podobně jako vývoj webových aplikací, je však přizpůsobena mobilním platformám. 

Mohou být staženy z App Store nebo Google Play, mohou být uloženy na mobilním zařízení 
a spouští se stejným způsobem. Příklady známých hybridních mobilních aplikací jsou 
Instagram, Uber, LinkedIn a Travelocity. 

Hlavní výhoda vývoje mobilních aplikací nové generace je, že stejné komponenty mohou být 
použity na různých platformách, takže vývojáři nemusí opakovaně znovu a znovu kódovat 
aplikace od nuly pro každou mobilní platformu. Jedna aplikace funguje s drobnými úpravami 
na Android smartphonech, iPhonech, tabletech i ve webovém prohlížeči. Tvorba mobilních 
aplikací pro Android a iOS je užitečná jak pro startupy, tak i pro existující velké podniky. 

 

Dílčí aktivity výzkumného úkolu 

Výzkumné aktivity byly zahájeny počátkem roku 2019 a ve svých úvodních etapách byly 
zaměřeny na činnosti související s informačními zdroji, daty, jejich analýzu a vyhodnocení 
relevantnosti. Bližší vhled do těchto činností předkládá následující výčet. 

• Bylo zahájeno monitorování, soustřeďování a vyhodnocování relevantních 
informačních zdrojů i hlavních poskytovatelů informací, dat a znalostí o BOZP. Tyto 
činnosti jsou důležité pro tvorbu základního informačního modelu BOZP, který bude 
aplikován pomocí moderních metod ICT (mobilní aplikace) a který bude sloužit 
v praxi zejména cílové skupině MSP a OSVČ. 

• Za roky 2016 (246 dotazů), 2017 (283 dotazů) a 2018 (281 dotazů) byly do formy 
Excel tabulek zpracovány všechny dotazy (jejich základní tematický obsah) položené 
online prostřednictvím oborového serveru BOZPinfo. Všech 810 dotazů bude dále 
analyzováno a statisticky vyhodnoceno. 

• K obsahu a rozsahu základních informací o BOZP byly zahájeny analýzy vhodnosti 
a využitelnosti pro danou cílovou skupinu a také aby vyhovovaly parametrům 
i možnostem zpracování pro mobilní aplikaci. 

• Zahájeny byly konzultace s odborníky i se zástupci cca 10 MSP k obsahu a rozsahu 
nejvhodnějších témat z oblasti BOZP. Na tomto základě bylo sestaveno a vybráno cca 
30 tematických bloků, které budou v dalším období jednotlivými odborníky obsahově 
specifikovány. Následně se tyto texty budou upravovat do jednoduchých a maximálně 
výstižných formulací tak, aby plnily požadované informační potřeby dané cílové 
skupiny a aby vyhovovaly parametrům a možnostem zpracování mobilní aplikace. 
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• Realizuje se průzkum trhu (včetně již existujících podobných aplikací, například 
aplikace „Záchranka“) - průběžně jsou mapovány firmy, které navrhují, zpracovávají 
a poskytují mobilní aplikace, zejména nové generace.  

• Kvantitativní online šetření prostřednictvím oborového portálu BOZPinfo je cenným 
zdrojem informací a zpětné vazby odborné i laické veřejnosti (průměrná měsíční 
návštěvnost těchto webových stránek je více 5 tisíc unikátních návštěvníků), jak 
dotvrzují dříve realizovaná obdobná šetření. K této dílčí výzkumné aktivitě zahájené 
v průběhu měsíce srpna lze již uvést některá základní zjištění.  

 

Základní zjištění online dotazníkového šetření 

• Z dosud získaných 77 kompletně vyplněných dotazníků jsou respondenti zastoupeni 
ze všech kategorií velikostí podniku. Kategorie do 9 zaměstnanců (tj. bez zaměstnanců 
a 1- 9 zaměstnanců) se podílí 25% účastí. Odvětvím ekonomické činnosti jsou 
respondenti nejčastěji ze stavebnictví a zpracovatelského průmyslu. Z vyjmenovaných 
zdrojů, odkud odpovídající čerpají informace k BOZP (možnost více odpovědí), jsou 
nejčastěji deklarovány zákony, předpisy, nařízení (84 % odpovědí), internet (75 %) 
a školení a kurzy (74 %). 

• Jedna z otázek zjišťovala oblasti, ve kterých respondenti informace k BOZP postrádají 
(Jaké informace z oblasti BOZP nejvíce postrádáte? Možnost více odpovědí.). Více 
než polovina dotazovaných uvedla odpověď „praktické způsoby naplnění požadavků 
BOZP v konkrétních oborech“ (58 %). Na druhém místě je pak uvedena odpověď 
„základní bezpečné technologické a pracovní postupy“ (40 %) a dále pak „moderní 
způsoby řízení BOZP“, „požadavky EU a zkušenosti ze zahraničí“ a „ekonomické 
aspekty BOZP“ (okolo 35 % souhlasných odpovědí).  

• Klíčová otázka, zda by účastníci online šetřící sondy uvítali a využili mobilní aplikaci 
shrnující informace k zajištění BOZP na pracovišti, byla kladně ohodnocena 81 % 
respondentů. Bližší specifikace témat budoucí aplikace, tak jak v navazující otevřené 
otázce bylo dotázanými uvedeno, se opakovaně týká základních informací k zajištění 
BOZP např. podle druhu pracoviště či pracovní činnosti, legislativy, nejčastějších rizik 
a jak jim předcházet s důrazem na jednoduchost, stručnost a vhodné grafické prvky.  

 

Vybrané aplikace 

Úspěšné realizace a dobré příklady obdobných aplikací jsou přínosnou inspirací. Jednou 
z takovýchto aplikací je jistě dnes již známá a rozšířená aplikace Záchranka, spuštěná v roce 
2016. Ve výše uvedeném online šetření byla respondentům mimo jiné položena i otázka, zdali 
mají nainstalovánu tuto aplikaci ve svých mobilních zařízeních. Kladně odpovědělo 65 % 
z nich. V sekci aplikace nazvané První pomoc je připraven rychlý interaktivní kurz, který 
provede uživatele nejdůležitějšími kroky jednoduchou a intuitivní formou a zvyšuje tak šance 
postiženého na přežití. Postupy první pomoci, popř. preventivní opatření týkající se například 
popálenin, úrazů, otravy, podchlazení atd. lze spouštět a studovat kdykoliv. Slouží tedy nejen 
jako naučný prostředek, ale také pro případ naléhavé první pomoci v reálné situaci. 

Boom mobilních aplikací lze rovněž sledovat u pojišťoven. Pomocí chytrého telefonu nabízejí 
svým klientům zjednodušení některých procesů, rychlejší komunikací s pojišťovnou a přístup 
k osobním informacím.  
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Pozadu samozřejmě nezůstávají ani instituce jako Světová zdravotnická organizace, 
Mezinárodní organizace práce (ILO) a instituce Evropské unie. Na svých stránkách prezentují 
informace o mobilních aplikacích, jež mohou zkvalitnit osobní i pracovní život uživatelů.  

 

Evropská unie 

Oficiální webové stránky prezentují v sekci Multimédia více než třicet mobilní aplikací 
vytvořených institucemi EU nebo dalšími organizacemi, např. Evropskou komisí, Evropským 
parlamentem, Eurostatem a dalšími.  

Profily zemí (Country Profiles) – jedna z aplikací Eurostatu, která poskytuje mobilní přístup 
k hlavním statistickým údajům zemí EU i několika dalších zemí. Umožňuje stahování 
nejčerstvějších dat z datového serveru Eurostatu. 

Můj region (My region) – další aplikace Eurostatu umožňuje mobilní přístup k výběru ročních 
regionálních ukazatelů na úrovni NUTS 2 pro EU-28, EFTA a kandidátské země.  

EURES (Your Job in Europe) - evropská služba zaměstnanosti zahrnuje 28 zemí EU, Island, 
Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko a je k dispozici ve 26 jazycích. Spojuje uchazeče 
o zaměstnání se zaměstnavateli v celé Evropě. 

Výzkumná služba Evropského parlamentu (EP Research service. Facts. Analysis. Insight. 
Foresight.) - aplikace umožňuje přístup ke všem publikacím a infografikám publikovaným 
Evropskou parlamentní výzkumnou službou (EPRS).  

 

Mezinárodní organizace práce (ILO) 

Mezinárodní organizace práce uvádí seznam dostupných aplikací s jejich stručnou 
charakteristikou na svých webových stránkách v sekci publikace51. Aplikace se orientují např. 
na problematiku dětské práce, uspokojivé práce mladých lidí a také aplikace pro vytváření 
bezpečných a zdravých pracovišť. Jedná se o sadu aplikací pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na pracovišti. Uživatelé mohou prozkoumat ilustrované popisy každého 
kontrolního bodu a vytvořit interaktivní kontrolní seznamy přizpůsobené jejich pracovišti. 
Každá aplikace také obsahuje doporučení osvědčených postupů, opatření a implementací 
efektivních vylepšení. 

Prevence pracovního stresu (Stress Prevention) - padesát snadno implementovatelných 
kontrolních bodů pro identifikaci zdrojů stresu na pracovišti a zmírnění jejich škodlivých 
účinků.  

Ergonomie (Ergonomics) - aplikace obsahuje 132 kontrolních bodů a následná doporučení 
osvědčených postupů pro přijetí opatření a implementaci efektivních vylepšení ergonomie na 
pracovišti. 

Ergonomie v zemědělství (Ergonomics in Agriculture)- tato mobilní aplikace umožňuje 
vytvářet interaktivní kontrolní seznamy ergonomických kontrolních bodů, které lze použít 
v zemědělství, celkem se jedná o 100 kontrolních bodů. 

 

  

                                                 
51 https://www.ilo.org/global/publications/apps/lang--en/index.htm  
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Světová zdravotnická organizace (WHO) 

Světová zdravotnická organizace se v souladu se současnými trendy zasazuje o rozvoj 
používání mobilních bezdrátových technologií ve sféře veřejného zdraví (mHealth)52. 
Digitální technologie se stávají důležitým prostředkem pro poskytování zdravotnických 
služeb a veřejného zdraví. Mobilní bezdrátové technologie jsou zvláště důležité, neboť se 
snadno používají a mají široké přijetí. Podle ITU (agentura OSN pro informační 
a komunikační technologie – ICT) bylo v roce 2015 více než 7 miliard mobilních telefonů 
(počet předplatného) po celém světě, z nichž více než 70 % bylo v zemích s nízkými nebo 
středními příjmy. 

WHO Info - oficiální informační mobilní aplikace Světové zdravotnické organizace, díky 
které mohou uživatelé mít k ruce nejnovější zdravotní informace. 

eLENA (e-Library of Evidence for Nutrition Actions) – mobilní verze webové stránky 
zaměřená na nejnovější nutriční pokyny a doporučení. 

 

Ostatní 

S cílem podpořit na pracovišti bezpečnost pracovníků tak, aby byla prioritou, vznikla výzva 
pro bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. Americké Ministerstvo práce a Správa 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OSHA) společně sponzorovaly „Výzvu pro 
bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti“, v níž vývojáři aplikací soutěžili o vytvoření 
zajímavých softwarových nástrojů, které učí pracovníky rozpoznávat rizika na pracovišti 
a předcházet jim. Jednou z věcí, které tyto aplikace mají společného, je to, že všechny dělají 
bezpečnost přístupnou, zajímavou a někdy dokonce i zábavnou. Tři vítězné aplikace byly 
zaměřeny na chemickou bezpečnost, bezpečnou práci bez nehod a ergonomii. 

 

Závěr 

Volný prostor ve sféře mobilních aplikací a obecně stále nevyužité možnosti nových 
technologií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dává naději na úspěšné pilotní 
řešení aplikace zaměřené na základní, srozumitelné a stručné informace o BOZP, která bude 
výstupem výzkumného projektu řešeného týmem VÚBP ve spolupráci s odborníky z praxe. 
Implementace ICT technologií pro lepší zdraví a pracovní podmínky je podporována 
renomovanými evropskými i mezinárodními organizacemi, které rovněž zmiňují velký 
potenciál a snadnou dostupnost, a to širokému spektru osob. Aplikace zaměřené na podporu 
zdraví a bezpečného chování mohou tak být přínosem nejen pro samotné uživatele, ale rovněž 
ve svém důsledku i pro firmy, podniky a společnost. 

 

Použité zdroje 
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52 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_20-en.pdf  
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POVAHA ASPEKTŮ PRO MĚŘENÍ OBJEKTIVNÍ KVALITY 
PRACOVNÍHO ŽIVOTA 

 

Jiří Vinopal1, Naděžda Čadová1 
1Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

 

Abstrakt 

Příspěvek se věnuje analýze různých aspektů, které se využívají pro hodnocení kvality 
pracovního života. Čerpá z dat reprezentativního výzkumu ekonomicky aktivních obyvatel 
České republiky provedeného v roce 2019. Na empirickém podkladě ukazuje, že dopad 
okolností pracovního života na pracující není vždy univerzální ani jednoznačný, že existují 
minimálně čtyři základní vzorce působení. Hodnotit úroveň kvality pracovního života 
přímočaře na základě některých vybraných objektivních charakteristik proto může být 
zavádějící, neboť pracující se zjevně liší v tom, jaký na ně jednotlivé jevy a jejich úrovně mají 
vliv. 

Klíčová slova: kvalita pracovního života, objektivní KPŽ 

Abstract 

The paper deals with the analysis of various aspects used to assess the quality of working life. 
It draws on the data from the representative survey of economically active population of the 
Czech Republic conducted in 2019. On an empirical basis, it shows that the impact of 
working-life circumstances on workers is not always universal or unambiguous, that there are 
at least four basic patterns of effect. Therefore, it may be misleading to assess the level of 
quality of working life directly on the basis of some selected objective characteristics, as 
workers clearly differ in the way individual phenomena and their levels affect them. 

Keywords: quality of working life, objective QWL 

 

Úvod 

O kvalitě pracovního života (KPŽ) míváme tendenci přemýšlet jako o obecné danosti, něčem 
velmi jasném, co dokážeme v principu snadno stanovit, rozpoznat, změřit…; běžně 
uvažujeme v jednoduché logice typu: vyšší příjem – lepší KPŽ, více stresu – horší KPŽ, 
dobré vztahy s kolegy – lepší KPŽ, možnosti zvyšování kvalifikace – lepší KPŽ, vysoké 
tempo práce – horší KPŽ atd. atp. Někdy máme tendenci do těchto úvah intuitivně zahrnovat 
i různé předpoklady, jako například: práce s lidmi je stresující, ergo více práce s lidmi 
znamená více stresu a horší KPŽ; zvyšování kvalifikace přináší větší jistotu a flexibilitu, ergo 
učení se novým věcem znamená lepší KPŽ. 

Snahy zhodnotit nějak souhrnně kvalitu pracovního života pak mohou dopadnout tak, že si 
vybereme sadu aspektů, u nichž „víme“ jaký mají dopad na KPŽ (příjem, stres, vztahy na 
pracovišti, tempo práce, vzdělávání atp.), změříme, jak na tom v nich jednotliví pracovníci 
jsou, a spočítáme nějaký souhrnný index. Problém je, že za takovouto logikou stojí řada 
zkratkovitých, nebo dokonce zcela mylných úvah, které nás v konečném důsledku mohou 
dovést k chybným závěrům. Jednoduše totiž obvykle předpokládáme, že námi sledované 
indikátory KPŽ jsou za prvé pro víceméně všechny pracující stejnou měrou relevantní a za 
druhé, že na ně také víceméně stejným způsobem a stejnou silou působí.  
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V návaznosti na rozvoj našeho indikátoru subjektivně vnímané kvality pracovního života 
[Čadová a Paleček 2006, Vinopal 2011, Vinopal et al. 2015], jsme se proto rozhodli 
prozkoumat také objektivní stránku věci a započali pokus o vytvoření nástroje pro měření 
více objektivně pojatých charakteristik. Pracující nám tak nyní neříkali, jak různé aspekty své 
práce hodnotí na stupnici špatný – dobrý (resp. jindy například spokojen – nespokojen), nýbrž 
jaká je v různých aspektech jejich pracovního života reálná situace a jaký na ně má tato 
situace skutečný dopad.53  

V první fázi jsme dotazníkem prověřovali 80 jevů, které jsme vybrali na základě zkušeností 
s vývojem subjektivního indikátoru a také na základě rešerše aktuální literatury [de Bustillo et 
al. 2011, Swamy et al. 2015]. U každého aspektu jsme se respondentů ptali na stav v jejich 
současném hlavním zaměstnání a hned poté, jaký má na ně tento stav dopad (ukázka formátu 
dotazníku viz příloha). Jak se ukázalo, stanovit sadu indikátorů, které budou tak 
bezproblémové, jak bychom si pro účely měření objektivní kvality pracovního života přáli, 
bude poměrně pracný úkol. 

 

Relevance jevů 

Řada ze sledovaných jevů se velké části pracujících netýká. A to buď v tom smyslu, že ani 
nemůže (například nemůže jejich KPŽ ovlivňovat nevhodné chování ze strany nadřízených, 
protože žádné nadřízené nemají) anebo se v jejich případě daný jev prostě nevyskytuje 
(například se v jejich případě nestává, že by byla mzda vyplácena se zpožděním, nebo 
nedosahovala dohodnuté výše). V běžných úvahách se tato skutečnost chápe tak, že pokud 
nějaká negativní skutečnost nenastává, nemůže negativně ovlivňovat KPŽ a tedy je tato 
skutečnost vlastně pozitivní a přispívá k lepší KPŽ. Ovšem opravdu tomu musí být tak? 
Skutečně například člověk, kterému mzda není nikdy vyplácena opožděně nebo v nižší výši, 
má automaticky vyšší KPŽ, než ten, jemuž se taková věc někdy stává? Co když si někdo své 
štěstí pravidelné a stálé mzdy ani neuvědomuje a považuje ji prostě za samozřejmost?  

A výsledky výzkumu to potvrzují, když dvě pětiny pracujících, kterým je mzda pokaždé 
vyplácena včas, hodnotí tuto skutečnost tak, že na jejich situaci nemá vůbec žádný vliv. Tedy 
to samozřejmě neškodí a nezpůsobuje problémy, ale ani jim to nijak nepomáhá a situaci 
neusnadňuje (dokonce, i když se mzda zpozdí občas, tak to stále někteří pracující považují za 
věc, která na ně nemá žádný dopad).  

 
problémy nemá vliv usnadňuje 

Mzda není 
vyplacena včas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CELKEM

nestává se 0 0 0 0 0 28 2 3 5 5 28 70 
stává se 1 2 3 2 2 8 5 3 2 1 1 30 

Tab. č. 1: Dopad nepravidelnosti výplaty mzdy (% v řádku)54 

 

Při úvahách o obecné kvalitě pracovního života je tedy třeba mít na paměti, že řada běžně 
uvažovaných aspektů a problémů se mnoha pracujících nemusí vůbec týkat; a hlavně, že 

                                                 
53 Dotazník byl položen 2 014 respondentům, kteří reprezentují ekonomicky aktivní obyvatele ČR. Výběr 
respondentů byl proveden kvótní metodou na základě aktuálních údajů ČSÚ a sběr dat provedlo CVVM SOÚ 
AV ČR v období 18. 5. – 3. 6. 2019. Celý výzkum je součástí projektu „Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj 
kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce“ (TAČR TL01000502). 
54 Otázky PZ.168 a PZ.168a, N = 2 014. 
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i když u nich některé jevy, které považujeme za negativní, nenastávají, ještě to automaticky 
neznamená, že má na jejich KPŽ tato skutečnost pozitivní dopad. Ve skutečnosti totiž nemusí 
mít dopad žádný.  

To samozřejmě neznamená, že máme takovéto jevy rovnou vyřazovat ze všech seznamů 
indikátorů KPŽ, i když se týkají třeba jen menšiny ekonomicky aktivních osob. Pokud totiž 
nastávají, prokazatelně mají na kvalitu jejich pracovního života, a koneckonců i života jako 
takového, vliv velký. Ovšem na rozdíl od některých jiných aspektů s nimi zkrátka musíme 
pracovat obezřetněji. 

 

Různorodost působení jevů  

Úvodní ilustrací se dostáváme k obecnějšímu tématu, a tím jsou způsoby dopadu různých 
jevů. Analýza nám ukazuje, že dopad různých skutečností a okolností pracovního života často 
není tak jednoznačný, přímočarý a univerzální, jak by se mohlo předpokládat. Naopak, 
jednotlivé jevy mají různé vzorce, jakými KPŽ ovlivňují. Některé jednoznačně, když působí 
na každého víceméně stejně, některé mixovaně, když působí na jednotlivé skupiny 
pracovníků různě. Konkrétně lze mezi 80 aspekty najít čtyři častěji se objevující se vzorce. 

1. „všem“ a „vždy“ buď pomáhají, anebo škodí  

To jsou jevy, jejichž fungování je nejblíže jednoduché představě, kterou jsme tento příspěvek 
začali: buď pracujícím pomáhají, když jsou, a škodí jim, když nejsou, anebo přesně naopak. 
Zobrazíme-li jejich průběh v grafu, můžeme sledovat jasnou linii jdoucí po celé diagonále.55 
Například u hygienických podmínek tak můžeme sledovat, že zlepšování podmínek má 
pokaždé pozitivní efekt, a naopak, že horší hygienické podmínky mají vždy silnější negativní 
efekt.  

  

                                                 
55 Prezentace obsahují graficky zvýrazněné pozitivní hodnoty adjustovaných standardizovaných reziduí 
(negativní hodnoty nejsou zvýrazněny) a slouží k tomu, abychom znázornili povahu asociace mezi dvěma 
proměnnými v kontingenční tabulce. Pokud by mezi proměnnými nebyl vůbec žádný vztah (nesouvisely by 
spolu a vzájemně se neovlivňovaly), všechny buňky by zde byly bílé. Odstíny šedé barvy označují buňky, ve 
kterých se objevuje více dotazovaných, než by tomu bylo v případě nezávislosti proměnných; přičemž čím 
sytější barva, tím jistější si můžeme být, že koncentrace odpovědí respondentů do těchto buněk není náhodná 
a  tedy tím, že se zde realizuje nějaký vztah mezi proměnnými.  
Uspořádání šedých buněk pak napovídá, jak vypadá průběh vztahu mezi oběma proměnnými. Např. koncentrace 
odpovědí do buněk na diagonále směřující zleva dole směrem doprava nahoru zobrazuje vztah přímé úměry –
  respondenti se sdružují v těchto kombinacích a můžeme tedy říci, že když roste hodnota jedné proměnné, roste 
s velkou pravděpodobností i hodnota druhé proměnné. V koncentrované podobě lze tuto informaci vyjádřit 
i  tradičními koeficienty asociace. Ovšem vzhledem k tomu, že u všech aspektů v tomto příspěvku nejde o takto 
jednoduchý lineární vztah, rozhodli jsme se pro názornost používat grafické znázornění.  
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Graf č. 1: Dopad zajišťování hygienických podmínek na pracovišti (PZ.176, PZ.176a) 

 

Podobný vzorec lze pozorovat také u aspektů, jako jsou spravedlivost výdělku v porovnání 
s tím, co si člověk podle svého názoru zaslouží nebo v porovnání s kolegy na stejné pozici, 
délka smlouvy, chování nadřízených a konflikty mezi kolegy, autonomie práce, zajímavost 
práce a její jednotvárnost, čistota, dodržování BOZP a zajištění vhodného technického 
vybavení na pracovišti, a také hrdost na organizaci, pocit sounáležitosti s ní nebo společenské 
uznání práce. 
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Graf č. 2: Dopad výše příjmu (PZ.40, PZ.40a) 

 

  



Mezinárodní odborná konference „Nové trendy v BOZP a kvalita života 2019“ 

115/171 

 velmi příjemné +5                       
 +4     

D
op

ad
 

+3     
+2     
+1     

žádné 0     
-1     
-2     
-3     

 -4     
velmi nepříjemné -5                       

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

podstatně nižší podstatně vyšší 
Mzda ve srovnání s kolegy 

Graf č. 3. Dopad spravedlivosti příjmu v porovnání s kolegy na podobné pozici (PZ.171, PZ.171a) 

 

Nutno dodat, že tento vzorec není mezi sledovanými 80 aspekty nikterak dominantní, ve zcela 
čisté podobě je vlastně spíše ojedinělý. 

2. „všem“ především pomáhají  

V tomto případě jde o jevy, které mají na pracující pozitivní dopad, když se objevují (a tím 
větší dopad, v čím větší míře se vyskytují), ale téměř jim neškodí, když se neobjevují. 
Ukázkovým příkladem zde může být flexibilita pracovní doby. Zde je patrná asociační linie 
pouze v pozitivní oblasti škály dopadů („pomáhá, usnadňuje“) dopadu, čili čím častěji mají 
pracující možnost si pracovní dobu upravit podle svého, tím jim to více usnadňuje situaci; 
pokud ale tuto možnost nemají vůbec, většinou to pro ně neznamená problémy.   
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Graf č. 4: Dopad možnosti upravovat si denní pracovní dobu (PZ.153, PZ.153a) 



Mezinárodní odborná konference „Nové trendy v BOZP a kvalita života 2019“ 

116/171 

Jinou ukázkovou proměnnou s tímto vzorcem je, zda má člověk možnost si díky své práci 
vytvářet užitečné kontakty. Čím častěji takovou možnost má, tím pozitivnější dopad díky 
tomu cítí; ovšem žádná nebo jen slabé možnosti tohoto druhu mu obvykle nezpůsobují 
problémy a spíše hodnotí věc tak, že to na jeho situaci nemá vliv. 
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Graf č. 5. Dopad možnosti vytvářet si díky práci přínosné kontakty (PZ.186, PZ.186a) 

 

Konečně dalšími jevy, u nichž se tento vzorec objevuje, jsou benefity, to, zda člověk ví 
o jiných profesích, které by mohl vykonávat, pracovních místech na která by mohl se svou 
kvalifikací nastoupit, nebo přímo zda dostává nabídky na jiná pracovní místa.  

Závěr z analýzy tohoto vzorce nám říká, že existují takové aspekty pracovního života, jejichž 
zhoršování či úplná absence nevede automaticky ke stále větším a větším negativním 
dopadům. A naopak, že jejich zlepšování nezpůsobuje pozitivní dopady ihned a plynule, ale 
u každého jevu až od určité vlastní specifické hranice. 

3. „všem“ především škodí  

Jde o vzorec opačný k předchozímu, kdy příslušné jevy mají na pracující negativní dopad, 
pokud se objevují (a tím větší, v čím větší míře se vyskytují), ale jejich absence téměř 
nepomáhá. Typickým zástupcem je zde problematika fyzických nebo psychických problémů 
souvisejících s prací. Jak je patrné, nepřítomnost zdravotních potíží nebo stresu vede pracující 
velmi často k hodnocení, že tato skutečnost nemá na jejich situaci vliv a dokonce i mírnou 
úroveň stresu nebo zdravotních potíží stále mají tendenci hodnotit buď jako bez vlivu nebo 
jen s mírným negativním. Až od vyšších úrovní potíží si začínají uvědomovat, že jim to 
přináší problémy. Z opačného směru nahlíženo, snižování stresu a zdravotních potíží nevede 
automaticky u všech pracujících k tomu, že by hodnotili tento fakt jako něco, co by jim 
pomáhalo a usnadňovalo situaci (samozřejmě, i taková skupina existuje, v každém grafu 
bychom ji našli v levém horním rohu, viz dále); pod určitou úrovní tuto rovinu pracovních 
podmínek často spíše přestávají vnímat a hodnotí ji, jako bez vlivu na svou osobu. 
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Graf č. 6: Dopad dlouhodobých zdravotních potíží, které jsou následkem práce (PZ.193, PZ.193a) 
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Graf č. 7: Dopad pocitů stresu v práci (PZ.196 a PZ.196a) 

 

Kromě uvedených příkladů se podobný vzorec objevuje ve všech položkách, které nějak 
souvisí se zdravotními potížemi a nemocemi, fyzickou bolestí, úrazy, únavou a stresem, ale 
také například u aspektů jako jsou časté změny pracovních úkolů nebo jejich špatné zadávání, 
nárazovost práce, práce na turnusy a na směny, práce přes čas nebo o večerech nebo aspekty 
nestability mzdy.  

Z uvedeného seznamu je možná patrný společný jmenovatel uvedených aspektů, který 
bychom mohli s trochou nadsázky pojmenovat „sytý hladovému nevěří“. Neboli dokud 
člověk špatnou zkušenost nezažije, nedokáže ocenit, že se mu prozatím vyhýbá. To se 
demonstruje nejen v tom, že hlavní vztah komentovaný výše se nachází téměř výhradně 
v části škály s negativním efektem (a že tedy pracující absenci těchto jevů nepovažují za něco, 
co by jim pomáhalo), ale také v již zmíněném výrazném poli v levém horním rohu grafů. Jde 
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totiž o skupinu pracujících, kteří absenci těchto jevů (v příkladu výše jde o absenci fyzických 
nebo psychických potíží) hodnotí jako něco, co jim velice pomáhá a usnadňuje situaci. Design 
průzkumu sice nedovoluje tuto hypotézu prozatím ověřit, ale velmi pravděpodobně se jedná 
o pracující, kteří již mají s horšími pracovními podmínkami tohoto druhu předchozí 
zkušenost, a proto současný stav nahlížejí jako něco, co jim opravdu pomáhá a usnadňuje 
situaci. Může jít ovšem také o lidi, kteří vědí z jiných oblastí života, že podobné potíže špatně 
snášejí a proto si jejich absence v současné práci vědomě váží, nebo mohou mít zkušenost 
zprostředkovanou například příkladem někoho z jejich blízkého okolí, s nímž svou situaci 
porovnávají. 

V každém případě závěr z analýzy tohoto vzorce nám říká, že existují tradičně vnímané 
aspekty pracovního života, jejichž zlepšování nevede automaticky a u všech ke stále větším 
a větším pozitivním dopadům. A naopak, že jejich zhoršování nezpůsobuje negativní dopady 
ihned a plynule, ale u každého jevu až od určité vlastní specifické hranice.  

 

4. Někomu pomáhají a někomu škodí  

Čtvrtý popisovaný vzorec je vůbec nejzajímavější a pro stanovování objektivních kritérií 
kvality pracovního života také asi nejproblematičtější. Ukazuje totiž skutečnost, která je 
v jiných souvislostech brána za naprosto přirozenou, že jedna a ta samá okolnost působí na 
různé lidi různě. Tyto jevy, když se v pracovním životě objevují, některým pracujícím 
způsobují problémy, a jiným pomáhají. Zde je třeba poznamenat, že oba směry působení 
nejsou většinou stejně silné, že obvykle jeden z nich dominuje. V zobrazení za pomoci grafů 
proto nebývají oba stejně dobře patrné a k jejich identifikaci v datech ve skutečnosti sloužila 
korelační analýza. Pro představu, jak takový vzorec vypadá, když je i v grafickém zobrazení 
dobře patrný, lze uvést to, zda je pracovník tzv. k dispozici na zavolání nebo například tempo 
práce. Jak je v nich patrné, šedé buňky od středu grafu míří doprava oběma směry – nahoru 
i dolů. To znamená, že růst intenzity jevu (čím více je člověk nucen být na zavolání 
k dispozici, resp. čím vyšší je tempo práce) jedné skupině pracujících pomáhá a jiné skupině 
způsobuje problémy. 
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Graf č. 8: Dopad toho, že je k dispozici „na zavolání“ (PZ.155, PZ.155a) 

 



Mezinárodní odborná konference „Nové trendy v BOZP a kvalita života 2019“ 

119/171 

 pomáhá a usnadňuje +5                       
 +4     

D
op

ad
 

+3     
+2     
+1     

nemá vliv 0     
-1     
-2     
-3     

 -4     
způsobuje problémy -5                       

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pomalé rychlé 
Tempo práce 

Graf č. 9: Dopad tempa práce (PZ.189, PZ.189a) 

 

Dalšími jevy, u nichž lze pozorovat tento vzorec, jsou to, zda se v práci učí nové věci, jednání 
s lidmi, práce na počítači, častost změny technologií, sdílení pracovního místa, řízení 
dopravního prostředku nebo práce z domova. 

U tohoto vzorce také stojí za upozornění, že se obvykle neobjevuje jako jediný nebo 
jednoznačně dominantní, což lze názorně převést na grafu pracovního tempa. Kromě 
uvedeného dvojakého působení, které je patrné v pravé části grafu, je zde viditelná také linie 
jdoucí prakticky přímo po diagonále z levého horního rohu ke středu a v pravé spodní části 
plynule pokračující dále. Tato kompletní diagonální linie vztahu odpovídá prvnímu 
popisovanému vzorci dopadu (jevy, které „všem“ pomáhají i škodí) a názorně je tak zde vidět 
různorodé působení pracovního tempa na kvalitu pracovního života. Zatímco pro část 
pracujících platí jednoduše: čím vyšší tempo, tím více problémů, pro jinou část pracujících 
platí, že od určité hladiny pracovního tempa se naopak cítí stále lépe. 

Jak je patrné, existují aspekty pracovního života, jejichž změna nevede automaticky 
a jednoznačně pouze k pozitivním, anebo pouze k negativním dopadům, nýbrž která bude mít 
na různé pracující odlišný dopad. Závěr z analýzy tohoto vzorce nám tedy říká, že pro některé 
aspekty pracovního života asi nemůžeme vůbec stanovit objektivní kritéria kvality, a je třeba 
je vždy posuzovat individuálně vzhledem k osobnostem jednotlivých pracujících (věk, 
kognitivní schopnosti, zdravotní stav, dosavadní zkušenosti atp.), případně také vzhledem 
k různým skupinám pracujících (charakter pracovní činnosti, odvětví, pozice, atp.).  

 

Závěr 

Provedený výzkum prokazuje, že dopad okolností pracovního života na pracující není vždy 
univerzální ani jednoznačný. A že naše tendence usuzovat na kvalitu pracovního života 
a hodnotit její úroveň na základě některých objektivních charakteristik může být zavádějící. 
Za běžných okolností totiž míváme tendenci předpokládat dopad jevů v takové podobě, jak jej 
cítíme u sebe nebo u skupin, které si nějak dokážeme představit (ve své profesi, v podobném 
postavení, v našem věku nebo třeba kterou se odborně delší čas zabýváme). A zapomínáme, 
že u jiných lidí nebo skupin to může být jinak. Někomu možnost spolehnout se na stabilitu 
mzdy kvalitu pracovního života vylepšuje, jinému ji vůbec neovlivňuje. Někomu ji zhoršuje 
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BUDOU PRACOVNÍ MÍSTA V PROSAZUJÍCÍ SE ZELENÉ 
EKONOMICE BEZPEČNÁ A ZDRAVÍ NEOHROŽUJÍCÍ? 

 

Pavlína Bulínová1, Mlezivová Iveta1, Marcela Váchová1 
1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 

 

Abstrakt 

Vzhledem k prosazujícímu se trendu zelené ekonomiky je třeba zkoumat a analyzovat možné 
vlivy a dopady do BOZP na zelených pracovních místech. Cílem a smyslem výzkumných 
aktivit je identifikovat a zmapovat stav a situaci v ČR a také nalézt vhodné nástroje 
a navrhnout opatření pro prevenci rizik v této oblasti. K tomu je ve VÚBP realizován projekt 
s názvem „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti rostoucí zelené ekonomiky“. 
Článek přináší informace o zaměření projektu, seznamuje čtenáře s vybranými oblastmi 
problematiky zelené ekonomiky a přináší ukázku některých technologických inovací. 

Klíčová slova: zelená ekonomika, zelená pracovní místa, bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, prevence rizik 

Abstract 

Given the advancing trend of the green economy, it is necessary to examine and analyse the 
possible impacts and occupational health and safety impacts in green jobs. The aim and 
purpose of the research activities is to identify and map the situation in the Czech Republic 
and to find suitable tools and propose measures for risk prevention in this area. In addition, 
a project entitled “Occupational Health and Safety in the Growing Green Economy” is being 
implemented in the Occupational Safety Research Institute. The article provides information 
on the project's focus, introduces areas of green economy and presents some technological 
innovations. 

Keywords: green economy, green jobs, occupational safety and health, risk prevention 

 

Úvodní rámec problematiky 

Globální nedostatek zdrojů, jejich neefektivní využívání, růst cen surovin a energií, 
neudržitelný tlak na životní prostředí, změny klimatu, vznik nových trhů, změny 
spotřebitelské i průmyslové poptávky urychlují rozvoj odvětví šetrných k životnímu prostředí. 
Prosazuje se trend ekologizace ekonomiky – zelená ekonomika. Nedílnou součástí tohoto 
trendu je zajištění bezpečných, zdravých a důstojných pracovních podmínek lidem, kteří na 
těchto místech pracují nebo nově v následujících letech pracovat budou. Zelená pracovní 
místa zahrnují práci s informacemi, s technologiemi, s materiály v ekologicky šetrných 
oborech a odvětvích. Jde o místa, která určitým způsobem přispívají k zachování nebo obnově 
životního prostředí. Mohou zahrnovat pracovní pozice, které pomáhají chránit ekosystémy 
a biologickou rozmanitost, snižovat spotřebu energie a surovin nebo snižovat množství 
odpadu a znečištění prostřednictvím zvyšování účinnosti, úspor, snižování emisí oxidu 
uhličitého a dalších skleníkových plynů i předcházení a minimalizace vzniku všech druhů 
odpadů a znečištění. Zelená pracovní místa či příležitosti se týkají odvětví zemědělství, 
průmyslu, výzkumu a vývoje, služeb a administrativy. 
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Ve významném dokumentu „Strategický rámec ČR do 2030“56 se k danému tématu uvádí: 
„Změna klimatu, tlak na efektivnější využívání zdrojů a snížení produkce znečištění či 
ochrana ekosystémů si vyžádají opatření s environmentálními i ekonomickými přínosy v rámci 
tzv. zelené ekonomiky (tj. ekonomiky postavené na vzájemné posilující se vazbě 
hospodářského růstu a odpovědnosti za životní prostředí, která se zaměřuje na snížení rizik 
a dopadů lidské produkce na životní prostředí s cílem udržitelného rozvoje), mj. posílení 
počtu pracovníků a pracovnic realizujících např. opatření na posílení retence vody v krajině, 
oblast energetických úspor, jež může přinést vysoký multiplikační efekt v české ekonomice 
a další.“ 

Již v současnosti je zřejmé, že rozvoj zelené ekonomiky si žádá důsledné vyhodnocování 
rizik, systematickou prevenci a prosazování kultury bezpečnosti, specializované dovednosti, 
znalosti a cílenou celkovou odbornou přípravu pracovníků, zejména v oborech, kde dochází 
ke kontaktu s odpady, biologickým, chemickým a dalšími rizikovými látkami a materiály. 
Mají-li být zelená pracovní místa skutečně přínosem nejen pro životní prostředí, je třeba 
pečlivě rozpracovat oblast bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.  

Předpovědi o rychlém růstu zeleného hospodářství určují důležitost tomu, aby se nová nebo 
vznikající rizika pro BOZP v souvislosti se zelenými pracovními místy předvídali ještě 
předtím, než se objeví. Pozornost soustředěná na potenciální rizika BOZP v této oblasti by 
měla vést k tvorbě nástroje, který pomůže utvářet budoucí pracovní místa, a zajistí, aby 
i Česká republika měla taková místa, kde pracovníci budou v bezpečí a zdraví. 

Na úrovni EU bylo Identifikováno 16 klíčových faktorů, které budou nejvýznamnější pro 
tvorbu „zelené ekonomiky“ v Evropě: 

• prostředí; emise oxidu uhličitého, účinky změny klimatu (růst teploty, přírodních 
katastrof), nedostatek přírodních zdrojů (např. fosilní paliva a voda); 

• vládní pobídky; politiky, granty, půjčky a dotace na „zelené aktivity“; 

• vládní kontroly; daně, stanovení ceny uhlíku, cla a legislativa; 

• veřejné mínění; pohled veřejnosti na změnu klimatu a její příčiny; 

• chování veřejnosti; poptávka po zelených produktech, podpora recyklace; 

• ekonomický růst; stav evropské ekonomiky a dostupnost prostředků pro řešení 
ekologických problémů; 

• mezinárodní otázky; efekt globalizace EU a dalších ekonomik a jejich vliv na 
konkurenci (hospodářskou soutěž) pro omezené přírodní zdroje, vedoucí k potřebě 
zelených aktivit; 

• otázky energetické bezpečnosti; potřeba energetické bezpečnosti, přání snížit závislost 
na dovozu energie; 

• technologie obnovitelných zdrojů; pokrok v jejich rozvoji a dosažitelnosti 
(použitelnosti); 

• technologie fosilních paliv; rozvoj technologií pro pokračování užívání fosilních paliv 
(zachycování uhlíku a uložení a čištění a čisté uhelné technologie); 

                                                 
56 Klíčový dokument pro udržitelný rozvoj je strategický rámec Česká republika 2030, který vláda schválila  
19. dubna 2017. Dokument definuje dlouhodobé priority v šesti klíčových oblastech, jejich cílem je zvyšování 
kvality života v České republice. Na samotný text strategického rámce navazuje implementační dokument, který 
definuje postup v rámci jednotlivých cílů strategického rámce. 
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profese zaniknou a jiné nově vzniknou. Změněná nebo nová pracovní místa označujeme 
termínem „zelená pracovní místa“. 

Zelená pracovní místa 
Zelená pracovní místa, především ta nově vzniklá na základě nových technologií, s sebou 
přináší nová, možná i dosud neexistující, rizika. Podle evropské agentury pro BOZP (EU-
 OSHA) je možné, že v souvislosti s „ekologizací“ hospodářství bude docházet v některých 
oborech paradoxně k většímu ohrožení pracovníků. Je zřejmé, že nové technologie budou 
vyžadovat nové dovednosti a kvalifikace nebo jejich kombinace. Již dnes je tento vývoj 
patrný například v odvětví fotovoltaické energetiky nebo v oblasti zpracování odpadů, 
na kterou je kladen stále větší důraz. 

Přeměna stávajících a vytváření nových typů pracovních míst v zelené ekonomice si nutně 
vyžádá specializované dovednosti, znalosti, cílenou celkovou odbornou přípravu pracovníků, 
především důsledné vyhodnocování rizik, systematickou prevenci a prosazování kultury 
bezpečnosti. 

Uvedená hlediska nově vzniklých i „přesunutých“ pracovních míst by v budoucnu mohl 
predikovat i nastavovat nástroj, jehož zdrojem by byla statistická data o zaměstnanosti 
Českého statistického úřadu (https://www.czso.cz/), požadavky na výkon jednotlivých 
povolání na trhu práce Národní soustavy povolání (www.nsp.cz) a kvalifikační požadavky 
z  Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz). Data by se promítla do všech 
úrovní vzdělávání, včetně celoživotního, na portálu www.budoucnostprofesi.cz. 

Cirkulární ekonomika – ekonomický systém budoucnosti 
V souvislosti s náročnými výzvami, kterým dnešní společnost čelí, je zřejmé, že ekonomika 
a způsob, jakým zacházíme se zdroji, musí projít zásadní proměnou. V současné době velká 
většina firem využívá tzv. lineární ekonomiky. Její podstatou je vývoj a výroba produktu, 
bez ohledu na jeho zpětné využití, recyklaci nebo likvidaci. Odpovědí na tento dlouhodobě 
neudržitelný způsob hospodaření je nový trend, který se nazývá cirkulární/kruhová/oběhová 
ekonomika/hospodářství (tzv. Circular Economy). Jedná se o koncepci trvale udržitelného 
rozvoje, jehož podstatou je snaha o šetrné využívání zdrojů a jejich udržování v oběhu 
v co nejvyšší kvalitě po co nejdelší dobu.  

Evropský parlament podporuje přechod na cirkulární ekonomiku a v dubnu 2018 schválil 
téměř finální podobu balíčku legislativních opatření. Evropská komise odhaduje, že cirkulární 
ekonomika v blízké budoucnosti přinese vznik až 2 mil. nových pracovních míst.  

Také Česká republika bude mít do dvou let vlastní strategii cirkulární ekonomiky s názvem 
Cirkulární Česko, kterou aktuálně zpracovává Ministerstvo životního prostředí. Zajímavé je, 
že již nyní existují a úspěšně působí na našem území například firmy zpracovávající odpad 
novými technologiemi. Dobrým příkladem je firma ERC-TECH, která využívá nové 
technologie na zpracování demoličního odpadu.  

Je tedy jisté, že se tímto směrem bude ubírat budoucnost a firmy budou nuceny hledat další 
nové procesy, technologie a materiály. Cirkulární výrobní proces se orientuje zejména 
na efektivní využívání přírodních zdrojů, přechod na zdroje obnovitelné, prevenci vzniku 
odpadů, tj. opakované využití materiálů (recyklace), efektivní zpracování odpadů, a využívání 
ekodesignu (snadná rozložitelnost a opravitelnost výrobku). 

 

  



Mezinárodní odborná konference „Nové trendy v BOZP a kvalita života 2019“ 

125/171 

Vybrané ukázky pokrokových technologických inovací 

Solární energetika 
Solární energetika je největším zaměstnavatelem v oblasti obnovitelných zdrojů na světě, 
aktuálně s 3,6 miliony aktivních pracovních pozic. Je jednou z oblastí, kde vznikly a vznikají 
nové pracovní pozice, pozice s novými kombinacemi dovedností a kde dochází k „přesunům“ 
náplně a činností jiných pracovních pozic.  

Jako příklad lze uvést hojně využívané instalace fotovoltaických panelů na střechách 
nebo pláštích budov, kde dochází ke kombinaci tradičních stavebních činností s činnostmi 
elektroinstalačními včetně kombinací jejich rizik. Je tedy třeba kombinovat kvalifikace 
pokrývače, instalatéra a elektrikáře a pracovníci proto potřebují pro výkon této profese 
specifická školení a doplnění příslušných dovedností.  

Rozvoj těchto profesí již proběhl a probíhá s rychlým nástupem tohoto odvětví. Vzhledem 
k omezené životnosti solárních panelů, která se odhaduje na 20–30 let, však solární odvětví 
v následujících letech zasáhne vlna dalších nových požadavků na pracovníky ve spojení 
s nutností recyklace opotřebovaných solárních modulů. V současné době probíhá v mnoha 
zemích zejména v Evropě výzkum a vývoj nových technologií recyklace, které by dokázaly 
ekonomicky zpracovat vysloužilé panely jako zdroj surovin pro výrobu panelů nových. Při 
aktuálně vyráběném a instalovaném množství panelů po celém světě je tento přístup 
nevyhnutelný. Předpokládá se, že do roku 2050 se množství solárních panelů celosvětově 
zvýší kumulativně na 5,5 – 6 milionů tun solárního odpadu. 

V ČR jsou solární panely označeny jako nebezpečný materiál vyžadující specifické podmínky 
uskladnění a likvidace. Odběr provádí jen několik firem, jejichž úplný seznam je zveřejněný 
na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.  

Kvalitní recyklace solárních panelů představuje sama o sobě technickou výzvu a efektivní 
a dostupné technologie se stále vyvíjejí. Panely jsou navrženy velice kompaktně a s pevnou 
vazbou mezi materiály, aby byl vnitřek nepropustně chráněn před vnikáním vody a vlhkosti. 
Proto se v konstrukci používá speciální laminovací polymerová fólie, která obaluje celý 
vnitřek panelu. Z tohoto důvodu je velice obtížné zpětně oddělit ostatní použité komponenty 
a materiály. 

V současné době existuje na trhu široká škála typů fotovoltaických panelů. Způsoby jejich 
recyklace se proto liší (podle vnitřní technologie a materiálového složení). Základními typy 
PV panelů jsou panely křemíkové – monokrystalické, polykrystalické – tzv. c-Si panely 
(90 % podíl na trhu), panely tenkostěnné – například CdTe, CIGs, a-Si a ostatní typy panelů. 

Solární panely obsahují v základní konstrukci běžné materiály jako hliník, sklo, plasty 
a křemík, v menších množstvích však obsahují také těžké kovy jako je olovo nebo jejich 
sloučeniny. Křemíkové panely c-Si mají stejné složení jako běžný domácí elektroodpad, např. 
LCD televize. Ovšem některé z tenkostěnných panelů obsahují toxické látky jako je kadmium 
telurid (CdTe), sloučenina mědi, india a selenu (CIS, CIGS). 

Proces recyklace pro c-Si panely je již relativně rozvinutý. Aktuálně se využívají následující 
procesy, přičemž každý z nich má svá rizika: 

• suchý a mokrý mechanický proces (široce využívaná technologie), 

• fyzické rozdrcení (prach obsahuje těžké kovy), 

• termální ohřev (dvoukrokové zahřátí), (vznik škodlivých emisí), 

• chemické leptání (použití nebezpečných chemikálií). 
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V současnosti často používaným způsobem recyklace je termicko-mechanický postup, kdy je 
panel zpracován procesem pyrolýzy při teplotách až 600 stupňů Celsia. Po rozpuštění 
polymerové fólie jsou ostatní části panelu rozdrceny a dále tříděny na jednotlivé typy 
materiálů na linkách podobných linkám pro třídění skla. Problémem tohoto postupu je však 
nízká kvalita získaných surovin, které obsahují příměsi ostatních složek a nelze je tedy použít 
k výrobě nových panelů. Proto se stále vyvíjejí nové dokonalejší postupy. 

Tenkostěnné panely obsahují mnohem méně materiálů než křemíkové C-Si moduly. Skládají 
se z tenkých vrstev polovodivého materiálu (CdTe, CIGS) nanesených na podložce ze skla, 
polymeru nebo kovu. Z důvodu omezených zdrojů polovodičových materiálů se hledá způsob 
jejich recyklace. Dalším z důvodů recyklace je obava z možné toxicity panelů, kdy se 
prokázalo, že při poškození ochranných vrstev dochází k vyluhování chemikálií dešťovou 
vodou do okolního prostředí. To je obzvlášť v případě vysoce toxického kadmia velice 
rizikové. 

Aktuálně se pro recyklaci tenkostěnných panelů využívají nebo zkoumají následující procesy: 

• suché leptání a suché a mokré mechanické procesy, kde převažují výhody 
nad nevýhodami, 

• fyzické rozdrcení, kde vzniká prach obsahující těžké kovy, 

• chemické leptání, při kterém jsou použity chemikálie ve velkém množství, 

• termické zpracování, při kterém vznikají škodlivé emise, 

• luhování, při kterém je použito velké množství chemikálií, které vytvářejí chemické 
výpary. 

V celém odvětví recyklace jsou patrné snahy o vývoj postupů a zařízení, kdy bude celý proces 
maximálně automatizovaný, čímž by se riziko pro pracovníky snížilo na nejnižší možnou 
míru. Tímto trendem se ubírá také americký výrobce First Solar, který téměř od samého 
počátku svojí výroby zpětně odebírá a recykluje CdTe panely (kadminum teluridové), na něž 
se specializuje. First Solar provozuje samostatný recyklační závod v Německu, který zajišťuje 
svoz a recyklaci CdTe panelů z evropských zemí. Dalším evropským počinem je vznik první 
továrny zaměřené výhradně na zpracování vyřazených solárních panelů. Byla otevřena na jihu 
Francie v roce 2018. Vznikla jako výsledek spolupráce evropské asociace PV Cycle 
a společnosti Veolia. Podle dostupných zdrojů je továrna z velké části automatizovaná. Roboti 
rozebírají panely na jednotlivé součásti jako je rám, sklo, plasty, měď a stříbro. Materiály jsou 
zpracovány do výsledných granulátů, které mohou být použity na výrobu nových panelů. 

Pracovní pozice a jejich konkrétní náplň v oblasti recyklace solárních panelů budou z velké 
části záviset na konkrétním recyklačním procesu a používaných postupech. Je velmi 
pravděpodobné, že pracovníci se budou setkávat s mnoha různorodými činnostmi běžnými 
pro zpracovatelské provozy, jako jsou manipulace s břemeny, dočasná práce v namáhavých 
pozicích, hlučnost, prašnost a podobně. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat skutečnosti, 
že části panelů a také některé recyklační procesy obsahují toxické materiály a minimalizovat 
přímý styk pracovníků s těmito látkami. 

Aquaponie – zemědělství budoucnosti 
Jedním z typických příkladů cirkulární ekonomiky je Aquaponie. Představuje technologii 
zemědělství založenou na principu hydroponie, pěstování rostlin bez půdy, a rybářství. 
Podstatou je propojení chovu ryb (v chovných nádržích) s pěstováním zeleniny (v pěstebních 
nádržích) filtračním systémem, který zajišťuje přeměnu odpadu a výkalů ryb na aquaponický 
výživný roztok pro rostliny. Filtry obsahují různé druhy bakterií a vzniklý roztok je následně 
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V České republice je registrováno na 1257 sběrných dvorů rovnoměrně rozmístěných 
po celém území. Rozsah odebíraného odpadu, vybraných kategorií odpadů z Katalogu 
odpadů, se liší. Společnosti působící v oblasti odpadového hospodářství nabízejí službu sběru 
a výkupu komunálního odpadu, některé sbírají také nebezpečný odpad. Sběr se dále třídí, část 
z něj se nabídne ke zpětnému využití. Ostatní odpad se skládkuje nebo odstraňuje či 
odstraňuje spalováním. 

Sběr komunálního odpadu probíhá vyprazdňováním sběrných nádob, jako jsou popelnice, 
pojízdné nádoby, kontejnery, veřejné odpadkové koše atd. Činnost může také zahrnovat 
identifikaci, úpravu, balení a označování odpadů za účelem přepravy. Komunální odpad 
převážně slouží k energetickému využití. Zbytek je ukládán na skládky směsného odpadu. 
Svoz odpadu probíhá pravidelně prostřednictvím speciálních svozových vozidel (zvaných 
kukavozy) a další techniky. Třídění odpadu nejprve probíhá u přijímací jímky, kde je vyřazen 
nevyhovující materiál a nadrozměrné kusy. Finální třídění probíhá nejčastěji ručně na třídicím 
pásu. Jedná se o uzavřený prostor, ve kterém by měly být pracovníkům zajištěny vhodné 
podmínky pro jejich práci nezávisle na ročním období. Vytříděný materiál se vhazuje do 
shozů, kde se skladuje a čeká na další úpravu. Nevyužitelný odpad je zlikvidován. Vytříděný 
odpad se dále zpracovává lisováním do balíků na hydraulických lisech. 

Profese zaměřené na práci s odpady dle Národní soustavy povolání jsou: technik specialista 
odpadového hospodářství, inženýr recyklace, technik odpadového hospodářství, technolog 
recyklace, obsluha recyklačních zařízení, pracovník recyklace, dělník pro recyklaci. 

První čtyři z uvedených profesí, jejichž pracovní náplň je především odborná, kontrolní, 
organizační a administrativní, jsou vystaveny rizikům „lokální zátěž – zátěž malých 
svalových skupin“, „duševní zátěž“ a „zraková zátěž“ v maximální míře ohodnocené číslem 
2. Profese technologa recyklace nemá žádné pracovní riziko vyšší než 1. 

Profese obsluha recyklačních zařízení, pracovník recyklace, dělník pro recyklaci mají 
z pohledu pracovních rizik odlišné hodnocení (nejčastěji hodnotou 2, ale i 3). Souvisí to 
s jejich pracovní náplní, kterou je (v souhrnu) provádění přípravných, obslužných 
a manipulačních prací při zpracování odpadů, materiálů a výrobků na druhotné suroviny, 
obsluha recyklačních zařízení, kontrolní činnost strojního parku a jeho drobnou a středně 
rozsáhlou servisní činnost, základní evidenční povinnosti a administrativa. 

 

 
Zdroj: VÚBP (vlastní zpracování) 

Obr. č. 4: Stupeň zátěže u vybraných rizik třech profesí odpadového hospodářství 

 

0
1
2
3
4

Stupeň zátěže u vybraných rizik profesí:
dělník pro recyklaci, pracovník recyklace, 

obsluha recyklačních zařízení

dělník pracovník obsluha



Činnost
ekonom
ČSÚ v 
a sanace
souvisej
odpadů 

Sekce E
průmysl
a úpravy
ke zprac
také zah

 

Statistic

Statistic
v posled
případů
odvětví 
a odstra
než 35 
neschop
(ČR cel

 

 

Me

ti spojené 
mických čin

 sekci E –
emi, ta je č
jící s odpad
k dalšímu v

E obsahuje č
lový nebo 
y. Výsledn
cování (nap
hrnuté činno

cké údaje ú

cké údaje Č
dních letech
ů pracovní n

ekonomick
aňování odp

tisíc nemo
pnosti pro p
lkem 1,02). 

Obr. č. 5: 

zinárodní o

s naklád
nností označ
– zásobová
členěna do o
dními vodam
využití, 39 –

činnosti, kte
kontaminov

né produkty
př. jako dr
osti týkající

úrazovosti 

Českého sta
h nárůst poč
neschopnost
kých činno
padů úprava
censky poj
pracovní úr
 

Statistiky poj

dborná kon

dáním s od
čené v člen
ní vodou; 
oddílů 36 -
mi, 38 - Sh
– Sanace a j

eré souvisej
vaná místa)
y úpravy od
ruhotná sur
 se zásobov

v oblasti od

atistického 
čtu zaměstn
ti pro praco

ostí označen
a odpadů k
ištěných os
az na 100 p

Zdroj: ČS

jištěnců a úra

nference „N

dpadem js
nění Klasifi
činnosti s
Shromáždě

hromažďov
jiné činnost

jí s nakládá
), včetně jej
dpadů a od
rovina) neb

vání vodou a

dpadového

úřadu, zahr
nanců (nemo
ovní úrazy n
né v členěn

k dalšímu v
sob. Statisti
pojištěnců 

SÚ (vlastní zp

azovosti – na

ové trendy 

sou v kom
ikace ekono
ouvisející 
ění, úprava 

vání, sběr a
ti souvisejíc

áním s různý
ejich odstraň
dpadních vo
bo trvale o
a úpravou o

o hospodářs

rnující nakl
ocensky poj
na 100 nem
ní CZ-NAC
využití (E 38
icky vykazo
(2,51 v roce

pracování) 

akládání s odp

v BOZP a k

mpetenci pr
omických č
s odpadním
a rozvod v
odstraňová

cí s odpady. 

ými druhy o
ňování, shr
od mohou 
odstraněné. 
odpadních v

ství (E36 – 

ládání s odp
jištěných os

mocensky po
CE jako Sh
8) evidoval
ovaný poče
e 2017) pat

pady (E38), 2

kvalita živo

racovníků 
činnosti CZ

mi vodami, 
vody, 37 - 
ání odpadů
 

odpadů (kom
romažďován

být znovu 
V této sek

vod.  

39) 

dpady, zazn
sob) a vysok
ojištěných. V
hromažďová
lo v roce 20
et případů p
tří k těm ne

2009 – 2018 

ta 2019“ 

129/171 

odvětví 
Z-NACE 

odpady 
Činnosti 
ů, úprava 

munální, 
ní, sběru 

využité 
kci jsou 

namenaly 
ký počet 
Vybrané 
ání, sběr 
017 více 
pracovní 
ejvyšším 

 



Mezinár

130/171

Obr. 

 

Statistik
inspekc
letech 2
Sekce E
vody, 
a odstra
souvisej
úrazů: 
má oddí

Počet pr
více než
zastoup
Obdobn

Kategor
celkový
pracovn
E38 stal

Kategor
Nejpoče
zpracov
9 - Pom
všech zr

Úrazově
odpadů 
komuná
a čištěn
např. od
(automo
využitel
např. or

rodní odbor

1 

č. 6: Statistik

ky vycházej
e práce (SÚ
2014 – 201
E obsahuje 
E37, Činn

aňování odp
jící s odpad
48 (E39), 
íl E38. 

racovních ú
ž devět krá
ením mužů

ná situace je

rie druh úr
ý počet je 4
ních úrazů a
lo (muži i ž

rie pracovn
etnější skup
vatelé, opra
mocní a nek
raněných z 

ě nejčetněj
k dalšímu 

álního odpa
í kontami

dstraňování 
obilů, lodí, 
lných látek.
rganických 

rná konferen

ky pojištěnců

jící z inform
ÚIP) uváděj
18 celkem 
čtyři oddíl

nosti souv
padů, úpra
dy. V jedno
4 085 (E38

úrazů žen a 
át vyšší než
ů v těchto 
e i v jednotli

razu obsahu
4839. Poče
a mužům 1
ženy dohrom

níků sekce
pinu zraněn
aváři (krom
kvalifikovan
toho pomoc

ší oddíl E
využití“ za

du, i nebezp
inovaných 

azbestu, 
počítačů, 

. Tato sekce
odpadů, živ

nce „Nové t

ů a úrazovosti

mačního sy
jí v sekci E 
5 015 zázn
ly ekonomic
visející s o
ava odpadů
otlivých odd
8), 128 (E

mužů v celé
ž počet prac
ekonomick
ivých oddíl

uje ve velk
et úrazů „zá
65. Z celko

mady) 139 u

e E se p
ných pracov

mě obsluhy 
ní pracovní
cní a nekval

38 – „Shr
ahrnuje shr
pečného od

budov, 
demontáž 
televizorů 

e zahrnuje p
vých nebo 

trendy v BO

i – odpadní v
zpracování))

ystému prac
(CZ – NA

namů pracov
ckých činn
odpadními 
ů k dalšímu
dílech byl z

E37), 754 (

é sekci E je
covních úra
kých odvětv
lech. 

ké většině 
ávažných“ 

ového počtu
událostí. 

pohybuje n
vníků tvoří 

strojů a z
íci. V oddíl
lifikovaní p

romažďován
romažďován
dpadu, a pro
těžebních 
všech druh
a jiných p

potřebnou úp
mrtvých zv

OZP a kvali

vody (E37), 20
) 

covních úra
ACE) Zásobo

vních úrazů
ností E36, S

vodami, 
u využití, 
zaznamenán
(E36). Nejv

e výrazně liš
azů žen (47
vích, které 

případů „o
činí 176. Ž

u závažných

na celé šk
7 - Řemes

zařízení), 8 
e E38 zauj

pracovníci tv

ní, sběr a 
ní, sběr, úp
ovoz zařízen

lokalit, p
hů vraků 

přístrojů a 
pravu různý

vířat kontam

ta života 20

009 – 2018 (z

azů vedenýc
ování vodou
ů. Neobsahu
Shromážděn

E38, Shro
E39, Sanac

n následujíc
vyšší počet

ší. Počet úra
70). Je to d

jsou často

statní“ prac
Ženám se s
h pracovníc

kále Klasif
slníci a kva

- Obsluha
ímá celá ta
voří více ne

odstraňová
pravu, likvi
ní na recykl
půdy a 
a jiných p
zařízení) pr
ých odpadů 
minovaných

019“ 

zdroj: ČSÚ (v

ch Státním 
u; činnost s

hují smrteln
ní, úprava a
omažďován
ce a jiné 
cí počet pra
t pracovníc

azů mužů (4
dáno obecně
o fyzicky 

covní úrazy
stalo 11 zá
ch úrazů se 

fikace zam
alifikovaní 
a strojů a 
ato skupina
ež polovinu.

ání odpadů,
idaci odpad
laci odpadů
podzemníc
použitých 

pro účely re
k jejich od

h toxickými

 
vlastní 

úřadem 
s odpady 

né úrazy. 
a rozvod 
ní, sběr 
činnosti 

acovních 
ch úrazů 

4 545) je 
ě vyšším 
náročné. 

y, jejich 
ávažných 

v oddíle 

městnání. 
výrobci, 
zařízení,  

a 90,8 % 
. 

, úprava 
dů, svoz 
ů, sanace 
h vod, 
výrobků 
ecyklace 
stranění, 
i látkami 



Mezinárodní odborná konference „Nové trendy v BOZP a kvalita života 2019“ 

131/171 

a jiných kontaminovaných odpadů např. slabě radioaktivních odpadů z nemocnic. Zahrnuje 
také provoz skládek odpadů (všeho druhu) a získávání energie spalováním odpadů včetně 
možnosti výroby elektřiny, páry, náhradních paliv, bioplynu, popela nebo jiných vedlejších 
produktů pro další využití atd. Zpětné získávání pryže (regenerace), např. z použitých 
pneumatik, za účelem získávání druhotných surovin. Výrobu nových konečných produktů 
z druhotných surovin (vlastní výroby nebo od jiných výrobců), např. spřádání příze 
z recyklovaných vláken, výrobu papíroviny z papírového odpadu apod. Velkoobchod 
s využitelnými odpadními materiály.  

Rozsáhlé penzum různorodých činností tohoto oddílu předjímá vyšší počet pracovních úrazů. 
Z celkového počtu 4 085 pracovních úrazů oddílu E38 bylo analyzováno celkem 
1 339 událostí.  

Nejvíce úrazů se stává na vozidlech všeho druhu. Nejfrekventovanější je úraz řidičů, 
kdy dochází ke špatnému došlápnutí nebo smyku při došlápnutí na zem při vystupování 
nebo nastupování z kabiny svozového vozu (kukavozu). Dalším velmi frekventovaným 
a z pohledu následků velice nebezpečným úrazem je stoj nebo pohyb na stupačce na zadní 
straně kukavozu. 

Manipulace s odpadovými nádobami všeho druhu je další sledovanou a neméně závažnou 
příčinou pracovních úrazů.  

Nejčetnějším úrazem při vyprazdňování nebo ruční přepravě popelnic a kontejnerů jsou 
úrazy: 

• muskuloskeletálního charakteru, 

• uklouznutí, podvrtnutí, zakopnutí a přiskřípnutí prstů v různých částech popelnic nebo 
kontejnerů 

• riziková je rovněž manipulace s objemnými nebo těžkými nádobami nebo kusy 
odpadu, např. při manipulaci s „bagy“ dochází k jejich propíchnutí a poranění 
obsluhy. 

Často také dochází ke zraněním při vysypávání popelnic do kukavozu pomocí zvedáku. 
Popelnice se při zvedání uvolní z mechanismu a spadne zpět. Obsluha má často snahu 
padající popelnici zachytit a dochází ke zraněním prstů/rukou. Rizikovou prací je dále také 
třídění odpadu s možným netypickým poraněním např. o injekční jehlu.  

 

Závěr 

Na závěr několik poznámek k uvedeným technologickým inovacím: 

• Nová zemědělská technologie pěstování aquaponie jako jeden z perspektivních směrů 
bude klást nové požadavky na budoucí vzdělávací aktivity. 

• V oboru fotovoltaiky bezesporu vznikají a zjevně masově vznikat budou s rozvojem 
recyklace, případně likvidace PV panelů „přesunutá pracovní místa“. Vzhledem 
k současnému vývoji recyklačních linek, které mají být v maximální míře automatické 
nebo robotizované, lze předpokládat snížení rizika pro pracovníky i v tomto oboru. 

• Profese v oblasti odpadového hospodářství, především v oddílu E38 - Shromažďování, 
sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití, kde zatím nedochází 
k aplikaci nových technologií, se naopak jeví jako významně riziková, což potvrzují 
výsledky provedených analýz pracovní úrazovosti a nemocnosti. 
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Řešitelský tým realizuje výzkumné aktivity zaměřené zejména na sběr dat a informací 
o situaci a vývoji dotčených odvětví a oborů lidské činnosti. Realizuje příslušná šetření, 
případové studie a provádí detailní analýzy rizikovosti těchto činností, nemocnosti 
a úrazovosti spojených se zelenými pracovními místy. Cílem dílčích aktivit je v závěru řešení 
projektu připravit náměty a návrhy vhodných opatření pro prevenci možných rizik v dané 
oblasti ekonomických činností. Výsledky projektu budou prezentovány v rámci 
připravovaného workshopu. 

Proměny pracovního trhu v souladu se „zelenou ekonomikou“ se s ohledem na bezpečnost 
pracovníků vyplatí dále sledovat a zkoumat, protože s postupem doby se mohou objevovat 
další nová neznámá rizika, dnes těžko identifikovatelná.  

 

Zdroje 

Foresight on new and emerging risks associated with new technologies by 2020: Workshop 
for EU Focal Points. EU-OSHA, 2014. ISBN 978-92-9240-315-7. 
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TEMATICKÝ BLOK 4 
SPRÁVNÁ PRAXE, ZKUŠENOSTI, PROBLÉMY A POTŘEBY 
V OBLASTI BOZP Z PODNIKOVÉ PRAXE 
 

PROGRAM BEZPEČNÝ PODNIK 

 

Simona Zajícová1, Ondřej Varta1 
1Státní úřad inspekce práce 

 

Abstrakt 

Příspěvek ve zkratce přibližuje činnost orgánů inspekce práce a především popisuje proces 
zapojení se do národního programu Bezpečný podnik. 

Klíčová slova: Bezpečný podnik, právní subjekt, prověrka 

Abstract 

The contribution briefly describes the work of labor inspection authorities and above all 
describes the process of joining the national program Safe Enterprise. 

Keywords: Safe Enterprise, legal entity, inspection 

 

Státní úřad inspekce práce 

Kontrolní i preventivní úlohu na úseku dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce či bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení (dále jen „VTZ“) 
plní v České republice Státní úřad inspekce práce (dále jen „SÚIP“) spolu s osmi oblastními 
inspektoráty práce (dále jen „OIP“). Tyto orgány inspekce práce jsou zřízeny zákonem 
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, jako kontrolní orgány na 
úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. 

Preventivní působení orgánů inspekce práce na zaměstnavatele i zaměstnance je v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) velmi důležitá, neboť naší snahou je 
podchytit případné nedostatky již u samotné přípravy zprovoznění nových pracovišť a nových 
technologií. Nedílnou součástí práce inspektorů je kromě kontrol stanovených dle 
každoročního plánu například i kontrola šetření příčin a okolností pracovních úrazů, 
posuzování projektové dokumentace staveb či účast na kolaudačních řízeních. Neméně 
záslužná je i poradenská činnost inspektorů, a to nejen při fyzických kontrolách právních 
subjektů, ale i prostřednictvím elektronické, telefonické či osobní komunikace v poradenské 
dny na SÚIP i OIP. 

Preventivní působení na odbornou veřejnost vnímáme rovněž jako zásadní, jelikož spojení 
odborných rad, znalostí právních předpisů a zkušeností inspektorů se znalostmi a zkušenostmi 
odborných zaměstnanců právního subjektu na úseku BOZP, může vždy přinést jen užitek 
a zejména funkční zavedení požadavků právních předpisů do praxe. V rámci naší pracovní 
činnosti také nechybí pravidelná publikace odborných příspěvků v odborných časopisech 
a informační brožury a letáky k problematice bezpečnosti práce pro zaměstnavatele, 
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příslušnosti je místo sídla právního subjektu, případně po domluvě místo sídla organizační 
složky. 

Vrcholový management právního subjektu by měl jasně vyjádřit svůj úmysl a rozhodnutí 
zapojit se do programu. Velmi důležitá je skutečnost, že plnění podmínek stanovených 
programem Bezpečný podnik není pouze záležitostí osoby odborně způsobilé k zajišťování 
úkolů v prevenci rizik, ale ke spolupráci musí být zavázáni všichni vedoucí zaměstnanci na 
všech stupních řízení. 

Po kladném rozhodnutí managementu zapojit se do programu si právní subjekt nejprve sám 
vypracuje tzv. vnitřní audit dle všech kontrolních otázek z příručky (checklistu programu). 
V případě zjištění, že určitá část checklistu není zavedena do praxe nebo není řešena, musí být 
uskutečněna náprava. 

Vyplněný checklist musí být doplněn zprávou o zavedení systému řízení BOZP v subjektu. 
Tato zpráva jasně a stručně vysvětluje, jak a jakým způsobem byly jednotlivé kontrolní 
požadavky splněny a v jakých konkrétních interních dokumentech jsou tyto informace 
zakotveny. 

Jak již bylo zmíněno, součástí programu Bezpečný podnik je i splnění požadavků týkajících 
se požární ochrany, ochrany zdraví a pracovních podmínek zaměstnanců a ochrany životního 
prostředí. Právní subjekt prokazuje plnění zákonných požadavků kladnými stanovisky 
hasičského záchranného sboru, krajské hygienické stanice, případně obvodního báňského 
úřadu. Vyjádření České inspekce životního prostředí je zajišťováno prostřednictvím SÚIP, 
a to pouze v případě, nevlastní-li právní subjekt certifikát zavedeného systému 
environmentálního řízení (ISO 14001 či EMAS). 

Po splnění všech požadavků programu, vytvoření zprávy o zavedení systému řízení BOZP 
a s kladnými stanovisky dotčených orgánů státní správy může právní subjekt podat místně 
příslušnému OIP žádost o ověření zavedeného systému řízení BOZP s požadavky programu, 
a  to spolu s průvodním dopisem a dalšími dokumenty stanovenými v příručce. V případě 
zjištěných nesrovnalostí je žádost navrácena zpět právnímu subjektu k doplnění. 

 

Co lze při prověrce očekávat 

OIP sestaví tým až deseti inspektorů různých specializací (např. se specializací na vyhrazená 
technická zařízení, stavební činnost, nebezpečné chemické látky a další) a provede u právního 
subjektu prověrku zavedeného systému řízení BOZP. Ta je zaměřena nejen na prověření 
dokumentace, ale zejména na prověření plnění systémových požadavků programu a prověření 
plnění dokumentovaných postupů na pracovištích. Významným zdrojem informací 
o fungování zavedeného systému v praxi jsou pro inspektory i odpovědi zaměstnanců na 
dotazy inspektorů. 

Je-li závěr prověrky inspektorů OIP kladný a pokud nebyly nalezeny již žádné nesplněné 
požadavky z checklistu ani jiné závažné nedostatky, oznámí OIP tuto skutečnost SÚIP spolu 
s doporučením udělit danému právnímu subjektu osvědčení Bezpečný podnik. Součástí 
následného vydání osvědčení je mimo jiné i podepsání tzv. Podmínek vydání osvědčení 
Bezpečný podnik, k jejichž plnění se právní subjekt zavazuje prostřednictvím svého 
statutárního zástupce při projednávání závěrečné zprávy o výsledku ověření shody systému 
řízení BOZP zavedeného v právním subjektu s požadavky programu. 

Podle ustálené praxe se osvědčení předává každoročně ve dvou termínech, a to v měsících 
květnu v Opavě a v říjnu v Praze. Zástupci úspěšného právního subjektu při této slavnostní 
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příležitosti obdrží osvědčení v české a anglické verzi, skleněnou plaketu a logo programu, 
které je registrováno jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Celý proces od zavedení systému řízení BOZP, získání stanovisek všech dotčených orgánů 
státní správy, až po prověrku provedenou inspektory, vyžaduje řádnou přípravu a zejména 
dostatek času jak na straně prověřované, tak i prověřující. 

Samotná prověrka prováděná inspektory OIP může trvat od několika dnů až po několik týdnů, 
a to v závislosti na velikosti a komplikovanosti právního subjektu. Na toto je potřeba myslet 
zejména v případě, kdy právnímu subjektu končí platnost již vydaného osvědčení a má zájem 
v programu Bezpečný podnik pokračovat i nadále. V případě skončení platnosti vydaného 
osvědčení právní subjekt nesmí užívat logo ani označení Bezpečný podnik. 

V průběhu prověrky či během doby platnosti osvědčení může nastat situace, kdy právní 
subjekt již nebude schopen plnit podmínky programu. Jedná se zejména o neodstranění 
zjištěných neshod s programem, vedení správního řízení se subjektem na základě zjištěného 
porušení právních předpisů v rozsahu stanoveném programem „Bezpečný podnik“ či celkové 
selhání systému řízení BOZP. OIP má v takových případech možnost doporučit SÚIP 
nevydávat právnímu subjektu osvědčení či dokonce má možnost návrhu zrušit platnost 
vydaného osvědčení. 

 

Po získání osvědčení 

Zavedením systému řízení BOZP a následným získáním osvědčení právnímu subjektu 
nekončí jeho povinnosti, které se programu týkají. Je zapotřebí zdůraznit zejména povinnost 
provedení každoročního vnitřního auditu samotným subjektem (či třetí stranou) pro ověření, 
zda je systém stále funkční a neustále se zlepšuje, a nelze opomenout ani každoroční zasílání 
tzv. indikátorů zlepšování na místně příslušný OIP spolu s komentářem a s vyplněným 
přehledem o pracovní úrazovosti. 

OIP u právního subjektu, který je držitelem platného osvědčení, provádí v průběhu tří let 
platnosti osvědčení průběžnou prověrku systému řízení BOZP, která je zaměřena především 
na změny jak v subjektu, tak i v právních předpisech. Po třech letech od vydání osvědčení 
platnost osvědčení končí a celý proces (od podání žádosti se stanovenými dokumenty 
a stanovisky, až po prověrku provedenou inspektory) se opakuje. 

 

Proč se programu účastnit 

Právní subjekt, který obdrží osvědčení Bezpečný podnik, získá zejména průhledný a fungující 
systém řízení BOZP vedoucí ke zvýšení úrovně BOZP a snížení pracovní úrazovosti, a to 
například i díky zavedení evidence skoronehod, které mohou na pracovištích způsobit úraz či 
havárii, ale naštěstí nenastanou. Všechny nabyté zkušenosti a zpracovanou dokumentaci může 
právní subjekt dále využít jako základ pro zavedení integrovaného systému řízení. 

To vše získá právní subjekt zcela zdarma, bez placení jakýchkoliv poplatků. Navíc má možnost 
využívat bezplatné poradenství OIP v průběhu celého procesu přípravy a realizace programu, 
a to v souladu se zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Po letech fungování programu můžeme říci, že ocenění významně zlepšuje pověst svého 
držitele. Nelze ani opomenout, že účast v programu Bezpečný podnik je zcela dobrovolná, 
avšak právní subjekty se zavázaly plnit podmínky programem stanovené. V současné době ke 
dni 6. 9. 2019 se může platným osvědčením pyšnit celkem 79 právních subjektů, jejichž 
seznam je na webových stránkách SÚIP. 
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Výsledky 

• Změna strategie v problematice zdraví, kondice a psychické odolnosti v rezortu 
Ministerstva vnitra. 

• Optimalizace ozdravných pobytů pro příslušníky resortu Ministerstva vnitra formou 
zavedení pravidelných dvoudenních cvičení, přednášek o výživě a zdravém životním 
stylu, měření variability srdeční frekvence (MAX PULSE). 

• Zrealizováno více než 200 vzdělávacích programů s více než 2500 proškolenými 
účastníky s výbornou zpětnou vazbou příslušníků. 

• Prokazatelné zvýšení zájmu příslušníků o problematiku péče o vlastní zdraví, kondici 
a  psychickou odolnost. 

• Realizace metodiky 24/7 PROTOKOL (využití stavu FLOW a ZÓNA pro 
efektivnější pracovní, studijní a sportovní výsledky). 

• Pilotní ověření Optima testu, který umožňuje na základě moderních diagnostických 
metod (HRV / MAX PULSE, EEG / MUSE2 a NEXUS, pohybový test) otestovat 
kondici, psychickou odolnost nebo pohybové předpoklady příslušníků bezpečnostních 
sborů a vrcholových sportovců. 

• Úspěšná příprava 35 vrcholových sportovců na MS a OH v oblasti zvyšování fyzické 
a  psychické odolnosti. 

• Realizace kurzů Zdraví v kanceláři s OPTIMOU (zaměření na zdravotní cvičení do 
kanceláře, ergonomii v kanceláři a pomůcky zdravého sezení, relaxaci a zvládání 
stresu, koncentraci, všímavost a bdělou pozornost, funkční zdravotní cvičení, svalovou 
relaxaci a automasáž, regenerační metody a zdravý spánek). 

• OPTIMA je doporučená Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci EU-
OSHA a oceněná Ministerstvem práce a sociálních věcí jako nejlepší v ČR v oblasti 
péče o zdraví zaměstnanců (Správná praxe 2016 – 2017, Zdravé pracoviště pro 
všechny bez rozdílu věku). 

• Oddělení specializované metodiky reprezentovalo Českou Republiku ve Slovinsku, 
kde se zúčastnili dvou ročníků mezinárodní konference „Safe and Healthy 
Workplaces in the Police Force“, organizované slovinským Ministerstvem práce 
a Ministerstvem vnitra. Současně také představili projekt OPTIMA včetně instruktáže 
základních postupů na Policejním ředitelství Murska Sobota pro 60 příslušníků 
slovinské policie. 

• Metodika projektu OPTIMA se stala součástí projektu DETOXIKON („Minimalizace 
vlivu residuální kontaminace po nelegální výrobě narkotik na zdraví člověka“). 

Projekt DETOXIKON zvítězil v národní i evropské soutěži Cena za správnou praxi 
u  příležitosti celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2018 - 2019 na téma "Zdravé 
pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou", kterou organizuje EU-OSHA. 
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RIZIKA PRACOVNÍ EXPOZICE MIKRODÁVKOU 
METAMFETAMINU  

 

Karel Lehmert1, 2, 3, Nikola Hamplová1, Martin Röhrich2, Roman Štědrý2, Martin 
Zvonař2, Martin Doležal2, Kamil Polák2, 3 
1Odběrová laboratoř CBRNe – VAKOS XT 
2Odd. specializovaných metodik OPTIMA, Zařízení služeb MVČR 
3Centrum kognitivních studií, Ústav humanitních věd, Newton College 

 

Abstrakt  

Mikrodávkování je málo známý fenomén. Studie popisuje průběh výzkumných projektů 
zaměřených na různé aspekty dlouhodobé intoxikace ultramalými dávkami 
metamfetaminových par a jemného aerosolu z nelegálních varen v České republice. Postupy 
byly opakovaně testovány k zjištění a průkazu akutních a chronických symptomů fyzických 
i psychických stavů intoxikovaných osob. Kontaminační screening metamfetaminových varen 
poukázal na rozsah rozptylu metamfetaminových par a aerosolů včetně průkazu koncentrací 
ovlivňujících zdraví zasažených osob. 

Klíčová slova: metamfetamin, chronická expozice, zdravotní následky 

Abstract 

Microdosing is little known phenomenon of intoxication. The research study describes health 
effects of long-lasting intoxication by ultra-low doses of methamphetamine vapours and fine 
aerosol from illegal meth cook labs in the Czech Republic. Developed processes were several 
times operationally tested to recognize both chronic and acute intoxication symptoms of 
physical and mental state of intoxicated forensic operators, police officers and others. 
Contamination screening of the meth clan labs and dispersion of meth aerosol was completed, 
and important figures of concentrations and range cited. 

Keywords: methamphetamine, chronic exposition, health effects 

 

Teorie a praxe výroby metamfetaminu 

Metamfetamin a jeho výroba je globální problém, avšak v České republice dosahuje 
extrémních hodnot i v celosvětovém měřítku. Původně léčivá látka, masivně produkovaná 
v 30. a 40. letech zejména v Německu a Japonsku, byla pro své negativní účinky vyškrtnuta 
ze seznamu povolených léčiv (kromě USA) v roce 1959. Původní patent Temmler Werke byl 
založen na hydrogenaci 1-chloreferdrinhydrochloridu na (S)-metamfetamin v ethylalkoholu 
s platinovým katalyzátorem za zvýšeného tlaku. Později bylo registrováno více než 40 patentů 
přípravy, které český chemik Jan Malý formuloval do čtyř receptur pro domácí přípravu. 
Následné zjednodušení vedlo ke kodifikaci “české cesty” na bázi Ogatovy syntézy, kdy je 
použit červený fosfor a jod v prostředí kyseliny fosforečné s efedrinem či jeho deriváty jako 
prekurzory. Používány jsou i odlišné postupy, např. “moskevská cesta” (angl. “Red P”), kdy 
je efedrinový prekurzor redukován ve vodním prostředí při použití červeného fosforu a jodu. 
Oba technologické postupy se používají zejména ve střední Evropě, zatímco ostatní 
(originální Nagaiho syntéza používající kyselinu jodovodíkovou, vodíková redukce, 
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amoniaková redukce – Birchova reakce, Emdeho reakce, redukce kyselinou fosfornou atd.) 
jsou běžné v jiný částech světa. Oba nejčastější domácí postupy (“česká” a “moskevská” 
cesta) finálně produkují hydrochlorid metamfetaminu reakcí metamfetaminové báze 
s kyselinou chlorovodíkovou. Roztok se následně odpařuje a dochází ke krystalizaci 
hydrochloridu metamfetaminu. A zde je skryta podstata problému. 

Při zahřívání skleněných odparných nádob s vodným roztokem hydrochloridu metamfetaminu 
použití ventilátorů způsobuje masivní rozptyl par a jemných aerosolů metamfetaminu, které 
pronikají hluboko do stavebních konstrukcí i na velkou vzdálenost (i 130 metrů). 
Metamfetamin se rozpouští ve vodě až do poměru 1:1 a při odparu snadno krystalizuje. 
Částice o velikosti ≤ 2,5 µm jsou okem neviditelné, avšak při vstupu do dýchacích cest se 
rychle rozpouští. Jemné částice ≤ 0,1 µm prochází přes alveokapilární membránu v plicních 
sklípcích přímo do krevního oběhu. V průběhu 0,3 sekundy jsou plicním oběhem stále ještě 
v krystalické podobě transportovány do srdečního svalu a následně přepumpovány karotidami 
přímo do mozku. V průběhu dochází k rozpouštění krystalků a ty následně penetrují zejména 
III. mozkovou komoru, která není chráněná hematoencefalickou bariérou. Zde a v dalších 
mozkových okrscích (např. substantia nigra, frontální kortex apod.) ovlivňuje chemismus 
neurotransmiterů, zejména dopaminu, serotoninu, adrenalinu a noradrenalinu. Působení 
metamfetaminu na citlivé mozkové struktury je při inhalaci par a jemných aerosolů velice 
rychlá – někdy i řádech desítek sekund – a přetrvává řadu dní. 

Co je to vlastně „microdosing“ neboli mikrodávkování metamfetaminu? Jedná se o dávku 
nižší, než je dávka vyvolávající za běžných okolností reakci organismu. Typicky se jedná 
o dávku v řádu nanogramů, inhalovanou i po krátkou dobu (např. z rozvířeného prachu při 
prohlídce bytu). Neprojevuje se klasickým raušem, ale pouze zvýšením aktivity a výkonu, 
sníženou potřebou spánku, zrychlením reakcí a zostřením myšlení. Pro porovnání, cílený 
uživatel pervitinu kouřením inhaluje dávku ~50 mg či vyšší. Pokud však dojde i v jediném 
případě k překročení jednorázově návykové dávky 500 µg (Lehmert, Hrachovec, 2017), 
vytváří se psychická závislost propagovaná touhou po další dávce. 

Problém mikrokontaminace metamfetaminem se ukazuje jako relativně nový ve spojení 
s velkoobjemovými varnami. Zatímco malé komunitní varny kontaminují relativně malý 
prostor, střední a velké varny (objemově nebo produkcí) již obvykle používají nucenou 
ventilaci a tím se rozsah kontaminace výrazně zvětšuje. Aerosol a páry metamfetaminu jsou 
běžně větrány mimo varnu už jen pro bezpečnost a pohodlí vařičů, obvykle za užití domácích 
větráků nebo průmyslových ventilátorů při použití filtrační soustavy kondenzorů, absorpční 
uhlíkových a průmyslových filtrů. Ale při použití jakýchkoliv filtrů se stejně kontaminace 
dostane do okolí, byť až jednorázově při realizaci zákroku. V jednom případě varna 
produkující cca 100 kg metamfetaminu kontaminovala strop ve varné místnosti (s krystaly 
metamfetaminu viditelnými na omítce) hodnotou 516.178 ng/dm2 metamfetaminu. Sousední 
dům byl kontaminován v místnosti směrem k 18 m vzdálené varně do hodnoty 37.216 
ng/dm2. Absolutním rekordmanem je však zatím varna v obytném domě (6. NP) s hodnotami 
kontaminace 270.000 ng/dm2 metamfetaminu na povrchu a 16.507 ng/g omítky. Kontaminace 
metamfetaminem z této varny byla nalezena až ve vzdálenosti 127 m, kde i několik měsíců po 
uzavření varny bylo možné uvnitř budovy najít 225 ng/dm2 v místnosti vzdálené cca 120 m 
od zdroje a 825 ng/dm2 ve vzdálenosti 75 m. 

 

Fyziologie účinku metamfetaminu 

První objektivní účinky metamfetaminu na zdraví lze pozorovat krátce po intoxikaci (tj. ještě 
v průběhu zákroku), kdy dochází k enormnímu nárůstu tepové frekvence (i trojnásobek 
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Hořčíkovápníková pumpa má také vliv na srdeční frekvenci a krevní tlak, zejména systolický. 
Dopaminergní systém se pokouší omezit excitaci neuronů a přenos informací z oblasti 
thalamu do předních laloků. Tyto oblasti mozku jsou mikrodávkou metamfetaminu postiženy 
nejvíce –  a zároveň kontrolují významné funkce. Přední laloky jsou odpovědné za úmyslné 
chování a společně s dalšími oblastmi regulují pozornost, plánování a krátkodobou paměť 
společně s odměnově motivovaným chováním – potěšením, orgasmem, závislostí, agresí, 
strachem nebo placebo efektem. Tím se také demonstruje typické chování intoxikovaného 
člověka: zvýšená aktivita, potlačená únava, euforie, snížená chuť k jídlu a vliv na libido. 
Dlouhodobé užívání mikrodávek metamfetaminu vede až ke ztrátě libida a snížené až 
vymizené schopnosti dosažení orgasmu a ejakulace. 

 

Metodika 

V neznámém a potenciálně nebezpečném prostředí s vysokým výskytem psychoaktivních látek, 
prekurzorů a různých chemických látek a jejich směsí vznikajících jako produkty či 
meziprodukty výroby pracuje řada profesí. Řemeslníci přichází do bytových i nebytových 
prostor provádět opravy a rekonstrukce, pracovníci DDD se starají o čistotu, zaměstnanci 
bytové správy dochází jednotlivé byty kontrolovat, uklízeči denně víří prach v kancelářských 
prostorách – ti všichni a mnoho dalších jsou vystaveni pracovní expozici aerosolem 
metamfetaminu. Ovšem v první řadě jsou pracovníci bezpečnostních složek – policisté a celníci. 

Tato problematika je v současné době zkoumána dvěma projekty, kdy jeden je zaměřený na 
způsoby šíření a jeho omezení včetně dekontaminace prostor, a druhý je zaměřen na 
preventivní a proaktivní činnosti vedoucí k minimalizaci zdravotních následků působení 
psychoaktivních látek. Cílem studie v rámci projektu Detoxicon je vybrat a ověřit relevantní 
způsoby monitoringu biometrických veličin lidského těla, pomocí kterých by bylo možné 
identifikovat příznaky nebo konkrétní projevy intoxikace nebezpečnými látkami nebo vlivu 
residuální kontaminace po nelegální výrobě psychoaktivních látek na zdraví příslušníků 
bezpečnostních složek, kteří se s těmito látkami mohou při výkonu služby dostávat do styku. 
Současné praktické zkušenosti a výsledky zahraničních studií poukazují taktéž na rizika 
chronické intoxikace, subakutních dávek a senzibilizace mikrodávkami, které mohou zvláště 
u citlivých osob vyvolat intoxikaci obdobnou jako u uživatelů z drogové scény. 

Intoxikace mikrodávkami psychoaktivních látek se jen obtížně diagnostikuje konvenčními 
lékařskými postupy. Většinou se vlivy těchto látek na organismus projevují podle citlivosti 
jednotlivých kontaminovaných osob jako soubor nespecifických, špatně diagnostikovatelných 
obtíží, obvykle přisouzených skupině nespecifických civilizačních chorob. Bývají též 
klasifikovány podle specifických symptomů jako úplně jiné onemocnění. K diagnostice 
nespecifických symptomů jsou využity neinvazivní diagnostické metody, které umožňují 
pomocí relativně jednoduchých a snadno opakovatelných měření sledovat stav subjektů a na 
základě zpracování a vyhodnocení výsledků měření stanovit závěry a možné další postupy.  

BioFeedback je původně anglický, mezinárodně používaný termín pro biologickou zpětnou 
vazbu, která umožňuje sledování, kontrolu a přímou nebo nepřímou zpětnou vazbu pro řízení 
biologických funkcí v reálném čase. Vlastní princip metody se opírá o čistě vědecké způsoby 
sledování činností a projevů jednotlivých orgánů a částí lidského těla a jejich vzájemných 
souher – koherencí, které jsou lidskému tělu naprosto přirozené. V současné době je 
BioFeedback používán jak v diagnostické praxi, tak i k ke stimulaci činnosti určitých orgánů 
nebo částí těla a terapii řady obtíží, a to jak v oblasti vědy, výzkumu, vědecké medicíny, tak 
i alternativní medicíny. Měření, stimulace a trénink pomocí metody BioFeedback je 
neinvazivní a nemá v současnosti žádné známé vedlejší účinky a indikace. 
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V souvislosti s nejnovějšími vědeckými poznatky je možné BioFeedback technologie využít 
právě ke zkoumání řady nespecifických projevů chování těla a tělesných struktur.  S výhodou 
lze technologie použít především ke sledování vzájemných vazeb chování mozku a nervové 
soustavy, tělesných struktur, svalů, srdeční činnosti, dechové činnosti atd. Pomocí 
naměřených informací a analýzou diagnostických dat tak můžeme sledovat např. odezvy těla 
na signály mozku a zpětně odezvy mozku na chování například svalových nebo podkožních 
struktur, dechu, srdeční činnosti, funkčnost a výkonnost autonomní nervové soustavy apod. 

Metoda BioFeedbacku byla vhodně doplněna měřením odporu a přenosu řídících pulzů pro 
nervovou soustavu. Tato metoda se začala provádět začátkem 70. let minulého století při 
zdokonalení citlivosti přístrojů na měření mozkové aktivity, které umožnily snímat pulzy, 
přes které mozek komunikuje po nervové soustavě s celým tělem. Tyto pulzy jsou 
obousměrné.  Příkazové pulzy vydává mozek pro realizaci cílové reakce svalu, orgánu apod., 
a reakčními pulzy mozek zpětně přijímá zpětně informace vyhodnocující kvalitu plnění 
příkazu. Samotný pulz je nízkofrekvenčním elektrickým výbojem, jehož hodnotu lze změřit. 
Podle těchto měření můžeme zaznamenat intenzitu určité aktivity v daném nervu, a tudíž 
i v dané oblasti těla, a tak získat podklady pro analýzu citlivosti v dané oblasti těla. Protože 
nervové dráhy se vždy pojí s určitými orgány, zobrazí se poruchy těchto orgánů zpětně na 
odpovídajících reakčních liniích. Pokud máme k dispozici nervový systém zasažený 
psychoaktivní látkou, nervový systém vykazuje nestálost. 

 

Analýza a intepretace dat 

U sledované skupiny osob přicházející v rámci výkonu povolání do styku s mikrokontaminací 
psychoaktivních látek, jejich prekurzorů a vedlejších produktů, nebo které jsou dlouhodobě 
pod možným vlivem residuální kontaminace výše zmíněných látek, bylo v období 02/2018-
09/2019 prováděno měření a diagnostika s cílem ověřit použitý soubor měřících 
a diagnostických metod a stanovit souvislosti mezi sledovanými symptomatickými projevy 
a provedenými diagnostickými nálezy.  

Měřená data sledované skupiny osob byla následně porovnávána jak vzájemně mezi sebou, 
tak i s daty kontrolní skupiny zahrnující více jak 300 sledovaných subjektů různého pohlaví, 
věkového rozpětí a fyzické zdatnosti. 

Pro analýzu a interpretaci získaných diagnostických dat byl vytvořen matematický model, 
pomocí kterého je možné měřená data lépe interpretovat, eliminovat případné chyby měření 
a následně lépe sledovat požadované souvislosti mezi symptomatickými projevy 
a provedenými diagnostickými nálezy u jednotlivých sledovaných subjektů. Časový snímek 
diagnostických dat a měřených údajů sledovaného subjektu nebo sledované skupiny je pak 
interpretován matematicky pomocí takzvaného komplexního výkonového modelu. Pomocí 
nastaveného modelu porovnáváme konkrétní informace a data získaná měřením 
u sledovaného subjektu s daty standardů nebo norem stanovených pro jednotlivé sledované 
veličiny, u kterých je následně prováděna korekce vůči datům získaným od kontrolní skupiny 
osob. V rámci sledované skupiny byl zvláště sledován vybraný subjekt, u nějž byly sledovány 
výraznější symptomatické projevy a diagnostické příznaky stavu vzniklého mikrokontaminací 
nebezpečných psychoaktivních látek nebo různých chemických látek a jejich směsí. 
U sledovaného subjektu se objevovaly následující symptomatické projevy:  

• kolísání výkonnosti organismu od pocitu únavy po pocit nevyčerpatelnosti zdrojů, 

• svalový tonus přecházející v hypertonické kontrakce, 
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• krátkodobé výpadky a ztráty vědomí v souvislosti se křečovými stavy srdeční činnosti 
a krevního tlaku, 

• nestabilita srdečního rytmu, srdeční arytmie a kolísání krevního tlaku, 

• respirační nedostatečnost, 

• psychická nestabilita a vedoucí až k disociacím, 

• kolísání optické rekognice a snížená schopnosti orientace v prostoru. 

 

Rizika zdravotních následků 

V současnosti je nejzásadnější otázkou, zdali je možné škody způsobené metamfetaminem na 
nervové soustavě napravit či nikoliv. Odpověď je nejistá a lze kalkulovat pouze s nutností 
absolutní abstinence, neboť v průběhu vlivu metamfetaminu na mozek byl organismus 
ovlivněn jak biochemicky, tak fyziologicky. Mozek se přizpůsobil vyššímu stupni aktivity 
během chemické stimulace a zrychlení a znásobení biochemických reakcí bude potřebovat čas 
na návrat do normálních hodnot. Ale v principu lze očekávat úspěch. Z fyziologického 
pohledu už pravděpodobnost návratu k původním hodnotám nemusí být tak vysoká. Ačkoliv 
mikrodávka není takovým rizikem pro nervovou soustavu z důvodu buněčné smrti jako běžné 
„pouliční“ dávky, stále záleží na místě postižení. Pokud dojde k poškození nervových buněk 
mozku tam, kde lze toto poškození kompenzovat z jiných zdrojů, lze předpokládat možnost 
návratu k původnímu stavu v řádu měsíců. Pokud ale byly poškozeny specializované nervové 
buňky bez možnosti zastoupení, bude návrat k původnímu stavu obtížný či nemožný.  

Zatím byly identifikovány tři možné cesty poškození mozkové činnosti při dlouhodobém 
užívání metamfetaminu a není důvod předpokládat, že by neplatily i pro mikrodávky: 

• akutní změny výměny neurotransmiterů, 

• přeprogramování odměnového systému, 

• přímá buněčná smrt. 

Ve výše popsaném případě byly pozorovány první dva způsoby ovlivnění postiženého a lze 
proto očekávat i výskyt důvodu třetího, i když pravděpodobně v menší míře než u běžného 
uživatele gramových dávek metamfetaminu. 

Dlouhodobá expozice organismu metamfetaminem vede k přizpůsobení nervových přenašečů 
i receptorů. Protože právě tento systém přenosu informací uvnitř mozku je odpovědný za 
tvorbu nálad či emocí, chronické předráždění vede k popsaným symptomům jako je 
nespavost, deprese, podrážděnost, zlost, apatie, úzkost apod. Pro následnou terapii je 
podstatné, že metamfetamin nezasahuje neurony jako takové – ty zůstávají neporušené. 
Výrazným způsobem je však zasažen přenos informací mezi nimi. U některých postižených to 
trvá týdny, u jiných až 18 měsíců, než dojde k nápravě stavu (Buddy, Fogoros, 2018).  

Asi nejvýznamnější je poškození odměnového systému mozku, který se nachází ve 
frontálních lalocích, nucleus accumbens a ventrální tagmentalní oblasti. Chronická otrava 
metamfetaminem způsobuje nárůst hladiny cytokinů v mozku. Ty, kromě jiného, způsobují 
i nárůst počtu nervových synapsí v mozku. Platí přímá úměra – čím častěji metamfetamin 
působí na mozek, tím více cytokiny podporují vznik dalších synapsí, které přenášejí vzruchy 
zvýšené mozkové aktivity. Tyto změny zůstávají obvykle permanentní. Narušený odměnový 
systém je zodpovědný za sníženou sexualitu, problémy se soustředěním na pracovní nebo 
sportovní výkon, bažením po droze (cravingem) apod. To se po přerušení přísunu 
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metamfetaminu může projevit zvýšením touhy po náhradním uspokojení – touze po alkoholu, 
cukru, kofeinu, zvýšené sexualitě atd. Posledním významným následkem je přímá buněčná 
smrt v postižených oblastech mozku zodpovědných za sebekontrolu, zejména čelní lalok, 
nucleus caudatus a hipokampus. Poškození těchto oblastí se manifestuje zejména psychózami, 
schizofrenií až demencí u přímých „pouličních“ uživatelů gramových dávek. Bohužel tyto 
mozkové buňky nemají náhradu a jejich poškození je obvykle permanentní. U motivovaných 
postižených toto lze korigovat úmyslnou změnou vzorců chování při dobré spolupráci 
zejména s blízkými osobami, pokud budou postiženému ukazovat nové vzorce chování 
a pomáhat mu je fixovat. To si však vyžaduje obrovskou trpělivost z obou stran, která už však 
po tak dlouhé době intoxikace i následné terapie bývá obvykle vyčerpána. 

Epizody hypertonických kontrakcí u sledovaného subjektu vedly výzkumný tým ke 
kauzálnímu spojení s technikou Tension & Trauma Release Exercise, kdy skrz přirozený třes 
těla lze zklidnit předrážděný nervový systém a navodit opět vyváženost organismu. Tím lze 
efektivně eliminovat primární, fyzickou, fázi intoxikace. Jako vhodný způsob zpracování 
následné mentální fáze se ukázala hypnoterapie, kdy usnadněním komunikace mezi vědomím 
apodvědomým sledovaného subjektu došlo nejen k definitivnímu odstranění hypertonických 
epizod, ale i zlepšení psychického stavu. Následná medikace antipsychotiky v různých 
dávkách stabilizuje psychiku sledovaných subjektů, avšak o vyléčení se nedá v žádném 
případě mluvit. Vhodným fyzickým cvičením se podařilo u sledovaných subjektů stabilizovat 
tělesný stav, kdy v některých momentech docházelo k rozvoji nechutenství až neochoty 
přijímat potravu (metamfetamin je používán jako léčivo snižující chuť k jídlo) a zároveň 
masivnímu úbytku tělesné hmotnosti díky řadu dní přetrvávajícímu tremoru. Zároveň 
umožňovalo i stabilizaci psychiky nutností soustředit se na provedení jednotlivých cviků. 
V neposlední řadě se projevil i pozitivní vliv na celkovou detoxikaci organismu.  

Přirozený pohyb je nedílnou součástí všech fyziologických funkcí lidského organismu. 
Optimální činnost svalového aparátu pomáhá především krevnímu i lymfatickému oběhu 
a kvalitnímu trávení, resp. vylučování. Zvýšená fyzická zátěž navyšuje intenzitu metabolismu 
a tím i výměnu látek v těle. Prohlubuje se a zrychluje dýchání, narůstá tělesná teplota, a proto 
se výrazně zvyšuje pocení. Vhodný pohyb tedy intenzivně podporuje všechny přirozené 
očistné funkce lidského těla. 

Pro optimální činnost svalového aparátu lze jednoznačně doporučit funkční cvičení. Pro tělo 
správné pohyby, resp. cviky jsou dané funkční anatomií. Pro každodenní zdravotně kondiční 
cvičení se ukázal jako vhodný minimalistický program s využitím vlastní váhy a jednoduché 
zátěže v podobě malých činek nebo odporových gum. 

Z hlediska nápravy poškozených mozkových struktur je zajímavá studie katedry psychologie 
Centrem pro výzkum závislosti Temple University (2010), zaměřené na nápravu mozkových 
struktur u uživatelů běžných rekreačních drog (marihuana, MDMA, metamfetamin). 
Uživatelé metamfetaminu, abstinující 6 měsíců, vykazovali nízké skóre v motorických 
dovednostech, verbálním vyjadřování i psychologických testech ve srovnání s osobami, které 
nikdy metamfetamin nepožili. Po 12-17 měsících se jejich schopnosti zejména v oblasti 
motorické a verbální zlepšili na úroveň shodnou s referenční skupinou. Stále však byli 
vystaveni většímu riziku psychických obtíží v podobě depresí, apatie nebo agrese (NIDA, 
2013).  
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Závěr 

Můžeme tedy konstatovat, že schopnost nápravy škod na fyzickém i psychickém zdraví se liší 
případ od případu. U obdobného případu jako je výše uvedená případová studie lze v období 
6-12 měsíců od posledního významného kontaktu s metamfetaminem očekávat: 

• zlepšení aktivity neurotransmiterů v oblastech mozku odpovědných za vytváření 
osobnosti, 

• normalizace funkce neuroreceptorů a přenašečů, 

• zlepšování stavů deprese a podrážděnosti, 

• stabilizace emočních výkyvů a změn nálad, 

• zlepšení pozornosti a soustředění, 

• zlepšování stavů nočních můr a děsů, 

• zmírnění neuróz. 

Jako problém lze předpokládat porušení odměnového chování, zejména díky poškození 
fasciculus retroflexus a ventrální tegmentální oblasti. U konkrétního sledovaného subjektu lze 
sledovat volní procesy podporující neurogenezi a stimulaci postižených oblastí, kdy silná 
sebekontrola sledovaného subjektu drží postiženého dál od všech známých zdrojů 
psychoaktivních látek. Narušené centrum odměnového chování se však projevuje obtížně 
zvladatelným zvýšením aktivity v jiných oblastech.  

Závěrem lze říct, že jakkoliv perfektní je práce s osobními ochrannými prostředky, i jen 
nanogramy metamfetaminu mohou ovlivnit mozek přítomných ve vzdálenosti dosud 
považované za bezpečnou. Postupná senzibilizace přináší plíživé problémy, které si ovlivněný 
uvědomí, až když je pozdě. Proto je důležité omezit kontakt s psychoaktivními látkami na 
minimum (tj. max. 1x měsíčně) a dbát striktně na bezpečnost dopravy a skladování. Dokonce 
i nanodávky vyskytující se na oblečení nebo v prostředí uživatelů jsou vysoce rizikovým 
místem při dlouhodobém styku. 
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Abstrakt 

Podpora zdraví na pracovišti se stává nedílnou součástí každodenního pracovního života 
v celé řadě podniků. Prakticky se jedná zejména o prevenci poškození zdraví z práce, 
ozdravění výživy, zvyšování pohybové aktivity, zavádění nekuřáckých programů a programů 
na zvládání stresu. V České republice mají podniky možnost svou péči o zdraví svých 
zaměstnanců porovnat s jednotnými Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti a po 
úspěšném splnění podmínek soutěže „Podnik podporující zdraví“ získat ocenění na úrovni I., 
II. či III. stupně.  

Vzhledem k jedinečnému charakteru každého podniku, jeho firemní kultury a složení jeho 
pracovní populace, nelze sestavit konkrétní výčet náležitostí úspěšného programu podpory 
zdraví na pracovišti. Proto jsme vybrali alespoň dva konkrétní podniky, které se zúčastnily 
letošního ročníku soutěže „Podnik podporující zdraví“, jako příkladné modely dobré praxe. 
Přístup k zaměstnancům, podpoře jejich zdraví a volnočasových aktivit jim přináší jasné 
výsledky ve zvyšující se spokojenosti, snižující se fluktuaci, nemocnosti i pracovní 
úrazovosti. 

Klíčová slova: podpora zdraví na pracovišti, Podnik podporující zdraví, kritéria kvality 
podpory zdraví na pracovišti, příklady dobré praxe 

Abstrakt 

In many enterprises a workplace health promotion is becoming an integral part of everyday 
working life. In practice it means, chiefly, a prevention of health impairment from work, 
healthier nutrition, more physical activities, implementation of antismoking programs, stress 
management programs, and other such activities. In the Czech Republic the enterprises have 



Mezinárodní odborná konference „Nové trendy v BOZP a kvalita života 2019“ 

150/171 

an opportunity to compare their own care of employees´ health with uniform Quality Criteria 
of the Workplace Health Promotion, and after the successful completion of the contest 
requirements to be certified as a holder of the title Health Promoting Enterprise of the 1st, 2nd 
or the 3rd grade. Because every enterprise is unique in its character, company culture and 
workforce there is impossible to make a list of actions in workplace health promotion which 
would work successfully for each of them. That is the reason why we choose two examples of 
enterprises, models of good practice, which were certified as Health Promoting Enterprise this 
year. There are clear results of their care of employees, health promotion and leisure activities 
in increased work satisfaction, decreased employee turnover, sickness absence and number of 
work accidents. 

Keywords: health promotion at workplace, Health promoting enterprise, quality criteria of 
the workplace health promotion, examples of good practices 

 

Úvod 

Podpora zdraví na pracovišti je dobrovolná strategie doplňující zákonnou péči o zdraví 
zaměstnanců. Jejím cílem je rozvoj zdravého životního stylu, minimalizace všech 
pracovních i mimopracovních rizik, a tím optimalizace zdravotního stavu zaměstnanců. Tato 
strategie doplňuje péči o zdraví zaměstnanců v součinnosti s pracovnělékařskými službami, 
s péčí o pracovní prostředí a pracovní podmínky a s bezpečností práce.  

Kvalitní projekty podpory zdraví na pracovišti přinášejí zaměstnavatelům snížení fluktuace, 
krátkodobé nemocnosti, pracovní úrazovosti a zlepšení spokojenosti zaměstnanců. Pro 
samotné zaměstnance je důležitým přínosem zlepšení zdravotního stavu, snížení stresu, 
zvýšení spokojenosti s prací, apod. [1] 

Vzhledem k demografickým trendům, stárnutí pracovní populace a s tím souvisejícím 
nárůstem chronických/civilizačních onemocnění, narůstá důležitost podpory zdraví na 
pracovišti. Civilizační onemocnění způsobují celosvětově každý rok úmrtí až 41 milionů lidí, 
což odpovídá 71 % všech úmrtí na světě. V České republice mají civilizační onemocnění ještě 
větší podíl na celkové úmrtnosti než v globálním měřítku, v roce 2017 byla příčinou 89 % 
všech úmrtí u nás. [2,3] 

Jednotlivé aktivity v rámci programů podpory zdraví na pracovišti by měly být zaměřeny 
zejména na oblast zdravého životního stylu – racionální stravu, dostatečnou fyzickou aktivitu, 
nekouření a management stresu. Neboť za hlavní rizikové faktory chronických onemocnění 
v populaci jsou považovány právě kouření, nezdravý způsob stravování, nedostatečná fyzická 
aktivita (faktory životního stylu) a dále vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu 
v krvi, nadváha a diabetes mellitus (metabolické rizikové faktory). [4] Další důležitou oblastí 
zaměření aktivit podporujících zdraví na pracovišti je prevence poškození zdraví vyplývající 
z náplně práce a rehabilitace již vzniklých problémů. 

 

Soutěž „Podnik podporující zdraví“ 

V České republice mají podniky možnost svou péči o zdraví svých zaměstnanců porovnat 
s jednotnými Kritérii kvality podpory zdraví a po úspěšném splnění podmínek soutěže 
„Podnik podporující zdraví“ získat ocenění na úrovni I., II. či III. stupně.  

První ročník soutěže „Podnik podporující zdraví“ byl vyhlášen v roce 2005 v souladu 
s Usnesením vlády České republiky č. 1046, které bylo nazváno Dlouhodobý program 
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – zdraví pro všechny v 21. století. Tento 
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dokument, zvaný krátce Zdraví 21, ve své části 13 ukládá Ministerstvu zdravotnictví ČR, 
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a dalším organizacím spolupracovat na tvorbě 
projektu „Podnik podporující zdraví“ a na jeho zavádění do praxe v České republice. 

Každoročně od roku 2005 je hlavním hygienikem České republiky oficiálně vyhlašován nový 
ročník soutěže o titul „Podnik podporující zdraví“. Organizaci a vyhodnocování soutěže 
zajišťuje Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství. [5] 

Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti slouží nejenom k hodnocení projektů podpory 
zdraví na pracovišti, ale i jako pomoc již při jejich plánování. Tato kritéria jsou zpracována 
odděleně pro velké a pro malé a střední podniky. Kritéria hodnotící velké podniky jsou 
rozdělena do osmi sekcí, kritéria pro malé a střední podniky jsou jednodušší a skládají se ze 
tří sekcí. [6,7] 

Do roku 2019 proběhlo 15 ročníků soutěže (2005–2019), celkově se zapojilo již 76 podniků 
s více než 100 000 zaměstnanci.  Opakovaně se certifikuje 80 % těchto podniků (certifikát je 
vydáván na dobu 3 let). Souhrnně již bylo provedeno 191 auditů na pracovištích těchto 
podniků. V aktuálním ročníku (2019) proběhlo 23 auditů, z toho 18 firem se zúčastnilo 
soutěže opakovaně a 5 firem se přihlásilo poprvé. 

 

Příklady dobré praxe 

Vzhledem k jedinečnému charakteru každého podniku, jeho firemní kultury a složení jeho 
pracovní populace nelze sestavit konkrétní výčet náležitostí úspěšného programu podpory 
zdraví na pracovišti. Abychom názorně na konkrétních příkladech ukázali efektivní projekty 
podpory zdraví na pracovišti, vybrali jsme alespoň dva konkrétní podniky, které se zúčastnily 
letošního ročníku soutěže „Podnik podporující zdraví“ a jejichž přístup k zaměstnancům, 
podpoře jejich zdraví a volnočasových aktivit jim přináší jasné výsledky ve zvyšující se 
spokojenosti, snižující se fluktuaci, nemocnosti, pracovní úrazovosti. Jedná se o odlišné 
společnosti nejen velikostí, tj. počtem zaměstnanců, ale také svým zaměřením. 

 

1. Společnost zabývající se strategickým plánováním, nákupem médií a vyhodnocováním 
efektivity realizovaných aktivit 

Tato společnost se do soutěže „Podnik podporující zdraví“ přihlásila poprvé v letošním roce.  
Se svými 220 zaměstnanci byla hodnocena podle Kritérií kvality podpory zdraví na pracovišti 
pro malé a střední podniky a již napoprvé získala ocenění III. stupně (nejvyšší). 

Pracovníci společnosti mají k dispozici open space s opticky oddělenými částmi, odhlučněné 
prostory, soukromé telefonní budky, ergonomický nábytek (možnost výškově nastavitelných 
stolů pro práce ve stoje). Součástí prostor jsou také odpočinkové zóny, kuchyňky, posezení, 
ale také např. stolní fotbal. Vzhledem k tomu, že většina pracovní náplně probíhá na 
počítačích, nechala společnost do podlah zabudovat filtry pohlcující elektromagnetické záření.  

Ve společnosti je velmi podporována otevřená komunikace na pracovišti. Pravidelně dochází 
k hodnocení zaměstnanců se zpětnou vazbou, každý měsíc se uskutečňují celoagenturní 
porady. Vedoucí pracovníci jsou proškolováni v oblastech leadershipu, snaží se podporovat 
své podřízené, motivovat je a především vytvářet dobrou pracovní atmosféru. Ve společnosti 
je nabízena řada interních i externích školení a kurzů – technických i psychologických, 
některé musí být pro velký úspěch opakovány, např. individuální koučink, mindfulness, 
„Nevypusť duši“ – prevence syndromu vyhoření, apod. 
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Zaměstnanci mohou využít širokou nabídku možností ke sladění pracovního a rodinného 
života. Tyto výhody využívají zejména rodiče s malými dětmi. Společnost nabízí různé 
možnosti zkráceného úvazku či home office. Dětem zaměstnanců je zdarma nabízen dětský 
klub Baby Guru pro děti ve věku 1,5 – 6 let. V období prázdnin děti mohou zdarma využít 
nabídku příměstského tábora. Zároveň jsou pořádány akce pro děti v první a poslední den 
školního roku, Mikulášská besídka s dárky a představením Michala Nesvadby.  

Pro zaměstnance jsou pravidelně organizovány teambuildingové akce – zimní lyžařské 
výjezdy na hory, letní sportování u vody nebo v přírodě, vánoční večírek, Powerleague 
(sportovní a vědomostní soutěže). Společnost podporuje zájmové „kroužky/setkávání“ 
(Cestovatelský klub, Beauty studio), a další sportovní aktivity svých zaměstnanců – běžecké 
soutěže, volejbal, paddleboarding, lukostřelba, stolní tenis. Zájemci mají k dispozici 
zvýhodněnou Multisport kartu. Přímo v budově zaměstnavatele mají zaměstnanci dotovaná 
cvičení – jóga, pilates, kruhový trénink. V létě bývá pravidelně vyhlašována soutěž „Step by 
step“ – soutěž týmů, s minimálním denním počtem kroků 10 000/den a s odměnou pro vítěze. 
Podporována je rovněž jízda do práce na kole; zaměstnanci mají k dispozici místnost pro 
úschovu kol a sprchy na pracovišti. Všichni mají možnost 1-2x za měsíc využít 30 minutovou 
masáž přímo na pracovišti v pracovní době, v nejvytíženějším pracovním období i 1x za 
týden. K dispozici mají také plně hrazenou chiropraktickou péči pro případ léčby akutní 
bolesti. 

Ve spolupráci s majitelem budovy je pořádán Den zdraví, jehož součástí jsou nejrůznější 
zdravotní přednášky, workshopy, měření krevního tlaku, zraku, váhy, poradenství týkající se 
zdravé výživy. Zaměstnanci jsou také pravidelně proškolováni (i s praktickým nácvikem) 
v poskytování první pomoci.  

Společnost nezapomíná ani na podporu zdravého stravování. Každý den mají zaměstnanci 
k dispozici zdarma sezónní čerstvé ovoce. Společnost zajišťuje zdarma dovoz obědů 
z restaurací zaměřených na zdravý životní styl. Čtyřikrát do roka se konají tematicky 
zaměřené společné snídaně, do jejichž přípravy se zapojují sami zaměstnanci.  

Společnost již několik let podporuje Kojenecký ústav v Krči, a to jak finančně, tak osobně 
(Dětský den pro děti, podpora kanisterapie, úprava zahrady, hřiště, charitativní bazárek). 
V celé společnosti se používají ekologické přípravky, zaměstnanci jsou školeni 
v ekologickém chování (třídění odpadu, šetření elektrickou energií) tak, aby se společnost 
mohla zařadit mezi ekologicky šetrné firmy a být příkladem nejen pro ostatní, ale také pro 
vlastní zaměstnance.  

Pomocí kroků a aktivit, které společnost dělá a nabízí svým zaměstnancům, se jí daří udržovat 
míru fluktuace na nižších hodnotách, než je ve firmách tohoto charakteru běžné, nemocnost je 
nižší než 1 %, během posledních 3 let se postupně zvyšuje celková spokojenost zaměstnanců. 
Podíl finančních nákladů investovaných do podpory zdraví na pracovišti je na úrovni 2 % 
zisku firmy. 

 

2. Společnost vyrábějící cukrovinky 

Společnost se zúčastnila auditu poprvé v roce 2013, poté titul obhájila v roce 2016 a v roce 
2019. Při opakovaných auditech je vždy posuzována návaznost na předchozí projekty 
a aktivity, stejně jako Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti, v této společnosti ve 
variantě pro velké podniky - firma zaměstnává 500 zaměstnanců. 

Hlavní prioritou společnosti je vytváření bezpečného prostředí a podmínek pro zdraví 
a spokojenost zaměstnanců. Společnost si přeje, aby zdraví zaměstnanců bylo na konci 
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pracovního dne zachováno, ideálně, aby bylo ještě pevnější, než na jeho začátku. Zdravotní 
politika společnosti se řídí uceleným programem „Wellbeing and safety“ a „Mars Be Well –
  Tomorrow starts today“. Jakékoli omezení zdravotní způsobilosti, popř. rodinné/osobní 
důvody ve vztahu k práci jsou řešeny individuálně, firma hledá náhradní pracovní pozice 
(přesun z výroby do administrativy, úprava směn). Zaměstnanci v administrativě mají 
pružnou pracovní dobu s možností home office.  

Společnost finančně podporuje pracovní docházku bez nemocnosti (s přihlédnutím k přísným 
zdravotním požadavkům ve výrobě potravin), je vyplácena kvartálně a určena na podporu 
zdraví (sportovní aktivity, nákup v lékárně). Zaměření podpory zdraví na jednotlivá témata si 
zaměstnanci vybírají sami na základě dotazníků. Závodní ordinace (přítomnost sestry) nabízí 
zaměstnancům dohled a vyšetření v rámci prevence civilizačních chorob (měření cholesterolu, 
glykémie, CRP, měření krevního tlaku), očkování (chřipka, klíšťová encefalitida). Závodní 
ordinaci každoročně 2-3x navštíví dermatolog za účelem kontroly pigmentových znamének 
a změn na kůži (byly zachyceny i prekancerózní stavy). Z dalších odborníků je zván 
psycholog na podporu duševního zdraví, přední odborník na zdravou výživu Ing. Petr 
Havlíček, ženám je nabízena instruktáž samovyšetřování prsou.  

Společnost obměnila poskytovatele závodního stravování, zmodernizovala jídelnu, nabízí až 
10druhů salátů denně, v nabídce je více zdravých „FIT“ menu, více ryb. Zaměstnanci mají 
jednou týdně zeleninový salát a ovoce zdarma, v nabídce jsou i tematické stravovací týdny, 
každé 2 měsíce nabízí čerstvé sushi od specialisty. Došlo k výraznému zvýšení docházky 
zaměstnanců na obědy.  

Společnost se snaží vytvářet optimální ergonomické podmínky pro práci, došlo  k výrazné 
automatizaci výroby, zaměstnanci mají kvalitnější OOPP (výběr ze 3 druhů pracovní obuvi, 
bederní pásy, bandáže, vložky do bot). Zaměstnanci mohou využívat masáže, pedikúru, 
dentální hygienu (50 % hradí společnost). 

Na pracovišti se 2x týdně konají lekce pilates a jógy, zaměstnanci mají k dispozici volné 
vstupenky do bazénu, ve firmě je plně zařízená posilovna. Každoročně se společnost zapojuje 
do kampaně „Do práce na kole“, předplácí se tělocvična na beachvolejbal, podporují se 
charitativní sportovní akce, např. Běh pro Světlušku, Teribear, Avon pochod. Podpora 
nekuřáctví probíhá formou nabídky konzultací, žvýkaček, náplastí.  

Společnost podporuje a spolupracuje s Dětským domovem, základní i zvláštní školou, a to od 
výpomoci při úklidu, mytí oken až po financování.  

Krátkodobá nemocnost se v průměru se pohybuje okolo 1 %, nemoc z povolání byla uznána 
naposledy před 10 lety, v posledních 3 letech se stal pouze 1 pracovní úraz. 

 

Závěr 

Podpora zdraví na pracovišti je důležitým nástrojem v péči o zdraví zaměstnanců. Její 
potřebnost a přínos jsou dostatečně prokázány jak v oblasti zdravotní, tak finanční.  Nabývá 
na aktuálnosti i vzhledem k demografickým trendům stárnutí pracovní populace a nárůstu 
chronických onemocnění. Přístup k zaměstnancům a péče o jejich zdraví ve firmách, které 
získaly ocenění Podnik podporující zdraví, je na velmi vysoké úrovni a přináší jasné výsledky 
ve zvyšující se spokojenosti, klesající fluktuaci, nemocnosti i pracovní úrazovosti. Tyto firmy 
pak mohou působit jako příklady dobré praxe a své praktické zkušenosti předávat dalším 
podnikům. 
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Abstrakt 

Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze (NVL ÚČOV Praha) je 
technologický areál, do kterého je plánováno umožnit přístup veřejnosti. Většina technologií 
je ukryta pod povrchem, popřípadě v uzavřené budově. Činnosti související s provozem NVL 
ÚČOV Praha budou však probíhat i na povrchu, proto bylo zapotřebí provést hodnocení 
bezpečnosti návštěvníků. Pro vlastní hodnocení byla vyvinuta semikvantitativní metoda 
zohledňující typ zdrojů nebezpečí podle běžnosti jejich výskytu. 

Klíčová slova: bezpečnost návštěvníků, bezpečnost technologických celků, semikvantitativní 
analýza rizik 
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Abstract 

New water line of Central wastewater treatment plant in Prague (NVL ÚČOV Praha) is 
a technological area, where the public access is planned to. Technologies are mostly hidden 
under the surface or in a closed building. Activities related to operation of NVL ÚČOV Praha 
will also take place on the surface, so it was necessary to undertake  an evaluation of the 
safety of visitors. For this assessment was developed a semi-quantitative method that takes 
into account the type of hazard sources according to the frequency of their occurrence. 

Keywords: visitor safety, safety of technological units, semi-quantitative risk analysis  

 

Úvod 

Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze (NVL ÚČOV Praha) je areál 
umístěný v Praze na Císařském ostrově. Větší část areálu je umístěna pod povrchem, resp. 
pod pochozí zelenou střechou, popřípadě v budově. Většinu venkovní části je plánováno 
zpřístupnit veřejnosti. 

Na základě požadavků na zajištění bezpečnosti návštěvníků veřejně přístupné části areálu 
NVL ÚČOV Praha bylo potřeba vyvinout metodu, která by umožnila zhodnotit bezpečnost 
návštěvníků tohoto areálu. Proto byla využita kombinace několika metod využívaných pro 
identifikaci a ocenění rizik (např. brainstorming, What-If, BCEM, CARVER + SCHOCK 
a další, např. [1],[2],[3],[4],[5]). 

Pomocí navržené metody nebyly pro daný areál identifikovány zdroje nebezpečí, které by za 
standardních okolností a při dodržení opatření uvedených v předložených podkladech, 
představovaly pro návštěvníky veřejně přístupné části areálu NVL ÚČOV Praha nepřijatelné 
riziko. I přesto bylo identifikováno několik zdrojů nebezpečí, se kterými je potřeba podrobněji 
pracovat. Jde především o nebezpečí spojená se stáčecími místy, a dále pak o nebezpečí 
spojená s údržbou technologií a s manipulací techniky v prostorách veřejně přístupné části 
NVL ÚČOV Praha. Jako vysoce problematické pak lze označit stáčecí místo methanolu, 
a s ním související požárně nebezpečný prostor a zásady, které jsou uvedeny v příslušném 
předpise Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. (PVS). 

S ohledem na názornost metody jsou dále prezentována pouze hodnocení dvou zdrojů 
nebezpečí (kůrové filtry a nátok na biologickou část NVL ÚČOV Praha). 

 

Semikvantitativní metoda analýzy rizik 

V první řadě bylo zapotřebí identifikovat zdroje nebezpečí. Ty jsou identifikovány na 
základě: 

• řízené exkurze vybraného vzorku budoucích návštěvníků areálu, příklad tabulky 
určené pro respondenty v rámci řízené exkurze je následující: 
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Vybrané skupiny osob:  
1 - dítě v kočárku 
2 - dítě předškolního věku 
3 - dítě na prvním stupni základní školy 
4 - dítě na druhém stupni základní školy 
5 - návštěvník do 18 let věku 

6 - návštěvník do 26 let věku 
7 - návštěvník do 65 let věku 
8 - návštěvník nad 65 let věku 
9 - osoba s omezeným způsobem pohybu 
a orientace 

Číselné označení 
zdroje nebezpečí 
v mapě 

Popis zdroje nebezpečí Čísla kategorií 
ohrožených 
osob 

 
 
 
 

  

Tab. č. 1: Příklad zápisového archu určeného pro respondenty 

• odborné exkurze; 

• studiem předložené dokumentace [6],[7],[8],[9],[10],[11],[12]. 

V rámci řízené exkurze měli respondenti za úkol identifikovat zdroje nebezpečí, které mohou 
ovlivnit následující skupiny osob: 

• dítě v kočárku, 

• dítě předškolního věku, 

• dítě na prvním stupni základní školy, 

• dítě na druhém stupni základní školy, 

• návštěvník do 18 let věku, 

• návštěvník do 26 let věku, 

• návštěvník do 65 let věku, 

• návštěvník nad 65 let věku, 

• osoba s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Identifikované zdroje nebezpečí byly následně seskupeny do skupin nebezpečí s obdobnou 
charakteristikou a dále analyzovány. Příkladem seskupených zdrojů nebezpečí jsou například 
pozemní komunikace, studny nebo jednotlivé vyústi vzduchotechniky apod., kterých je 
v analyzovaném prostoru vícero, avšak u všech bylo identifikováno obdobné nebezpečí. 

Takto seskupené zdroje nebezpečí byly podrobněji analyzovány. Pro všechny skupiny byla 
sestavena hodnotící tabulka (viz příklad dále). Každý případ byl popsán a zároveň bylo 
provedeno slovní hodnocení. Současně byl navržen způsob snížení možného rizika. 

Hodnotící tabulka obsahuje: 

• označení zdroje nebezpečí; 

• určení běžnosti výskytu zdroje nebezpečí; 

• ohrožené skupiny osob; 

• typ nebezpečí (fyzikální, chemické, biologické); 

• možnou míru dopadu nebezpečí; 
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• dostupnost zdroje nebezpečí. 

V hodnotící tabulce byl použit následující klíč: 

• Označení zdroje nebezpečí; běžnost výskytu nebezpečí: 

o číselné označení 

o běžnost výskytu je dána barvou (zde šrafou): 

  běžné prostředí 
  průmyslové/technologické prostředí 

• Možná míra dopadu nebezpečí: 

o možná míra dopadu nebezpečí je dána barvou (zde šrafou): 

  mírné poškození 
  poškození s nutností lékařského ošetření 
  závažné poškození (pobyt v nemocnici, fatální poškození) 

• Dostupnost zdroje nebezpečí: 

o dostupnost zdroje nebezpečí je dána číselným označením: 

4 bez bariéry 
3 nutno překonat mírnou bariéru 
2 nutno překonat obtížnou bariéru 
1 téměř nemožný přístup 

 

Označení zdroje nebezpečí; výskyt x 

ohrožená skupina 
nebezpečí 
fyzikální chemické biologické 

dítě v kočárku    
dítě předškolního věku    
dítě na prvním stupni základní školy 4   
dítě na druhém stupni základní školy 3   
návštěvník do 18 let věku 2   
návštěvník do 26 let věku    
návštěvník do 65 let věku    
návštěvník nad 65 let věku    
osoba s omezenou schopností pohybu a orientace    

Tab. č. 2: Modelová hodnotící tabulka identifikovaného zdroje či skupiny zdrojů nebezpečí 

 

Pro jednoduchost tabulka uvádí, že: 

• jedná se o nebezpečí identifikované pod číslem x; 

• jedná se o nebezpečí související s průmyslovým či technologickým prostředím; 

• jedná se o nebezpečí fyzikální, chemické ani biologické nebezpečí nebylo 
identifikováno; 
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Vyhodnocení 

Základní hodnocení je uvedeno v následující tabulce. 

 

Označení zdroje nebezpečí; výskyt 10  

ohrožená skupina 
nebezpečí 
fyzikální chemické biologické 

dítě v kočárku    
dítě předškolního věku    
dítě na prvním stupni základní školy 2 2 2 
dítě na druhém stupni základní školy 2 2 2 
návštěvník do 18 let věku 2 2 2 
návštěvník do 26 let věku 2 2 2 
návštěvník do 65 let věku 2 2 2 
návštěvník nad 65 let věku    
osoba s omezenou schopností pohybu a orientace    

Tab. č. 3: Kůrové filtry 

 

V rámci tohoto nebezpečí je největší problém pád z výšky a inhalace čpavku, sirovodíku 
a  kontaminace patogenními mikroorganismy. 

Toto nebezpečí lze vnímat jako nebezpečí běžně se vyskytující, tak i jako nebezpečí 
související s průmyslovým či technologickým prostředím. 

Jako na běžné nebezpečí je na to možné pohlížet z pohledu toho, že některé skupiny 
ohrožených osob na obvodové zdi kůrových filtrů mohou vylézt (obtížná bariéra). V takovém 
případě hrozí například pád z výšky, který není v městském prostředí nikterak nestandardní, 
viz například některé běžné menší objekty výustí vzduchotechniky metra, které se vyskytují 
na mnoha místech Prahy. 

Při případném pádu z výšky cca 3 m (část zdi kůrového filtru regenerace) lze očekávat 
především poškození s nutností lékařského ošetření. Fatální poškození sice vyloučit nelze, 
avšak ve většině případů není očekáváno. I tak je potřeba upozornit, že ohroženější skupinou 
jsou zde především děti docházející na základní školu. 

Jako na nebezpečí související s průmyslovým či technologickým prostředím je na to možné 
pohlížet z pohledu pohybu a inhalace v atmosféře s přítomností škodlivých látek (amoniak, 
sirovodík) v prostoru kůrového lože a manipulace s biomateriálem (kůra s mikroorganismy). 

V případě nebezpečí souvisejícího s pádem návštěvníka z výšky je potřeba upozornit, že 
hodnocení možných následků je spojeno s fyzickou kondicí osob, které by případně na zdi 
kůrového filtru vyšplhaly. S ohledem na to, že by se ke šplhání odhodlali pravděpodobně jen 
zdatní jedinci (potvrzeno i v rámci provedeného terénního šetření s respondenty), lze 
předpokládat, že uvedené hodnocení je vysoce konzervativní. I v tomto případě tak lze 
očekávat až poškození s nutností lékařského ošetření. Fatální poškození sice vyloučit nelze, 
avšak ve většině případů není očekáváno. 

V případě nebezpečí chemické kontaminace návštěvníka po "pobytu" v atmosféře v prostoru 
kůrového lože nelze vyloučit mírné poškození. Důvodem je především to, že 
v atmosféře  v prostoru kůrového lože mohou být přítomny zbytkové koncentrace 
nebezpečných chemických látek (amoniak, sirovodík). Tyto koncentrace však z podstaty 



Mezinár

162/171

technolo
pro PEL
resp. jak
v odchá
prostoru

V přípa
vyloučit
patologi
vyžaduj

Podněty

• P

 

Nátok 

Základ

Nadzem
severoz
tohoto o
vstup m
Celá ho
po vnitř

 

 

rodní odbor

1 

ogie jsou vž
L a NPK-P.
k plyne z po

ázejícím vz
u kůrového 

adě nebezpe
t mírné poš
ické mikroo
je překonat 

y k opatřen

Pro daný zd

k na biolog

ní popis 

mní objekt 
ápadního ro
objektu. Vs

možný. Na h
orní část je 
řní rošt nad 

Obr. č.

rná konferen

ždy na vstup
 Na výstupu
opisu reakc
duchu nebu
filtru vyžad

ečí biologick
škození. Dů
organismy. 
obtížnou ba

ní 

droj nebezp

gickou čá

nátoku n
ohu podzem
stup do nát
horní část n
oplocena. V
nátokem je

. 4: Nátok na

 

nce „Nové t

pu do kůrov
u z kůrovýc

ce uvnitř ků
udou téměř
duje překon

ké kontamin
ůvodem je p

Zároveň je
ariéru. 

ečí nebyla n

st NVL Ú

na biologic
mní částí N
oku je stan
átoku je pří

Výška objek
cca 4 m, do

 biologickou 

trendy v BO

vého filtru n
ch filtrů pak
ůrových filtr
ř vyskytov

nat obtížnou

nace návště
především to
e podstatné

navržena žá

ÚČOV Pra

ckou část 
NVL ÚČOV
ndardně uza
ístup pomoc
ktu je cca 1
o kterého je

část NVL ÚČ

OZP a kvali

nižší, než ja
k budou tyto
rů (viz výše
at. Zároveň

u bariéru. 

ěvníka po "
o, že v kůro
é, že přístu

ádná opatřen

aha 

NVL ÚČ
V Praha. Vs
amčen, v do
cí žebříku a

1,5 m nad te
e možné se p

ČOV Praha. (

ta života 20

aké jsou kon
o koncentra
e) se amoni
ň je podsta

osahání" fil
ovém loži m
p do prosto

ní. 

ČOV Praha
stup do náto
obě terénníh
a přes volně
erénem. Vý
po otevření 

(foto: VÚBP,

019“ 

ncentrace st
ace vždy ješ
ak ani sirov

atné, že pří

ltrační nápl
mohou být p
oru kůrovéh

a je situo
oku je z ho
ho šetření v
ě otevřenou
ýška od hor

propadnou

 
, v. v. i.) 

tanovené 
ště nižší, 
vodík již 
ístup do 

lně nelze 
přítomny 
ho filtru 

ován do 
orní části 
však byl 

u branku. 
rní hrany 
ut. 



Mezinárodní odborná konference „Nové trendy v BOZP a kvalita života 2019“ 

163/171 

Vyhodnocení 

Základní hodnocení je uvedeno v následující tabulce. 

 

Označení zdroje nebezpečí; výskyt 15  

ohrožená skupina 
nebezpečí 
fyzikální chemické biologické57

dítě v kočárku    
dítě předškolního věku 1/2(3)   
dítě na prvním stupni základní školy 1/2/(3)   
dítě na druhém stupni základní školy 1/2(3)   
návštěvník do 18 let věku 1/2(3)   
návštěvník do 26 let věku 1/2(3)   
návštěvník do 65 let věku 1/2(3)   
návštěvník nad 65 let věku    
osoba s omezenou schopností pohybu a orientace    

Tab. č. 4: Nátok na biologickou část NVL ÚČOV Praha 

 

Jedná se o nebezpečí, které lze považovat za nebezpečí běžné, popřípadě související 
s průmyslovým či technologickým prostředím (v případě nebezpečí biologického), a to 
především v souvislosti s možností volného vstupu/propadu přímo nad prostor nátoku 
splaškové vody. Volný přístup (nezabezpečený poklop) byl zaznamenán v době terénního 
šetření. V této souvislosti lze očekávat až poškození s nutností lékařského ošetření, při 
nešťastném způsobu pádu pak až ošetření s nutností pobytu v nemocnici. Tento případ je však 
málo pravděpodobný a týká se především skupiny dětí na základní škole. Fatální následky 
taktéž nelze vyloučit. Za normálních okolností je vstup do prostoru strojovny VZT velmi 
obtížný. 

V současnosti zde přímo nehrozí nebezpečí chemická ani biologická (viz poznámka pod 
čarou). 

Podněty k opatření 

• Dořešit systém zákazu vstupu do prostoru nátoku na biologickou část NVL ÚČOV 
Praha, včetně monitoringu případné přítomnosti osob uvnitř nátoku. 

 

Diskuse a závěr 

V rámci terénního šetření s respondenty, kteří představovali budoucí návštěvníky, a v rámci 
odborné exkurze a studií dokumentace NVL ÚČOV Praha bylo identifikováno celkem 
32 zdrojů nebezpečí. Zde byly prezentovány výsledky dvou zdrojů nebezpečí. 

Provedené práce prokázaly, že navržená metoda je funkční a použitelná pro obdobné druhy 
technologických celků. I tak je potřeba mít stále na paměti, že tento způsob hodnocení není 
možné používat jako jediný rozhodovací nástroj. Vždy je potřeba zohlednit reálnou situaci. 
V rámci technologických celků obdobného charakteru se to týká například stáčecích míst 

                                                 
57 Biologické riziko není v podstatě uvažováno. V případě, kdy se návštěvník propadne až na rošt nad nátokem, 
je od splaškové vody stále oddělen. Zároveň se předpokládá, že bude takovýto vpád zaznamenán na velínu. 
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chemických látek, popřípadě zde prezentovaných kůrových filtrů či nátoku na biologickou 
část NVL ÚČOV Praha. 

Pomocí výše popsané metody nebyly pro hodnocený areál identifikovány zdroje nebezpečí, 
které by za standardních okolností a při dodržení opatření uvedených v předložených 
podkladech, představovaly pro návštěvníky veřejně přístupné části areálu NVL ÚČOV Praha 
nepřijatelné riziko. I přesto bylo identifikováno několik zdrojů nebezpečí, se kterými je 
potřeba podrobněji pracovat. Jde především o nebezpečí spojená se stáčecími místy, a dále 
pak o nebezpečí spojená s údržbou technologií a s manipulací techniky v prostorách veřejně 
přístupné části NVL ÚČOV Praha58. 

V těchto případech je potřeba, aby zaměstnavatel striktně dohlížel na dodržování zásad 
stanovených v provozních předpisech a na dodržování zásad stanovených v právních 
a ostatních předpisech souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP). 

V rámci použité metody, založené jak na hodnocení odborném, které vychází především z dat 
získaných v rámci odborné exkurze a ze studia dokumentace hodnoceného areálu, tak na 
hodnocení vybraného vzorku budoucích návštěvníků areálu, dospělo hodnocení u obou 
skupin hodnotitelů ke stejným závěrům. 

Ve zde uvedených případech byly zdroje nebezpečí identifikovány jak budoucími 
návštěvníky, tak odborníky. Budoucí návštěvníci zároveň identifikovali obdobné následky 
a doporučovali podobná opatření. 

Zároveň je však potřeba upozornit, že prezentovaná metoda je založena na předpokladu 
běžného a očekávatelného způsobu chování, a to jak návštěvníků, tak obsluhy, popřípadě 
dalších osob, které se s vědomím provozovatele podílejí na pracích na technologii související 
s provozem NVL ÚČOV Praha. V případě havarijních stavů, jak v technologii, tak související 
například s povodněmi či jinými stavy je předpokládáno dodržování postupů uvedených ve 
vnitřních předpisech, popřípadě v dalších řídících dokumentech (např. povodňový plán Prahy). 

Například stav související s nefunkčností kůrového filtru a s uvolňováním toxických plynů 
zde není zvažován. Tato situace by znamenala nefunkčnost technologie. I zde však stále platí, 
že by nebyly očekávány stavy přímo ohrožující lidské zdraví (viz maximální možné 
koncentrace látek uvolňujících se do ovzduší z technologie). 
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CHCETE VĚDĚT VÍC O BOZP? - PŘEHLED A STRUČNÁ 
CHARAKTERISTIKA INFORMAČNÍCH A ZNALOSTNÍCH 
ZDROJŮ Z OBLASTI PREVENCE RIZIK A BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Veronika Měrková1, Jiřina Ulmanová1 
1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 

 

Abstrakt 

Cílem tohoto příspěvku je představit informační a znalostní systémy, které vytváří 
a provozuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Většina z níže uvedených systémů 
vznikla v rámci výzkumné činnosti a následně se rozvíjela a inovovala podle aktuálních 
trendů v oblasti ICT a potřeb uživatelů. 

Klíčová slova: informační zdroje, informační systémy, znalostní systémy, bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci, prevence rizik, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 

Abstract 

The aim of this paper is to introduce the information and knowledge systems created and 
operated by Occupational Safety Research Institute. Most of these systems listed below have 
been developed as part of research activities and have subsequently developed and innovated 
in line with current ICT trends and user needs. 
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• Nemoci z povolání - statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení 
nemocí z povolání hlášených do Národního zdravotního registru nemocí z povolání; 

• Studie a analýzy v BOZP - inspirativní tuzemské a zahraniční materiály analyzující 
různé aspekty BOZP; 

• Národní politika BOZP - strategické cíle, koncepce a materiály v oblasti BOZP 
v politice České republiky, národní politiky, národní akční programy apod.; 

• Evropské strategie BOZP - rámcové strategie EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a další evropské materiály; 

• Encyklopedie BOZP; 

• SAFE - digitální archiv BOZP; 

 

Úroveň pro odbornou veřejnost 

• BOZP obecně - povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, zákonné povinnosti 
účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, osoby zajišťující BOZP na pracovišti, 
školení BOZP; 

• Řízení BOZP - řízení BOZP na podnikové úrovni, systémy řízení BOZP; 

• Prevence rizik - rizika a nebezpečí, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, osobní 
ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní značení, mimořádné události; 

• Ochrana zdraví - nemoci z povolání, pracovní úrazy, hygiena práce, kategorizace 
prací, pracovnělékařská péče; 

• Pracovní podmínky - pracovní doba, specifické skupiny zaměstnanců (mladí 
pracovníci, starší pracovníci, ženy, zdravotně postižení pracovníci, cizinci), agenturní 
zaměstnávání; 

• Pracovní prostředí - rizikové faktory, průmyslová odvětví, ergonomie, průmysl 4.0; 

• Bezpečnost technických zařízení - bezpečnost strojů a zařízení, vyhrazená technická 
zařízení, nářadí; 

• Inspekce práce - kompetence orgánů, poznatky z kontrol; 

• Požární ochrana - dokumentace a školení v PO, státní požární dozor. 

Dále jsou v ZSBOZP dostupné užitečné informace typu: 

• Právní předpisy ČR a EU - zde jsou k dispozici právní předpisy, které se vztahují 
k  problematice BOZP; uživatel se po rozkliknutí dostane do digitálního archivu 
SAFE, kde si může dle různých parametrů vyhledávat; 

• Kalendář akcí - přehled konaných akcí typu konference, semináře, výstavy, veletrhy 
apod.; 

• Publikace ke stažení - publikace a materiály vydané VÚBP, nebo publikace volně 
dostupné na internetu; 

• Terminologie- abecední přehled odborných termínů se stručnou definicí; 

• Formuláře - aktivní elektronické formuláře použitelné v oblasti BOZP (hlášení úrazů, 
nemocí z povolání apod.); 
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