
Při dlouhodobém sledování sta�s�k týkajících se úrazovos� a nemocnos� v jednotlivých
regionech ČR, které poskytuje každoročně Český sta�s�cký úřad, je možné vypozorovat, že
některé regiony si vedou opakovaně a dlouhodobě hůře než regiony jiné. Ukazuje se, že rozdíly
v úrazovos� a nemocnos� jsou v těchto regionech až dvojnásobné opro� celorepublikovému
průměru. Nabízí se proto otázka, co může být příčinou tohoto jevu a jak je možné takovou
situaci ovlivnit a zlepšit.
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Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovos� a nemocnos�
vČR–příčiny amožnos�prevence

Úvod

Ze zjištěných skutečnos� a z vybraných datových podkladů byly zpracovány komplexní případové
studie pracovní úrazovos� v dotčených regionech Jihočeského a Plzeňského kraje. Jejich cílem
bylo přinést konkrétní poznatky z podnikové praxe, na jejichž základě je možné iden�fikovat
a zmapovat hlavní příčiny a okolnos� zvýšené pracovní úrazovos� se zaměřením na konkrétní
příčiny úrazů v rizikových odvětvích a také nas�nit podmínky, za jakých podniky a jejich
zaměstnanci v těchto okresech pracují a jakým výzvám čelí. Na základě zjištěných skutečnos�
a závěrů byl zpracován návrh možnos� prevence a příslušných opatření pro kri�cké regiony v ČR,
které přinesou zlepšení úrovně bezpečnos� a ochrany zdraví nejen v rizikových odvětvích, ale
pomohou danou situaci v regionech pozi�vně ovlivnit. Vybrané hodnoty ukazatelů pracovní
neschopnos�, úrazovos� a nemocnos�, které byly podkladem pro zpracování
projektu, a výběr regionů byly graficky zpracovány do podoby mapové
vizualizace, která přehledně zobrazuje regionální odlišnos�, rozložení
a trendy napříč regiony České republiky.

V průběhu řešení výzkumného úkolu bylo provedeno komplexní mapování datových zdrojů, které
tema�cky souvisí s oblas� zdravotního stavu obyvatelstva, nemocnos�, úrazovos� a pracovní
úrazovos� a se sta�s�kami dočasné pracovní neschopnos�. Dále byly vyhledávány zdroje dat
související se sociálními okruhy skladby obyvatelstva, zaměstnanos� a nezaměstnanos�,
s organizačními sta�s�kami, jako je odvětvová skladba hospodářství, počty zaměstnanců a počty
ekonomických subjektů podle odvětví. V neposlední řadě byla mapována data týkající se nemocí
z povolání, invalidity a diagnóz.

Hlavní zdroje relevantních dat a informací byly iden�fikovány zejména jako zdroje pocházející
z dostupných veřejně publikovaných dat těchto ins�tucí: Český sta�s�cký úřad (ČSÚ), Ústav
zdravotnických informací a sta�s�ky ČR (dále ÚZIS), Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
a Státní zdravotní ústav (SZÚ).

JosefSenčík–MarcelaVáchová–Mar�nViktora– IvetaMlezivová–LenkaSvobodová
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Hlavní poznatky z výzkumu

https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu/?id=21
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Při mapování zejména veřejně dostupných zdrojů dat se ukázalo, že hlavním kritériem pro informační základnu tohoto
projektu je dostupnost dat v detailním členění po jednotlivých okresech České republiky. Bylo zjištěno, že převážná většina
veřejných dat je k dispozici v členění pouze do úrovně jednotlivých krajů ČR. Krajová data však nejsou pro potřeby podrobné
analýzy regionů v mnoha případech dostačující. Jednotlivé okresy se v rámci krajů ve svých ukazatelích významně odlišují,
mají různé hospodářské a sociální podmínky a velkou roli hraje i jejich odlišná poloha v rámci jednotlivých krajů i celé ČR.

Mapové zobrazení hlavních ukazatelů nemocnos� a úrazovos� obyvatelstva v detailním pohledu na jednotlivé okresy ČR.
Ukazatele jsou přepočítány na průměrné hodnoty za celé sledované období let 2013–2019, a pos�hují tak reálnou situaci
za uvedené delší časové rozpě�.

Mapa zobrazuje rozložení rela�vní četnos� pracovních úrazů na 100 nemocensky pojištěných osob za rok v okresech ČR.
Okresy s nejtmavším zabarvením vykazují nejvyšší hodnoty pracovní úrazovos�. V tomto případě okresy Tábor, Český
Krumlov a Klatovy dosahují jako jediné hodnot četnos� vyšší než 2 úrazy na 100 nemocensky pojištěných, a jsou tak
nejrizikovější v České republice.

Mapa zobrazuje rozložení relativní četnosti ostatních úrazů (dle terminologie ČSÚ) na 100 nemocensky pojištěných osob za
rok v okresech ČR. Četnost ostatních úrazů je v průměru 2-3krát vyšší než četnost pracovních úrazů, nejvyšší hodnoty
překračují 4,2 úrazů na 100 nemocensky pojištěných osob. Okresy Tábor, Český Krumlov a Klatovy dosahují v rámci ČR opět
vyšších hodnot i v ostatní úrazovosti. Okres Český Krumlov se řadí k okresům s hodnotou nejvyšší. Trend vyšší úrazovosti je
patrný v celé části jihozápadního území ČR.
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Mapa zobrazuje rozložení relativní četnosti nemocí na 100 nemocensky pojištěných osob za rok v okresech ČR. Nejvyšší
hodnoty četnosti nemocí překračují 40 případů na 100 nemocensky pojištěných osob za rok, neboli přes 40 % zaměstnanců
v daném roce bylo v pracovní neschopnosti kvůli onemocnění. Zvýšenou nemocnost lze pozorovat v jihozápadní a severní
části území ČR. Okresy Tábor a Klatovy mají zvýšené hodnoty nemocnosti, okres Český Krumlov se pohybuje v průměru ČR.

Mapa zobrazuje rozložení průměrného počtu dnů připadajících na 1 případ pracovní neschopnosti pro pracovní úraz
v okresech ČR. Z mapy je patrná vyšší délka pracovní neschopnosti v oblastech, kde dochází častěji k závažným pracovním
úrazům – např. důlní činnost na Ostravsku a Karvinsku nebo chemický průmysl na severu Čech. Okresy Tábor a Český
Krumlov se pohybují v nižších hodnotách, okres Klatovy je na úrovni republikového průměru.

Mapa zobrazuje rozložení průměrného počtu dnů připadajících na 1 případ pracovní neschopnosti pro ostatní úrazy
v okresech ČR. Délka pracovní neschopnosti pro ostatní úrazy je vyšší v podobných regionech, jako je tomu u pracovních
úrazů. Sledované okresy na jihu a jihozápadě Čech dosahují průměrných hodnot (Klatovy, Tábor), v okrese Český Krumlov
jsou hodnoty zvýšené.
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Mapa zobrazuje rozložení průměrného počtu dnů připadajících na 1 případ pracovní neschopnosti pro nemoc v okresech
ČR. Délka pracovní neschopnosti pro nemoc se i zde v některých regionech kryje s delší pracovní neschopností pro úrazy
(severní Morava, severní Čechy). Některé regiony tedy vykazují obecnější trend delší pracovní neschopnosti. Sledované
okresy Tábor, Klatovy a Český Krumlov se pohybují v průměrných hodnotách.
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Souhrnná výzkumná zpráva k dané problema�ce

Souhrnná výzkumná zpráva iden�fikovala v České republice regiony s dlouhodobě zvýšenou mírou úrazovos� a pro
nejrizikovější obory a činnos� byly navrženy zásady prevence vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečnos� a ochrany zdraví při
práci a definovány požadavky na opatření ke zlepšení této situace obecně.

Odborný recenzovaný článek Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovos� a nemocnos� v ČR

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

Odborný recenzovaný článek Analýza pracovní úrazovos� vybraných podniků jihočeského regionu

Byly podrobně analyzovány údaje o pracovní úrazovos� zaměstnanců v regionech ČR a na základě této analýzy byly
iden�fikovány jako nejrizikovější dva regiony v Jihočeském kraji – okres Český Krumlov a okres Tábor. V těchto regionech
byly dále vy�povány podniky, které v dlouhodobém sledování za období let 2013–2019 vykazovaly nejvyšší četnost
pracovních úrazů v přepočtu na počet svých zaměstnanců. Převážná většina spadala to kategorie malých a středních
podniků. V dalším kroku byly podrobně analyzovány druhy pracovních úrazů a podmínky, za kterých k těmto úrazům
docházelo.

Návrh aktualizace Národního akčního programu BOZP pro období 2021–2022

S ohledem na regionální oborové (dle CZ-NACE) odlišnos� v počtu pracovních úrazů je potřeba se zaměřit na takové
subjekty, u kterých se dlouhodobě projevuje zvýšená pracovní úrazovost, a to již u pracovních úrazů s pracovní neschopnos�
delší než 3 kalendářní dny. Sledování této pracovní úrazovos� je schopno odhalit i mnoho menších a středních i velkých
subjektů, které v současné době mohou orgány inspekce práce opomíjet. Pouze kvalitně zpracované sta�s�cké záznamy
o pracovní úrazovos� mohou být nápomocné při dalším zajišťování BOZP, a to i s ohledem na nastupující průmyslovou
revoluci 4.0.

Dosažené výsledky

Mapa zobrazuje rozložení četnosti registrovaných odborně způsobilých osob v prevenci rizik na 1 000 nemocensky
pojištěných osob.

https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu/?id=21
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Zdroje

Mapa

Mapová vizualizace hlavních ukazatelů nemocnos� a úrazovos� obyvatelstva v detailním pohledu
na jednotlivé okresy ČR. Zobrazení umožňuje přehledné porovnání jednotlivých okresů mezi
sebou napříč celou ČR a sledování trendů zvýšených hodnot v rámci určitých oblas� České
republiky. Ukazatele jsou přepočítány na průměrné hodnoty za celé sledované období let
2013–2019, a pos�hují tak reálnou situaci za uvedené delší časové rozpě�.
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