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R software  
Kalkulátor pro výpočet nákladů a ztrát pracovních úrazů  
Název projektu: Big data BOZP - návrh architektury a možnosti vytěžování dat z 
informačních systémů pro efektivní řízení a zvyšování úrovně BOZP 
Evidenční číslo SW:   
Základní charakteristika:  
 
Kalkulátor počítá pomocí zadefinovaného vzorce náklady a ztráty na pracovní úraz 
obecně, pracovní úraz bez smrtelných pracovních úrazů a smrtelné pracovní úrazy. 
Kompletní metodika výpočtu je obsažena ve Vsouhrn projektu. 
 
Výstup:  
Kalkulátor je sestavený v nástroji MS Excel tak, aby byl dostupný všem. Základní list 
shrnuje jednotlivé hlavní položky výpočtu a ukazuje celkové částky nákladů a ztrát a je 
možné do něj zasahovat v případě, že se hodnoty změní. Dále je doplněn o listy s grafy, 
které výpočty i názorně vykreslují, co do vlivu jednotlivých položek na celkový výpočet.  
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