
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 1 (CELKEM 159)  

Závěrečná zpráva o postupu prací  

a dosažených výsledcích za období 
2019 – 2020 

 

 

Číslo výzkumného úkolu: V04_S4 

 

Název výzkumného úkolu: Regiony s dlouhodobě 
nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti 
prevence 

 

Hlavní řešitel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 

Vedoucí řešitel: Mgr. et Mgr. Josef Senčík 

Odborný garant: JUDr. Anna Samková (MPSV) 

 

Spoluřešitel: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

 

Důvěrnost a dostupnost: Neveřejné 

 





Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 3 (CELKEM 159)  

Obsah 
1 Cíl výzkumného úkolu ....................................................................................................... 11 

2 Postup řešení výzkumného úkolu ..................................................................................... 12 

2.1 Zdroje dat a informací ................................................................................................ 13 

2.2 Analytické zpracování dat .......................................................................................... 26 

2.2.1 Analýza a výběr rizikových regionů ..................................................................... 26 

2.2.2 Analýza dat pracovní úrazovosti SÚIP ................................................................ 35 

2.2.3 Ekonomická struktura okresů ............................................................................. 40 

2.2.4 Závěry prvotní analýzy dat .................................................................................. 43 

2.3 Studie vybraných regionů .......................................................................................... 44 

2.3.1 OKRES TÁBOR ................................................................................................. 44 

2.3.2 OKRES ČESKÝ KRUMLOV ............................................................................... 67 

2.3.3 OKRES KLATOVY ............................................................................................. 86 

2.4 Pracovní úrazovost ve vybraných regionech ............................................................ 105 

2.4.1 Studie pracovní úrazovosti v jihočeském regionu ............................................. 106 

2.4.2 Studie pracovní úrazovosti v plzeňském regionu .............................................. 122 

2.4.3 Zkušenosti z praxe externích poskytovatelů služeb BOZP ................................ 132 

2.4.4 Dočasná pracovní neschopnost a náhrady v případě pracovního úrazu ........... 138 

2.5 Pilotní terénní šetření............................................................................................... 145 

2.6 Návrh možností prevence a opatření pro kritické oblasti v ČR ................................. 147 

2.6.1 Vybrané závěry a zjištění z praxe ..................................................................... 147 

2.6.2 Návrhy výsledků typu Hkonc do koncepčních materiálů BOZP ......................... 150 

3 Popis dosažených výsledků ............................................................................................ 152 

3.1 Souhrnná výzkumná zpráva s přílohou k dané problematice ................................... 152 

3.2 Workshop k dané problematice ............................................................................... 152 

3.3 Mapové zobrazení ................................................................................................... 152 

3.4 Recenzovaný odborný článek k dané problematice ................................................. 152 

3.5 Výsledek Hkonc ......................................................................................................... 153 

4 Zhodnocení sledovaného období, přehled výstupů, výhled ......................................... 155 

5 Vybrané zdroje informací ................................................................................................ 156 

6 Seznam příloh .................................................................................................................. 159 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 4 (CELKEM 159)  

 

Seznam tabulek 

Tab 1: Přehled zdrojů dat ČSÚ .................................................................................................... 14 

Tab 2: Data pracovní úrazovosti podle odvětví v letech 2013 – 2018, okres Český Krumlov ....... 39 

Tab 3: Počet ekonomických subjektů podle odvětví CZ NACE – okresy, kraje, celá ČR ............. 41 

Tab 4: Přehled počtu ekonomicky aktivních subjektů v okrese Tábor k 30.5.2020 ...................... 48 

Tab 5: Přehled největších zaměstnavatelů v okrese Tábor podle Registru ekonomických subjektů
 .................................................................................................................................................... 48 

Tab 6: Data pracovní úrazovosti podle odvětví v letech 2013 – 2018 .......................................... 57 

Tab 7: Okres Tábor - přehled pracovní úrazovosti v rizikových odvětvích ................................... 59 

Tab 8: Okres Tábor - přehled pracovní úrazovosti v rizikových odvětvích podle kategorie 
zaměstnání (KZAM) .................................................................................................................... 60 

Tab 9: Okres Tábor - vybrané ukazatele skladby obyvatelstva v časové řadě 2013 – 2019 ........ 62 

Tab 10: Okres Tábor – podíl nezaměstnaných osob v letech 2013 – 2019.................................. 63 

Tab 11: Uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob 
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31.8.2020 (Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí) ..... 63 

Tab 12: Přehled počtu ekonomicky aktivních subjektů v okrese Český Krumlov k 30. 5. 2020 .... 69 

Tab 13: Přehled největších zaměstnavatelů v okrese Český Krumlov podle Registru 
ekonomických subjektů ............................................................................................................... 70 

Tab 14: Data pracovní úrazovosti podle odvětví v letech 2013 – 2018 ........................................ 77 

Tab 15: Okres Český Krumlov - přehled pracovní úrazovosti v rizikových odvětvích ................... 79 

Tab 16: Okres Český Krumlov - přehled pracovní úrazovosti v rizikových odvětvích podle 
kategorie zaměstnání (KZAM) ..................................................................................................... 80 

Tab 17: Okres Český Krumlov - vybrané ukazatele skladby obyvatelstva v časové řadě 2013 – 
2019 ............................................................................................................................................ 82 

Tab 18: Okres Český Krumlov – podíl nezaměstnaných osob v letech 2013 – 2019 ................... 83 

Tab 19: Uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob 
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31.8.2020 .......................................................................... 84 

Tab 20: Přehled počtu ekonomicky aktivních subjektů v okrese Klatovy k 30. 5. 2020 ................ 88 

Tab 21: Přehled největších zaměstnavatelů v okrese Klatovy podle Registru ekonomických 
subjektů....................................................................................................................................... 89 

Tab 22: Data pracovní úrazovosti podle odvětví v letech 2013 – 2018 ........................................ 95 

Tab 23: Okres Klatovy - přehled pracovní úrazovosti v rizikových odvětvích ............................... 98 

Tab 24: Okres Klatovy - přehled pracovní úrazovosti v rizikových odvětvích podle kategorie 
zaměstnání (KZAM) .................................................................................................................... 99 

Tab 25: Okres Klatovy - vybrané ukazatele skladby obyvatelstva v časové řadě 2013 – 2019 .. 101 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 5 (CELKEM 159)  

Tab 26: Okres Klatovy – podíl nezaměstnaných osob v letech 2013 – 2019 ............................. 102 

Tab 27: Uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v okrese 
Klatovy k 31.12.2020 ................................................................................................................. 103 

Tab 28: Přehled podniků a četnosti pracovních úrazů (PÚ) v okrese Tábor .............................. 107 

Tab 29: Přehled podniků a četnosti pracovních úrazů (PÚ) v okrese Český Krumlov ................ 108 

Tab 30: Okres Tábor – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 1 ......... 110 

Tab 31: Okres Tábor – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 2 ......... 112 

Tab 32: Okres Tábor – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 3 ......... 114 

Tab 33: Okres Český Krumlov – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 1
 .................................................................................................................................................. 115 

Tab 34: Okres Český Krumlov – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 2
 .................................................................................................................................................. 117 

Tab 35: Okres Český Krumlov – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 3
 .................................................................................................................................................. 119 

Tab 36: Přehled podniků a četnosti pracovních úrazů (PÚ) v okrese Klatovy ............................ 123 

Tab 37: Okres Klatovy – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 1 ...... 124 

Tab 38: Okres Klatovy – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 2 ...... 127 

Tab 39: Okres Klatovy – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 3 ...... 129 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Ukázka okruhů témat veřejné databáze ČSÚ ............................................................ 16 

Obrázek 2: Veřejná databáze ČSÚ - příklad oddílu statistik zdravotnictví a pracovní neschopnosti
 .................................................................................................................................................... 17 

Obrázek 3: Vyplněnost výkazů za jednotlivé kraje v roce 2017 ................................................... 19 

Obrázek 4: Žádost VÚBP o export dat z informačního systému ÚZIS ......................................... 20 

Obrázek 5: Žádost o data z databáze otevřených dat ČSSZ ....................................................... 22 

Obrázek 6: Ukázka obsahu Statistické ročenky trhu práce v ČR za rok 2018 .............................. 24 

Obrázek 7: Souhrnná matice okresů a vybraných ukazatelů dočasné pracovní neschopnosti – 
výřez ........................................................................................................................................... 30 

Obrázek 8: Matice pořadí okresů podle vybraných ukazatelů DPN – výřez ................................. 31 

Obrázek 9: Projekt RURAL – typologie nemetropolitních oblastí České republiky z hlediska jejich 
rozvojového potenciálu ................................................................................................................ 35 

Obrázek 10: Poloha okresu Tábor na mapě ČR a v rámci Jihočeského kraje ............................. 44 

Obrázek 11: Podrobná mapa okresu Tábor ................................................................................. 45 

Obrázek 12: Mapa podílu nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31.8.2020 64 

Obrázek 13: Okres Tábor - podíl exekucí v obyvatelstvu v roce 2019 ......................................... 66 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 6 (CELKEM 159)  

Obrázek 14: Poloha okresu Český Krumlov na mapě ČR a v rámci Jihočeského kraje ............... 67 

Obrázek 15: Podrobná mapa okresu Český Krumlov .................................................................. 67 

Obrázek 16: Mapa Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31.8.2020 . 84 

Obrázek 17: Okres Český Krumlov - podíl exekucí v obyvatelstvu v roce 2019 ........................... 85 

Obrázek 18: Poloha okresu Klatovy na mapě ČR a v rámci Plzeňského kraje............................. 86 

Obrázek 19: Podrobná mapa okresu Klatovy .............................................................................. 86 

Obrázek 20: Mapa Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31.8.2020 104 

Obrázek 21: Okres Klatovy - podíl exekucí v obyvatelstvu v roce 2019 ..................................... 105 

 

Seznam grafů 

Graf 1: Pracovní úrazovost podle sekcí CZ NACE – srovnání rizikových okresů a celé ČR v letech 
2013 - 2018 ................................................................................................................................. 37 

Graf 2: Pracovní úrazovost podle sekcí CZ NACE – srovnání rizikových okresů a celé ČR v letech 
2013 – 2018 – vybraná odvětví ................................................................................................... 38 

Graf 3: Podrobná analýza pracovní úrazovosti podle odvětví v okrese Český Krumlov v letech 
2013 – 2018 ................................................................................................................................ 40 

Graf 4: Ekonomická struktura okresů podle počtu ekonomických subjektů a odvětví CZ NACE - 
srovnání ...................................................................................................................................... 42 

Graf 5: Okres Tábor – podíl nejdůležitějších odvětví hospodářství podle sekcí CZ NACE a podle 
počtu zaměstnaných osob ........................................................................................................... 50 

Graf 6: Česká republika – přehled nejdůležitějších odvětví hospodářství podle sekcí CZ NACE a 
podle počtu zaměstnaných osob ................................................................................................. 51 

Graf 7: Okres Tábor – podíly nejdůležitějších hospodářských odvětví podle oddílů CZ NACE, 
podle počtu zaměstnanců ........................................................................................................... 52 

Graf 8: Porovnání podílu hlavních odvětví v okrese Tábor s průměrem ČR ................................ 53 

Graf 9: Přehled hlášených případů nemoci z povolání podle CZ NACE v ČR v roce 2018 .......... 55 

Graf 10: Podíly OSVČ na hospodářství v okrese Tábor podle sekcí CZ NACE ........................... 56 

Graf 11: Okres Tábor  - přehled pracovní úrazovosti podle odvětví CZ NACE v letech 2013 – 2018 
– srovnání s celou ČR ................................................................................................................. 58 

Graf 12: Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku ................................................. 65 

Graf 13: Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání ........................ 65 

Graf 14: Okres Český Krumlov – podíl nejdůležitějších odvětví hospodářství podle sekcí CZ 
NACE a podle počtu zaměstnaných osob ................................................................................... 71 

Graf 15: Česká republika – přehled nejdůležitějších odvětví hospodářství podle sekcí CZ NACE a 
podle počtu zaměstnaných osob ................................................................................................. 72 

Graf 16: Okres Český Krumlov - podíly nejdůležitějších hospodářských odvětví podle oddílů CZ 
NACE, podle počtu zaměstnanců ................................................................................................ 73 

Graf 17: Porovnání podílu hlavních odvětví v okrese Český Krumlov s průměrem ČR ................ 74 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 7 (CELKEM 159)  

Graf 18: Podíly OSVČ na hospodářství v okrese Český Krumlov podle sekcí CZ NACE ............. 76 

Graf 19: Okres Český Krumlov  - přehled pracovní úrazovosti podle odvětví CZ NACE v letech 
2013 – 2018 – srovnání s celou ČR ............................................................................................ 78 

Graf 20: Okres Klatovy – podíl nejdůležitějších odvětví hospodářství podle sekcí CZ NACE a 
podle počtu zaměstnaných osob ................................................................................................. 90 

Graf 21: Česká republika – přehled nejdůležitějších odvětví hospodářství podle sekcí CZ NACE a 
podle počtu zaměstnaných osob ................................................................................................. 91 

Graf 22: Okres Klatovy - podíly nejdůležitějších hospodářských odvětví podle oddílů CZ NACE, 
podle počtu zaměstnanců ........................................................................................................... 92 

Graf 23: Porovnání podílu hlavních odvětví v okrese Klatovy s průměrem ČR ............................ 93 

Graf 24: Podíly OSVČ na hospodářství v okrese Klatovy podle sekcí CZ NACE ......................... 95 

Graf 25: Okres Klatovy  - přehled pracovní úrazovosti podle odvětví CZ NACE v letech 2013 – 
2018 – srovnání s celou ČR ........................................................................................................ 97 

Graf 26: Spokojenost s pracovním životem (%, průměr) ............................................................ 146 

 

Použité zkratky 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CZ-NACE Kvalifikace podniků dle ekonomických činností 

VÚBP Výzkumný ústav bezpečnosti práce  

SÚIP Státní úřad inspekce práce 

ČR Česká republika 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OZO Odborně způsobilá osoba 

ČSÚ Český statistický úřad 

 

CZ-NACE: 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 

B Těžba a dobývání 

C Zpracovatelský průmysl 

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 8 (CELKEM 159)  

F Stavebnictví 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 

H Doprava a skladování 

I Ubytování, stravování, pohostinství 

J Informační a komunikační činnosti 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 

N Administrativní a podpůrné činnosti 

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

P Vzdělávání 

Q Zdravotní a sociální péče 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 

S Ostatní činnosti 

 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 9 (CELKEM 159)  

Na řešení úkolu se podíleli: 

Mgr. et Mgr. Josef Senčík 

Ing. Marcela Váchová 

Ing. Martin Viktora, Ph.D. 

Ing. Petr Mrkvička 

Ing. Iveta Mlezivová 

Ing. Lenka Svobodová 

Mgr. Pavlína Sedláčková 

Ing. Marek Nechvátal 

Mgr. Pavlína Bulínová 

Lenka Schmiedová 

Ivana Lukášková 

Eva Hanáková 

Martin Drobek 

Zuzana Drobková 

Gabriela Holubová 

 





Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 11 (CELKEM 159)  

1 Cíl výzkumného úkolu 

Jedná se o projekt, jehož cílem bylo v rámci České republiky identifikovat regiony 
s dlouhodobě zvýšenou mírou úrazovosti a pro zde zjištěné nejrizikovější obory a činnosti 
navrhnout zásady prevence vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) a definovat požadavky na opatření vedoucí ke zlepšení této situace obecně. 

Pro tyto účely byla provedena terénní sociologická šetření, dotazníková šetření mezi zástupci 
zaměstnavatelů a zástupci odborně způsobilých osob v prevenci rizik a také podrobné analýzy 
regionální nemocnosti a úrazovosti zohledňující celou řadu parametrů, jako jsou například 
odvětvová skladba či míra nezaměstnanosti. 

Celý úkol byl rozdělen do deseti dílčích aktivit s cílem vytvořit čtyři výsledky: 

 Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva; 

 O – Mapy prezentující vybrané regiony v závislosti na vybraných proměnných 
(nemocnost, úrazovost, popř. jiné); 

 W – Odborný workshop; 

 Jrec – odborný recenzovaný článek k dané problematice 

Na základě poznatků, které byly v rámci řešení projektu získány, bylo v prosinci 2020 dále 
rozhodnuto o vytvoření výsledku typu Hkonc, který se promítne do Národního akčního programu 
BOZP 2020 – 2021. 
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2 Postup řešení výzkumného úkolu 

V první etapě řešení projektu byly detailně zmapovány datové a informační zdroje vztahující se 
k tématu nemocnosti a úrazovosti obyvatelstva, dočasné pracovní neschopnosti a informacím o 
regionech ČR. Probíhalo podrobné prostudování struktury a obsahu těchto zdrojů a následně 
vyhodnocování jejich relevantnosti pro tento projekt. Data a informace pocházejí zejména z 
dostupných veřejně publikovaných dat těchto institucí: ČSÚ, ÚZIS, ČSSZ, SZÚ. 

Na základě vybraných datových zdrojů  byla provedena podrobná analýza nemocnosti a 
úrazovosti obyvatelstva a podle jejích výsledků byl proveden výběr regionů (okresů), na které se 
soustředily další navazující výzkumné aktivity. Výběr okresů byl proveden na základě datových 
řad ČSÚ „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz“ v okresech ČR. Pro základní výchozí analýzu 
byla zvolena šestiletá časová řada v rozmezí let 2013 až 2018. Jako základní srovnávací 
proměnné byly vybrány následující ukazatele: 

1. Četnost nových případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob; 

2. Průměrná délka trvání 1 případu pracovní neschopnosti; 

3. Průměrné procento pracovní neschopnosti. 

Na základě těchto proměnných bylo stanoveno pořadí okresů v rámci České republiky, které 
bylo podkladem pro konečný výběr okresů s nejvyššími hodnotami uvedených proměnných a 
jejich kombinací. Po dalších podrobnějších analýzách byly vybrány tři okresy, na něž se zaměřila 
další výzkumná činnost. Jednalo se o okres Tábor, Český Krumlov a Klatovy.  

V následující etapě projektu probíhalo šetření a zjišťování dalších informací v terénu a 
zpracování dat za účelem získání informační základy o regionech, jmenovitě o struktuře jejich 
hospodářství, poloze a prostředí, obyvatelstvu, zaměstnanosti. Bylo podáno několik žádostí o 
doplnění datových zdrojů nad rámec veřejně dostupných dat, bohužel většinou s negativním 
výsledkem. Proběhlo zpracování prvotní analýzy pracovní úrazovosti v okresech na základě 
informačního systému SÚIPu. Z těchto analýz vyplynulo, že je pracovní úrazovost ve všech 
jmenovaných okresech a téměř ve všech odvětvích (sekcích CZ NACE) vyšší než republikový 
průměr. 

V následujícím roce výzkumu bylo ve vybraných rizikových regionech zrealizováno pilotní 
terénní šetření. Hlavním záměrem šetření bylo podrobné mapování životních a pracovních 
podmínek ve okresech včetně zjišťování podrobností o pracovních aktivitách obyvatel. U 
zaměstnanců bylo šetření dále zaměřeno na zkušenosti s úrovní BOZP u jejich zaměstnavatelů, 
vnímání rizikovosti jejich zaměstnání, jejich zkušenosti s pracovním úrazem a případnou pracovní 
neschopností. Pro celkový pohled na životní podmínky v okresech byly zahrnuty také otázky na 
celkovou životní úroveň a životní spokojenost obyvatelstva. 

V návaznosti na terénní šetření probíhalo zpracování dílčích komplexních studií o vybraných 
rizikových lokalitách, kde byly shrnuty získané poznatky a informace. Studie se zaměřily 
především na podrobné zmapování hospodářské struktury regionů a její možné souvislosti se 
zvýšenou pracovní úrazovostí. Bylo zjištěno, že se v hospodářství vybraných okresů nachází 
vyšší podíl odvětví, která jsou dlouhodobě hodnocena jako riziková. 

Pro rozšíření poznatkové základny projektu o cenné zkušenosti z praxe proběhlo v druhém 
roce výzkumu několik navazujících terénních šetření. Tento výzkum byl veden zejména formou 
polo strukturovaných telefonických rozhovorů, také s ohledem na epidemiologickou situaci 
vztahující se k onemocnění Covid-19. Byly realizovány rozhovory se zástupci poskytovatelů 
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služeb BOZP v praxi, OZO, a dále rozhovory s odpovědnými zástupci vybraných podniků se 
zvýšenou pracovní úrazovostí. 

Byla plánována realizace odborného workshopu k dané problematice, zejména se zaměřením 
na téma kontrolní činnosti státních orgánů v podnicích se zvýšenou úrazovostí v praxi. Tento 
workshop se však z důvodů epidemiologické situace neuskutečnil. 

Ze zjištěných skutečností a z vybraných datových podkladů byly v závěrečné fází projektu 
zpracovány komplexní případové studie pracovní úrazovosti v dotčených regionech jihočeského a 
plzeňského kraje. Jejich cílem bylo přinést konkrétní poznatky z podnikové praxe, na jejichž 
základě je možné identifikovat a zmapovat hlavní příčiny a okolnosti zvýšené pracovní úrazovosti 
se zaměřením na konkrétní příčiny úrazů v rizikových odvětvích a také nastínit podmínky za 
jakých podniky a jejich zaměstnanci v těchto okresech pracují a jakým výzvám čelí. 

Na základě zjištěných skutečností a závěrů byl zpracován návrh možností prevence a 
příslušných opatření pro kritické regiony v ČR, které přinesou zlepšení úrovně bezpečnosti a 
ochrany zdraví nejen v rizikových odvětvích, a pomohou danou situaci v regionech pozitivně 
ovlivnit. 

Vybrané hodnoty ukazatelů pracovní neschopnosti, úrazovosti a nemocnosti, které byly 
podkladem pro zpracování projektu a výběr regionů byly graficky zpracovány do podoby mapové 
vizualizace, která přehledně zobrazuje regionální odlišnosti, rozložení a trendy napříč regiony 
České republiky. 

2.1 Zdroje dat a informací 

V první etapě projektu bylo provedeno komplexní mapování datových zdrojů, které tematicky 
souvisí s oblastí zdravotního stavu obyvatelstva, nemocnosti, úrazovosti a pracovní úrazovosti a 
se statistikami dočasné pracovní neschopnosti. Dále byly vyhledávány zdroje dat související se 
sociálními okruhy skladby obyvatelstva, zaměstnanosti a nezaměstnanosti, s organizačními 
statistikami 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.  

Jako hlavní zdroje relevantních dat a informací byly identifikovány zejména zdroje pocházející 
z dostupných veřejně publikovaných dat těchto institucí: : Český statistický úřad (dále ČSÚ), 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále ÚZIS), Česká správa sociálního zabezpečení 
(dále ČSSZ) a Státní zdravotní ústav (dále SZÚ). 

V průběhu 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. 

Pro potřeby tohoto projektu bylo v několika případech přikročeno k vyžádání dalších 
podrobnějších dat od příslušných institucí se specifikovanými požadavky na obsah a členění dat 
po okresech. Jedním ze zjištění tohoto projektu je, že instituce ze zákona spravující příslušná 
data na žádosti nereagují vstřícně a nejsou otevřené k jejich sdílení nad rámec svých zákonných 
povinností. Odpovědi byly většinou zdlouhavé a ani po delším jednání se nepodařilo získat data, 
se kterými by bylo možné pracovat.  Podané žádosti a reakce na ně jsou uvedeny dále v části 
této zprávy o datových zdrojích. 
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Zdroje dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) 

Po podrobném prostudování datových zdrojů a internetových portálů výše uvedených institucí 
se ukázalo, že nejvíce možností přístupu k regionálním datům poskytují databáze ČSÚ. Klíčovým 
zdrojem dat pro podrobnou analýzu dlouhodobého výskytu nemocnosti a úrazovosti napříč celou 
ČR byly podrobné statistiky Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 
v České republice, publikované každoročně Českým statistickým 
úřadem. Tato data poskytují nejpodrobnější a zároveň v čase 
konzistentní přehled případů dočasné pracovní neschopnosti (dále 
DPN), a dalších navazujících ukazatelů nemocnosti a počtu úrazů 
(pracovních i ostatních) v jednotlivých okresech ČR.  

Ze zdrojů ČSÚ byly podrobně prostudovány oddíly statistik z veřejné databáze a v nich byly 
identifikovány zejména oddíly, které nabízejí přehledy nejen za celou ČR a jednotlivé kraje, ale i 
přehledy po okresech. Zde je možno získat časové řady podílu nezaměstnaných osob 
v okresech, dále některé statistiky zaměstnanosti a nezaměstnanosti a počtů uchazečů o 
zaměstnání. K dispozici jsou regionální materiály, které se zabývají charakteristikami okresů ČR 
z hlediska územního členění, přírodních podmínek, hospodářské struktury a ekonomického 
vývoje. Další srovnání poskytují také přehledy ekonomických subjektů registrovaných podle 
odvětví CZ_NACE s přehledem po okresech. V neposlední řadě ČSÚ nabízí regionální časové 
řady vývoje obyvatelstva (počet obyvatel, nově narození, úmrtí, přistěhovalí, vystěhovalí atd.). 
Podrobnější pohled na vývoj obyvatelstva v okresech je možné v případě potřeby získat z 
Demografické ročenky okresů, která obsahuje časové řady různých ukazatelů. Uvedené statistiky 
mohou být využity pro podrobnější charakteristiku vybraných okresů. Ze zkušenosti v rámci řešení 
tohoto projektu má však většina relevantních dat z veřejné databáze ČSÚ informativní charakter a 
není tak vhodným podkladem pro hloubkové analýzy.  

Přehled zdrojů dat ČSÚ je uveden v tabulce č. 1. 

Podle zjištěných informací od kontaktů v terénu v minulosti ČSÚ disponoval větším množstvím 
dat na úrovni okresů. Z důvodů velké náročnosti a nutnosti sledovat další vazby mezi okresy 
(např. sídlo zaměstnavatelů v jiném okrese, více poboček v různých okresech, okresy se 
překrývají) a data podle nich korigovat, bylo metodicky od sledování dat na úroveň okresů v 
minulosti upuštěno.  

Příklady některých dat ČSÚ a okruhů témat, které obsahují, jsou uvedeny na obrázku č. 1 a 2, 
konkrétněji ukázka témat z veřejné databáze ČSÚ.  

Tab 1: Přehled zdrojů dat ČSÚ 

Data: Odkaz na zdroj: Popis: 

Pracovní 

neschopnost pro 

nemoc a úraz 

https://www.czso.cz/csu/czso/pracovni-

neschopnost-pro-nemoc-a-uraz-v-ceske-

republice-za-rok-2018 

Příklad statistik dočasné pracovní 

neschopnosti pro rok 2018 

Veřejná databáze 

ČSÚ 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?pa

ge=statistiky 

Okruhy témat pro regiony ČR (viz 

obrázek č.1), data k dispozici po 

okresech mají ve specifikaci 

zkratku OKR 
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Regionální časové 

řady 

https://www.czso.cz/csu/czso/regionalni_casove

_rady 

Časové řady vybraných ukazatelů 

po okresech- rozloha, počet obcí, 

obyvatelstvo, zaměstnanost, 

dopravní nehody, kriminalita) 

Demografická 

ročenka okresů 

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-

rocenka-okresu-2008-az-2017 
Podrobné údaje o obyvatelstvu 

Charakteristiky 

okresů 

https://www.czso.cz/csu/xc/okresy  Příklad Jihočeského kraje 

https://www.czso.cz/csu/xp/okresy Příklad Plzeňského Kraje 

Statistická ročenka 

Plzeňského kraje 

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-

rocenka-plzenskeho-kraje-2019 

Možno získat doplňkové údaje k 

okresům 

Statistická ročenka 

Jihočeského kraje 

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-

rocenka-jihoceskeho-kraje-2019 

Možno získat doplňkové údaje k 

okresům 

Zaměstnanost, 

nezaměstnanost 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?pa

ge=statistiky&katalog=31739&filtr=G~F_M~F_Z~F

_R~F_P~_S~_U~301-501-401-202-411-

_null#katalog=30853 

Veřejná databáze statistik 

zaměstnanosti a nezaměstnanosti, 

data k dispozici po okresech mají 

značku území OKR 

Organizační 

statistika 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?pa

ge=statistiky#katalog=30831 

Přehledy ekonomických subjektů 

např. podle CZ-NACE, počtu 

zaměstnanců, právních forem 

Veřejná databáze 

ČSÚ - vše o území 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?pa

ge=profil-

uzemi&uzemiprofil=31548&u=__VUZEMI__101__

40291#w= 

Podrobné údaje pro vybraná 

území až do úrovně jednotlivých 

obcí 

Statistiky životního 

prostředí 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?pa

ge=statistiky#katalog=30842 

Např. bilance půdy, rozloha 

chráněných území, produkce 

odpadů 

Zdroj: VÚBP 

https://www.czso.cz/csu/xc/okresy
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Obrázek 1: Ukázka okruhů témat veřejné databáze ČSÚ 

Zdroj: ČSÚ 
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Obrázek 2: Veřejná databáze ČSÚ - příklad oddílu statistik zdravotnictví a pracovní 
neschopnosti 

Zdroj: ČSÚ 

 

V průběhu řešení projektu vyvstala potřeba pracovat s daty, která by poskytovala údaje o 
zaměstnanosti obyvatelstva v okresech ČR podle odvětví CZ_NACE. ČSÚ má tato data veřejně 
k dispozici za jednotlivé kraje ČR. Dále bylo zjištěno, že jsou k dispozici data počtů ekonomických 
subjektů podle odvětví CZ NACE, která detail na úrovni okresů nabízí.  Byl proto podán dotaz do 
ĆSÚ, zda by bylo možné získat také data zaměstnanosti podle odvětví CZ NACE na úrovni 
jednotlivých okresů. Z ČSÚ byla zaslána negativní odpověď s následujícím odůvodněním: 

„Lituji, ale požadované údaje na ČSÚ k dispozici nemáme. 

Vzhledem k tomu, že VŠPS (šetření ČSÚ o pracovní síle) je výběrové šetření, jehož vzorek je 
sestavován tak, aby výsledky byly reprezentativní za kraje, není tedy možné takto podrobné údaje 
na úroveň okresů na základě tohoto šetření poskytnout.  

Konzultovala jsem to ještě s kolegyní z odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí a 
bohužel nevíme o žádném administrativním zdroji zaměstnaných podle CZ-NACE za jednotlivé 
okresy, na který bych Vás mohla odkázat.“ 

 

V pozdější fázi projektu se výzkumnému týmu podařilo tato data získat z ČSÚ přes dlouhodobý 
kontakt. Jednalo se o podrobné přehledy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz členěné po 
krajích a okresech ČR a po sekcích CZ NACE. Tato data nejsou běžně nikde dostupná, ČSÚ 
s nimi však pracuje.  
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Zdroje dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 

Z datových zdrojů publikovaných ÚZIS byly podrobně prostudovány 
Zdravotnické ročenky. Ty jsou primárně členěny po krajích, obsahují však 
vybraná data i v detailním členění po okresech. Lze z nich čerpat některé 
doplňující informace o zdravotním stavu obyvatelstva, o nemocničních 
hospitalizacích nebo věkové struktuře obyvatel v okresech.  

Hospitalizace v nemocnicích  

https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--vyznamna-temata--hospitalizace 

Data jsou k dispozici zpětně za jednotlivé roky a převážně v členění na kraje. V podrobnějším 
členění na okresy obsahují například tyto údaje: 

- Standardizovaný průměrný stav hospitalizovaných mužů podle okresu bydliště na 100 000 
obyvatel 

- Standardizovaný průměrný stav hospitalizovaných žen podle okresu bydliště na 100 000 
obyvatel 

- Vztah mezi okresem bydliště pacienta a místem hospitalizace. 

Zdravotnická ročenka České republiky 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--knihovna&id=275 

Také zdravotnické ročenky, které jsou k dispozici zpětně za jednotlivé roky (naposledy za rok 
2017) se zabývají primárně přehledy po jednotlivých krajích ČR. Data za jednotlivé okresy se 
nachází pouze v kapitole č. 7 OKRESNÍ PŘEHLEDY. V této části jsou zaznamenány Přehledy 
vybraných ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva v krajích a okresech (včetně např. případů 
zhoubných novotvarů). 

Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2017 

https://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/nzis_rep_2018_K09_A020_chirurgie_2017.pdf 

Přehled obsahuje podrobné statistiky ošetření na chirurgii, které jsou členěny podle těchto 
kategorií: 

- Evidence ošetření – první, konziliární a kontrolní 
- Členění na ošetření: 

 Celkem 

 Úrazy 

 Zlomeniny 
- Členění úrazů: 

 Dopravní (muži, ženy) 

 Pracovní (včetně školních) – muži, ženy 

 Sportovní – muži, ženy 

 Domov, bydlení – muži, ženy 

 Ostatní – muži, ženy  

 Pod vlivem – muži, ženy Zajímavou kategorií jsou pracovní (školní) úrazy, kam 
patří úrazy, ke kterým došlo ve škole při vyučování nebo během zaměstnání. 

Sběr dat pro tento přehled probíhá v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě tzv. zpravodajských jednotek.  

Pokud se vezmou v úvahu určité požadavky na přesnost a spolehlivost statistických dat, pak 
z informací o sběru těchto dat uvedených ve zmíněném přehledu vyplývá, že současná praxe 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--vyznamna-temata--hospitalizace
https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--knihovna&id=275
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nezajišťuje úplné a ucelené informace a vyskytují se zde také regionální výkyvy v podávání 
informací. 

Zpravodajské jednotky definuje metodika následovně: Výkaz vyplňuje samostatně každé 
ambulantní oddělení (pracoviště) chirurgických oborů, tj. chirurgie, neurochirurgie, plastická 
chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, léčba popálenin, cévní chirurgie, hrudní 
chirurgie, dětská chirurgie a korektivní dermatologie, včetně ambulantních částí nemocnic (dále 
ZJ). Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. 
Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.). 

V roce 2017 vyplnilo výkaz A020 celkem 1 789 (74,6 %) zpravodajských jednotek. Kompletní 
hlášení podaly fakultní nemocnice, nemocnice, nemocnice následné péče a ostatní odborné 
léčebné ústavy. Nejméně vyplňují, relativně k jejich počtu, samostatné ordinace lékaře specialisty 
a další lůžková zařízení. Nejvyšší vyplněnost je v Královéhradeckém kraji, naopak nejnižší v kraji 
Pardubickém. Rozmístění hlásících zpravodajských jednotek v jednotlivých okresech ČR je 
vizualizováno na obrázku č. 3. Více než 60 % z nich tvoří samostatné ordinace lékaře specialisty, 
20 % jsou nemocnice, ostatní zdravotnická zařízení představují zbylých asi 18 %. Vzhledem k 
počtu léčených pacientů jsou nejvýznamnější nemocnice a samostatné ordinace lékaře 
specialisty. 

 

Obrázek 3: Vyplněnost výkazů za jednotlivé kraje v roce 2017 

Zdroj: ÚZIS 

 

Uvedený přehled činnosti oboru chirurgie obsahuje relevantní statistiky, které by bylo možné 
využít v rámci projektu, avšak převážná většina z nich je opět členěna pouze po jednotlivých 
krajích ČR. Vzhledem k tomu, že se v Přehledu hovoří o hlásících zpravodajských jednotkách 
v okresech a lze tedy předpokládat, že data po jednotlivých okresech jsou také k dispozici, byl 
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v rámci projektu vznesen požadavek na ÚZIS na export dalších podrobnějších statistik s členěním 
po jednotlivých okresech ČR. Detail podané žádosti o data přibližuje následující obrázek.  

 

Obrázek 4: Žádost VÚBP o export dat z informačního systému ÚZIS 

Zdroj: VÚBP 

 

ÚZIS požadavek odsouhlasil a rozhodl se žádosti vyhovět. I přesto až do konce roku 2019 
nebyla dodána data v požadované struktuře a kvalitě, se kterými by bylo možné dále pracovat. 
Jednání s ÚZIS bylo také komplikované a velmi zdlouhavé.  

Žádost o data byla zaslána v dubnu roku 2019. První soubor dat v rozsahu jedné tabulky na 
listu ve formátu Excel byl z ÚZIS zaslán v červnu 2019. Bylo zjištěno, že se data neshodují 
s definovaným požadavkem a ve styčných bodech neodpovídají datům uvedeným v Přehledu 
činnosti oboru chirurgie (v krajovém členění). Soubor neobsahoval dostatečně konkrétní 
specifikaci dat, zejména v jakých jednotkách jsou uvedeny hodnoty nebo například jak byla 
provedena standardizace hodnot. Následně tedy proběhla emailová komunikace, v níž byly 
podrobně uvedeny konkrétní nesrovnalosti a byl zaslán požadavek na opravu a doplnění dat. Bylo 
vzneseno také několik dotazů k datům a jejich výpočtu. Tyto požadavky a dotazy nebyly ze strany 
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ÚZIS zodpovězeny.  Po dalších několika urgencích ÚZIS zaslal v prosinci roku 2019 nový datový 
soubor. Nově zaslaná data však opět neodpovídala hodnotám uvedeným v Přehledu činnosti 
oboru chirurgie a lze se tedy domnívat, že obsahovala chybné hodnoty, nebo jiné hodnoty než 
bylo požadováno. Ani tentokrát nebyl připojen dostatečně konkrétní popis nebo specifikace toho, 
jaké proměnné hodnoty představují. Tento výstup proto nebylo možné do projektu zahrnout a 
použít ho jako podklad k dalším podrobným analýzám. 

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 

Jako další v pořadí zdrojů dat byl prozkoumán webový portál Katalogu otevřených dat České 
zprávy sociálního zabezpečení: https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/katalog-otevrenych-dat. 

  

Také v případě ČSSZ bylo zjištěno, že převážná většina veřejně dostupných dat je k dispozici 
pouze v členění po jednotlivých krajích ČR a nelze tak získat přehled na úrovni okresů.  

V rámci uvedeného zdroje pracujeme především s datovými sadami těchto klíčových 
ukazatelů: 

Pracovní neschopnost, Diagnózy, Invalidita, Okresy 

Je možno získat údaje o dočasné pracovní neschopnosti podle věkových skupin, pohlaví a 
podle skupin diagnóz. Doplňkovými daty jsou počty vyplacených dávek nemocenského pojištění 
podle okresů. ČSSZ pracuje s daty dočasné pracovní neschopnosti (DPN) založenými na údajích 
o počtech ukončených případů DPN, čímž se odlišuje od ČSÚ, který naopak pracuje s daty 
nově hlášených případů DPN. Tyto údaje je nutné v analýzách rozlišovat jako různé proměnné. 

Níže je uveden příklad dostupných dat z portálu otevřených dat ČSSZ podle uvedených 
klíčových slov: 

Pracovní neschopnost: 

Všechna data se týkají počtu případů ukončené dočasné pracovní neschopnosti. 

Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajů 

Ukazatele pracovní neschopnosti podle krajů 

Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a skupin diagnóz 

Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupiny 

Diagnózy: 

Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz 

Počet vyplacených invalidních důchodů v České republice  

Počet ukončených případů DPN podle skupin diagnóz 

Invalidita: 

Nejčastější příčiny vzniku invalidity 

Okresy: 

https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/katalog-otevrenych-dat
https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/-/ukazatel-pracovni-neschopnosti-podle-delky-trvani-dpn-a-kraju
https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/-/ukazatele-pracovni-neschopnosti-podle-kraju
https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/-/ukazatele-pracovni-neschopnosti-podle-pohlavi-a-diagnozy
https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/-/ukazatele-pracovni-neschopnosti-podle-pohlavi-a-vekove-skupiny
https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/-/invalidita
https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/graf-pocet-vyplacenych-invalidnich-duchodu-v-ceske-republice
https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/-/nejcastejsi-priciny-vzniku-invalidity
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Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle okresů – data jsou k dispozici po 
jednotlivých měsících daného roku 

Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle okresů – data o 
počtu pojištěnců a pojistných vztahů jsou k dispozici také z dat ČSÚ 

Důchodová ročenka: 

Počet vyplácených invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz 

 

Vzhledem k omezené dostupnosti dat na úrovni okresů byla od ČSSZ pro tento projekt 
vyžádána doplňující data statistik invalidních důchodů podle diagnóz a počtu ukončených případů 
dočasné pracovní neschopnosti podle diagnóz ve sledovaném období let 2013-2018 
v jednotlivých okresech. 

O ČSSZ je všeobecně známo, že je velmi neochotná ke sdílení dat nad rámec svých veřejně 
dostupných zdrojů a to přesto, že disponuje jedním z nejrozsáhlejších informačních systémů 
v tomto oboru a je také hlavním zdrojem dat pro Český statistický úřad. Uvedený postoj ČSSZ se 
potvrdil i v případě žádosti o data pro tento projekt, která je podrobněji rozvedena v dalším textu. 
Znění žádosti přibližuje následující obrázek. 

 

Obrázek 5: Žádost o data z databáze otevřených dat ČSSZ 

Zdroj: VÚBP 

https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/-/pocet-vyplacenych-dnp-podle-okresu
https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/-/prehled-o-poctu-zamestnavatelu-pojistencu-a-pojistnych-vztahu-podle-okresu
https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/-/pocet-vyplacenych-invalidnich-duchodu-v-ceske-republice
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ČSSZ odpověděla na uvedenou žádost téměř po dvou měsících s vyjádřením, že je možné 
námi požadovaná data dodat. Poté v červenci roku 2019 však došlo k obratu a ČSSZ zaslala 
nové vyjádření, kde byly všechny požadavky zamítnuty. Rozhodnutí bylo zdůvodněno tím, že 
ČSSZ nemá uvedená data k dispozici podle okresů nýbrž pouze za celou Českou republiku.  

Na základě sdělení ČSSZ byla tato informace dále prověřována přičemž bylo zjištěno, že data 
ČSSZ jsou podkladem, na jehož základě ČSÚ zpracovává statistické přehledy Pracovní 
neschopnost pro nemoc a úraz v ČR. V metodické části statistických přehledů ČSÚ je k tomuto 
zdroji dat konkrétně uvedeno následující vysvětlení: 

„Vstupním zdrojem a podkladem pro zpracování dat této publikace 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. Administrativní data 
Informačního systému ČSSZ obsahují údaje za všechny zaměstnance, ať již zaměstnané 
právnickou či fyzickou osobou1 i data za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). 
Zaměstnanci jsou povinně účastni nemocenského pojištění, na rozdíl od OSVČ, jejichž 
nemocenské pojištění zůstává dobrovolné.  

Česká správa sociálního zabezpečení za účelem zajištění statistiky dočasné pracovní 
neschopnosti pro nemoc a úraz poskytuje Českému statistickému úřadu datové soubory 
administrativních agregovaných dat o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti 
zaměstnanců a OSVČ, které jsou na ČSÚ dále zpracovány a doplněny s využitím informací z 
Registru ekonomických subjektů.“ 

 

Po tomto zjištění bylo dále provedeno ověření informací přímo u odborníků z ČSÚ o tom, jaká 
data a v jaké podobě jsou ze strany ČSSZ dodávána, zejména se zaměřením na jejich územní 
členění. V odpovědi jsme se dozvěděli následující informace: 

„Data z ČSSZ přichází již ve členění na okresy dle příslušných okresních správ (podle číselníku 
ČSSZ) a na ČSÚ dochází pouze ke konverzi hodnot pomocí převodní tabulky. 

Současně připomínám, že data jsou členěna podle zúčtovacích míst, nikoliv podle fyzického 
místa výkonu práce daného zaměstnance. 

Co se týče údajů z Registru ekonomických subjektů, používá se přiřazení kódu klasifikace 
ekonomických činností CZ-NACE a další hodnoty důležité pro skupinová třídění.“ 

 

Na základě uvedených informací se lze důvodně domnívat, že ČSSZ disponuje daty, která 
mají podrobnější územní specifikaci než pouze za celou Českou republiku, jak nám bylo sděleno 
v jejich zamítavé odpovědi. V komunikaci ČSSZ tedy existují jisté nesrovnalosti, jejichž důvod 
není jasný. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

V pořadí dalším doplňkovým zdrojem dat mohou být v případě potřeby Statistické ročenky trhu 
práce v ČR, které za jednotlivé roky vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí: 
https://www.mpsv.cz/web/cz/statisticka-rocenka  

https://www.mpsv.cz/web/cz/statisticka-rocenka


Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 24 (CELKEM 159)  

Ročenka obsahuje kromě přehledů za jednotlivé kraje ČR také údaje pro dílčí okresy. Jedná se o 
údaje platné vždy k 31.12. daného roku v rozsahu podle následujícího obrázku: 

 

Obrázek 6: Ukázka obsahu Statistické ročenky trhu práce v ČR za rok 2018 

Zdroj: MPSV 

 

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) 

Data Státního úřadu inspekce práce jsou významným zdrojem dat v oblasti pracovních úrazů a 
jsou důležitým zdrojem zejména pro podrobné analýzy již vybraných rizikových okresů. Data 
pocházejí z databáze informačního systému o pracovních úrazech SÚIPu a Českého báňského 
úřadu a obsahují podrobnou evidenci všech pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 
3 kalendářní dny. Tato databáze se zpracovává přepisem ze záznamů o úrazech, které povinně 
vyplňuje a zasílá SÚIPu zaměstnavatel v případě, že dojde k úrazu pracovníka v rámci výkonu 
zaměstnání nebo výdělečné činnosti v jeho podniku. V datech jsou k dispozici kódy okresů stejně 
tak jako odvětví CZ_NACE podniku kde se úraz stal. Jsou také podrobně specifikovány druhy 
úrazů a okolnosti, při kterých k nehodám a úrazům došlo. 

Tato data ve svém detailu umožňují statistické zpracování do přehledů a statistik pracovní 
úrazovosti a také analýzy se zaměřením na konkrétní podniky v konkrétním regionu nebo 
identifikaci podniků se zvýšenou pracovní úrazovostí. Data nejsou veřejně přístupná. 

 

KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE (KHS) 

Jako další zdroj pro podrobnou analýzu byly pro vybrané rizikové regiony kontaktovány Krajské 
hygienické stanice. Žádosti o data byly zaslány kontaktnímu pracovišti Krajské hygienické stanice 
pro Jihočeský kraj a KHS pro Plzeňský kraj.  

Bylo zažádáno o tyto údaje: 

- data o nemocech z povolání, kolik bylo zaznamenáno podezření na nemoc z povolání 
(dále NzP), kolik uznaných NzP, jaké druhy NzP byly uznány – časové období od roku 
2013 do roku 2018 

- firmy s největším počtem nedostatků/porušení legislativy, v agregované podobě 
alespoň podle odvětví, oboru činnosti a velikosti firmy 

- nejčastější kontrolní zjištění/nedostatky při kontrolách na pracovištích 
- data o vystavených pokutách, za co byly vystaveny 

Informace byly přislíbeny z obou pracovišť KHS. V případě KHS pro Jihočeský kraj bylo 
zasláno poštou písemné vyjádření, kde byly uvedeny požadované údaje pro každý okres zvlášť. 
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Data v elektronické podobě předána nebyla. Informace od KHS sice pokrývaly zaslané dotazy, 
byly však formulovány natolik obecně a neadresně, že nebylo možné jejich využití v rámci 
podrobných analýz. KHS pro Plzeňský kraj na požadavek neodpověděla, byl proto zaslán nový 
požadavek, který však již spadal do období pandemie Covid-19 a zůstal opět bez odpovědi. 
Vyjádření KHS Jihočeského kraje je přiloženo jako příloha č. 2 této výzkumné zprávy. 

Kompletní znění žádosti zaslané na Krajské hygienické stanice: 

 

Pro: Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, odbor hygieny práce 

 

Žádost o poskytnutí dat a informací 

Dobrý den, 

obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí dat pro výzkumný projekt, na kterém pracuje 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce. 

Tento projekt je řešen pod záštitou MPSV a zabývá se analýzou nemocnosti a úrazovosti v 

regionech ČR a možnostmi jejich prevence.   

V jeho rámci soustřeďujeme data a informace z oblasti bezpečnosti a hygieny práce pro 

vytipované okresy ČR, která budou podkladem pro podrobnou analýzu stávající situace v 

okresech. V Plzeňském kraji máme zájem o informace z okresů Klatovy a Tachov. 

Proto Vás chceme požádat o následující informace: 

- data o nemocech z povolání, kolik bylo zaznamenáno podezření na NzP, kolik uznaných 

NzP, jaké druhy NzP byly uznány – časové období od roku 2013 do roku 2018 

- firmy s největším počtem nedostatků/porušení legislativy, v agregované podobě alespoň 

podle odvětví, oboru činnosti a velikosti firmy 

- nejčastější kontrolní zjištění/nedostatky při kontrolách na pracovištích 

- data o vystavených pokutách, za co byly vystaveny 

Uvítali bychom data za delší časové období, ideálně za roky 2013 – 2018. Data ani 

informace nebudou veřejně publikovány. 

Prosím Vás o vyjádření k našemu požadavku, a případně o sdělení kam se můžeme 

obrátit v případě, že uvedené informace nejsou ve Vaší působnosti.  

Děkuji, 
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2.2 Analytické zpracování dat 

2.2.1 Analýza a výběr rizikových regionů 

Klíčovým zdrojem informací, který byl použit pro podrobnou analýzu nemocnosti a úrazovosti v 
regionech, byly statistiky Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice publikované 
každoročně Českým statistickým úřadem (viz. odkaz v tabulce č. 1, první řádek). Konkrétně byly 
zpracovány statistiky v sekci Dočasná pracovní neschopnost dle okresů ČR.  

Bylo zjištěno, že tato data poskytují nejpodrobnější a zároveň konzistentní přehled nově 
hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN), a dalších navazujících ukazatelů 
nemocnosti a počtu úrazů (pracovních i ostatních) v jednotlivých okresech ČR. Tento zdroj 
představuje také konzistentní data za delší časové období, přehledy jsou k dispozici za jednotlivé 
roky. Pro analýzu byla zvolena šestiletá časová řada za období let 2013 – 2018.  

Z přehledů, které jsou k dispozici v uvedeném odkazu na portálu ČSÚ, byly do analýzy 
zahrnuty tyto konkrétní zdrojové statistiky: 

 Tab. 15: Počet nemocensky pojištěných v okresech ČR 
 

 Tab. 16: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 
v okresech ČR za rok (2013 – 2018) 
 

 Tab. 17: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR 
za rok (2013 – 2018) 
 

 Tab. 18: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 
pojištěnců v okresech ČR za rok (2013 – 2018) 
 

 Tab. 19: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 
pojištěnců v okresech ČR za rok (2013 – 2018) 
 

 Tab. 20: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro 
nemoc a úraz v okresech ČR za rok (2013 – 2018) 
 

 Tab. 21: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 
(2013 – 2018) 

Jako základní parametry pro podrobnou analýzu byly vzaty počty nemocensky pojištěných 
osob v okresech, počty nových případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc, pracovní úraz 
a ostatní úrazy a průměrná doba trvání dočasné pracovní neschopnosti. Na jejich základě byly 
dopočítány relativní ukazatele, které umožňují porovnávání okresů mezi sebou a vzhledem 
k průměru celé ČR a určení pořadí okresů. Kromě celkových hodnot byla data dále pro širší 
vypovídající schopnost rozdělena zvlášť na muže a na ženy. 

Konkrétní údaje a průvodní informace k tomuto datovému zdroji, včetně definice používaných 
odborných pojmů (např. dočasná pracovní neschopnost), poskytuje Metodika ČSÚ k datům 
„Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz“.  

V metodice se uvádí následující upřesňující informace: 
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„Základní časové řady statistik dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR jsou 
sledovány Českým statistickým úřadem již od roku 1963. 

Počínaje rokem 2012, zajišťuje Český statistický úřad na základě smluvního ujednání 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou správou sociálního zabezpečení údaje pro 
statistiku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz zpracováním dat z administrativního 
zdroje Informačního systému ČSSZ. 

Vstupním zdrojem a podkladem pro zpracování dat této publikace 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. Administrativní data 
Informačního systému ČSSZ obsahují údaje za všechny zaměstnance, ať již zaměstnané 
právnickou či fyzickou osobou1 i data za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). 
Zaměstnanci jsou povinně účastni nemocenského pojištění, na rozdíl od OSVČ, jejichž 
nemocenské pojištění zůstává dobrovolné. 

Česká správa sociálního zabezpečení za účelem zajištění statistiky dočasné pracovní 
neschopnosti pro nemoc a úraz poskytuje Českému statistickému úřadu datové soubory 
administrativních agregovaných dat o nově hlášených případech dočasné pracovní 
neschopnosti zaměstnanců a OSVČ, které jsou na ČSÚ dále zpracovány a doplněny s využitím 
informací z Registru ekonomických subjektů.  

Dočasná pracovní neschopnost je stav člověka, který je lékařem ze zdravotních důvodů 
dočasně uznán neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání. Ošetřující lékař 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). Kategorie nemoc zahrnuje kromě nemocí též úrazy, 
které nejsou lékařem, který vyplňuje formulář Rozhodnutí o dočasné pracovní 
neschopnosti, vyhodnocené jako pracovní úraz či ostatní úraz (poškození zdraví, na jehož 
následky je postižený v dočasné pracovní neschopnosti). 

 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. 

Výstupem zpracování dat Českým statistickým úřadem jsou následující statistické ukazatele: 

 průměrný počet nemocensky pojištěných osob – ukazatel udává průměrný počet osob, 
které jsou povinně či dobrovolně nemocensky pojištěné podle zákona o nemocenském 

                                                

1 V údajích ČSSZ nejsou zahrnuti příslušníci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby 

ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a vojáci 
z povolání (§ 5 písm. a) bod 2 zákona č.187/2006 Sb.).  
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pojištění. Zahrnuje všechny osoby, které byly alespoň po jeden den vykazovaného období 
nemocensky pojištěné. Do průměrného počtu nemocensky pojištěných nejsou započteni 
vojáci z povolání a příslušníci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní 
správy ČR, Vězeňské služby ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace (dále též 
„příslušníci a vojáci“). V případě více překrývajících se pojistných vztahů pojištěnce v 
rámci jednoho zaměstnavatele a jedné mzdové účtárny se započítává pojištěnec pouze 
jedenkrát. V ostatních případech je pojištěnec započítáván tolikrát, kolik má pracovně 
právních pojistných vztahů; 

 průměrný počet nemocensky pojištěných mladistvých – ukazatel udává průměrný počet 
nemocensky pojištěných osob mladších než 18 let (viz § 350 odst. 2 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů); 

 počet pracovně právních pojistných vztahů – ukazatel udává celkový počet pojistných 
vztahů nemocensky pojištěných osob, které byly alespoň 1 den vykazovaného období 
nemocensky pojištěné u daného zaměstnavatele. U zaměstnanců právnických osob a 
zaměstnanců fyzických osob se započítávají pojistné vztahy všech zaměstnanců 
nemocensky pojištěných dle § 5 zákona o nemocenském pojištění a účastných pojištění 
dle § 6 až 10 tohoto zákona (zahrnuje i osoby pobírající dávku ošetřovné, peněžitá pomoc 
v mateřství, rodičovský příspěvek a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a 
osoby vykonávající zaměstnání malého rozsahu). Nejsou započteni příslušníci a vojáci. V 
případě více pojistných vztahů jedné osoby na dané mzdové účtárně se započtou všechny 
takové pojistné vztahy. Pokud se však pojistné vztahy shodného druhu jedné osoby u 
jednoho zaměstnavatele překrývají nebo navazují bez mezery je jejich sjednocení 
považováno za jeden pojistný vztah; 

 počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti – ukazatel zahrnuje nově 
hlášené případy pracovní neschopnosti ve sledovaném období na základě hlášení o 
vzniku pracovní neschopnosti nemocensky pojištěných osob; 

 počet případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců – ukazatel vyjadřuje počet nově 
hlášených případů pracovní neschopnosti, které připadají v průměru na 100 nemocensky 
pojištěných osob; 

 počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti – ukazatel udává celkový počet 
kalendářních dnů, po které byli v daném období (roce) nemocensky pojištění zaměstnanci 
práce neschopni z příčin uvedených ve formuláři „Rozhodnutí o dočasné pracovní 
neschopnosti“. Počet kalendářních dnů strávených v pracovní neschopnosti je zjišťován 
na základě hlášení o vzniku a ukončení pracovní neschopnosti. Do počtu případů a počtu 
kalendářních dnů pracovní neschopnosti patří i pracovní neschopnost vzniklá po zániku 
pojištění v tzv. ochranné lhůtě sedmi kalendářních dnů; 

 průměrná délka trvání pracovní neschopnosti ve dnech – ukazatel vyjadřuje, kolik 
kalendářních dnů pracovní neschopnosti v průměru připadá na jeden nově hlášený případ 
pracovní neschopnosti; 

 průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti – ukazatel udává, kolik ze 100 
pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Zohledňuje 
jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti 
nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v 
pracovní neschopnosti zůstávají). Vyjadřuje podíl kalendářních dnů pracovní neschopnosti 
na celkovém kalendářním fondu pojištěnců ve sledovaném období (roce) vyjádřený v 
procentech; 
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 průměrný denní stav práce neschopných – ukazatel vyjadřuje počet nemocensky 
pojištěných, kteří byli ve sledovaném období (roce) průměrně denně nepřítomni v práci z 
důvodů pracovní neschopnosti; 

Data o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti a související ukazatele, jsou 
ČSÚ dále zpracovány v členění podle pohlaví, sídla (do úrovně krajů a okresů dle klasifikace CZ-
NUTS), velikosti (podle počtu zaměstnanců) a převažující ekonomické činnosti (do úrovně sekcí a 
oddílu odvětvové klasifikace CZ-NACE) zaměstnavatele osob nemocensky pojištěných.“ 

 

Zvláštní pozornost při analýze a podrobném zkoumání jednotlivých územních jednotek ČR 
(v případě tohoto projektu jde o vybrané okresy) je třeba věnovat tomu, na jakém základě jsou ve 
skutečnosti evidovány počty nemocensky pojištěných osob v regionálním členění. ČSÚ k tomu 
uvádí následující vysvětlení: 

 

„Rozlišení podle krajů a okresů vychází z údaje o sídle útvaru, který vede evidenci mezd 
u zaměstnavatele osoby, která je v pracovní neschopnosti.“ 

Z regionálního pohledu je dlouhodobě nejvyšší průměrný počet nemocensky pojištěných 
v hlavním městě Praze – v roce 2018 jich bylo 1 267 tisíc (26,8 % republikové hodnoty). Zásadní 
roli zde sehrává skutečnost, že data v krajském třídění jsou zpracována podle sídla 
zaměstnavatele, resp. jeho mzdové účtárny, a není výjimkou, aby firma se sídlem v Praze 
působila v jiných regionech či dokonce celorepublikově. Druhé a třetí místo obsadily 
Jihomoravský kraj s 503 tis. nemocensky pojištěných (10,6% podíl) a Moravskoslezský kraj s 479 
tisíci nemocensky pojištěných (10,1% podíl). Středočeský kraj, jakožto nejlidnatější kraj ČR, se 
umístil až na čtvrté příčce s 449 tis. nemocensky pojištěných (9,5 %). Jedním z faktorů, který 
tento podíl ovlivňuje, je bezesporu dojíždění obyvatel Středočeského kraje za zaměstnáním 
do Prahy. 

Třetina nemocensky pojištěných osob (1 578,8 tis.) pracuje ve velkých firmách s 500 a více 
zaměstnanci, obdobný podíl (32 %) je i pojištěných pracujících ve firmách do 50 zaměstnanců (1 
497,9 tis.). Nejnižší podíl mezi nemocensky pojištěnými osobami představují OSVČ (2 %; 91,3 
tis.), kteří jsou pojištěni dobrovolně.“ 

 

Data dočasné pracovní neschopnosti byla použita k porovnání a vytipování okresů, ve kterých 
se pravidelně objevují vyšší hodnoty ukazatelů nemocnosti a úrazovosti, například podle četnosti 
nových případů na 100 nemocensky pojištěných osob v okrese, nebo například podle delší doby 
trvání léčby (pracovní neschopnosti) a tedy větší závažnosti.  

Data byla zpracována nejprve pro celkové počty pojištěnců v daných kategoriích a dále byla 
rozdělena zvlášť pro muže a pro ženy. V dalším kroku byla zpracována rozsáhlá souhrnná matice 
všech okresů a vybraných ukazatelů, která je průběžným výstupem podrobné analýzy. Příklad 
této matice (výřez) ukazuje následující obrázek. 
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Obrázek 7: Souhrnná matice okresů a vybraných ukazatelů dočasné pracovní neschopnosti – 
výřez 

Zdroj: VÚBP 

 

Porovnání a výběr okresů byly provedeny na základě těchto tří relativních proměnných: 

 Četnost nových případů DPN na 100 pojištěnců (Nové_PN_na100_NP) 

= počet nově hlášených případů DPN * 100 / průměrný počet osob nemocensky 
pojištěných  

Ukazatel vyjadřuje počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti (pro nemoc, 
pracovní úraz nebo ostatní úraz), které připadají v průměru na 100 nemocensky 
pojištěných osob. 

 Průměrná délka trvání případu DPN (Dny_na_1PN) 

= počet kalendářních dnů DPN / počet nově hlášených případů 

Ukazatel vyjadřuje, kolik kalendářních dnů DPN v průměru připadá na jeden nově hlášený 
případ pracovní neschopnosti (pro nemoc, pracovní úraz nebo ostatní úraz). 

 Průměrné procento pracovní neschopnosti (Průměrné % PN) 

= počet kalendářních dnů DPN x 100 / (průměrný počet osob nemocensky pojištěných x 
počet kalendářních dnů ve sledovaném období) 

Ukazatel vyjadřuje podíl kalendářních dnů DPN (pro nemoc, pracovní úraz nebo ostatní 
úraz) na celkovém kalendářním fondu pracovní doby všech pojištěnců ve sledovaném 
období (roce) vyjádřený v procentech. 

Tyto ukazatele byly vypočítány pro celkový počet nemocensky pojištěných osob v každém 
okrese a dále zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Jak se ukázalo, existují v některých okresech 
významné rozdíly v hodnotách určitých ukazatelů mezi muži a ženami a proto znalost této úrovně 
detailu přispěla při konečném zhodnocení a výběru okresů. 
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V dalším kroku analýzy byly okresy sestupně seřazeny podle hodnot v každém z nastavených 
ukazatelů. V každém roce z šestiletého časového období (2013 – 2018) bylo celkově 
porovnáváno 9 různých ukazatelů. U každého z těchto devíti ukazatelů byly vybrány vždy ty 
okresy, které se umístily v první desítce okresů s nejvyššími hodnotami. Tímto způsobem byla 
sestavena matice pořadí okresů a s její pomocí byly vytipovány okresy, které se v posledních 
šesti letech umísťovaly na předních příčkách nejčastěji. Ukázalo se, že v umístění existují 
poměrně výrazné trendy a řada okresů se umísťovala na předních příčkách opakovaně. Příklad 
výřezu matice pořadí okresů je na obrázku. Kompletní matice pořadí okresů je součástí přílohy č. 
1 této zprávy. 

 

Obrázek 8: Matice pořadí okresů podle vybraných ukazatelů DPN – výřez 

Zdroj: VÚBP 

Po zhodnocení analýzy pořadí okresů a s přihlédnutím ke konkrétním ukazatelům byl proveden 
výběr nejrizikovějších okresů, a to konkrétně okresy: 

Český Krumlov  

Tábor 

Klatovy 

Prachatice 

Tachov 

Okresy Český Krumlov, Prachatice a Tachov se umísťovaly každý rok na předních příčkách 
v několika ukazatelích současně. Okres Český Krumlov se opakovaně umístil nejvýše 
v ukazatelích úrazovosti, v ostatních úrazech stejně jako v pracovní úrazovosti. Okres Klatovy se 
umísťoval opakovaně na předních příčkách (první až třetí místo) v ukazatelích pracovní 
úrazovosti, zejména v četnosti nových případů DPN pro pracovní úraz na 100 nemocensky 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 32 (CELKEM 159)  

pojištěných a v průměrném procentu, tedy podílu trvání pracovní neschopnosti na celkovém 
kalendářním fondu pracovní doby. Okres Tábor se podobně jako okres Klatovy opakovaně 
umísťoval na vyšších příčkách v ukazatelích pracovní úrazovosti a je tedy podobně rizikovým 
regionem.  

Vybrané okresy převážně pocházejí z podobného geografického pásu jižního a jihozápadního 
pohraničí, z oblasti bývalých Sudet a lze předpokládat, že se potýkají s podobnými sociálními a 
sociálně-ekonomickými podmínkami a jevy. Okres Tábor leží v Jihočeském kraji jako okres Český 
Krumlov a Prachatice, a bude poskytovat zajímavé srovnání vnitrozemského okresu. Vybrané 
okresy jsou přehledně znázorněny na mapě na obrázku č. 9. 

Dále je uvedeno podrobné hodnocení vybraných okresů Český Krumlov, Klatovy a Tábor podle 
vybraných rizikových ukazatelů a jejich srovnání s průměrem celé ČR, z něhož vyplývají konkrétní 
důležité trendy pozorované v těchto okresech.   

Okres Český Krumlov 

Okres se pravidelně ve sledovaných 6 letech (2013-2018) umísťuje na předních příčkách (1. a 
2. místo ze všech okresů ČR) v těchto statistkách: 

 Četnost nových případů pracovní neschopnosti: 

Nové případy PN na 100 pojištěnců pro Ostatní úrazy 

- Např. rok 2017 průměr ČR   3,192 

    Český Krumlov 5,132 (1. místo)  1,6x více 

Umístění většinou na prvním nebo druhém místě z celé ČR (jen 
v roce 2018 třetí), vysoké umístění vyrovnané pro ženy i muže 
(četnost u mužů 1,8x vyšší než u žen). 

Nové případy PN na 100 pojištěnců pro Pracovní úrazy 

- Např. rok 2018 průměr ČR   0,977 

    Český Krumlov 2,255 (1. místo)   2,3x více 

První místo z celé ČR v pěti ze šesti sledovaných let, vysoké 
umístění vyrovnané pro ženy i muže (četnost PÚ u mužů je však 
více než dvojnásobná). 

 Podíl kalendářních dnů PN na celkovém fondu kalendářních dnů pojištěnců: 

Průměrné procento PN – Ostatní úrazy   

- Např. rok 2018   průměr ČR   0,484 

    Český Krumlov 0,762 (1. místo)  1,6 x více 

Hodnoty vždy vysoké pro ženy i pro muže (ženy často vedou 
statistiku za okresy ČR, muži vždy v první desítce okresů). 

Průměrné procento PN – Pracovní úrazy 

- Např. rok 2018   průměr ČR   0,149 

    Český Krumlov 0,305 (2. místo)  2x více 

Muži – do roku 2016 vždy první příčka ze všech okresů ČR (v 
posledních dvou sledovaných letech v první desítce). 
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Ženy – vždy v první desítce, v posledních dvou sledovaných letech 
druhá příčka z celé ČR. 

Okres Klatovy 

Okres se umístil v každém roce z vybrané 6-ti leté řady (2013-2018) na předních příčkách 
v obou hlavních ukazatelích pracovní neschopnosti pro Pracovní úrazy: 

 Četnost nových případů pracovní neschopnosti: 

Nové případy PN na 100 pojištěnců pro Pracovní úrazy 

- V roce 2017 byly Klatovy první ze všech Okresů ČR  

Průměr ČR   1,017 

Klatovy  2,293   2,3x více 

Muži a ženy jsou v umístění vyrovnaní (četnost PÚ u mužů je však 
více než dvojnásobná). 

 Podíl kalendářních dnů PN na celkovém fondu kalendářních dnů pojištěnců: 

Průměrné procento PN – Pracovní úrazy 

- V roce 2017 byly Klatovy první ze všech Okresů ČR  

Průměr ČR  0,151 

Klatovy 0,325  2,2x více 

Muži jsou vždy na vyšších příčkách (první, druhé místo) než ženy. 

Okres Tábor 

Okres v každém roce z vybrané 6-ti leté řady (2013-2018) pravidelně obsazoval 2. až 3. místo 
v četnosti nových případů pracovní neschopnosti pro Pracovní úrazy: 

 Četnost nových případů pracovní neschopnosti: 

Nové případy PN na 100 pojištěnců pro Pracovní úrazy 

- V roce 2018 byl Tábor druhý ze všech Okresů ČR  

Průměr ČR  1,017 

Tábor   2,061  2 x více 

Muži a ženy jsou v umístění vyrovnaní (četnost PÚ u mužů je však 
více než dvojnásobná). 

 

Okres Prachatice 

Vysoká čísla zejména ostatní úrazovosti, ale i nemocnosti pravidelně vychází na okres 
Prachatice. Ten leží v jihozápadním pohraničí ČR mezi okresy Český Krumlov a Klatovy. Dá se 
tedy předpokládat, že souvislosti v tomto okrese budou do jisté míry podobné s oběma 
uvedenými okresy. V okrese Prachatice se ještě navíc přidává vyšší umístění v nemocnosti 
obyvatelstva. Okres vyniká dlouhou dobou pracovní neschopnosti pro ostatní úrazy, je druhá 
nejdelší v republice. Stejně jako okresy Klatovy a Český Krumlov má nízkou hustotu zalidnění 37 
obyv./km2. Velkou plochu okresu také tvoří lesy. 
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Okres Tachov 

Velmi podobný vývoj jako v okrese Prachatice byl zjištěn i v okrese Tachov. Je tedy s velkou 
pravděpodobností součástí regionálního fenoménu, který lze v této oblasti pozorovat. Okres se 
nachází také v jihozápadním pohraničí a od okresu Klatovy ho dělí mezilehlý okres Domažlice. 
Okres Domažlice v analýzách vykazoval podobné trendy jen o něco méně výrazné než vybrané 
okresy. Je tedy velice pravděpodobné, že se jedná o významně regionálně podmíněný soubor 
pozorovaných jevů. 

Projekt RURAL 

Pro doplnění informací a pohledu na vybrané území v rámci kontextu celé České republiky byly 
využity výsledky projektu vědců Výzkumného centra RURAL při Přírodovědecké fakultě UK, kteří 
připravili ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj novou typologii nemetropolitních oblastí 
ČR. Tato typologie je podkladem, kterou ministerstvo plánuje využít pro zaměření strategie 
rozvoje regionů ČR v roce 2021. Typologie rozděluje celou ČR na oblasti podle jejich rozvojového 
potenciálu, k nimž je přiřazeno typové označení podle několika různých hodnotících faktorů. 
Geografové ve faktorové analýze zohledňovali polohu obcí, zaměstnanost, lidský kapitál (úroveň 
vzdělanosti či podnikavost), počty pracovních míst, kapacitu škol, ale i nezaměstnanost či podíl 
exekucí. Následným vyhodnocením tzv. faktorového skóre byly stanoveny čtyři základní typy 
oblastí, které jsou znázorněny na obrázku č. 9. Na mapě jsou také přehledně vyznačeny vybrané 
rizikové okresy. 
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Obrázek 9: Projekt RURAL – typologie nemetropolitních oblastí České republiky z hlediska jejich 
rozvojového potenciálu 

Zdroj: VÚBP a Výzkumné centrum RURAL při Přírodovědecké fakultě UK ve spolupráci s Ministerstvem 
pro místní rozvoj 

Z uvedené typologie je patrné, že okresy identifikované jako rizikové patří v rámci ČR 
k znevýhodněným až ohroženým typům území z hlediska potenciálu jejich rozvoje. Často se 
potýkají s problémy, jako je odliv obyvatelstva v produktivním věku, vylidňování venkova, se 
sníženým přístupem k vyššímu vzdělání, s horší dopravní dostupností a větší vzdáleností od 
významných ekonomických center.  

2.2.2 Analýza dat pracovní úrazovosti SÚIP 

Prvotní analýza pracovní úrazovosti z dat informační databáze SÚIP byla provedena za 
účelem rozšíření poznatkové základny a získání přehledu o tom, jaké jsou podmínky v pracovní 
úrazovosti ve vybraných okresech ve srovnání s celou Českou republikou. Tato analýza byla 
provedena z datových záznamů za srovnatelné časové období šesti let 2013–2018.  

Data pocházejí z databáze informačního systému o pracovních úrazech SÚIPu a Českého 
báňského úřadu (dále ČBÚ) a obsahují všechny nahlášené pracovní úrazy s pracovní 
neschopností 3 dny a delší. Data obsahují řadu kategorií, které poskytují poměrně podrobné 
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informace o tom, co se v každém konkrétním případě stalo. Nevýhodou je, že záznamy nejsou 
vždy kompletně vyplněny a v datech se objevují chybějící hodnoty, které není možné odvodit. 
Struktura dat také není jednotná a za jednotlivé roky dochází k podstatným změnám. Pro 
statistické analýzy je tedy třeba provádět často náročnou přípravu dat. 

Datové sady obsahují například tyto vybrané kategorie záznamů pracovního úrazu SÚIPu: 

 Datum úrazu 

 Název zaměstnavatele 

 IČO zaměstnavatele 

 Velikost podniku 

 Sekce CZ NACE podniku 

 Oddíly CZ NACE podniku 

 Kód okresu 

 Jméno zraněného 

 Pohlaví 

 Datum narození 

 Státní občanství 

 Kategorie zaměstnání podle KZAM (nově CZ ISCO) 

 Činnost při níž došlo k úrazu 

 Místo, kde došlo k úrazu 

 Příčina úrazu 

 Zdroj úrazu (stroje, nářadí, předměty) 

 Popis úrazového děje 

 Druh zranění 

 Zraněná část těla 

 Vliv alkoholu 

 

Jako základní rozbor byla zpracována analýza pracovní úrazovosti v okresech podle odvětví – 
hlavních sekcí CZ NACE (A-S) včetně srovnání s údaji za celou republiku. Jako srovnávací 
relativní ukazatel byla zvolena četnost úrazů v každém z odvětví na 1000 nemocensky 
pojištěných (tedy zaměstnaných) osob v daném okrese (příp. v ČR) a to kumulativně za celé 
sledované období let 2013 – 2018 (tedy celkový počet úrazů v odvětví přepočtený průměrným 
počtem nemocensky pojištěných za sledované období).  

Výsledky jsou přehledně zobrazeny v grafu č. 1. Je z nich na první pohled patrné, že všechny 
rizikové okresy převyšují ve většině odvětví průměrnou pracovní úrazovost v celé republice. 
Z analýzy také jasně vystupuje zpracovatelský průmysl jako hlavní rizikové odvětví ve všech 
okresech. Hodnoty četností v některých okresech několikanásobně převyšují republikový průměr. 
Příčinami tohoto stavu se bude řešitelský tým projektu dále zabývat zjišťováním dalších 
skutečností. 

V detailu dalšího grafu č. 2 byl vynechán zpracovatelský průmysl pro lepší znázornění rozdílů v 
úrazovosti v ostatních odvětvích. Zde jsou hodnoty četnosti úrazů řádově nižší, přesto však i zde 
vychází ze srovnání sledované okresy vesměs hůře než republikový průměr. Ze srovnání 
vystupuje například ještě odvětví zemědělství a lesnictví, které má v hospodářství sledovaných 
okresů významné zastoupení. 
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Graf 1: Pracovní úrazovost podle sekcí CZ NACE – srovnání rizikových okresů a celé ČR v 
letech 2013 - 2018 

Zdroj: Data SÚIP, VÚBP, vlastní zpracování 
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Graf 2: Pracovní úrazovost podle sekcí CZ NACE – srovnání rizikových okresů a celé ČR v 
letech 2013 – 2018 – vybraná odvětví 

Zdroj: Data SÚIP, VÚBP, vlastní zpracování 

 

Analýza pracovní úrazovosti byla dále provedena do detailu pro jednotlivé okresy a všechna 
zastoupená odvětví. Jako příklad je zde uvedena analýza pro okres Český Krumlov. Následující 
tabulka č. 2 obsahuje data pracovních úrazů v letech 2013 – 2018, která jsou následně graficky 
znázorněná v grafu č.3.  

Další podrobnější analýza pracovní úrazovosti z dat SÚIPu je součástí jednotlivých studií 
vybraných okresů v další částí této výzkumné zprávy. 
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Tab 2: Data pracovní úrazovosti podle odvětví v letech 2013 – 2018, okres Český Krumlov 

 

Zdroj: Data SÚIP, VÚBP, vlastní zpracování 
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Graf 3: Podrobná analýza pracovní úrazovosti podle odvětví v okrese Český Krumlov v letech 
2013 – 2018 

Zdroj: Data SÚIP, VÚBP, vlastní zpracování 

2.2.3 Ekonomická struktura okresů 

Prvotní analýza ekonomické struktury okresů byla provedena na základě dat ČSÚ o počtech 
ekonomických subjektů podle převažující činnosti podle klasifikace CZ NACE v územním 
srovnání. Data zahrnují pouze ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou a jsou k dispozici jak po 
krajích, tak i po jednotlivých okresech ČR.  

Přehled absolutních počtů ekonomických subjektů podle odvětví CZ NACE je uveden 
v následující tabulce. 
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Tab 3: Počet ekonomických subjektů podle odvětví CZ NACE – okresy, kraje, celá ČR 

 

Zdroj: Data ČSÚ, VÚBP, vlastní zpracování 
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Relativní hodnoty zastoupení jednotlivých ekonomických subjektů v regionech umožňující 
jejich porovnání byly získány ze stejného zdroje. Přehled subjektů podle procentuálního 
zastoupení v odvětvích CZ NACE v okresech, v krajích i v celé ČR je uveden v následujícím 
grafu. 

 

Legenda grafu: 

A  Zemědělství, lesnictví, rybářství 

B – E  Průmysl celkem 

F Stavebnictví 

G Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 

H Doprava a skladování 

I Ubytování, stravování a pohostinství 

J – L ICT, Peněžnictví a oblast nemovitostí 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 

N-O Administrativa, veřejná správa 

P Vzdělávání 

Q Zdravotní a sociální péče 

R Kulturní a rekreační činnosti 

S  Ostatní činnosti 

Graf 4: Ekonomická struktura okresů podle počtu ekonomických subjektů a odvětví CZ NACE - 
srovnání 

Zdroj: Data ČSÚ, VÚBP, vlastní zpracování 
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Je zřejmé, že v rizikových regionech, stejně jako v celé republice, je významný podíl zejména 
odvětví obchodu a údržby vozidel, dále průmyslu, stavebnictví a zemědělství a lesnictví. Objevují 
se také určitá regionální specifika, například výrazně vyšší podíl odvětví Ubytování a pohostinství 
(sekce I) v turisticky hojně navštěvovaném okrese Český Krumlov, v okresech Prachatice, Klatovy 
a Tachov je znatelně vyšší podíl zemědělství a lesnictví oproti republikovému, ale i krajovému 
průměru. 

Čtyři příhraniční okresy Český Krumlov, Prachatice, Klatovy a Tachov vykazují zřejmé 
podobnosti, co se týče územní struktury, obyvatelstva a hospodářství. Při bližším pohledu je 
patrné, že tyto příhraniční oblasti víceméně kopírují polohu bývalých Sudet. Dodnes se také 
potýkají s důsledky vývoje, k němuž v těchto částech země došlo po 2. světové válce. Jsou to 
okresy s nejnižší hustotou obyvatelstva v rámci celé ČR. K tomuto faktu jistě přispívá i skutečnost, 
že se na jejich území nacházejí cenné chráněné přírodní lokality jako je Národní park Šumava, 
CHKO Šumava, CHKO Český les, CHKO Blanský les nebo Přírodní park Novohradské hory a 
řada maloplošných chráněných území. Jsou to okresy, které přitahují turistiku, a z pohledu ČR se 
jedná o rekreační oblasti s kvalitním přírodním prostředím.  

Všechny čtyři příhraniční okresy jsou z velké části zalesněné, kdy není výjimkou celková 
zalesněná plocha více 45 % jejich území, v okrese Prachatice dokonce více než 50 %. 
Významnou část plochy těchto okresů tvoří také zemědělská půda, která zabírá 35–47 % jejich 
území. Oproti tomu vnitrozemský okres Tábor má výrazně nižší zalesněnost okolo 20-25 %, je 
zde však vyšší podíl využívané zemědělské půdy, a to až 58 % plochy území.  

Z hlediska zaměstnanosti převažuje ve všech okresech odvětví zpracovatelského průmyslu, 
stejně jako v celé republice a Jihočeském i Plzeňském kraji. Největší podíl průmyslové výroby se 
nachází Táborsku, kde se nachází druhá nejprůmyslovější oblast v Jihočeském kraji podle počtu 
ekonomických subjektů v průmyslu. 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. 

Pro potřeby tohoto projektu byla v pozdější fázi provedena podrobná analýza hospodářské 
struktury vybraných konkrétních okresů na základě databáze Registru ekonomických subjektů, 
kterou spravuje a vlastní Český statistický úřad. Výsledky této analýzy a podrobný popis 
hospodářství okresů z hlediska zastoupení sekcí a oddílů CZ NACE jsou uvedeny ve studiích 
jednotlivých okresů v další části této výzkumné zprávy. Analýza byla zpracována primárně na 
základě počtů nemocensky pojištěných osob (tj. zaměstnanců) v jednotlivých oddílech CZ NACE 
v České republice a na základě počtů nemocensky pojištěných osob v sekcích CZ NACE (A-S) 
jak v celé ČR, tak i v jednotlivých okresech. Tato data nejsou běžně veřejně dostupná a byla 
získána z ČSÚ přes dlouhodobý kontakt v pozdější fázi projektu. Z hlediska popisu hospodářské 
struktury jsou počty zaměstnanců údajem, který vystihuje hospodářství okresu lépe než počty 
ekonomických subjektů (podniků). Rozpětí počtu zaměstnanců v podnicích je značné a mnohé 
ekonomické subjekty jsou zcela bez zaměstnanců. Proto počty ekonomických subjektů v odvětví 
nevystihují plně realitu o tom, jak velký podíl osob je ve skutečnosti v daném odvětví zaměstnán. 

2.2.4 Závěry prvotní analýzy dat 

Na základě provedeného mapování zdrojů dostupných dat a informací a na základě prvotních 
analýz byl zúžen výběr rizikových regionů na tři okresy, na které se zaměřily další detailní rozbory 
a zjišťování příčin rizikovosti. Jedná se o okresy Český Krumlov, Klatovy a Tábor. Po podrobném 
prostudování zdrojů dat bylo zjištěno, že pro další analýzy jsou na úrovni okresů dostupná 
v požadovaném rozsahu data o pracovní úrazovosti, zatímco data o nemocnosti obyvatelstva 
nebo o podrobných příčinách ostatních úrazů k dispozici nejsou. Uvedené tři okresy byly vybrány 
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zejména z důvodu dlouhodobě zvýšeného výskytu pracovní úrazovosti, a sice nejvyšších četností 
případů pracovních úrazů v rámci celorepublikového srovnání.  Okresy Prachatice a Tachov 
vykazovaly zvýšené hodnoty ukazatelů zejména v ostatní úrazovosti a nemocnosti. Podrobnosti o 
výskytu a příčinách ostatních úrazů a nemocí dostupná data a informace pokrývají jen částečně, 
většinou pouze v přehledech za kraje ČR a neumožňují tak podrobné analýzy. 

Grafické zobrazení hlavních ukazatelů úrazovosti a nemocnosti obyvatelstva napříč celou 
Českou republikou obsahují podrobné mapy ukazatelů v příloze č. 3 této výzkumné zprávy. 

2.3 Studie vybraných regionů 

Komplexní studie o vybraných regionech byly zpracovány na základě poznatků 
shromážděných o daných regionech z relevantních dostupných zdrojů. Studie obsahují souhrnné 
informace o každém okrese, jeho poloze a základních charakteristikách a o převažujícím 
zaměření jejich hospodářství. Následuje podrobný rozbor hospodářské struktury okresů včetně 
seznamu největších zaměstnavatelů v okrese podle velikosti (kategorie počtu zaměstnanců) a 
odvětví, ve kterých působí. Hospodářská struktura je dále charakterizována podíly nejvíce 
zastoupených odvětví činnosti podle počtu zaměstnanců, podle sekcí CZ NACE (A – S) a dále 
podrobněji podle oddílů CZ NACE. Zahrnuto je také porovnání odpovídajících si podílů 
hospodářství na úrovni okresů s průměrným zastoupením stejných podílů za celou Českou 
republiku. Studie jsou doplněny analýzou pracovní úrazovosti v okresech podle jednotlivých sekcí 
CZ NACE (A – S) včetně srovnání s celorepublikovým průměrem. Informace o okresech jsou 
doplněny údaji o vývoji obyvatelstva za sledované období let 2013 – 2019 a dále o aktuálním 
vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Na závěr jsou připojeny ještě informace o podílech 
exekucí vydaných v průměru na obyvatele v okrese pro dokreslení celkové ekonomické úrovně 
okresů a ekonomického postavení jejich obyvatel. 

2.3.1 OKRES TÁBOR 

2.3.1.1 Charakteristika okresu 

 

Obrázek 10: Poloha okresu Tábor na mapě ČR a v rámci Jihočeského kraje 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org 

https://cs.wikipedia.org/
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Obrázek 11: Podrobná mapa okresu Tábor 

Zdroj: www.mapy.cz 

Okres Tábor se rozkládá v severní části Jihočeského kraje. Vedle okresů vlastního kraje 
(Písek, České Budějovice a Jindřichův Hradec) sousedí na západě s krajem Vysočina (okres 
Pelhřimov) a na severu se Středočeským krajem (okresy Benešov a Příbram). 

Svou rozlohou 1 326 km2 se okres řadí na páté místo v kraji. Podle počtu obyvatel, který v roce 
2020 dosahuje přes 102 tisíc osob, je druhým největším okresem Jihočeského kraje. Stejně tak je 
s hustotou osídlení 77 osob na km2 druhým nejlidnatějším okresem kraje.  Okresní město Tábor, 
spolu se Sezimovým Ústím a Planou nad Lužnicí vytváří městskou aglomeraci s více než 45 tisíci 
obyvateli, kde je soustředěna také většina průmyslu tohoto okresu. 

V samotném městě Tábor má hlášený trvalý či dlouhodobý pobyt přes 34 tisíc obyvatel, což při 
zohlednění obyvatelstva v dalších 8 městech znamená 70% podíl městského obyvatelstva v 
okrese. V dlouhodobém vývoji od roku 1990 se počet obyvatel okresu téměř rovnoměrně snižoval 
až do roku 2005. Přitom pokles znamenal úbytek obyvatel z téměř 104 tisíc v roce 1991 na 102,2 
tisíc v roce 2005. Od tohoto roku do roku 2011 pak obyvatelstvo mírně rostlo. Od roku 2012 však 
dochází k poklesu. Příčinou vývoje do roku 2005 byla přirozená měna obyvatelstva, když počet 
zemřelých převyšoval počet živě narozených až o 350 osob (v roce 1995). Tento negativní vliv byl 
částečně eliminován kladným saldem stěhování, které je od roku 2006 hlavním zdrojem 
zvyšování počtu obyvatel (záporné saldo migrace se objevuje až v roce 2012). Mezi roky 2007–
2010 se k pozitivnímu vývoji přidává i kladné saldo přirozené měny. Od roku 2011 je však více 
zemřelých než narozených a tak počet obyvatel klesá. 

http://www.mapy.cz/
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Území patří po většinu roku k chladnějším oblastem kraje, především v invazních polohách při 
Lužnici od Veselí nad Lužnicí k Táboru. Na Táborsku je rovněž nejvíce zamračených dnů v roce a 
nízký počet hodin trvání slunečního svitu. 

Osou regionu je řeka Lužnice, která si zachovává svůj původní ráz. Protéká od jihu k severu, v 
Táboře mění směr na jihozápad. Další významnější řekou je pravostranný přítok Lužnice - 
Nežárka. Oba toky jsou atraktivními vodáckými řekami. Nacházejí se zde rovněž četné rybníky, z 
nichž mnohé poskytují rekreační možnosti. K rekreaci i jako záložní zdroj pitné vody pro Tábor 
slouží nejstarší údolní přehradní nádrž v Čechách Jordán, která byla zbudována roku 1492 
přehrazením tehdejšího Jordánského potoka. 

Okresem procházejí i důležité komunikace. Je to dálnice D3 ve směru Praha - Tábor - Č. 
Budějovice - Linec (z celkové délky dálnice je zprovozněn pouze úsek v okrese Tábor), která se u 
Tábora kříží se silnicí I/19 ve směru Pelhřimov - Milevsko - Plzeň. Je zde i několik důležitých 
železničních uzlů. Proto je průmyslová výroba soustředěna převážně do oblasti měst Tábor – 
Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí, která je propojena autobusovou i železniční dopravou 
nadregionálního významu. Na jejich území mají sídlo významní zaměstnavatelé a nachází se zde 
pro zájmové území klíčové rozvojové plochy a průmyslové zóny. V dalších částech zájmového 
území tj. Bechyňsko, Mladovožicko a Jistebnicko je dopravní dostupnost a dosažitelnost více 
problematická. 

Území okresu nabízí řadu přírodních zajímavostí. V úseku mezi Táborem a Bechyní je to 
lužnické údolí zaříznuté do zalesněné krajiny. Nedaleko města Chýnova se nachází chráněný 
přírodní útvar Chýnovská jeskyně, nejstarší zpřístupněná jeskyně na našem území. Státní 
přírodní rezervace Rašeliniště Borkovická blata jihozápadně od Soběslavi nabízí naučnou stezku, 
kde lze poznávat blatskou krajinu s typickými rostlinami (rojovník bahenní, rosnatka okrouhlolistá, 
rašeliník, klikva). Zajímavým úkazem jsou zde ojedinělé, dosud zachované písečné přesypy podél 
Lužnice a Nežárky, které jsou projevem fosilní činnosti větru. Na jihu Čech se tak můžeme setkat 
s kousky pouště obklopenými hladinami štěrkopískových jezer s písčitými plážemi. Severní část s 
mírně zvlněným terénem je převážně zalesněná jehličnatými monokulturami. Výjimku tvoří obory 
v okolí Bechyně, kde jsou záměrně pěstované přirozené listnaté porosty, které poskytují potravu 
chovu jelenů, daňků a muflonů. Okres láká nejen svými přírodními krásami, ale také starými 
městy a historickými památkami. 

Převážná většina školských, zdravotnických, kulturních a sportovních zařízení je soustředěna 
ve městech, především v Táboře. Výchovu a vzdělávání mladé generace zajišťuje v okrese 
celkem 41 mateřských škol s téměř 3 700 zapsanými dětmi, 41 základních škol s přibližně 8 500 
žáky, 3 gymnázia s 1 100 žáky, 12 středních odborných škol s více než 3 700 žáky či učni a 4 
vyšší odborné školy s téměř 250 studenty. 

Zdravotnická péče je poskytována především v nemocnici, dále je v okrese 50 ordinací 
praktického lékaře pro dospělé, 15 ordinací lékaře pro děti a dorost, 60 ordinací stomatologa, 11 
ordinací gynekologa a 74 ordinací ostatních specialistů. V okrese je 7 domovů pro seniory s 
celkovou kapacitou téměř 500 lůžek. Příjemců důchodů je přes 28 tis., z nichž přes 60 % jsou 
důchodci starobní. Starobní důchodci pak v průměru měsíčně pobírají 11 tis. Kč, čímž dosahují 
druhé nejvyšší penze v kraji. 

Ve venkovských oblastech území okresu je základní zdravotní péče nedostatečná. Vyplývá to 
ze šetření provedeného v 29 obcích severní části území, které jsou zapojeny do DSO 
Mikroregionu VENKOV. Dostupnost základních zdravotnických služeb pro obyvatele této 
venkovské oblasti zájmového území je nedostatečná – 51 % obyvatel musí dojíždět k 
praktickému lékaři, 60 % k zubaři a 68 % obyvatel si nemůže zakoupit léky v místě svého bydliště. 
Vzhledem k velkému podílu zejména starších obyvatel, kteří ve venkovských obcích žijí a kteří 
zdravotnické služby pravidelně potřebují, není tento stav příliš uspokojivý.  Velkým problémem 
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celého území je nedostatek kvalitních odborných lékařů - specialistů (zubaři, geriatři, kardiologové 
apod.). Obyvatelé zájmového území se proto mnohdy objednávají u lékařů v Českých 
Budějovicích a Praze, kde na vyšetření čekají i půl roku. 

2.3.1.2 Hospodářská situace 

Ekonomickou charakteristiku okresu přibližují počty jednotek v Registru ekonomických 
subjektů. Evidovaných více než 25 tisíc jednotek představuje necelých 16 % z celého kraje a 
druhý nejvyšší počet v rámci Jihočeských okresů. Stejný podíl dosahoval také počet ekonomicky 
aktivních osob, zjištěný při sčítání lidu v roce 2011. 

V současné době je Táborsko druhá nejprůmyslovější oblast v Jihočeském kraji podle počtu 
ekonomických subjektů v průmyslu. Mezi nejvýznamnější odvětví patří strojírenství, potravinářství 
a chemická výroba. K největším zaměstnavatelům v oblasti průmyslu z hlediska počtu 
zaměstnaných osob patří výrobce kovoobráběcích strojů a příslušenství Kovosvit MAS, a.s. v 
Sezimově Ústí, výrobce PET vláken Silon, s.r.o. v Plané nad Lužnicí, výrobce masných výrobků 
Kostelecké uzeniny, a.s. v Plané nad Lužnicí a výrobce elektrosoučástek pro automobilový 
průmysl Brisk Tábor, a.s. 

Okres je považován za oblast, která nemá specifické ambice být centrem inovací. V Táboře 
nepůsobí žádné významné výzkumné ústavy a toto město není sídlem vysokých škol. Ovšem 
zdejší podniky se v rámci udržení své konkurenceschopnosti snaží využívat nejnovějších 
výsledků z oblasti vědy a výzkumu.  Příkladem může být počin podniku, který zaměstnává lidi se 
sníženou pracovní schopnosti – DITA Tábor v. d. - vyrábí jako jediný podnik v ČR s využitím 
technologie NASA oděvy pro děti z materiálu Outlast®,což je materiál, který umí akumulovat a 
uvolňovat teplo.   

Malé a střední podnikání je v okrese Tábor významným prvkem regionálního rozvoje, má 
značný význam pro vytváření místního konkurenčního prostředí a zajištění diverzifikace a 
stabilizace ekonomické struktury místního podnikatelského prostředí. Za velký problém, který 
stěžuje podnikání, považují živnostníci a majitelé malých firem zejména nedostatek peněz mezi 
obyvateli zájmového území (nízká koupěschopnost) – uvedlo to 52 % oslovených živnostníků, 
kteří působí na území severně od Tábora, přitom za hlavní teritorium svých podnikatelských 
aktivit označilo 35 % dotázaných území v okruhu do 20 km, od místa svého podnikání. 

Zemědělství má v regionu také svoje nezastupitelné místo. Z celkové rozlohy zájmového 
území 100 211,8 ha zaujímá zemědělská půda 58 929,8 ha tj. 58,8 %. V podstatě se jedná o 
půdy nepříliš úrodné, u nichž nelze předpokládat, že se stanou základem konkurenceschopného 
zemědělství na evropské úrovni. S handicapem „nepříliš úrodných půd“ si dokázali velmi dobře 
poradit naši předkové, kteří se klonili k tomu, že co vyroste na polích a na loukách je nutné 
prohnat přes „kožený vak“ a Táborsko tak patřilo v minulosti k vyhlášeným dobytkářským 
oblastem. Dnes je situace jiná, zemědělské výrobě dominuje zejména rostlinná výroba tj. 
produkce řepky, obilovin a kukuřice, která je využívána v bioplynových stanicích. V posledních 
dvaceti letech se výrazně zmenšil rozměr živočišné výroby. 

V odvětvové skladbě hospodářství okresu podle počtu zaměstnaných osob (Zdroj: data ČSÚ – 
počty pojištěnců v sekcích CZ NACE) připadá s převahou největší podíl 40% na zpracovatelský 
průmysl, což představuje téměř 13 000 zaměstnanců. V jeho rámci pak největší podíl zaujímá 
výroba motorových vozidel (BRISK Tábor a.s.), kovovýroba a výroba strojů (Kovosvit a.s., 
Sezimovo Ústí) a potravinářská výroba (Intersnack a.s.). Následuje odvětví obchodu, významnou 
část hospodářství zaujímá rovněž sektor zdravotní a sociální péče a vzdělávání. Výrazný podíl 
pracovníků připadá také na stavebnictví, kde působí i velká část samostatně výdělečně činných 
osob (OSVČ), celkem se jedná přibližně 3 500 pracovníků (dohromady zaměstnanců a OSVČ). 
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V zemědělském sektoru v kombinaci s lesnictvím působí zhruba 5 % zaměstnaných, což 
odpovídá průměru kraje, v porovnání s celou ČR je tento podíl nadprůměrný. 

2.3.1.3 Struktura hospodářství podle registrovaných ekonomických subjektů (RES) 

V okrese Tábor bylo v roce 2019 registrováno v Registru ekonomických subjektů (dále RES) 
celkem přes 25 590 subjektů. Toto číslo zahrnuje subjekty jak se zjištěnou ekonomickou aktivitou 
tak i subjekty bez ekonomické aktivity v daném období. V roce 2020 bylo z tohoto počtu v okrese 
registrováno 13 478 subjektů se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Ty jsou pro hospodářství okresu 
v daném čase určující. Počty ekonomických subjektů v jednotlivých kategoriích se v čase mírně 
mění, celkově zůstávají dlouhodobě v podobné úrovni. Jejich přehled podle počtu zaměstnanců je 
uveden v tabulce.  

Tab 4: Přehled počtu ekonomicky aktivních subjektů v okrese Tábor k 30.5.2020 

Okres Celkem 

Ekonomicky aktivní subjekty, počet zaměstnanců, počet podniků 

neuvedeno 
bez 

zaměstnanců 

malé podniky střední podniky velké podniky 

1 - 5 
6 - 

9 

10 - 

19 

20 - 

24 

25 - 

49 

50 - 

99 

100 - 

199 

200 - 

249 

250 - 

499 

500 - 

999 

1000 

a více 

Tábor 13 478 2 197 9 059 1 553 199 209 43 105 62 32 3 13 2 1 

Zdroj: ČSÚ 

Z tohoto počtu připadá celkem 9 059 subjektů, tedy celých 67% na subjekty bez zaměstnanců, 
což jsou ve většině případů OSVČ. Dále je registrováno 2 197 subjektů s neuvedenou kategorií 
počtu zaměstnanců, převážně se jedná o osoby, různé spolky, sportovní kluby nebo například 
společenství vlastníků. Zbývající část subjektů tvoří podniky se zaměstnanci, které zaměstnávají 
většinu obyvatelstva. V roce 2019 to bylo přes 2 200 podniků v nichž celkový průměrný počet 
nemocensky pojištěných osob, tedy zaměstnanců, dosahoval 32 600 osob. Z těchto podniků byl 
proveden výběr nejdůležitějších zaměstnavatelů v okrese podle počtu zaměstnanců, jejichž 
přehled je uveden v tabulce. 

Tab 5: Přehled největších zaměstnavatelů v okrese Tábor podle Registru ekonomických 
subjektů 

 Místo 
Sekce  CZ 

NACE 
Odvětví CZ NACE 

Podniky nad 1000 

zaměstnanců: 
   

Nemocnice Tábor, a.s. Tábor Q ZDRAVOTNÍ PÉČE 

    

Podniky 500 - 999 

zaměstnanců: 
   

BRISK Tábor a.s. Tábor C 
VÝROBA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ PRO MOTOROVÁ VOZIDLA 

FLOSMAN a.s. Tábor G MALOOBCHOD, KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

    

Podniky 250 - 499 

zaměstnanců: 
   

COMETT PLUS, spol. s 

r.o. 
Tábor H POZEMNÍ A POTRUBNÍ DOPRAVA 
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EFAFLEX - CZ s.r.o. Opařany C 
VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH 

VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

Greiner Perfoam s.r.o. Tábor C 
VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ 

MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ 

INTERSNACK a.s. Choustník C VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

Jednota, obchodní 

družstvo Tábor 
Tábor G MALOOBCHOD, KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

JITONA a.s. Soběslav C VÝROBA NÁBYTKU 

KOVOSVIT MAS 

Machine Tools, a.s. 

Sezimovo 

Ústí 
C VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N. 

Město Tábor Tábor O 
VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ 

ZABEZPEČENÍ 

MOTOR JIKOV 

Strojírenská a.s. 
Soběslav C 

VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ 

MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ 

PTM s.r.o. 
Planá nad 

Lužnicí 
C 

VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ 

MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ 

SILON s.r.o. 
Planá nad 

Lužnicí 
C 

VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH 

PŘÍPRAVKŮ 

Teufelberger spol. s r.o. 
Veselí nad 

Lužnicí 
C VÝROBA TEXTILIÍ 

VSP DATA a.s. Tábor S 
OPRAVY POČÍTAČŮ A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ 

POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 

    

Podniky 200 - 249 

zaměstnanců: 
   

DITA výrobní družstvo 

invalidů 
Tábor C VÝROBA ODĚVŮ 

IDSC, spol. s r.o. 
Mladá 

Vožice 
C OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 

KALAS Sportswear, s.r.o. Tábor C VÝROBA ODĚVŮ 

Zeelandia spol. s r.o. Malšice C VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

Zdroj: ČSÚ, RES 2019 

 

Na základě počtu zaměstnaných osob v sekcích a odvětvích hospodářství (rozdělení podle CZ 
NACE) byl vytvořen grafický přehled zastoupení nejdůležitějších odvětví v hospodářství okresu. 
Dále bylo provedeno porovnání zastoupení těchto odvětví s průměrným zastoupením za celou 
Českou Republiku. Výsledky tohoto srovnání jsou uvedeny v následujících grafech č.5 až č. 8. 
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Graf 5: Okres Tábor – podíl nejdůležitějších odvětví hospodářství podle sekcí CZ NACE a podle 
počtu zaměstnaných osob 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 
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Graf 6: Česká republika – přehled nejdůležitějších odvětví hospodářství podle sekcí CZ NACE a 
podle počtu zaměstnaných osob 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 
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Graf 7: Okres Tábor – podíly nejdůležitějších hospodářských odvětví podle oddílů CZ NACE, 
podle počtu zaměstnanců 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 
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Graf 8: Porovnání podílu hlavních odvětví v okrese Tábor s průměrem ČR 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 

 

Ze srovnání podílů určitých odvětví v hospodářství okresu s průměrem celé ČR vyplývá, že 
v okresu jsou zastoupena ve větší míře ta odvětví, kde je dlouhodobě pozorována zvýšená 
rizikovost a zvýšený výskyt pracovní úrazovosti.  
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Týká se to zejména následujících odvětví zpracovatelského průmyslu: 

Pořadí 

rizikovosti 

oboru 

(VÚBP) 

Oddíl 

CZ 

NACE Název Odvětví 

Počet 

podniků se 

zaměstnanci 

1 16 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, 

KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH 

VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 

38 

3 41 VÝSTAVBA BUDOV 111 

4 1 
ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, 

MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 
133 

8 10 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 38 

9 25 
VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A 

KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A 

ZAŘÍZENÍ 

73 

21 29 
VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ 

MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ 
7 

24 28 VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N. 17 

 

Pořadí oborů podle rizikovosti bylo stanoveno metodikou VÚBP „Rizikovost ekonomických 
činností v ČR“ z roku 2015. Pořadí s číslem 1 představuje obor s největší rizikovostí, přičemž 
další obory následují sestupně až po číslo 62. 

Relevantní srovnání v tomto kontextu poskytují údaje SZÚ o hlášených případech nemocí 
z povolání registrovaných podle odvětví CZ NACE. V grafu č. 9 je uveden příklad hlášení nemocí 
z povolání za rok 2018 podle Národního registru nemocí z povolání. Z uvedené statistiky je 
zřejmá souvislost v jaké míře se nemoci z povolání týkají právě rizikových odvětví. Tato odvětví 
jsou často zdrojem rizik pro obojí, jak pro jednorázovou událost pracovního úrazu, tak pro 
důsledky dlouhodobého vystavení škodlivým účinkům vyplývajícím z daného provozu a druhu 
činnosti. 
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Graf 9: Přehled hlášených případů nemoci z povolání podle CZ NACE v ČR v roce 2018 

Zdroj: SZÚ, Národní registr nemocí z povolání 

 

Doplnění pohledu na hospodářství okresu představuje rozložení samostatně výdělečně 
činných osob (OSVČ) podle sekcí CZ NACE, které je zobrazeno v následujícím grafu. V něm 
zaujme zejména vysoký podíl pracovníků v oboru stavebnictví, významný je i podíl ve 
zpracovatelském průmyslu a zemědělství. V případě OSVČ nejsou k dispozici souvislé zdroje dat 
o jejich případné pracovní neschopnosti, onemocněních ani pracovních či jiných úrazech. Hlášení 
těchto událostí je pro OSVČ nepovinné a tomu odpovídá i celkové datové pokrytí, které se 
pohybuje pouze zhruba okolo 14%. Proto se tento projekt soustředí zejména na zaměstnance 
(osoby nemocensky pojištěné) a další analýzou údajů OSVČ se nezabývá. 
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Graf 10: Podíly OSVČ na hospodářství v okrese Tábor podle sekcí CZ NACE 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 

 

2.3.1.4 Pracovní úrazovost s okrese Tábor 

Podrobný rozbor pracovní úrazovosti v okrese Tábor podle odvětví byl proveden na základě 
dat z databáze informačního systému o pracovních úrazech SÚIPu. Tento datový zdroj obsahuje 
záznamy všech úrazů s následnou pracovní neschopností v délce 3 dny a více, které byly SÚIPu 
oznámeny zaměstnavatelem prostřednictvím „záznamu o úrazu“. Byly vybrány a následně 
analyzovány všechny úrazy v okrese ve sledovaném období let 2013 až 2018 a za stejné období 
byla vytvořena také srovnávací analýza pracovní úrazovosti za celou ČR. Přehledné srovnání 
výskytu pracovních úrazů napříč odvětvími je uvedeno v tabulce a znázorněno v následujícím 
grafu. 
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Tab 6: Data pracovní úrazovosti podle odvětví v letech 2013 – 2018 

 

 Zdroj: SÚIP, VÚBP – vlastní zpracování 
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Graf 11: Okres Tábor  - přehled pracovní úrazovosti podle odvětví CZ NACE v letech 2013 – 2018 
– srovnání s celou ČR 

Zdroj: SÚIP, VÚBP – vlastní zpracování 

 

Jako srovnávací relativní ukazatel byly zvoleny četnosti pracovních úrazů v daném odvětví na 
1000 nemocensky pojištěných osob v celém okrese. Z uvedeného srovnání jednoznačně vyplývá, 
že ve většině odvětví četnosti pracovní úrazovosti v okrese Tábor převyšují průměrnou pracovní 
úrazovost ve stejném odvětví v celé republice. Z těchto statistik také jasně vystupuje 
zpracovatelský průmysl jako hlavní rizikové odvětví, kde četnost pracovní úrazovosti převyšuje 
téměř trojnásobně republikový průměr.  

Pracovní úrazovost byla dále analyzována s ohledem na riziková odvětví uvedená v předchozí 
kapitole. Byl vytvořen přehled počtu úrazů v těchto odvětvích a jejich podíl na celkové úrazovosti 
v okrese. Z něho vyplynulo, že v okrese Tábor se riziková odvětví podílejí na pracovní úrazovosti 
50% tj. polovina všech úrazů se stala právě v nejrizikovějších odvětvích. Nejvíce z nich, 13% (z 
celkového počtu všech úrazů v okrese ve sledovaném období), se přihodilo v odvětví 
potravinářské výroby, což představuje znatelně vyšší podíl ve srovnání s ostatními rizikovými 
odvětvími. 
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Analýza byla dále rozšířena o přehled kategorií zaměstnání podle klasifikace KZAM, v nichž 
docházelo k úrazům v rizikových odvětvích nejčastěji. Z analýzy vyplynulo, že vysoká pracovní 
úrazovost se týká zejména kategorie KZAM 7, tj. Kvalifikovaní řemeslníci a výrobci, v níž došlo 
k více než 40% úrazů, KZAM 8, tj. Obsluha strojů a zařízení, téměř 30% všech úrazů a KZAM 9, 
tj. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 18% všech úrazů. 

Výsledky jsou přehledně zpracovány v následujících tabulkách. 

Tab 7: Okres Tábor - přehled pracovní úrazovosti v rizikových odvětvích 

Pracovní úrazovost v rizikových odvětvích

Oddíl CZ 

NACE
Název odvětví Počet úrazů

Podíl z 

celkového počtu 

PÚ v okrese

1
ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A 

SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
234 6%

10 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 512 13%

16

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, 

KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH 

VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

224 6%

22 VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 141 3%

25
VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH 

VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
171 4%

28 VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N. 296 7%

29
VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ 

MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ
374 9%

41 VÝSTAVBA BUDOV 79 2%

2 031 50%

4 034 100%

Celkem PÚ - riziková odvětví 2013 - 2018

Celkem PÚ - okres Tábor - 2013-2018  

Zdroj: SÚIP, VÚBP – vlastní zpracování 
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Tab 8: Okres Tábor - přehled pracovní úrazovosti v rizikových odvětvích podle kategorie 
zaměstnání (KZAM) 

  
Název odvětví (oddíl CZ 
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Třída 
KZAM 

Název zaměstnání 1 10 16 22 25 28 29 41 
CELKEM 

PÚ 
Podíl 

% 

11 Zákonodárci, vyšší úředníci   1             1   

12 
Vedoucí a řídící pracovníci 
velkých podniků 

  2   1 1 3 4   11   

13 
Vedoucí, ředitelé malých 
podniků 

  1     1       2   

Celkem 
KZAM 1 

Zákonodárci, vedoucí a řídící 
pracovníci 

  4   1 2 3 4   14 0,7% 

21 
Vědci a odborníci ve fyzikálních 
a příbuzných vědách, architekti  
a techničtí inženýři 

    1           1   

24 
Ostatní vědci a odborní 
duševní pracovníci jinde 
neuvedení 

  2         2   4   

Celkem 
KZAM 2 

Vědečtí a odborní duševní 
pracovníci 

  2 1       2   5 0,2% 

31 
Technici ve fyzikálních, 
technických a příbuzných 
oborech 

  8 1   8 12 8 2 39   

32 
Techničtí pracovníci v oblasti 
biologie, zdravotničtí a 
zemědělští pracovníci 

8 5         1   14   

34 
Jiní pomocní odborní 
pracovníci 

  2   1   1 1   5   

Celkem 
KZAM 3 

Techničtí, zdravotničtí, 
pedagogičtí pracovníci a 
pracovníci v příbuzných 
oborech 

8 15 1 1 8 13 10 2 58 2,9% 

41 
Nižší administrativní pracovníci 
/kromě úředníků ve službách a 
obchodě/ 

  5   1   3 1 1 11   

Celkem 
KZAM 4 

Nižší administrativní 
pracovníci (úředníci) 

  5   1   3 1 1 11 0,5% 

51 Obsluhující pracovníci 5 4         1 1 11   

52 
Prodavači, manekýni a 
předváděči zboží 

  6             6   
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Celkem 
KZAM 5 

Provozní pracovníci ve 
službách a obchodě 

5 10         1 1 17 0,8% 

60 
Kvalifikovaní dělníci v 
zemědělství, lesnictví a v 
příbuzných oborech 

1               1   

61 
Kvalifikovaní dělníci v 
zemědělství, lesnictví, 
rybářství, myslivosti 

126 1             127 6,3% 

Celkem 
KZAM 6 

Kvalifikovaní dělníci v 
zemědělství, lesnictví a v 
příbuzných oborech 

127 1             128 6,3% 

70 
Řemeslníci a kvalifikovaní 
výrobci, zpracovatelé, opraváři 
(kromě obsluhy strojů) 

    1       1   2   

71 
Kvalifikovaní dělníci při 
dobývání surovin, stavební 
dělníci a příbuzné obory 

1 2 14 3 5 7 1 49 82 4,0% 

72 
Kvalifikovaní  kovodělníci a 
strojírenští dělníci (kromě 
obsluhy strojů) 

35 21 12 11 93 131 130 2 435 21,4% 

73 
Výrobci a opraváři přesných 
přístrojů, umělečtí řemeslníci, 
polygrafové 

            1   1   

74 
Ostatní kvalifikovaní 
zpracovatelé a výrobci (kromě 
obsluhy strojů) 

  203 104 3 2   1 4 317 15,6% 

Celkem 
KZAM 7 

Řemeslníci a kvalifikovaní 
výrobci, zpracovatelé, 
opravářři (kromě obsluhy 
strojů) 

36 226 131 17 100 138 134 55 837 41,2% 

80 Obsluha strojů a zařízení   12 1 5   5 13   36   

81 Obsluha průmyslových zařízení 2 15 19 9 13 38 43   139 6,8% 

82 
Obsluha stacionárních zařízení 
a montážní dělníci 

  105 12 62 33 46 50 1 309 15,2% 

83 
Řidiči a obsluha pojízdných 
strojních zařízení 

41 25 5 5 2 18 11 5 112 5,5% 

Celkem 
KZAM 8 

Obsluha strojů a zařízení 43 157 37 81 48 107 117 6 596 29,3% 

90 
Pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci 

1 5       1 5 1 13   

91 
Pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci zaměření na prodej 
a služby 

  7   1 1 4 2   15   

92 
Pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci v zemědělství, 
lesnictví, rybářství 

10 4             14   

93 
Pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci v dolech a lomech, v 
průmyslu, stavebnictví 

4 76 54 39 12 27 98 13 323 15,9% 

Celkem 
KZAM 9 

Pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci 

15 92 54 40 13 32 105 14 365 18,0% 

Celkem   234 512 224 141 171 296 374 79 2 031 100,0% 

Zdroj: SÚIP, VÚBP – vlastní zpracování 
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Další informace o pracovní úrazovosti v okrese jsou podrobně zpracovány v kapitole 2.4 ve 
studiích pracovní úrazovosti specifických regionů. Jsou zde uvedeny anonymní příklady podniků 
se zvýšenou pracovní úrazovostí v okrese včetně odvětví jejich činnosti, rozbory typů úrazů 
v konkrétních vybraných podnicích a v neposlední řadě jsou zmapovány okolnosti z praxe těchto 
podniků a výzvy, s nimiž se ve svých oborech v rámci BOZP setkávají. 

2.3.1.5 Demografické údaje, zaměstnanost, podíl exekucí v obyvatelstvu 

Demografický vývoj v okrese přibližují data ČSÚ, která v časových řadách sledují počty 
hlavních sledovaných kategorií skladby obyvatelstva. Přehled těchto ukazatelů je uveden 
v tabulce. 

Tab 9: Okres Tábor - vybrané ukazatele skladby obyvatelstva v časové řadě 2013 – 2019 

Okres Tábor - obyvatelstvo 
Měřicí  

jednotka 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel                 

celkem osoby 102 611  102 464  102 369  102 295  102 310  102 497  102 595  

ženy osoby 52 262  52 181  52 153  51 985  51 963  51 957  51 951  

muži osoby 50 349  50 283  50 216  50 310  50 347  50 540  50 644  

Obyvatelé ve věku                 

0–14 let % 14,7  14,8  15,0  15,1  15,3  15,4  15,5  

15–64 let % 66,6  66,1  65,4  64,7  64,0  63,4  63,0  

65 let a více % 18,6  19,1  19,6  20,1  20,7  21,1  21,6  

Průměrný věk obyvatel roky 42,3  42,5  42,7  43,0  43,1  43,3  43,5  

muži roky 40,9  41,1  41,4  41,6  41,8  41,9  42,1  

ženy roky 43,7  43,9  44,1  44,3  44,5  44,7  44,8  

Na 1 000 obyvatel                 

přirozený přírůstek/úbytek ‰ -0,7  -1,9  -2,0  -0,6  -0,2  -0,8  -1,9  

přírůstek/úbytek stěhováním ‰ 0,0  0,5  1,0  -0,1  0,4  2,6  2,9  

celkový přírůstek/úbytek ‰ -0,7  -1,4  -0,9  -0,7  0,1  1,8  1,0  

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 

Z demografických údajů vyplývá, že počet obyvatel v okrese je za sledované období poměrně 
stabilní a pohybuje se okolo 102,5 tisíce obyvatel. Za sledované období došlo k mírnému úbytku 
žen v řádu o 700 žen méně mezi roky 2013 a 2019 a stejně tak došlo k mírnému nárůstu počtu 
mužů v řádu o 300 mužů mezi roky 2013 a 2019. Stabilní počet obyvatel se udržuje zejména 
vlivem stěhování nových obyvatel do okresu, přičemž přirozený přírůstek obyvatelstva je 
dlouhodobě negativní a má ubývající trend.  

Z údajů je také patrné, že dochází každoročně ke zvýšení průměrného věku obyvatel a tudíž 
ke stárnutí populace okresu. Každým rokem narůstá podíl obyvatel ve věku 65 let a více. Mezi 
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roky 2013 a 2019 činil tento nárůst 3 % obyvatel. Poněkud rychlejším tempem dochází k úbytku 
obyvatel v produktivním věku 15 – 64 let, ten činil za uvedené období pokles o 3,6 %.   

Zaměstnanost, nezaměstnanost 

Z hlediska nezaměstnanosti patří okres Tábor v rámci republiky k lepšímu průměru. Podle 
obecně používaného ukazatele Podílu nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku, se v roce 2018 
umístil okres Tábor na 38. místě  ze 77 okresů (řazeno sestupně od okresu s nejvyšší mírou 
nezaměstnanosti). Přehled podílu nezaměstnaných osob v okrese v letech 2013 – 2019 je 
uveden v tabulce. 

Tab 10: Okres Tábor – podíl nezaměstnaných osob v letech 2013 – 2019 

Okres Tábor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob v % 

7,94 7,47 6,2 5,56 4,16  2,92  2,74  

Pozn.:Ukazatel vyjadřuje podíl uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let na celkovém počtu 

obyvatel ve stejném věku 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 

Z přehledu je patrný výrazný trend vývoje nezaměstnanosti v posledních letech, který do určité 
míry kopíruje trend hospodářského vývoje v celé republice, kdy docházelo k výraznému snižování 
nezaměstnanosti vlivem hospodářské konjunktury. Ta vyvrcholila v roce 2019 jemuž odpovídá 
nejnižší míra nezaměstnanosti mezi obyvatelstvem okresu. V roce 2020 se tento vývoj začal 
obracet zejména vlivem opatření souvisejících s globální pandemií Covid 19. Tomu odpovídá 
mírný nárůst podílu nezaměstnaných osob na 3,2% (k 31.8.2020). 

V následující tabulce č. 11 je dále uveden přehled hlavních ukazatelů zaměstnanosti 
v okresech Jihočeského kraje, který dále zpřesňuje pohled na vývoj zaměstnanosti v okrese. 
Přehled obsahuje navíc počty uchazečů o zaměstnání a počty volných pracovních míst 
k 31.8.2020. 

Tab 11: Uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob 
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31.8.2020 (Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí) 
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Přehledné rozdělení nezaměstnanosti podle podílu nezaměstnaných osob (PNO) napříč 
okresy celé České republiky je znázorněn na obrázku. V roce 2020 okres Tábor patřil k oblastem 
s nižší nezaměstnaností v rámci ČR.  

 

Obrázek 12: Mapa podílu nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31.8.2020 

Zdroj: Úřad Práce ČR 

 

Situaci na trhu práce a její vývoj v rámci dramatických změn pracovního trhu mezi roky 2019 a 
2020 způsobených pandemií Covid-19 dále přibližují údaje o vývoji počtů uchazečů o zaměstnání 
(nezaměstnaných osob) v Jihočeském kraji podle věku a podle vzdělání. Ty jsou uvedeny 
v grafickém vyjádření v následujících grafech č.12 a č.13. Lze předpokládat, že se uvedený trend 
vývoje v rámci Jihočeského kraje promítá podobně i do vývoje v jednotlivých okresech.  

V meziročním srovnání údajů k 31.8.2019 a k 31.8.2020 je patrný poměrně výrazný nárůst 
nezaměstnaných osob napříč všemi věkovými skupinami v kraji. Stejně tak je za stejné období 
patrný nárůst počtu nezaměstnaných u všech skupin zaměstnaných podle vzdělání, přičemž 
nejméně byli postiženi zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním a nejvýraznější nárůst 
nezaměstnaných postihl skupiny se středním vzděláním bez maturity a se základním vzděláním 
nebo bez vzdělání.   
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Graf 12: Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci srpna 2020 lidé ve věku 55 až 59 let (1 696), 
kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,7 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl 
v kraji 42,1 let (k 31. 8. 2019 – 42,9 let). Počet uchazečů meziročně vzrostl ve všech věkových 
skupinách, nejvíce ve věku 20 až 24 let. 

 

 

Graf 13: Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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Podíly exekucí v obyvatelstvu 

Podíl exekucí vydaných na obyvatele ČR je v některých oblastech a okresech vysoký. Lze se 
domnívat, že podíl exekucí dokresluje celkovou ekonomickou úroveň okresu a ekonomické 
postavení jeho obyvatel. 

Na obrázku je uveden stručný přehled exekucí v rámci okresu a jeho porovnání se zbytkem 
republiky (barevná mapa). V okrese Tábor dosahoval v roce 2019 podíl osob v exekuci 6.90% 
obyvatel, což okres řadí k méně postiženým oblastem v republice. Průměrný počet exekucí na 
osobu činí však 6,6 exekucí, což je číslo velmi vysoké. 

 

 

Obrázek 13: Okres Tábor - podíl exekucí v obyvatelstvu v roce 2019 

Zdroj: http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/ 

 

http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/
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2.3.2 OKRES ČESKÝ KRUMLOV 

2.3.2.1 Charakteristika okresu 

 

Obrázek 14: Poloha okresu Český Krumlov na mapě ČR a v rámci Jihočeského kraje 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/  

 

 

Obrázek 15: Podrobná mapa okresu Český Krumlov 

Zdroj: www.mapy.cz 

http://www.mapy.cz/
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Český Krumlov je typickým příhraničním regionem, který leží v nejjižnějším cípu České 
republiky. Jeho jihozápadní, jižní a jihovýchodní hranice je tvořena státní hranicí s Rakouskem, na 
severu a severovýchodě sousedí s okresem České Budějovice, na severozápadě s okresem 
Prachatice.  

S rozlohou 1 615,03 km² se okres řadí podle velikosti na šesté místo v republice a na třetí 
místo v kraji. Počtem obyvatel se však okres jak v rámci republiky, tak v rámci kraje řadí mezi 
podprůměrně lidnaté. Českokrumlovsko je s 38 obyvateli na km2 druhým nejřidčeji zalidněným 
okresem po sousedním okrese Prachatice v celé ČR. Kvůli své periferní poloze je okres 
hospodářsky méně rozvinutým regionem Jihočeského kraje. Patří dlouhodobě k oblastem s 
nejvyšší nezaměstnaností v kraji. Z hlediska celé České republiky však Českokrumlovsko zdaleka 
nepatří mezi zaostalé oblasti. 

Ve 47 obcích okresu žije téměř 61 tis. obyvatel. Téměř polovina obyvatel okresu žije 
v některém z 6 měst, z toho v samotném městě Český Krumlov má trvalý nebo dlouhodobý pobyt 
přes 13 tis. osob. Mezi nejvýznamnější města okresu, v nichž sídlí většina velkých průmyslových 
podniků patří Český Krumlov, Kaplice a Velešín. 

Okresem Český Krumlov prochází mezinárodní silnice E 55, vedoucí ze severních Čech do 
Dolního Dvořiště. Celková délka silniční sítě okresu se blíží k 700 km. Další dopravní spojení na 
území regionu zabezpečují dvě železniční tratě - České Budějovice-Černý Kříž-Volary a České 
Budějovice-Horní Dvořiště, trať pokračuje dále do Lince. V budoucnosti by se měla tato trať stát 
součástí železničního koridoru Praha-Linec. Z hlediska turistického ruchu je rovněž významná 
elektrifikovaná trať Rybník-Lipno nad Vltavou. 

Českokrumlovsko patří mezi turisticky nejatraktivnější okresy v celé České republice. Snaha o 
zachování přírodního prostředí se odrazila v tom, že na části území byly vyhlášeny Národní park 
a Chráněná krajinná oblast Šumava, Chráněná krajinná oblast Blanský les a Přírodní park 
Novohradské hory. Síť chráněných území je doplněna 70 přírodními rezervacemi a památkami 
např. Čertova stěna-Luč, Vyšenské kopce, Dívčí Kámen, Holubovské Hadce, Jaronínská Bučina, 
Velká Niva. Nejstarším chráněným územím v České republice s vysokou přírodovědnou hodnotou 
je Žofínský prales založený roku 1838, který leží ve střední části Novohradských hor. 

Okres nabízí širokou škálu turistických zajímavostí a přírodních krás od Novohradských 
hor, Šumavy a Blanského lesa, přes oblíbené možnosti vodáctví na řece Vltavě až po dlouhou 
řadu stavebních památek. Velké množství turistů každoročně navštěvuje břehy naší největší 
vodní nádrže Lipna. Na území okresu se horská turistika v oblasti Šumavy často spojuje s 
koupáním a rekreací právě u lipenské nádrže. 

Síť školských zařízení v okrese tvoří 34 mateřských škol, 32 škol základních, 2 gymnázia a 4 
střední odborné školy (včetně učilišť). V okrese není k dispozici žádná škola vyššího stupně. 

Zdravotnickou péči poskytuje v okrese více než 200 lékařů. Samostatných ordinací praktického 
lékaře je 27 pro dospělé, 14 pro děti a dorost, 31 v oboru stomatologie, 6 gynekologických a 35 
speciálních. Dále se v okrese nacházejí 4 domovy pro seniory, ve kterých je 236 míst. 
V českokrumlovském okrese žije zhruba 9 % důchodců kraje. Z nich je přibližně 9 tis. důchodců 
starobních. Ti pobírají v průměru 10,6 tis. Kč měsíčně, což je v kraji hodnota podprůměrná (druhá 
nejnižší po okresu Jindřichův Hradec). 

2.3.2.2 Hospodářská situace 

Okres Český Krumlov je svojí skladbou hospodářství průmyslově zemědělský. Zemědělská 
produkce je zaměřena v živočišné výrobě převážně na chov skotu, v rostlinné výrobě na 
pěstování obilovin a pícnin. Zemědělství v okrese má k dispozici zhruba 58 000 ha zemědělské 
půdy, z toho je asi 34 000 ha půdy orné. Větší význam má zejména v podhorských oblastech 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Novohradsk%C3%A9_hory
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novohradsk%C3%A9_hory
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blansk%C3%BD_les
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výroba živočišná. Pastviny v podhůří Šumavy a Novohradských hor jsou využívány k chovu skotu, 
který po zrušení hraničního pásma a rozšíření podpory ekologických chovů zaznamenal nárůst. 
Velká zemědělská družstva okresu mají sídlo např. v Netřebicích, Mojném, Křemži, Brlohu a 
Třeboníně. 

Velmi významné je také lesní hospodářství. Lesní půda zaujímá přes 70 000 ha, což je 47 % z 
celkové plochy území. Největší lesní správy sídlí v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Benešově 
nad Černou a Horní Plané. 

Z nerostného bohatství se v okrese těží tuha a granulit, v menší míře rašelina.  

V odvětvové skladbě podle počtu zaměstnaných osob (Zdroj: data ČSÚ – počty pojištěnců 
v sekcích CZ NACE) připadá s velkou převahou největší podíl 47% na zpracovatelský průmysl, 
což představuje okolo 8 100 zaměstnanců. V rámci zpracovatelského průmyslu pak největší podíl 
zaujímá kovovýroba, výroba strojů (Jihostroj a.s. Velešín), výroba elektrických zařízení (Engel 
s.r.o. Kaplice), chemický průmysl (Schwan Cosmetics CR, Č. Krumlov) a podíl výroby motorových 
vozidel (Linde Pohony, Č. Krumlov). V okrese sídlí také významný výrobce papíru a celulózy JIP - 
Papírny Větřní a.s. Mezi okresy Jihočeského kraje má Český Krumlov nejvyšší podíl 
zaměstnaných v oblasti ubytování, stravování a pohostinství. Důležitými oblastmi z hlediska počtu 
zaměstnanců jsou i odvětví zdravotní a sociální péče a vzdělávání.  

V zemědělském sektoru v kombinaci s lesnictvím působí zhruba 6 % zaměstnaných, což 
odpovídá průměru kraje, v porovnání s celou ČR je to však hodnota nadprůměrná. Menší 
zastoupení, než odpovídá průměru, připadá na obchod a dopravu. Také ve stavebnictví působí 
méně osob než v ostatních regionech, přesto se jedná o významné odvětví, protože zde kromě 
zaměstnanců pracuje také nezanedbatelná část osob samostatně výdělečně činných, celkově 
okolo 1 400 pracovníků. 

2.3.2.3 Struktura hospodářství podle registrovaných ekonomických subjektů (RES) 

V okrese Český Krumlov bylo v roce 2019 registrováno v Registru ekonomických subjektů 
(dále RES) celkem přes 15 620 subjektů. Toto číslo zahrnuje subjekty jak se zjištěnou 
ekonomickou aktivitou tak i subjekty bez ekonomické aktivity v daném období. V roce 2020 bylo 
z tohoto počtu v okrese registrováno 7 736 subjektů se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Ty jsou 
pro hospodářství okresu v daném čase určující. Počty ekonomických subjektů v jednotlivých 
kategoriích se v čase mírně mění, celkově zůstávají dlouhodobě v podobné úrovni. Jejich přehled 
podle počtu zaměstnanců je uveden v tabulce.  

Tab 12: Přehled počtu ekonomicky aktivních subjektů v okrese Český Krumlov k 30. 5. 2020 

Okres Celkem 

Ekonomicky aktivní subjekty, počet zaměstnanců, počet podniků 

neuvedeno 
bez 

zaměstnanců 

malé podniky střední podniky velké podniky 

1 - 5 6 - 9 
10 - 
19 

20 - 
24 

25 - 
49 

50 - 
99 

100 
- 

199 

200 
- 

249 

250 
- 

499 

500 
- 

999 

1000 
a 

více 

Český 
Krumlov 

7 736 1 466 4 931 921 137 130 28 61 37 12 2 6 5 0 

Zdroj: ČSÚ 

Z tohoto počtu připadá celkem 4 931 subjektů, tedy celých 64% na subjekty bez zaměstnanců, 
což jsou ve většině případů osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Dále je registrováno 
1 466 subjektů s neuvedenou kategorií počtu zaměstnanců, převážně se jedná o osoby, různé 
spolky, sportovní kluby nebo například společenství vlastníků. Zbývající část subjektů tvoří 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tur_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les
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podniky se zaměstnanci, které zaměstnávají většinu obyvatelstva. V roce 2019 to bylo 1 340 
podniků, v nichž celkový průměrný počet nemocensky pojištěných osob, tedy zaměstnanců, 
dosahoval téměř 17 500 osob. Z těchto podniků byl proveden výběr nejdůležitějších 
zaměstnavatelů v okrese podle počtu zaměstnanců, jejichž přehled je uveden v tabulce. 

Tab 13: Přehled největších zaměstnavatelů v okrese Český Krumlov podle Registru 
ekonomických subjektů  

 Místo 
Sekce 
CZ 
NACE 

Odvětví CZ NACE 

Podniky 500 - 999 
zaměstnanců: 

   

Schwan Cosmetics CR, s.r.o. Český Krumlov C 
VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH 
PŘÍPRAVKŮ 

Nemocnice Český Krumlov, 
a.s. 

Český Krumlov Q ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Engel strojírenská spol. s r.o. Kaplice C VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

    

Podniky 250 - 499 
zaměstnanců: 

   

Zambelli - technik, spol. s r. o. Český Krumlov C 
VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH 
VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

Jednota družstvo spotřebitelů 
v Kaplici 

Střítež G MALOOBCHOD, KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

FRONIUS Česká republika 
s.r.o. 

Český Krumlov C VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Schwan-STABILO ČR,s.r.o. Český Krumlov C OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 

BRAWE, spol. s r.o. Kaplice C 
VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH 
VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

Linde Pohony s.r.o. Český Krumlov C 
VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ 
MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ 

Jihostroj a.s. Velešín C VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N. 

ISOTHERM s.r.o. Kaplice C 
VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH 
VÝROBKŮ 

    

Podniky 200 - 249 
zaměstnanců: 

   

Larson-Juhl s.r.o. Český Krumlov C 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, 
KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH 
VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 

Zdroj: ČSÚ, RES (2019) 

 

Na základě počtu zaměstnaných osob v sekcích a odvětvích hospodářství (rozdělení podle CZ 
NACE) byl vytvořen grafický přehled zastoupení nejdůležitějších odvětví v hospodářství okresu. 
Dále bylo provedeno porovnání zastoupení těchto odvětví s průměrným zastoupením za celou 
Českou Republiku. Výsledky tohoto srovnání jsou uvedeny v následujících grafech č. 14 až č. 17. 
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Graf 14: Okres Český Krumlov – podíl nejdůležitějších odvětví hospodářství podle sekcí CZ 
NACE a podle počtu zaměstnaných osob 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 
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Graf 15: Česká republika – přehled nejdůležitějších odvětví hospodářství podle sekcí CZ 
NACE a podle počtu zaměstnaných osob 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 
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Graf 16: Okres Český Krumlov - podíly nejdůležitějších hospodářských odvětví podle oddílů CZ 
NACE, podle počtu zaměstnanců 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 
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Graf 17: Porovnání podílu hlavních odvětví v okrese Český Krumlov s průměrem ČR 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 

 

Ze srovnání podílů určitých odvětví v hospodářství okresu s průměrem celé ČR vyplývá, že 
v okresu jsou zastoupena ve větší míře ta odvětví, kde je dlouhodobě pozorována zvýšená 
rizikovost a zvýšený výskyt pracovní úrazovosti.  

 

Týká se to zejména následujících odvětví zpracovatelského průmyslu: 

Pořadí 
rizikovosti 
oboru 
(VÚBP) 

Oddíl 
CZ 
NACE 

Název Odvětví 
Počet 
podniků se 
zaměstnanci 

1 16 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, 
KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH 
VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 

12 
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3 41 VÝSTAVBA BUDOV 49 

4 1 
ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, 
MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 

101 

8 10 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 20 

9 25 
VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A 
KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A 
ZAŘÍZENÍ 

51 

12 23 
VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH 
MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ 

3 

21 29 
VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ 
MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ 

2 

24 28 VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N. 7 

28 27 VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3 

 

Pořadí oborů podle rizikovosti bylo stanoveno metodikou VÚBP „Rizikovost ekonomických 
činností v ČR“ z roku 2015. Pořadí s číslem 1 představuje obor s největší rizikovostí, přičemž 
další obory následují sestupně až po číslo 62. 

Relevantní srovnání v tomto kontextu poskytují údaje SZÚ o hlášených případech nemocí 
z povolání registrovaných podle odvětví CZ NACE. V grafu č. 9 je uveden příklad hlášení nemocí 
z povolání za rok 2018 podle Národního registru nemocí z povolání. Z uvedené statistiky je 
zřejmá souvislost v jaké míře se nemoci z povolání týkají právě rizikových odvětví. Tato odvětví 
jsou často zdrojem rizik pro obojí, jak pro jednorázovou událost pracovního úrazu, tak pro 
důsledky dlouhodobého vystavení škodlivým účinkům vyplývajícím z daného provozu a druhu 
činnosti. 

Doplnění pohledu na hospodářství okresu představuje také rozložení samostatně výdělečně 
činných osob (OSVČ) podle sekcí CZ NACE, které je zobrazeno v grafu č. 18. V něm zaujme 
zejména vysoký podíl pracovníků v oboru stavebnictví a dále poměrně rovnoměrné rozložení 
pracovníků napříč odvětvími obchodu, zemědělství a lesnictví, ubytování a pohostinství a ve 
zpracovatelském průmyslu.  

V případě OSVČ nejsou k dispozici souvislé zdroje dat o jejich případné pracovní 
neschopnosti, onemocněních ani pracovních či jiných úrazech. Hlášení těchto událostí je pro 
OSVČ nepovinné a tomu odpovídá i celkové datové pokrytí, které se pohybuje pouze zhruba 
okolo 14%. Proto se tento projekt soustředí zejména na zaměstnance (osoby nemocensky 
pojištěné) a další analýzou údajů OSVČ se nezabývá. 
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Graf 18: Podíly OSVČ na hospodářství v okrese Český Krumlov podle sekcí CZ NACE 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 

 

2.3.2.4 Pracovní úrazovost s okrese Český Krumlov 

Podrobný rozbor pracovní úrazovosti v okrese Český Krumlov podle odvětví byl proveden na 
základě dat z databáze informačního systému o pracovních úrazech SÚIPu. Tento datový zdroj 
obsahuje záznamy všech úrazů s následnou pracovní neschopností v délce 3 dny a více, které 
byly SÚIPu oznámeny zaměstnavatelem prostřednictvím „záznamu o úrazu“. Byly vybrány a 
následně analyzovány všechny úrazy v okrese ve sledovaném období roků 2013 až 2018 a za 
stejné období byla vytvořena také srovnávací analýza pracovní úrazovosti za celou ČR. 
Přehledné srovnání výskytu pracovních úrazů napříč odvětvími je uvedeno v tabulce a 
znázorněno v následujícím grafu. 
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Tab 14: Data pracovní úrazovosti podle odvětví v letech 2013 – 2018 

 

Zdroj: SÚIP, VÚBP – vlastní zpracování 
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Graf 19: Okres Český Krumlov  - přehled pracovní úrazovosti podle odvětví CZ NACE v letech 
2013 – 2018 – srovnání s celou ČR 

Zdroj: SÚIP, VÚBP – vlastní zpracování 

 

Jako srovnávací relativní ukazatel byly zvoleny četnosti pracovních úrazů v daném odvětví na 
1000 nemocensky pojištěných osob v celém okrese. Z uvedeného srovnání jednoznačně vyplývá, 
že ve většině odvětví četnosti pracovní úrazovosti v okrese Český Krumlov převyšují průměrnou 
pracovní úrazovost ve stejném odvětví v celé republice. Z těchto statistik také jasně vystupuje 
zpracovatelský průmysl jako hlavní rizikové odvětví, kde četnost pracovní úrazovosti převyšuje 
téměř trojnásobně republikový průměr.  

Pracovní úrazovost byla dále analyzována s ohledem na riziková odvětví uvedená v předchozí 
kapitole. Byl vytvořen přehled počtu úrazů v těchto odvětvích a jejich podíl na celkové úrazovosti 
v okrese. Z něho vyplynulo, že v okrese Český Krumlov se riziková odvětví podílejí na pracovní 
úrazovosti 54% tj. více než polovina všech úrazů za sledované období se stala právě 
v nejrizikovějších odvětvích. Nejvíce z nich, 12% a 10% (z celkového počtu všech úrazů v okrese 
ve sledovaném období), se přihodilo v odvětvích výroby kovových výrobků a výroby elektrických 
zařízení. 

Analýza byla dále rozšířena o přehled kategorií zaměstnání podle klasifikace KZAM, v nichž 
docházelo k úrazům v rizikových odvětvích nejčastěji. Z analýzy vyplynulo, že vysoká pracovní 
úrazovost se týká zejména kategorie KZAM 7, tj. Kvalifikovaní řemeslníci a výrobci, v níž došlo 
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k 39% úrazů, KZAM 8, tj. Obsluha strojů a zařízení, téměř 30% všech úrazů a KZAM 9, tj. 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 19% všech úrazů. 

Výsledky jsou přehledně zpracovány v následujících tabulkách. 

Tab 15: Okres Český Krumlov - přehled pracovní úrazovosti v rizikových odvětvích 

Pracovní úrazovost v rizikových odvětvích

Oddíl CZ 

NACE
Název odvětví

Počet 

úrazů

Podíl z 

celkového počtu 

PÚ v okrese

1
ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A 

SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
177 8%

10 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 62 3%

16

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, 

KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, 

KROMĚ NÁBYTKU

90 4%

23
VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH 

VÝROBKŮ
111 5%

25
VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH 

VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
267 12%

27 VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 206 10%

28 VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N. 170 8%

29
VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ 

MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ
22 1%

41 VÝSTAVBA BUDOV 59 3%

1 164 54%

2 164 100%

Celkem PÚ - riziková odvětví 2013 - 2018

Celkem PÚ - okres Český Krumlov - 2013-2018  

Zdroj: SÚIP, VÚBP – vlastní zpracování 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 80 (CELKEM 159)  

Tab 16: Okres Český Krumlov - přehled pracovní úrazovosti v rizikových odvětvích podle 
kategorie zaměstnání (KZAM) 

  
Název odvětví 

(oddíl CZ NACE) 
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Třída 
KZAM 

Název zaměstnání 1 10 16 23 25 27 28 29 41 
CELKEM 

PÚ 
Podíl 

% 

12 
Vedoucí a řídící 
pracovníci velkých 
podniků 

          3 1     4   

Celkem 
KZAM 1 

Zákonodárci, vedoucí a 
řídící pracovníci 

          3 1     4 0,3% 

31 
Technici ve fyzikálních, 
technických a příbuzných 
oborech 

  1     1 2 10 1 3 18   

32 

Techničtí pracovníci v 
oblasti biologie, 
zdravotničtí a zemědělští 
pracovníci 

3 1               4   

34 
Jiní pomocní odborní 
pracovníci 

  1 1       1     3   

Celkem 
KZAM 3 

Techničtí, zdravotničtí, 
pedagogičtí pracovníci 
a pracovníci v 
příbuzných oborech 

3 3 1   1 2 11 1 3 25 2,1% 

41 

Nižší administrativní 
pracovníci /kromě 
úředníků ve službách a 
obchodě/ 

    1   4 13 3     21   

Celkem 
KZAM 4 

Nižší administrativní 
pracovníci (úředníci) 

    1   4 13 3     21 1,8% 

51 Obsluhující pracovníci 2 2     2         6   

52 
Prodavači, manekýni a 
předváděči zboží 

  4               4   

Celkem 
KZAM 5 

Provozní pracovníci ve 
službách a obchodě 

2 6     2         10 0,9% 

61 
Kvalifikovaní dělníci v 
zemědělství, lesnictví, 
rybářství, myslivosti 

93 2               95   

Celkem 
KZAM 6 

Kvalifikovaní dělníci v 
zemědělství, lesnictví a 
v příbuzných oborech 

93 2               95 8,2% 
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70 

Řemeslníci a kvalifikovaní 
výrobci, zpracovatelé, 
opraváři (kromě obsluhy 
strojů) 

          1       1   

71 

Kvalifikovaní dělníci při 
dobývání surovin, 
stavební dělníci a 
příbuzné obory 

1   5 12 7 1   1 34 61 5,2% 

72 
Kvalifikovaní  kovodělníci 
a strojírenští dělníci 
(kromě obsluhy strojů) 

15 2 4 20 125 78 74 6 2 326 28,0% 

73 

Výrobci a opraváři 
přesných přístrojů, 
umělečtí řemeslníci, 
polygrafové 

    3 8           11   

74 
Ostatní kvalifikovaní 
zpracovatelé a výrobci 
(kromě obsluhy strojů) 

1 26 17 1 3     1 1 50 4,3% 

Celkem 
KZAM 7 

Řemeslníci a 
kvalifikovaní výrobci, 
zpracovatelé, opravářři 
(kromě obsluhy strojů) 

17 28 29 41 135 80 74 8 37 449 38,6% 

80 Obsluha strojů a zařízení     2 8 2 6 3     21   

81 
Obsluha průmyslových 
zařízení 

2   6 21 36 9 11 3 1 89 7,6% 

82 
Obsluha stacionárních 
zařízení a montážní 
dělníci 

1 9 4 12 31 42 37 10   146 12,5% 

83 
Řidiči a obsluha 
pojízdných strojních 
zařízení 

42 6   6 10 14 5   3 86 7,4% 

Celkem 
KZAM 8 

Obsluha strojů a 
zařízení 

45 15 12 47 79 71 56 13 4 342 29,4% 

90 
Pomocní a 
nekvalifikovaní pracovníci 

  1 3 2 2 1 2     11   

91 

Pomocní a 
nekvalifikovaní pracovníci 
zaměření na prodej a 
služby 

        5   2     7   

92 

Pomocní a 
nekvalifikovaní pracovníci 
v zemědělství, lesnictví, 
rybářství 

15                 15   

93 

Pomocní a 
nekvalifikovaní pracovníci 
v dolech a lomech, v 
průmyslu, stavebnictví 

2 7 44 21 39 36 21   15 185 15,9% 

Celkem 
KZAM 9 

Pomocní a 
nekvalifikovaní 
pracovníci 

17 8 47 23 46 37 25 0 15 218 18,7% 

Celkem   177 62 90 111 267 206 170 22 59 1 164 100,0% 

Zdroj: SÚIP, VÚBP – vlastní zpracování 

 

Další informace o pracovní úrazovosti v okrese jsou podrobně zpracovány v kapitole 2.4 ve 
studiích pracovní úrazovosti specifických regionů. Jsou zde uvedeny anonymní příklady podniků 
se zvýšenou pracovní úrazovostí v okrese včetně odvětví jejich činnosti, rozbory typů úrazů 
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v konkrétních vybraných podnicích a v neposlední řadě jsou zmapovány okolnosti z praxe těchto 
podniků a výzvy, s nimiž se ve svých oborech v rámci BOZP setkávají. 

2.3.2.5 Demografické údaje, zaměstnanost, podíl exekucí v obyvatelstvu 

Demografický vývoj v okrese přibližují data ČSÚ, která v časových řadách sledují počty 
hlavních sledovaných kategorií skladby obyvatelstva. Přehled těchto ukazatelů je uveden 
v tabulce. 

Tab 17: Okres Český Krumlov - vybrané ukazatele skladby obyvatelstva v časové řadě 2013 – 
2019 

Okres Český Krumlov 
- obyvatelsvo 

Měřicí  
jednotka 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel                 

celkem osoby 61 173  61 110  61 126  61 155  61 187  61 381  61 556  

ženy osoby 30 497  30 436  30 431  30 382  30 377  30 455  30 506  

muži osoby 30 676  30 674  30 695  30 773  30 810  30 926  31 050  

Obyvatelé ve věku                 

0–14 let % 16,2  16,2  16,3  16,4  16,4  16,5  16,5  

15–64 let % 68,7  68,0  67,3  66,6  66,1  65,5  65,0  

65 let a více % 15,1  15,8  16,3  16,9  17,4  18,0  18,5  

Průměrný věk obyvatel roky 40,2  40,5  40,8  41,0  41,2  41,5  41,7  

muži roky 39,3  39,6  39,8  40,0  40,2  40,4  40,7  

ženy roky 41,2  41,5  41,8  42,1  42,3  42,5  42,8  

Na 1 000 obyvatel                 

přirozený přírůstek/úbytek ‰ 0,8  1,2  1,3  1,3  0,6  2,5  0,8  

přírůstek/úbytek 
stěhováním 

‰ -1,8  -2,2  -1,0  -0,4  -0,1  0,6  2,0  

celkový přírůstek/úbytek ‰ -0,9  -1,0  0,3  0,9  0,5  3,2  2,8  

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 

Z demografických údajů vyplývá, že počet obyvatel v okrese je za sledované období poměrně 
stabilní a pohybuje se okolo 61,5 tisíce obyvatel. Počet vykazuje velmi slabě rostoucí tendenci, 
v řádu stovek obyvatel meziročně. Zatímco počet žen je víceméně stabilní došlo mezi roky 2013 a 
2019 v okrese k nárůstu o 400 mužů. Stabilní počet obyvatel se udržuje vlivem přirozeného 
přírůstku obyvatelstva, který je dlouhodobě kladný, i když jeho hodnoty meziročně kolísají mezi 
0,8 až 2,5 osobami na 1000 obyvatel. Migrace do a z okresu měla v nedávné minulosti negativní 
bilanci, kdy docházelo k odlivu lidí z okresu. Tento trend se však od roku 2018 zvrátil a 
zaznamenal naopak pozitivní nárůst.  

Z údajů je také patrné, že stejně jako v okrese Tábor dochází každoročně ke zvýšení 
průměrného věku obyvatel a tudíž ke stárnutí populace okresu. Každým rokem narůstá podíl 
obyvatel ve věku 65 let a více. Mezi roky 2013 a 2019 činil tento nárůst 3,4 % obyvatel. 
Podobným tempem dochází k úbytku obyvatel v produktivním věku 15 – 64 let, ten činil za 
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uvedené období pokles o 3,7 %.  Průměrný věk obyvatel v okrese Český Krumlov je poměrně 
výrazně nižší než v okresech Tábor a Klatovy, s hodnotou 41,7 let je zhruba o 2 roky nižší než 
v uvedených okresech. Tomu odpovídá vyšší podíl populace v nejnižší věkové kategorii a fakt, že 
jako jediný ze sledovaných okresů má kladný přirozený přírůstek obyvatelstva. 

Zaměstnanost, nezaměstnanost 

Z hlediska nezaměstnanosti patří okres Český Krumlov v rámci republiky k okresům s vyšší 
nezaměstnaností. Podle obecně používaného ukazatele Podílu nezaměstnaných osob, který 
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve 
stejném věku, se v roce 2018 umístil okres Český Krumlov na 21. místě  ze 77 okresů (řazeno 
sestupně od okresu s nejvyšší mírou nezaměstnanosti). Přehled podílu nezaměstnaných osob 
v okrese v letech 2013 – 2019 je uveden v tabulce. 

 

Tab 18: Okres Český Krumlov – podíl nezaměstnaných osob v letech 2013 – 2019 

 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 

Z přehledu je patrný výrazný trend vývoje nezaměstnanosti v posledních letech, který do určité 
míry kopíruje trend hospodářského vývoje v celé České republice, kdy docházelo k výraznému 
snižování nezaměstnanosti vlivem hospodářské konjunktury. Ta vyvrcholila v roce 2019 jemuž 
odpovídá nejnižší míra nezaměstnanosti mezi obyvatelstvem okresu. V roce 2020 se tento vývoj 
začal obracet zejména vlivem opatření souvisejících s globální pandemií Covid 19. Tomu 
odpovídá mírný nárůst podílu nezaměstnaných osob na 4,2% (k 31.8.2020). 

V následující tabulce č. 19 je dále uveden přehled hlavních ukazatelů zaměstnanosti 
v okresech Jihočeského kraje, který dále zpřesňuje pohled na vývoj zaměstnanosti v okrese 
Český Krumlov. Přehled obsahuje navíc počty uchazečů o zaměstnání a počty volných 
pracovních míst k 31.8.2020. 
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Tab 19: Uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob 
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31.8.2020 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Přehledné rozdělení nezaměstnanosti podle podílu nezaměstnaných osob (PNO) napříč okresy 
celé České republiky je znázorněn na obrázku. V roce 2020 okres Český Krumlov patřil k 
oblastem s vysokou nezaměstnaností v rámci ČR.  

  

Obrázek 16: Mapa Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31.8.2020 

Zdroj: Úřad Práce ČR 
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Situaci na trhu práce a její vývoj v rámci dramatických změn pracovního trhu mezi roky 2019 a 
2020 způsobených pandemií Covid-19 dále přibližují údaje o vývoji počtů uchazečů o zaměstnání 
(nezaměstnaných osob) v Jihočeském kraji podle věku a podle vzdělání. Jsou uvedeny 
v grafickém vyjádření v grafech č.12 a č.13 v části zprávy, která pojednává o zaměstnanosti 
v okrese Tábor. Lze předpokládat, že se uvedený trend vývoje v rámci Jihočeského kraje promítá 
podobně i do vývoje v okrese Český Krumlov. 

 V meziročním srovnání údajů k 31.8.2019 a k 31.8.2020 je patrný poměrně výrazný nárůst 
nezaměstnaných osob napříč všemi věkovými skupinami v kraji. Stejně tak je za stejné období 
patrný nárůst počtu nezaměstnaných u všech skupin zaměstnaných podle vzdělání, přičemž 
nejméně byli postiženi zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním a nejvýraznější nárůst 
nezaměstnaných postihl skupiny se středním vzděláním bez maturity a se základním vzděláním 
nebo bez vzdělání.  

Podíl exekucí v obyvatelstvu 

Podíl exekucí vydaných na obyvatele ČR je v některých oblastech a okresech vysoký. Lze se 
domnívat, že podíl exekucí dokresluje celkovou ekonomickou úroveň okresu a ekonomické 
postavení jeho obyvatel. 

Na obrázku je uveden stručný přehled exekucí v rámci okresu a jeho porovnání se zbytkem 
republiky (barevná mapa). V okrese Český Krumlov dosahoval v roce 2019 podíl osob v exekuci 
11,26% obyvatel, což okres řadí k hůře postiženým oblastem a naznačuje, že se jeho obyvatelé 
potýkají s ekonomickými a potažmo i sociálními problémy. Průměrný počet exekucí na osobu činí 
6,6 exekucí, což je také vysoké číslo. 

 

Obrázek 17: Okres Český Krumlov - podíl exekucí v obyvatelstvu v roce 2019 

Zdroj: http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/ 

http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/
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2.3.3 OKRES KLATOVY 

2.3.3.1 Charakteristika okresu 

k č. 1: Poloha okresu Klatovy na mapě ČR a v rámci Plzeňského kraje 

 

Obrázek 18: Poloha okresu Klatovy na mapě ČR a v rámci Plzeňského kraje 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Klatovy 

 

Obrázek 19: Podrobná mapa okresu Klatovy 

Zdroj: www.mapy.cz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Klatovy
http://www.mapy.cz/
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Okres Klatovy patří mezi příhraniční okresy České republiky. Na severu a západě hraničí s 
okresy Plzeňského kraje (Plzeň-jih a Domažlice), na východě s okresy Jihočeského kraje 
(Strakonice a Prachatice) a na jihu tvoří hranici okresu v délce asi 70 km státní hranice se SRN. 
Svojí rozlohou 1946 km2 je okres Klatovy největším okresem nejen Plzeňského kraje, ale i celé 
České Republiky. Podle počtu obyvatel, který činil k 31. 12. 2018 přes. 86 tisíc, je okres druhým 
největším okresem v kraji, s celkovou hustotou obyvatel 44,5 obyvatel na 1 km2 je po tachovském 
okresu druhým nejřidčeji osídleným okresem v Plzeňském kraji. Okres Klatovy se spolu s 
okresem Plzeň-město řadí k oblastem s nejstarším obyvatelstvem v kraji. 

Na území okresu Klatovy leží tři správní obvody ORP Horažďovice, Klatovy a Sušice. Okres 
zároveň zahrnuje 6 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ): Horažďovice 
(ORP Horažďovice), Klatovy, Nýrsko a Plánice (ORP Klatovy) a Sušice a Kašperské Hory (ORP 
Sušice). Do okresu Klatovy patří 94 obcí, tj. 18,8 % z celkového počtu obcí v Plzeňském kraji.  

Okres Klatovy disponuje řídkou železniční sítí. Na velkém území Šumavy (Hartmanice, 
Kašperské Hory) neexistuje železniční spojení. Okresem probíhá hlavní železniční trať Plzeň-
Klatovy-Železná Ruda, východním okrajem trať Plzeň-České Budějovice a vedlejší trať uvnitř 
okresu Horažďovice – Klatovy - Domažlice. V Železné Rudě je železniční celní přechod s 
Německem.  

Okres leží stranou hlavních dopravních tahů, nenachází se zde žádná dálnice. Okresem 
procházejí 2 silnice I. třídy. Jedná se o komunikace I/22 a I/27, které se protínají v okresním městě 
Klatovy. Poměrně hustá síť silnic nesplňuje požadované technické parametry automobilové 
dopravy. Silniční síť bez místních komunikací k 1. 1. 2019 měřila 1 132,6 km, z toho silnice I. třídy 
tvořily 102,2 km, II. třídy 356,0 km a III. třídy 674,4 km. 

Z hlediska životního prostředí patří okres k nejlepším nejen v Plzeňském kraji. Jižní polovina 
území (podhůří Šumavy a Šumava) patří k nejkvalitnějším přírodním oblastem České republiky. 
Na území okresu Klatovy se vyskytuje v porovnání s ostatními okresy nejvíce chráněných území: 
1 národní park (Šumava), 1 chráněná krajinná oblast (Šumava) a 55 maloplošných chráněných 
území, v tom 2 národní přírodní památky (Americká zahrada a Pastviště u Fínů), 2 národní 
přírodní rezervace (Bílá Strž a Černé a Čertovo jezero), 16 přírodních památek a 35 přírodních 
rezervací.  

Nepřekvapí proto, že okres Klatovy tvoří jednu rozsáhlou rekreační oblast, velmi atraktivní a 
stále vyhledávanější. V popředí zájmu stojí oblast Šumavy, ale i její podhůří, dále pak města 
Sušice a Klatovy. Rekreaci u vody umožňuje povodí Otavy, rybníky Hnačov a Valcha. 

Vzdělávací zařízení v okrese ve školním roce 2018/2019 zahrnovala síť předškolních a 
školských zařízení, kterou tvořilo 42 mateřských škol, 42 základních škol, 2 gymnázia, 5 středních 
škol vyučujících obory odborného vzdělávání bez nástavbového studia a 3 střední školy s 
nástavbovým studiem.  

2.3.3.2 Hospodářská situace 

Okres Klatovy je hospodářsky průmyslově-zemědělským okresem. Zemědělství zde zaujímá 
významnou roli a to jak pěstování zemědělských plodin, tak živočišná výroba orientovaná 
převážně na chov skotu. Zemědělská půda se rozkládá na více než 46% plochy okresu. Průmysl 
okresu se soustřeďuje zejména do okolí jeho tří největších středisek, kterými jsou Klatovy, Sušice 
a Horažďovice, ty jsou zároveň největšími městy okresu. Významný je i podíl hospodářství ve 
službách daný rozvojem turistiky v oblasti západní části Šumavy. Klatovský okres je mezi okresy 
Plzeňského kraje turisticky nejvyhledávanější.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/22
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/27
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V roce 2018 bylo v zemědělství obhospodařováno 89 462 ha zemědělské půdy (46,0 % z 
celkové výměry okresu). Z této výměry připadlo 48 522 ha na ornou půdu (54,2 %). 
Nezemědělská půda zaujímala 105 095 ha, z toho lesní pozemky 84 352 ha (80,3 %). Lesy se tak 
rozkládají na 43,4 % plochy okresu. Z obilovin se nejvíce v klatovském okrese pěstuje pšenice a 
ječmen, za poslední desetiletí se zvýšila osevní plocha řepky. Pěstují se zde také brambory 
(konzumní i průmyslové). Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu, rozšiřují se počty ovcí a 
koz. Vysoko položené louky na Šumavě se opět začínají využívat jako pastviny. Největší zemědělské 
podniky a družstva sídlí v Předslavi, v Bezděkově u Klatov, v Dlažově, v Lubech (součást Klatov) 
a ve Švihově.  

V odvětvové skladbě podle počtu zaměstnaných osob (Zdroj: data ČSÚ – počty pojištěnců 
v sekcích CZ NACE) připadá s převahou největší podíl 39% na zpracovatelský průmysl, což 
představuje okolo 9 200 zaměstnanců. V jeho rámci pak největší podíl zaujímá odvětví 
zpracování dřeva a výroba dřevěných výrobků, dále potravinářská výroba, výroba plastových 
výrobků a kovovýroba. Zemědělství a lesnictví zaujímá asi 7% hospodářství což je v porovnání 
s průměrem ČR více než 3x větší podíl. V odvětví zemědělství a lesnictví působí také velká část 
samostatně výdělečně činných osob, a sice 20% OSVČ v okrese. Celkem 18% OSVČ pak 
připadá na odvětví obchodu a oprav vozidel. 

 Mezi významné průmyslové podniky a největší zaměstnavatele patří Rodenstock ČR s.r.o. 
(výroba brýlových obrub, vybavení pro oční optiky), Intertell s.r.o. (výroba a montáž výrobků z 
plastů a kovů pro automobilový a galanterní průmysl), Pfeifer Holz s.r.o. (výroba dřevěných 
produktů), Holz Schiller s.r.o. (výroba a montáž dřevěných schodišť) a OKULA Nýrsko a.s. 
(výroba brýlové optiky, plastové díly pro farmacii a potravinářství). Dalšími významnými 
zaměstnavateli okresu jsou také Západočeské konzumní družstvo Sušice, Drůbežářské závody 
Klatovy a.s., Mlékárna Klatovy a.s., Pekárny a cukrárny Klatovy a.s., ale také Klatovská 
nemocnice a.s.  

2.3.3.3 Struktura hospodářství podle registrovaných ekonomických subjektů (RES) 

V okrese Klatovy bylo v roce 2019 registrováno v Registru ekonomických subjektů (dále RES) 
celkem přes 21 147 subjektů. Toto číslo zahrnuje subjekty jak se zjištěnou ekonomickou aktivitou 
tak i subjekty bez ekonomické aktivity v daném období. V roce 2020 bylo z tohoto počtu v okrese 
registrováno 10 443 subjektů se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Ty jsou pro hospodářství okresu 
v daném čase určující. Počty ekonomických subjektů v jednotlivých kategoriích se v čase mírně 
mění, celkově zůstávají dlouhodobě v podobné úrovni. Jejich přehled podle počtu zaměstnanců je 
uveden v tabulce.  

Tab 20: Přehled počtu ekonomicky aktivních subjektů v okrese Klatovy k 30. 5. 2020 

Zdroj: ČSÚ 

Z tohoto počtu připadá celkem 6 904 subjektů, tedy celých 66% na subjekty bez zaměstnanců, 
což jsou ve většině případů osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Dále je registrováno 
1 831 subjektů s neuvedenou kategorií počtu zaměstnanců, převážně se jedná o osoby, různé 
spolky, sportovní kluby nebo například společenství vlastníků. Zbývající část subjektů tvoří 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edslav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezd%C4%9Bkov_(okres_Klatovy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dla%C5%BEov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vihov
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podniky se zaměstnanci, které zaměstnávají většinu obyvatelstva. V roce 2019 to bylo 1 708 
podniků, v nichž celkový průměrný počet nemocensky pojištěných osob, tedy zaměstnanců, 
dosahoval přes 23 500 osob. Z těchto podniků byl proveden výběr nejdůležitějších 
zaměstnavatelů v okrese podle počtu zaměstnanců, jejichž přehled je uveden v tabulce. 

 

Tab 21: Přehled největších zaměstnavatelů v okrese Klatovy podle Registru ekonomických 
subjektů  

 Místo 
Sekce 
CZ 
NACE 

Odvětví CZ NACE 

Podniky nad 1000 
zaměstnanců: 

   

Rodenstock ČR s.r.o. Klatovy C OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 

    

Podniky 500 - 999 
zaměstnanců: 

   

Západočeské konzumní 
družstvo Sušice 

Sušice G MALOOBCHOD, KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice C 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, 
KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH 
VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 

Klatovská nemocnice, 
a.s. 

Klatovy Q ZDRAVOTNÍ PÉČE 

    

Podniky 250 - 499 
zaměstnanců: 

   

Holz Schiller s.r.o. Klatovy C 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, 
KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH 
VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 

Mlékárna Klatovy a. s. Klatovy C VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

NOVARES CZ Janovice 
s.r.o. 

Janovice 
nad Úhlavo 

C VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 

Intertell spol. s r.o. 
Janovice 
nad Úhlavo 

C VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 

Drůbežářský závod 
Klatovy a.s. 

Klatovy C VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

    

Podniky 200 - 249 
zaměstnanců: 

   

KORAMEX a. s. Sušice C 
VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A 
KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A 
ZAŘÍZENÍ 

SOLODOOR a.s. Sušice C 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, 
KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH 
VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 

Otavské strojírny a.s. Horažďovice C 
VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A 
KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A 
ZAŘÍZENÍ 

OKULA Nýrsko a.s. Nýrsko C VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 
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Pekárny a cukrárny 
Klatovy, a.s. 

Klatovy C VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

Lorenc Logistic, s.r.o. Klatovy H POZEMNÍ A POTRUBNÍ DOPRAVA 

 

Zdroj: ČSÚ, RES (2019) 

Na základě počtu zaměstnaných osob v sekcích a odvětvích hospodářství (rozdělení podle CZ 
NACE) byl vytvořen grafický přehled zastoupení nejdůležitějších odvětví v hospodářství okresu. 
Dále bylo provedeno porovnání zastoupení těchto odvětví s průměrným zastoupením za celou 
Českou Republiku. Výsledky tohoto srovnání jsou uvedeny v následujících grafech č. 20-23. 

 

 

Graf 20: Okres Klatovy – podíl nejdůležitějších odvětví hospodářství podle sekcí CZ NACE a 
podle počtu zaměstnaných osob 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 
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Graf 21: Česká republika – přehled nejdůležitějších odvětví hospodářství podle sekcí CZ 
NACE a podle počtu zaměstnaných osob 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 
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Graf 22: Okres Klatovy - podíly nejdůležitějších hospodářských odvětví podle oddílů CZ NACE, 
podle počtu zaměstnanců 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 

 

 

 

 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 93 (CELKEM 159)  

 

 

 

Graf 23: Porovnání podílu hlavních odvětví v okrese Klatovy s průměrem ČR 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 

 

Ze srovnání podílů určitých odvětví v hospodářství okresu s průměrem celé ČR vyplývá, že 
v okresu jsou zastoupena ve větší míře ta odvětví, kde je dlouhodobě pozorována zvýšená 
rizikovost a zvýšený výskyt pracovní úrazovosti.  

Týká se to zejména následujících odvětví zpracovatelského průmyslu: 

Pořadí 
rizikovosti 
oboru 
(VÚBP) 

Oddíl 
CZ 
NACE 

Název Odvětví 
Počet 
podniků se 
zaměstnanci 
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1 16 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, 
KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH 
VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 

40 

3 41 VÝSTAVBA BUDOV 61 

4 1 
ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A 
SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 

147 

8 10 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 34 

9 25 
VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH 
VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

58 

15 43 SPECIALIZOVANÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI 93 

18 22 VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 8 

23 49 POZEMNÍ A POTRUBNÍ DOPRAVA 91 

25 32 OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 15 

 

Pořadí oborů podle rizikovosti bylo stanoveno metodikou VÚBP „Rizikovost ekonomických 
činností v ČR“ z roku 2015. Pořadí s číslem 1 představuje obor s největší rizikovostí, přičemž 
další obory následují sestupně až po číslo 62. 

Relevantní srovnání v tomto kontextu poskytují údaje SZÚ o hlášených případech nemocí 
z povolání registrovaných podle odvětví CZ NACE. V grafu č. 9 je uveden příklad hlášení nemocí 
z povolání za rok 2018 podle Národního registru nemocí z povolání. Z uvedené statistiky je 
zřejmá souvislost v jaké míře se nemoci z povolání týkají právě rizikových odvětví. Tato odvětví 
jsou často zdrojem rizik pro obojí, jak pro jednorázovou událost pracovního úrazu, tak pro 
důsledky dlouhodobého vystavení škodlivým účinkům vyplývajícím z daného provozu a druhu 
činnosti. 

Relevantní doplnění pohledu na hospodářství okresu představuje také rozložení samostatně 
výdělečně činných osob (OSVČ) podle sekcí CZ NACE, které je zobrazeno v grafu č. 24. V něm 
zaujme zejména vysoký podíl pracovníků v oboru zemědělství a lesnictví, který činí 20% všech 
OSVČ v okrese. O málo nižší je zastoupení pracovníků v odvětví obchodu a oprav vozidel s 18% 
všech OSVČ. Vysoký je i podíl ve zpracovatelském průmyslu, kde poměrně velká část pracovníků 
připadá na odvětví výroby a rozvodu energií. Nemalá část OSVČ připadá také na stavebnictví.  

V případě OSVČ nejsou k dispozici souvislé zdroje dat o jejich případné pracovní 
neschopnosti, onemocněních ani pracovních či jiných úrazech. Hlášení těchto událostí je pro 
OSVČ nepovinné a tomu odpovídá i celkové datové pokrytí, které se pohybuje pouze zhruba 
okolo 14%. Proto se tento projekt soustředí zejména na zaměstnance (osoby nemocensky 
pojištěné) a další analýzou údajů OSVČ se nezabývá. 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 95 (CELKEM 159)  

 

 

Graf 24: Podíly OSVČ na hospodářství v okrese Klatovy podle sekcí CZ NACE 

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 

 

2.3.3.4 Pracovní úrazovost s okrese Klatovy 

Podrobný rozbor pracovní úrazovosti v okrese Klatovy podle odvětví byl proveden na základě 
dat z databáze informačního systému o pracovních úrazech SÚIPu. Tento datový zdroj obsahuje 
záznamy všech úrazů s následnou pracovní neschopností v délce 3 dny a více, které byly SÚIPu 
oznámeny zaměstnavatelem prostřednictvím „záznamu o úrazu“. Byly vybrány a následně 
analyzovány všechny úrazy v okrese ve sledovaném období roků 2013 až 2018 a za stejné 
období byla vytvořena také srovnávací analýza pracovní úrazovosti za celou ČR. Přehledné 
srovnání výskytu pracovních úrazů napříč odvětvími je uvedeno v tabulce a znázorněno 
v následujícím grafu. 

Tab 22: Data pracovní úrazovosti podle odvětví v letech 2013 – 2018 
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Zdroj: SÚIP, VÚBP – vlastní zpracování 
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Graf 25: Okres Klatovy  - přehled pracovní úrazovosti podle odvětví CZ NACE v letech 2013 – 
2018 – srovnání s celou ČR 

Zdroj: SÚIP, VÚBP – vlastní zpracování 

 

Jako srovnávací relativní ukazatel byly zvoleny četnosti pracovních úrazů v daném odvětví na 
1000 nemocensky pojištěných osob v celém okrese. Z uvedeného srovnání jednoznačně vyplývá, 
že ve většině odvětví četnosti pracovní úrazovosti v okrese Klatovy převyšují průměrnou pracovní 
úrazovost ve stejném odvětví v celé republice. Z těchto statistik také jasně vystupuje 
zpracovatelský průmysl jako hlavní rizikové odvětví, kde četnost pracovní úrazovosti převyšuje 
více než trojnásobně ( 3,25 krát) republikový průměr. 

Pracovní úrazovost byla dále analyzována s ohledem na riziková odvětví uvedená v předchozí 
kapitole. Byl vytvořen přehled počtu úrazů v těchto odvětvích a jejich podíl na celkové úrazovosti 
v okrese. Z něho vyplynulo, že v okrese Klatovy se riziková odvětví podílejí na pracovní 
úrazovosti až z 66% tj. pouze 34% všech úrazů za sledované období se stalo v jiných méně 
rizikových odvětvích. Nejvíce pracovních úrazů, 14% a 12% (z celkového počtu všech úrazů 
v okrese ve sledovaném období), se přihodilo v odvětví zpracování dřeva a v odvětví 
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potravinářské výroby, následovala odvětví výroby plastových výrobků a výroby kovových 
konstrukcí, obě shodně s 10% podílem PÚ. 

Analýza byla dále rozšířena o přehled kategorií zaměstnání podle klasifikace KZAM, v nichž 
docházelo k úrazům v rizikových odvětvích nejčastěji. Z analýzy vyplynulo, že vysoká pracovní 
úrazovost se týká zejména kategorie KZAM 7, tj. Kvalifikovaní řemeslníci a výrobci, v níž došlo 
k více než 36% úrazů, KZAM 8, tj. Obsluha strojů a zařízení, přes 31% všech úrazů a KZAM 9, tj. 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, téměř 19% všech úrazů. V tomto okrese se jako významná 
přidává ještě kategorie KZAM 6, tj. Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví, s 8% podílem 
PÚ. 

Výsledky jsou přehledně zpracovány v následujících tabulkách. 

Tab 23: Okres Klatovy - přehled pracovní úrazovosti v rizikových odvětvích 

Pracovní úrazovost v rizikových odvětvích

Oddíl CZ 

NACE
Název odvětví

Počet 

úrazů

Podíl z 

celkového 

počtu PÚ v 

okrese

1
ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A 

SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
313 9%

10 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 388 12%

16
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, 

PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU
472 14%

22 VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 327 10%

25
VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH 

VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
320 10%

32 OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 121 4%

41 VÝSTAVBA BUDOV 93 3%

43 SPECIALIZOVANÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI 45 1%

49 POZEMNÍ A POTRUBNÍ DOPRAVA 101 3%

2 180 66%

3 319 100%Celkem PÚ - okres Klatovy - 2013-2018

Celkem PÚ - riziková odvětví 2013 - 2018

 

Zdroj: SÚIP, VÚBP – vlastní zpracování 
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Tab 24: Okres Klatovy - přehled pracovní úrazovosti v rizikových odvětvích podle kategorie 
zaměstnání (KZAM) 

  
Název odvětví (oddíl 

CZ NACE) 
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Třída 
KZAM 

Název zaměstnání 1 10 16 22 25 32 41 43 49 
CELKEM 

PÚ 
Podíl 

% 

12 
Vedoucí a řídící pracovníci 
velkých podniků 

1     1   1       3   

13 
Vedoucí, ředitelé malých 
podniků 

  2 1             3   

Celkem 
KZAM 1 

Zákonodárci, vedoucí a 
řídící pracovníci 

1 2 1 1   1       6 0,3% 

24 
Ostatní vědci a odborní 
duševní pracovníci jinde 
neuvedení 

          1       1   

Celkem 
KZAM 2 

Vědečtí a odborní duševní 
pracovníci 

          1       1 0,1% 

31 
Technici ve fyzikálních, 
technických a příbuzných 
oborech 

1 1 5 3 5 7   1 1 24   

32 
Techničtí pracovníci v oblasti 
biologie, zdravotničtí a 
zemědělští pracovníci 

14 2               16   

34 
Jiní pomocní odborní 
pracovníci 

1 2 1 2           6   

Celkem 
KZAM 3 

Techničtí, zdravotničtí, 
pedagogičtí pracovníci a 
pracovníci v příbuzných 
oborech 

16 5 6 5 5 7   1 1 46 2,1% 

40 
Nižší administrativní 
pracovníci (úředníci) 

                1 1   

41 
Nižší administrativní 
pracovníci /kromě úředníků 
ve službách a obchodě/ 

2 9 4 4   5 1   1 26   

42 
Úředníci ve službách a 
obchodě 

  1               1   

Celkem 
KZAM 4 

Nižší administrativní 
pracovníci (úředníci) 

2 10 4 4   5 1   2 28 1,4% 

51 Obsluhující pracovníci 9 4             11 24   
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52 
Prodavači, manekýni a 
předváděči zboží 

  7               7   

Celkem 
KZAM 5 

Provozní pracovníci ve 
službách a obchodě 

9 11             11 31 1,6% 

60 
Kvalifikovaní dělníci v 
zemědělství, lesnictví a v 
příbuzných oborech 

9   1             10   

61 
Kvalifikovaní dělníci v 
zemědělství, lesnictví, 
rybářství, myslivosti 

142 2 1       1   1 147 7,6% 

62 
Pracovníci získávající obživu 
v zemědělství a rybářství  
/samozásobitelé/ 

1                 1   

Celkem 
KZAM 6 

Kvalifikovaní dělníci v 
zemědělství, lesnictví a v 
příbuzných oborech 

152 2 2       1   1 158 8,1% 

70 

Řemeslníci a kvalifikovaní 
výrobci, zpracovatelé, 
opraváři (kromě obsluhy 
strojů) 

2 1 48 6 1 1   2 1 62 3,2% 

71 
Kvalifikovaní dělníci při 
dobývání surovin, stavební 
dělníci a příbuzné obory 

3 3 27 1 7   67 22 1 131 6,7% 

72 
Kvalifikovaní  kovodělníci a 
strojírenští dělníci (kromě 
obsluhy strojů) 

25 14 5 23 214 2 5   16 304 15,7% 

73 
Výrobci a opraváři přesných 
přístrojů, umělečtí řemeslníci, 
polygrafové 

    1 2   3       6   

74 
Ostatní kvalifikovaní 
zpracovatelé a výrobci 
(kromě obsluhy strojů) 

6 106 81 3 1   1 1   199 10,3% 

Celkem 
KZAM 7 

Řemeslníci a kvalifikovaní 
výrobci, zpracovatelé, 
opravářři (kromě obsluhy 
strojů) 

36 124 162 35 223 6 73 25 18 702 36,2% 

80 Obsluha strojů a zařízení     2 2 3 3       10   

81 
Obsluha průmyslových 
zařízení 

2 10 35 14 7 12   1   81 4,2% 

82 
Obsluha stacionárních 
zařízení a montážní dělníci 

3 56 59 167 15 24 1 2 1 328 16,9% 

83 
Řidiči a obsluha pojízdných 
strojních zařízení 

48 44 19 2 9   8   61 191 9,8% 

Celkem 
KZAM 8 

Obsluha strojů a zařízení 53 110 115 185 34 39 9 3 62 610 31,4% 

90 
Pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci 

1 36 2 1           40   

91 
Pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci zaměření na 
prodej a služby 

1 3   2 2         8   

92 
Pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci v zemědělství, 
lesnictví, rybářství 

15 5               20   
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93 
Pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci v dolech a lomech, 
v průmyslu, stavebnictví 

1 61 99 84 19 19 1 6 1 291 15,0% 

Celkem 
KZAM 9 

Pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci 

18 105 101 87 21 19 1 6 1 359 18,5% 

Nezařaz
eno 

Třída KZAM neuvedena 
vůbec, nebo jako 0, popř.00 

26 19 81 10 37 43 8 10 5 239 11,0% 

Celkem   313 388 472 327 320 
12
1 

93 45 
10
1 

2 180 
100,0

% 

Zdroj: SÚIP, VÚBP – vlastní zpracování 

 

Další informace o pracovní úrazovosti v okrese jsou podrobně zpracovány v kapitole 2.4 ve 
studiích pracovní úrazovosti specifických regionů. Jsou zde uvedeny anonymní příklady podniků 
se zvýšenou pracovní úrazovostí v okrese včetně odvětví jejich činnosti, rozbory typů úrazů 
v konkrétních vybraných podnicích a v neposlední řadě jsou zmapovány okolnosti z praxe těchto 
podniků a výzvy, s nimiž se ve svých oborech v rámci BOZP setkávají. 

2.3.3.5 Demografické údaje, zaměstnanost, podíl exekucí v obyvatelstvu 

Demografický vývoj v okrese přibližují data ČSÚ, která v časových řadách sledují počty 
hlavních sledovaných kategorií skladby obyvatelstva. Přehled těchto ukazatelů je uveden 
v tabulce. 

Tab 25: Okres Klatovy - vybrané ukazatele skladby obyvatelstva v časové řadě 2013 – 2019 

Okres Klatovy - 
obyvatelsvo 

Měřicí  
jednotka 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel                 

celkem osoby 87 056  86 859  86 617  86 452  86 318  86 336  86 405  

ženy osoby 44 046  43 949  43 752  43 643  43 516  43 476  43 481  

muži osoby 43 010  42 910  42 865  42 809  42 802  42 860  42 924  

Obyvatelé ve věku                 

0–14 let % 14,5  14,6  14,6  14,7  14,7  14,8  14,8  

15–64 let % 66,9  66,2  65,7  65,0  64,4  63,7  63,3  

65 let a více % 18,6  19,2  19,7  20,3  20,9  21,5  21,9  

Průměrný věk obyvatel roky 42,4  42,7  43,0  43,2  43,5  43,7  43,9  

muži roky 41,1  41,4  41,6  41,9  42,1  42,4  42,6  

ženy roky 43,7  44,0  44,2  44,5  44,8  45,0  45,2  

Na 1 000 obyvatel                 

přirozený přírůstek/úbytek ‰ -1,9  -1,7  -3,0  -1,4  -1,5  -2,0  -2,3  

přírůstek/úbytek 
stěhováním 

‰ -1,3  -0,6  0,3  -0,5  -0,0  2,2  3,1  
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celkový přírůstek/úbytek ‰ -3,3  -2,3  -2,8  -1,9  -1,6  0,2  0,8  

Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 

 

Z demografických údajů vyplývá, že počet obyvatel v okrese je za sledované období poměrně 
stabilní a pohybuje se okolo 86,5 tisíce obyvatel. Počet vykazuje spíše klesající tendenci, oproti 
stavu v roce 2013 žilo v roce 2019 v okrese o 600 obyvatel méně. Zatímco počet mužů se udržuje 
na podobné úrovni, došlo mezi roky 2013 a 2019 v okrese k postupnému poklesu počtu žen 
celkově o 550 žen. Přirozený přírůstek obyvatelstva je dlouhodobě negativní a má klesající 
tendenci. Podobně i migrace do a z okresu měla v nedávné minulosti negativní bilanci, kdy 
docházelo k odlivu lidí z okresu. Tento trend se však od roku 2018 zvrátil a zaznamenal naopak 
pozitivní nárůst. Jedním z faktorů by mohl být vysoký zájem zaměstnavatelů o pracovníky v letech 
2018 a 2019, který přilákal do okresu nové obyvatele, mezi nimiž byli zřejmě také cizinci.  

Z údajů je dále patrné, že stejně jako v okrese Tábor dochází každoročně ke zvýšení 
průměrného věku obyvatel a tudíž ke stárnutí populace okresu. Každým rokem narůstá podíl 
obyvatel ve věku 65 let a více. Mezi roky 2013 a 2019 činil tento nárůst 3,3 % obyvatel. 
Podobným tempem dochází k úbytku obyvatel v produktivním věku 15 – 64 let, ten činil za 
uvedené období pokles o 3,6 %.  Průměrný věk obyvatel v okrese Klatovy je vyšší než v okrese 
Český Krumlov, s hodnotou 43,9 let jde o poměrně výrazný rozdíl přičemž je o celé 2 roky vyšší.  

Zaměstnanost, nezaměstnanost 

Z hlediska nezaměstnanosti patří okres Klatovy v rámci republiky k okresům s nižší mírou 
nezaměstnanosti. Podle obecně používaného ukazatele Podílu nezaměstnaných osob, který 
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve 
stejném věku, se v roce 2018 umístil okres Klatovy na 54. místě  ze 77 okresů (řazeno sestupně 
od okresu s nejvyšší mírou nezaměstnanosti). Přehled podílu nezaměstnaných osob v okrese 
v letech 2013 – 2019 je uveden v tabulce. 

 

Tab 26: Okres Klatovy – podíl nezaměstnaných osob v letech 2013 – 2019 

 

Okres Klatovy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Podíl nezaměstnaných osob v % 7,27 6,41 4,92 3,89 2,72 2,37 2,46 

Pozn.:Ukazatel vyjadřuje podíl uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let na celkovém počtu obyvatel ve stejném 
věku 
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Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 

Z přehledu je patrný výraznější trend vývoje nezaměstnanosti v posledních letech, který do 
určité míry kopíruje trend hospodářského vývoje v celé České republice, kdy docházelo k 
výraznému snižování nezaměstnanosti vlivem hospodářské konjunktury. Ta vyvrcholila v letech 
2018 a 2019, jimž odpovídá nejnižší míra nezaměstnanosti mezi obyvatelstvem okresu. V roce 
2020 se tento vývoj začal obracet zejména vlivem opatření souvisejících s globální pandemií 
Covid 19. Tomu odpovídá mírný nárůst podílu nezaměstnaných osob na 3,3% (k 31.12.2020). 

V následující tabulce č. 27 je dále uveden přehled hlavních ukazatelů zaměstnanosti, který 
dále zpřesňuje pohled na vývoj zaměstnanosti v okrese Klatovy. Přehled obsahuje navíc počty 
uchazečů o zaměstnání a počty volných pracovních míst k 31.12.2020. 

Tab 27: Uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v okrese 
Klatovy k 31.12.2020 

Okres Klatovy k 
31.12.2020 

2018 2019 2020 

Uchazeči o zaměstnání 
v evidenci úřadu práce 

celkem 
1 501 1 515 1 921 

z toho: 
   

Dosažitelní uchazeči o 
zaměstnání celkem 

1 306 1 345 1 784 

muži 694 712 904 

ženy 612 633 880 

Podíl nezaměstnaných 
osob (%) 

2,37 2,46 3,29 

muži 2,46 2,54 3,24 

ženy 2,28 2,38 3,34 

Pracovní místa v evidenci 
úřadu práce celkem 

2 378 3 021 2 740 

Počet uchazečů o 
zaměstnání 

v evidenci úřadu práce 
na 1 pracovní místo 

0,6 0,5 0,7 

 Zdroj: ČSÚ, VÚBP – vlastní zpracování 

Uvedené údaje přibližují situaci na trhu práce a její vývoj v rámci dramatických změn 
pracovního trhu mezi roky 2019 a 2020 způsobených pandemií Covid-19. Je patrný meziroční 
nárůst počtu uchazečů o zaměstnání a naopak pokles volných pracovních míst v okrese oproti 
předcházejícímu roku. Pracovních míst však bylo na konci roku 2020 stále více než před dvěma 
lety v roce 2018. Nezaměstnanost z pohledu uchazečů mezi muži a ženami je v tomto okrese 
velmi vyrovnaná, téměř totožná. 

Přehledné rozdělení nezaměstnanosti podle podílu nezaměstnaných osob (PNO) napříč okresy 
celé České republiky je znázorněn na obrázku č. 20. V roce 2020 okres Klatovy patřil k oblastem 
se střední nezaměstnaností v rámci ČR.  
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Obrázek 20: Mapa Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31.8.2020 

Zdroj: Úřad Práce ČR 

 

Podíl exekucí v obyvatelstvu 

Podíl exekucí vydaných na obyvatele ČR je v některých oblastech a okresech vysoký. Lze se 
domnívat, že podíl exekucí dokresluje celkovou ekonomickou úroveň okresu a ekonomické 
postavení jeho obyvatel. 

Na obrázku je uveden stručný přehled exekucí v rámci okresu a jeho porovnání se zbytkem 
republiky (barevná mapa). V okrese Klatovy dosahoval v roce 2019 podíl osob v exekuci 7,10% 
obyvatel, což okres řadí k méně postiženým oblastem v republice. Průměrný počet exekucí na 
osobu činí 5,3 exekucí, což je číslo vysoké. 
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Obrázek 21: Okres Klatovy - podíl exekucí v obyvatelstvu v roce 2019 

Zdroj: http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/ 

 

2.4 Pracovní úrazovost ve vybraných regionech 

Po podrobné analýze údajů o pracovní úrazovosti zaměstnanců v regionech ČR byly jako 
nejrizikovější vybrány dva regiony v Jihočeském kraji okres Český Krumlov a okres Tábor a jeden 
region v Západočeském kraji – okres Klatovy. Pro účely podrobné studie pracovní úrazovosti 
v těchto regionech byly dále vytipovány podniky, které v dlouhodobém sledování za období let 
2013 – 2018 vykazovaly nejvyšší četnosti 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.   

Ve vybraných podnicích následně proběhlo terénní šetření formou polo strukturovaného 
telefonického rozhovoru se zástupci daného podniku zodpovědnými za zajišťování bezpečnosti 
a ochrany zdraví. Kontaktováni byli zodpovědní manažeři, a nebo pokud to bylo možné, přímo 
zodpovědní pracovníci BOZP v daném podniku. Na základě rozhovorů byly zjištěny zajímavé 
skutečnosti o praktické aplikaci BOZP v podnicích a o různorodosti jejich přístupu k této 
problematice. 

Cílem bylo přinést konkrétní poznatky z podnikové praxe, na jejichž základě je možné 
identifikovat a zmapovat hlavní příčiny a okolnosti tohoto stavu. Podařilo se zjistit mnoho 
informací, zmapovat hlavní příčiny vzniku pracovních úrazů v rizikových odvětvích a také nastínit 
podmínky za jakých podniky a jejich zaměstnanci v těchto okresech pracují a jakým výzvám jsou 

http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/
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nuceni čelit.  Tato zjištění mohou přispět k formulaci dalších kroků a návrhů konkrétních opatření, 
která přinesou zlepšení a pomohou danou situaci pozitivně ovlivnit. 

2.4.1 Studie pracovní úrazovosti v jihočeském regionu 

2.4.1.1 Charakteristika okresů 

Český Krumlov je typickým příhraničním regionem, který leží v nejjižnějším cípu České 
republiky. Jeho jihozápadní, jižní a jihovýchodní hranice je tvořena státní hranicí s Rakouskem, na 
severu a severovýchodě sousedí s okresem České Budějovice, na severozápadě s okresem 
Prachatice.  

S rozlohou 1 615,03 km² se okres řadí na šesté místo v republice a na třetí místo v kraji. 
Počtem obyvatel se však okres jak v rámci republiky, tak v rámci kraje řadí mezi podprůměrně 
lidnaté. Českokrumlovsko je s 38 obyvateli na km2 druhým nejřidčeji zalidněným okresem po 
sousedním okrese Prachatice. Kvůli své periferní poloze je okres hospodářsky méně rozvinutým 
regionem Jihočeského kraje. Patří dlouhodobě k oblastem s nejvyšší nezaměstnaností v kraji. 
Českokrumlovsko však patří mezi turisticky nejatraktivnější okresy v celé České republice. Nabízí 
širokou škálu turistických zajímavostí a přírodních krás. 

V odvětvové skladbě podle počtu zaměstnaných osob (Zdroj: data ČSÚ – počty pojištěnců) 
připadá s velkou převahou největší podíl 47% na zpracovatelský průmysl, což představuje okolo 
8 100 zaměstnanců. V rámci zpracovatelského průmyslu pak největší podíl zaujímá kovovýroba, 
výroba strojů (Jihostroj a.s. Velešín), výroba elektrických zařízení, chemický průmysl a podíl 
výroby motorových vozidel. Mezi okresy Jihočeského kraje má Český Krumlov nejvyšší podíl 
zaměstnaných v oblasti ubytování, stravování a pohostinství. Důležitými oblastmi pokud jde o 
počet zaměstnanců jsou i odvětví zdravotní a sociální péče a vzdělávání. V zemědělském sektoru 
v kombinaci s lesnictvím působí zhruba 6 % zaměstnaných, což odpovídá průměru kraje, 
v porovnání s celou ČR je to však hodnota nadprůměrná. Menší zastoupení než odpovídá 
průměru připadá na obchod a dopravu. Také ve stavebnictví působí méně osob než v ostatních 
regionech, přesto se jedná o významné odvětví, protože zde kromě zaměstnanců pracuje také 
nezanedbatelná část osob samostatně výdělečně činných, celkově okolo 1 400 pracovníků. 

Oproti tomu okres Tábor je typickým vnitrozemským regionem, s celkovou rozlohou 1326 km2 
je menší než příhraniční okresy. Podle počtu obyvatel, který v roce 2020 dosahuje přes 102 tis. 
osob, je však druhým největším okresem Jihočeského kraje. Stejně tak je s hustotou osídlení 77 
osob na km2 druhým nejlidnatějším okresem kraje.  Okresní město Tábor, spolu se Sezimovým 
Ústím a Planou nad Lužnicí vytváří městskou aglomeraci s více než 45 tisíci obyvateli, kde je 
soustředěna také většina průmyslu tohoto okresu. 

Ekonomickou charakteristiku okresu přibližují počty jednotek v Registru ekonomických 
subjektů. Evidovaných více než 25 tisíc jednotek představuje necelých 16 % z celého kraje a 
druhý nejvyšší počet v rámci Jihočeských okresů. Stejný podíl dosahoval také počet ekonomicky 
aktivních osob, zjištěný při sčítání lidu v roce 2011. 

V odvětvové skladbě podle počtu zaměstnaných osob (Zdroj: data ČSÚ – počty pojištěnců) 
připadá s převahou největší podíl 40% na zpracovatelský průmysl, což představuje téměř 13 000 
zaměstnanců. V jeho rámci pak největší podíl zaujímá výroba motorových vozidel (BRISK Tábor 
a.s.), kovovýroba a výroba strojů (Kovosvit a.s., Sezimovo Ústí) a potravinářská výroba 
(Intersnack a.s.). Následuje odvětví obchodu, významnou část hospodářství zaujímá rovněž 
sektor zdravotní a sociální péče a vzdělávání. Výrazný podíl pracovníků připadá také na 
stavebnictví, kde působí i velká část samostatně výdělečně činných osob (OSVČ), celkem se 
jedná přibližně 3 500 pracovníků. V zemědělském sektoru v kombinaci s lesnictvím působí zhruba 
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5 % zaměstnaných, což odpovídá průměru kraje, v porovnání s celou ČR je tento podíl 
nadprůměrný. 

2.4.1.2 Pracovní úrazovost 

V okresech Český Krumlov a Tábor byla provedena podrobná analýza pracovní úrazovosti na 
základě databáze záznamů o úrazech, které byly shromážděny za období let 2013 – 2018. 
Z databáze byly vytipovány podniky s největší četností pracovních úrazů (PÚ) na 100 
zaměstnanců. Jedná se o úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny. (viz Tabulky č.1 a 2) 
Pro porovnání těchto hodnot zvýšeného výskytu pracovních úrazů jsou zajímavé srovnatelné 
hodnoty celkové četnosti nových případů PÚ na 100 zaměstnanců za celý okres. Hodnoty 
četnosti za celý okres podle statistik ČSÚ činí v průměru za období 2013-2018 v okrese Český 
Krumlov 2,27 nových případů PÚ za rok a v okrese Tábor 2,05 nových případů PÚ za rok v 
přepočtu na 100 zaměstnaných osob. Zde se jedná o četnosti všech pracovních úrazů, tedy i těch 
s pracovní neschopností kratší než 3 dny. 

Z tohoto srovnání vyplývá, že v uvedených podnicích je pracovní úrazovost několikanásobně 
vyšší a tyto společnosti se tak bezpochyby podílí na zvýšeném výskytu pracovních úrazů ve 
vybraných okresech.   

Anonymní seznam podniků podle odvětví jejich působení, počty jejich zaměstnanců a četnosti 
pracovních úrazů jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 28 a 29.   

 

Tab 28: Přehled podniků a četnosti pracovních úrazů (PÚ) v okrese Tábor 

Odvětví 
Počet 
zaměstnanců 

Počet PÚ 
za 2013-
2018 

Lokalita 
firmy 

Četnost PÚ na 100 
zaměstnanců/rok 

Výroba plastů v primárních formách 500 169 
Planá nad 
Lužnicí 5,6 

Výroba ostatních dílů a příslušenství 
pro motorová vozidla 310 154 

Planá nad 
Lužnicí 8,3 

Výroba ostatních dílů a příslušenství 
pro motorová vozidla 307 122 Tábor 6,6 

Výroba plastových výrobků pro 
stavebnictví 124 56 

Planá nad 
Lužnicí 7,5 

Odstraňování odpadů, kromě 
nebezpečných 138 55 Tábor 6,6 

Ostatní zpracování a konzervování 
ovoce a zeleniny 146 53 Tábor 6,1 

Výroba strojů na výrobu potravin, 
nápojů a zpracování tabáku 190 50 

Veselí nad 
Lužnicí 4,4 
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Výroba betonových výrobků pro 
stavební účely 100 44 

Veselí nad 
Lužnicí 7,3 

Výroba zdvihacích a manipulačních 
zařízení 60 42 

Planá nad 
Lužnicí 11,4 

Výroba pilařská a impregnace dřeva 80 36 Soběslav 7,5 

Ostatní zpracování a konzervování 
ovoce a zeleniny 92 30 

Veselí nad 
Lužnicí 5,4 

Zdroj: VÚBP – vlastní zpracování 

Tab 29: Přehled podniků a četnosti pracovních úrazů (PÚ) v okrese Český Krumlov 

Odvětví 
Počet 
zaměstnanců 

Počet PÚ 
za 2013-
2018 

Lokalita 
firmy 

Četnost PÚ na 100 
zaměstnanců/rok 

Výroba elektrických rozvodných a 
kontrolních zařízení 690 140 Kaplice 3,4 

Výroba papíru a lepenky 180 55 Větřní 5,1 

Povrchová úprava a zušlechťování 
kovů 87 42 

Bujanov u 
Kaplice 8,0 

Výroba betonových výrobků pro 
stavební účely 78 36 Kaplice 7,7 

Výroba průmyslových chladicích a 
klimatizačních zařízení, montáž 
vzduchotechniky 55 25 Vyšší Brod 7,6 

Výroba dřevěných obalů 27 21 
Černá v 
Pošumaví 13,0 

Smíšené hospodářství 35 20 Zubčice 9,5 

Výroba kovových konstrukcí a jejich 
dílů 37 19 Kaplice 8,6 

Zdroj: VÚBP – vlastní zpracování 

 Při detailním pohledu na odvětví v nichž podniky působí je zřejmé, že se jedná převážně o 
zpracovatelský průmysl a různá odvětví výroby. Toto zjištění odpovídá obecnému trendu, kdy je 
zpracovatelský průmysl dlouhodobě na přední příčce v pracovní úrazovosti. Je to do značné míry 
dáno povahou činností ve výrobě, které jsou často náročné na manuální práci, na přesnou práci 
s řadou strojů a nástrojů a také prostředím, v němž se nachází množství rizikových faktorů a 
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potenciálních zdrojů úrazu nebo i nepředvídaných okolností a nedostatečně odhadnutých rizik. 
Vzhledem k vysokému podílu zpracovatelského průmyslu na hospodářství a  zaměstnanosti ve 
vybraných okresech je možno alespoň částečně hledat příčiny zvýšené pracovní úrazovosti právě 
v tomto sektoru. 

Pro konkrétní jednotlivá odvětví výroby, ve kterých dotčené podniky působí, jsou opět vidět 
jisté souvislosti s vyšším výskytem úrazů. Nejvyšší četnosti pracovních úrazů dosahují podniky ve 
výrobě kovových konstrukcí, úpravách a zušlechťování kovů, dále ve výrobě zabývající se 
různými formami zpracování dřeva a ve výrobě dílů a příslušenství pro motorová vozidla. Časté 
jsou také úrazy ve výrobě plastů a v potravinářské výrobě. V okrese Český Krumlov se dále 
objevila zvýšená úrazovost také v odvětví výroby papíru a celulózy. Uvedené rozložení 
pracovních úrazů v podstatě odpovídá vysokému podílu těchto odvětví na hospodářské struktuře 
a zaměstnanosti ve zkoumaných okresech. 

Mimo zpracovatelský průmysl pak dochází k vyšší míře úrazovosti také v zemědělské výrobě, 
nebo například v odvětví odstraňování odpadů. Všechna uvedená odvětví se vyskytují na 
předních příčkách v hodnocení rizikovosti ekonomických odvětví v ČR podle metodiky VÚBP (r. 
2015). 

2.4.1.3 Podrobná analýza pracovní úrazovosti – vybrané podniky 

Pro podrobné zdokumentování pracovní úrazovosti a podmínek za nichž docházelo k úrazům 
byly pro každý okres vybrány tři konkrétní podniky s vysokou četností pracovních úrazů. U 
dotčených podniků byla provedena hloubková analýza úrazů v jejichž důsledku došlo k pracovní 
neschopnosti delší než 3 dny a to na základě popisů úrazových dějů, zdrojů úrazu a jejich 
následků.  

Okres Tábor 

Podnik č. 1: 

Společnost vyrábí pohledové díly pro zavazadlové prostory motorových vozidel, stejně jako 
speciální akustické komponenty pro vnitřní a motorové prostory. 

Odvětví: Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 

Průměrný počet zaměstnanců: 307  

Počet PÚ za období 2013 – 2018: 122, z toho ženy: 67, muži: 55, počet závažných úrazů: 2 

Četnost PÚ: 6,6 PÚ na 100 zam./rok 

Většina úrazů, celkem 116, se přihodila přímo ve výrobě, v dílně. 

108 úrazů se stalo zaměstnancům obsluhy strojů a zařízení, montážním dělníkům a 
pomocným a nekvalifikovaným zaměstnancům (třída KZAM 8 a 9). 

11 úrazů se stalo kvalifikovaným dělníkům a opravářům (třída KZAM 7). 

Podle zveřejněných statistik úrazovosti vyplývá, že nejčastěji došlo k povrchovým zraněním, 
otevřeným ranám, pohmožděním, vymknutím vykloubením, podvrtnutím a natažením. 
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Tab 30: Okres Tábor – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 1 

Druh pracovního úrazu Počet případů 

říznutí nástrojem při výrobě (nůž) 18 

manuální zátěž 18 

úder o předmět - nehoda 13 

říznutí - nehoda při běžné činnosti (ne výroba) 10 

pád - uklouznutí 8 

pohmoždění - přimáčknutí 7 

podvrtnutí při chůzi na pracovišti 6 

pád břemene na osobu 6 

říznutí o razící stroj při čištění/opravě 5 

podvrtnutí - špatný pohyb při obvyklé činnosti 5 

kolize s dopravním vozíkem 4 

oko - zasažení úlomky 4 

pád - zakopnutí o předmět 4 

kontakt s nářadím - nýtování 3 

chemické látky - kontakt 2 

pád - schody 2 

zavinění druhou osobou 1 

pohmoždění - opakovaná zátěž 1 

popálení - nehoda 1 

CELKEM 118 

Zdroj: VÚBP – vlastní zpracování 

 

Z uvedených statistik vyplývá, že pracovní úrazy (PÚ) měly v tomto podniku celou řadu příčin 
ať už to byly nehody vzniklé shodou okolností nebo v důsledku nepozornosti zaměstnanců tak 
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také a zejména nehody, které se udály v důsledku konkrétní pracovní činnosti. Největší podíl mají 
úrazy vzniklé manipulací s ručním nářadím, zejména řezné rány přímo při výrobě, nebo pořezání 
o razící stroj při údržbě. Mnoho úrazů se stalo pořezáním při pomocných činnostech jako jsou 
rozřezávání obalu nebo pořezání o ostré hrany při manipulaci s předměty.  Velký počet úrazů se 
týkal manuální zátěže - namožení šlach nebo svalů horních končetin, případně zad přímo při 
pracovní činnosti (opakované) nebo v důsledku manipulace s břemeny.  

Časté byly také úrazy úderem předmětu nebo nástroje při práci nebo naražením zaměstnance 
do okolních předmětů nebo konstrukcí, u nichž je jako příčina uvedeno nedostatečně odhadnuté 
riziko, může jít také o spěch nebo nedostatečně přehlednou organizaci pracovního prostředí. Dále 
jsou časté pády ať už v důsledku uklouznutí nebo zakopnutí o předmět a dále pak podvrtnutí při 
chůzi, zde se opět nabízí otázka v jakém stavu je udržováno pracovní prostředí. 

Výjimkou nejsou ani pohmožděniny v důsledku přimáčknutí nejčastěji prstů nebo rukou 
k částem strojů, při manipulaci s materiály nebo zařízeními. Relativně časté jsou i pády břemene 
na zaměstnance při manipulaci se zařízením – vysmeknutí, nebo sesutí špatně zajištěných 
výrobků. Došlo také k několika případům zasažení oka úlomky skelných vláken při manipulaci 
s materiálem. 

Je možno se domnívat, že tyto nehody a úrazy je možné z velké části ovlivnit důkladnějším 
přístupem a lepší úrovní systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).  

Není bez zajímavosti, že v souvislosti s tímto podnikem byly například na serveru Atmoskop.cz 
zaznamenány konkrétní stížnosti zaměstnanců na úroveň BOZP v podniku: 

 „Bezpečnost práce, platí lidi, kteří nedělají vůbec svojí práci a jsou tam už spoustu let! Bez 

kterých by se nic nestalo, kdyby tam nebyli.“ 

 „Kritizuji bezpečnost práce, přístup a chování nadřízených.“ 

Při telefonickém průzkumu byly sděleny odpovědným pracovníkem BOZP následující 

informace: 

Planžetové nože se používají na řezání plat do aut, výlisky se dočišťují. Na všech pracovištích 

se jedná o práci s ostrými předměty, dochází ke ztrátě pozornosti. Ve firmě jsou 12 hodinové 

směny. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v případě této společnosti se jedná o kombinaci 
nebezpečné práce a špatného přístupu k otázce bezpečnosti a také k organizaci práce a 
pracovních směn, která neodpovídá náročnosti zaměstnání.  

Podnik č. 2: 

Jedná se o potravinářskou výrobní společnost - výrobce paštik, pomazánek, cestovního 
občerstvení, masných výrobků, hotových jídel, párků a klobás, zeleniny, pochutin, kečupů a pyré. 

Odvětví: Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 

Průměrný počet zaměstnanců: 146  

Počet PÚ za období 2013 – 2018: 53, z toho ženy: 32, muži: 21, počet závažných úrazů: 0 

Četnost PÚ: 6,1 PÚ na 100 zam./rok 

Většina úrazů, celkem 34, se přihodila přímo ve výrobě, v dílně, dalších 15 úrazů pak 
v prostorách pro skladování. 

32 úrazů se stalo zaměstnancům obsluhy strojů a zařízení, montážním dělníkům a pomocným 
a nekvalifikovaným zaměstnancům (třída KZAM 8 a 9). 
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19 úrazů se stalo kvalifikovaným zaměstnancům, zpracovatelům (třída KZAM 7). 

Podle zveřejněných statistik úrazovosti vyplývá, že nejčastěji došlo k otevřeným ranám, 
zlomeninám, vymknutí, vykloubení, podvrtnutí a pohmoždění. 

 

Tab 31: Okres Tábor – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 2 

Druh nehody Počet případů 

pohmoždění - přimáčknutí 7 

říznutí - nehoda při pomocné činnosti (ne 
výroba) 7 

pád - schody 6 

pád - uklouznutí 6 

pád břemene na osobu 6 

říznutí - kontakt se strojem - výroba 4 

úder o předmět - nehoda 4 

pád - zakopnutí o předmět 3 

amputace prstu strojem - výroba 2 

pád při manipulaci  2 

chemické látky - kontakt 1 

kolize s dopravním vozíkem 1 

pád z výšky 1 

pohmoždění - kontakt se strojem 1 

podvrtnutí - špatný pohyb při obvyklé činnosti 1 

popálení - ve výrobě 1 

CELKEM 53 

Zdroj: VÚBP – vlastní zpracování 

Z uvedených statistik vyplývá, že pracovní úrazy měly v tomto podniku různé příčiny, které v 
mnoha případech měly spíš charakter nehod a nepozornosti při běžné činnosti. Jednalo se 
nejčastěji o přimáčknuté části těla, nejčastěji prstů horních končetin a pořezání při pomocných 
činnostech.  
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Velmi časté je pořezání o rozbité sklenice, ty praskají například z důvodu únavy materiálu, 
nebo rozbitím. Zde se často jedná o pracovní úrazy s pracovní neschopnosti kratší než 3 dny a 
nejsou tedy součástí uvedených statistik, protože jsou podrobně zaznamenávány pouze u 
zaměstnavatele.  

Časté byly pády z důvodu uklouznutí při chůzi a to nejen přímo ve výrobě, velmi často 
uklouznutí a poranění při úklidu, pády na schodech nebo zakopnutí o předmět. Častější byly také 
pády břemene na zaměstnance při manipulaci se zařízením nebo s předměty z důvodu 
vyklouznutí, nedostatečného zajištění nebo protržení obalu. 

Přímo ve výrobě nejčastěji úrazy souvisely s pořezáním a přesto, že jich bylo relativně méně, 
měly vzhledem k používání potravinářských strojů horší následky. Ve dvou případech došlo 
k amputaci prstů horních končetin, v obou případech při manipulaci u výstupního otvoru stroje na 
zpracování masa. 

Je možno se domnívat, že tyto nehody a úrazy mohou být částečně ovlivněny důkladnějším 
přístupem k BOZP, zejména ty vznikající při manipulaci se zařízeními při výrobě nebo manipulaci 
s předměty a břemeny. Některé nehody jsou však povahy náhodných dějů, kterým se nelze úplně 
vyhnout. Samostatnou kapitolou jsou pak pády z důvodů uklouznutí, v potravinářství dost časté, 
často související s povahou provozu, mokrými povrchy a prací s kluzkými surovinami (např. tuky, 
oleje). Nabízí se otázka přidělování a používání vhodné obuvi a to nejen pro zaměstnance ve 
výrobě, ale i například pro zaměstnance úklidu a všechny kdo vstupují do výrobního provozu. 

Při telefonickém průzkumu byly sděleny odpovědným pracovníkem BOZP následující 

informace: 

Při vaření kůží se sráží pára, časté uklouznutí po mastnotě. Mladí lidé ve firmě nepracují, 

věkový průměr 40 let. Pořezání: dochází k únavě materiálu, sklenička praskne. Okurky do 

skleniček se dávají ručně bez ochranných pomůcek. Musí se nahlašovat všechny úrazy i 

maličkosti, jedná se o potravinářství, kde platí zvýšené hygienické podmínky. Aby nedošlo 

k zanícení.   

Podnik č. 3: 

Hlavním výrobním programem společnosti je svařování kovů, výroba strojů, zámečnictví a 
kovoobrábění, výroba rozměrných ocelových konstrukcí (jeřáby, mosty, dopravníky). 

Odvětví: Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 

Průměrný počet zaměstnanců: 60 

Počet PÚ za období 2013 – 2018: 42, z toho ženy: 0, muži: 42, počet závažných úrazů: 1 

Četnost PÚ: 11,4 PÚ na 100 zam./rok 

Většina úrazů, celkem 39, se přihodila přímo ve výrobě, v dílně. 

9 úrazů se stalo zaměstnancům obsluhy strojů a zařízení, montážním dělníkům a pomocným a 
nekvalifikovaným zaměstnancům (třída KZAM 8 a 9). 

31 úrazů se stalo kvalifikovaným kovodělníkům, nástrojářům a svářečům (třída KZAM 7). 

Podle zveřejněných statistik úrazovosti vyplývá, že nejčastěji došlo k otevřeným ranám, 
zavřeným zlomeninám, podvrtnutím, pohmožděním. 
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Tab 32: Okres Tábor – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 3 

Druh nehody Počet případů 

pád břemene na osobu 9 

břemeno - přimáčknutí 5 

podvrtnutí - chůze 5 

úder - nářadí 5 

kontakt s nářadím - bruska 3 

pád - zakopnutí 3 

pád při manipulaci 2 

podvrtnutí - špatný pohyb při obvyklé činnosti 2 

úder - nehoda 2 

manuální zátěž 1 

oko - zasažení kovovým prachem 1 

pád - nehoda 1 

pád - uklouznutí 1 

pohmoždění - přimáčknutí 1 

říznutí - nehoda při pomocné činnosti (ne 
výroba) 1 

CELKEM 42 

Zdroj: VÚBP – vlastní zpracování 

V tomto podniku se jedná o kovovýrobu, tedy velmi rizikovou činnost, a většina úrazů se týká 
poranění těžkými břemeny, což není v kovovýrobě výjimkou. Překvapivě častá jsou také zranění 
při chůzi, údery nářadí nebo pády při zakopnutí či manipulaci s vozíkem. Z uvedených statistik 
vyplývá, že nejčastější příčinou pracovního úrazu v tomto podniku byly pády břemene na osobu, 
kam spadá celkem více než pětina případů. Většina se týkala pádů železného materiálu při 
manipulaci nebo pádu při manipulaci s ocelovou konstrukcí. Vzhledem k velké váze těchto 
břemen byly často následkem takového pádu zlomeniny.  

Častým úrazem bylo také přimáčknutí části těla břemenem, nejčastěji přimáčknutí ruky při 
manipulaci se zavěšenými částmi kovových konstrukcí. 
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Celkem 15 úrazů připadá na svářeče, nicméně většina jejich úrazů byla opět způsobena trochu 
překvapivě pády břemen, údery nářadím, nehodou při chůzi, pouze v jednom případě kontaktem 
s brusným kotoučem, tedy přímo při výrobě. 

Přímo při výrobě kontaktem s brusným kotoučem byli celkově zranění 3 zaměstnanci. Přestože 
se jedná o výrobu těžkých konstrukcí, byl zaznamenán pouze jeden případ zranění pro 
nadměrnou manuální zátěž. V jednom případě došlo ke kontaminaci očí kovovým prachem při 
broušení a jejich následnému zanícení. Otázkou je, jestli zaměstnanec měl k dispozici ochranné 
brýle a proč je případně nepoužil. 

Při telefonickém průzkumu byly sděleny odpovědným pracovníkem BOZP následující 

informace: 

Ve firmě je velká fluktuace zaměstnanců. Charakter práce je specifický, jedná se o svařování a 

výrobu velkých kovových celků např. výrobu eskalátorů. Při obtížné manipulaci dochází např. ke 

skřípnutí prstu či jinému zranění neopatrností zaměstnance, agenturní zaměstnanci nemají 

v průměru více pracovních úrazů. 

Okres Český Krumlov 

Podnik č. 1: 

Společnost se zabývá zejména výrobou, zpracováním a prodejem papírenských výrobků. 

Odvětví: Výroba papíru a lepenky 

Průměrný počet zaměstnanců: 180  

Počet PÚ za období 2013 – 2018: 55, z toho ženy: 8, muži: 47, počet závažných úrazů: 1 

Četnost PÚ: 5,1 PÚ na 100 zam./rok 

Většina úrazů, celkem 48, se přihodila přímo ve výrobních prostorách, v dílně. 

45 úrazů se stalo zaměstnancům obsluhy strojů a zařízení a pomocným a nekvalifikovaným 
zaměstnancům (třída KZAM 8 a 9). 

6 úrazů se stalo kvalifikovaným technickým zaměstnancům (instalatérům, opravářům) (třída 
KZAM 7). 

Podle zveřejněných statistik úrazovosti vyplývá, že nejčastěji došlo k otevřeným ranám, 
podvrtnutí, vykloubení a pohmoždění. 

 

Tab 33: Okres Český Krumlov – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku 
č. 1 

Druh nehody Počet případů 

pohmoždění - kontakt se strojem 7 

pád břemene na osobu 6 

pád - uklouznutí 4 

břemeno - přimáčknutí 3 
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kolize s dopravním vozíkem 3 

podvrtnutí - schody 3 

podvrtnutí - špatný pohyb při obvyklé 
činnosti 3 

podvrtnutí při chůzi na pracovišti 3 

říznutí - kontakt se strojem - výroba 3 

Kontakt se strojem - vtažení části těla 2 

pád - nehoda 2 

pád - zakopnutí 2 

pád do hloubky - závada konstrukce 2 

říznutí - údržba stroje 2 

amputace - kontakt se strojem - výroba 1 

chemické látky - kontakt 1 

manuální zátěž 1 

nehoda při údržbě 1 

neobvyklá zátěž - nehoda potrubí 1 

pohmoždění - nehoda 1 

pohmoždění - nehoda - závada konstrukce 1 

říznutí nástrojem při výrobě (nůž) 1 

úder - nehoda 1 

CELKEM 54 

Zdroj: VÚBP – vlastní zpracování 

Z uvedených statistik vyplývá, že pracovní úrazy v tomto podniku jsou velmi různorodé a jejich 
příčinou bývá mnoho různých faktorů. Z toho se lze domnívat, že by zaměstnanci celkově 
potřebovali lepší povědomí o pozornosti k bezpečným postupům při jejich konkrétní pracovní 
činnosti i při pohybu ve výrobním provozu. 

Nejčastěji se vyskytovaly úrazy způsobené kontaktem s výrobními stroji přímo při výrobě, kde 
bylo zaznamenáno celkem 13 případů. Jednalo se o pohmoždění prstů přiražením na části stroje, 
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pořezání o ostré části strojů nebo ve dvou případech i vtažení rukou mezi válce strojů, v jednom 
případě pak uštípnutí části prstu čepem stroje. 

Celkem 9 případů pracovního úrazu bylo způsobeno kontaktem s břemenem, většinou se 
jednalo o kontakt při manipulaci s těžkými kotouči papíru. 

Časté byly také pády při pohybu po provozu nebo podvrtnutí při běžné chůzi nebo na 
schodech. Celkem ve třech případech došlo k nehodám, jejichž příčinou byla závada na 
konstrukci zařízení podniku jako je například propadnutí pochozím roštem nebo kanálem. 
V několika případech došlo také k úrazu následkem nečekaného ulomení nebo uvolnění potrubí 
při údržbě. Tyto události vzbuzují otázky ohledně technického stavu konstrukcí a zařízení 
podniku. 

Při telefonickém průzkumu byly sděleny odpovědným pracovníkem BOZP následující 

informace: 

Vysoká fluktuace zaměstnanců, nezkušení lidé, region sociálních dávek takže nastupují 

z donucení. Specifická výroba, přivážejí obrovské balíky papíru zavázané dráty, zaměstnanci se 

říznou. Mokrý provoz…neexistuje dostatečně vhodná obuv, která by zabránila uklouznutí. Mají 

program vyhodnocování rizik.  

 

Podnik č. 2: 

Společnost se zabývá kovovýrobou a povrchovými úpravami kovů. 

Odvětví: Povrchová úprava a zušlechťování kovů 

Průměrný počet zaměstnanců: 87 

Počet PÚ za období 2013 – 2018: 42, z toho ženy: 1, muži: 41, počet závažných úrazů: 0 

Četnost PÚ: 8 PÚ na 100 zam./rok 

Většina úrazů, celkem 40, se přihodila přímo ve výrobních prostorách, v dílně. 

12 úrazů se stalo zaměstnancům obsluhy strojů a zařízení a pomocným a nekvalifikovaným 
zaměstnancům (třída KZAM 8 a 9). 

25 úrazů se stalo kvalifikovaným kovodělníkům a brusičům (třída KZAM 7). 

Lze předpokládat, že ve firmě pracovalo velké množství cizinců různých národností neboť ze 
záznamů o úrazech vyplývá, že nejméně 17 případů pracovního úrazu připadá na cizí státní 
příslušníky (ukrajina, moldavsko, rumunsko). 

Podle zveřejněných statistik úrazovosti vyplývá, že nejčastěji došlo k povrchovému zranění, 
otevřeným ranám, zavřeným zlomeninám a pohmoždění.  

Tab 34: Okres Český Krumlov – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku 
č. 2 

Druh nehody Počet případů 

pád břemene na osobu 8 

kontakt s nářadím - bruska 6 
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pohmoždění - přimáčknutí 5 

úder o předmět - zavěšovací hák 4 

břemeno - manipulace 3 

zasažení úlomky - nálitek 3 

zlomenina - přimáčknutí 3 

říznutí - nehoda při pomocné činnosti (ne 
výroba) 2 

kontakt s mobilním manipulačním zařízením 1 

kontakt s nářadím - vrtání 1 

kontakt se strojem - údržba 1 

oko - nehoda při údržbě 1 

pád - uklouznutí 1 

popálení o část stroje 1 

úder - nářadí 1 

úder při manipulaci 1 

CELKEM 42 

Zdroj: VÚBP – vlastní zpracování 

Také v tomto podniku působícím v odvětví kovovýroby, což je značně riziková činnost, se 
většina úrazů týkala poranění těžkými břemeny ať už to byly pády břemen na osobu, nejčastěji 
pád kovových dílů při manipulaci s nimi, dále zlomeniny a další lehčí zranění způsobená 
přimáčknutím prstů kovovými díly. Tyto příčiny nehody byly zaznamenány celkem v 19 případech. 
Vzhledem k velké hmotnosti kovových dílů mají zranění vážnější charakter – například častější 
zlomeniny nebo vykloubení. V několika případech došlo i k poranění zad vlivem fyzické zátěže při 
manipulaci s díly. 

Další častou příčinou úrazů, celkem v 6 případech, byl kontakt s brusným kotoučem při 
broušení kovových dílů. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z hlavních činností výroby při 
povrchové úpravě kovů, měli by být zaměstnanci na tuto činnost řádně zaškolováni. 

Poměrně častou nehodou byl úder zaměstnance zavěšovacím hákem a to při zavěšování dílů 
na hák, nebo častěji při uvolnění dílu z háku, který se rozhoupal a udeřil zaměstnance.  Je 
možné, že zaměstnanci nebyli vždy srozumitelně informováni o správných pracovních postupech 
této činnosti. 
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V neposlední řadě se vyskytly také nehody zasažení obličeje a oka částmi kovových dílů při 
opracovávání, odsekávání nálitků. V obou případech byla zasažena obličejová část, což 
způsobilo zranění. Otázkou je zda zaměstnanci byli vybaveni pro tuto činnost ochrannými 
pomůckami.  

Vzhledem k tomu, že společnost v nedávné době změnila vlastníka, nepodařilo se spojit 
s odpovědnou osobou, která by mohla podat informace k BOZP. 

Podnik č. 3: 

Společnost se zabývá zpracováním dřeva a výrobou dřevěných obalů a palet. 

Odvětví: Výroba dřevěných obalů 

Průměrný počet zaměstnanců: 27 

Počet PÚ za období 2013 – 2018: 21, z toho ženy: 3, muži: 19, počet závažných úrazů: 0 

Četnost PÚ: 13 PÚ na 100 zam./rok 

Většina úrazů, celkem 19, se přihodila přímo ve výrobních prostorách, v dílně. 

16 úrazů se stalo pomocným a nekvalifikovaným zaměstnancům, 4 úrazy zaměstnancům 
obsluhy strojů a zařízení (třída KZAM 8 a 9) a 1 úraz se stal kvalifikovanému truhláři (třída KZAM 
7). 

Podle zveřejněných statistik úrazovosti vyplývá, že nejčastěji došlo k povrchovému zranění ev. 
otevřeným ranám na horních končetinách při tzv. sestřelování palet, vyskytly se také zlomeniny.  

Tab 35: Okres Český Krumlov – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku 
č. 3 

Druh nehody Počet případů 

kontakt s nářadím - odražení materiálu 13 

pohmoždění - přimáčknutí 2 

kolize s dopravním vozíkem 1 

kontakt s nářadím - nepozornost 1 

nehoda při údržbě 1 

pád - uklouznutí 1 

pád břemene na osobu 1 

poranění o dřevo 1 

CELKEM 42 

Zdroj: VÚBP – vlastní zpracování 

Z výše uvedených statistik vyplývá, že naprostá většina pracovních úrazů v tomto podniku se 
stala při spojování dřevěných prvků pomocí ručního nářadí, nejčastěji hřebíkovačkou, a byla 
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způsobena odražením nastřelovaného hřebíku a jeho následným vniknutím do části těla – 
většinou do prstů ruky, ale také do oka. V konkrétních popisech zranění se velmi často uvádí jako 
důvod odražení spojovacího prvku od suku ve dřevu. 

Tento způsob zranění a jeho četnost potvrzuje, že dřevozpracující odvětví je skutečně jedním 
z nejrizikovějších hospodářských odvětví.  

Je možno se domnívat, že zaměstnanci nedostatečně využívají osobní ochranné pracovní 
prostředky (OOPP) a nesprávně manipulují s tzv. hřebíkovačkou. Je možné, že jim chybí 
povědomí o bezpečných postupech a také určitá kvalifikace, neboť většinu této práce provádějí 
nekvalifikovaní a pomocní zaměstnanci. 

Ostatní typy pracovních úrazů jsou méně časté a dá se říci, že mají povahu nehod, které 
odpovídají běžnému provozu. 

Při telefonickém průzkumu byly sděleny odpovědným pracovníkem BOZP následující 

informace: 

Zaměstnanci nemají odpovídající vzdělání, v zimě je námraza a hřebík odletí, kam nemá. 

Někdy má dřevo hodně suků, hřebík odletí a i přes ochranné prostředky zaměstnance zraní.  

Zaměstnanci se nesoustředí při práci s hřebíkovačkou. 

2.4.1.4 Terénní šetření podmínek BOZP ve vybraných podnicích   

V okresech Český Krumlov a Tábor byla kromě výše uvedených podniků oslovena řada 
dalších společností, u nichž byla zjištěna zvýšená úrazovost. Šetření probíhalo formou 
polostrukturovaného rozhovoru, v němž hlavními tématy byly otázky zaměřené na výskyt pracovní 
úrazovosti v podniku, její možné příčiny a pohled zodpovědného pracovníka na zajišťování a 
dodržování bezpečných postupů a dalších pravidel BOZP. 

Byly kontaktovány podniky z různých odvětví jako jsou výroba dílů a příslušenství pro 
motorová vozidla, kovovýroba, výroba plastů a plastových výrobků, výroba potravin, výroba 
stavebních prvků z betonu, nebo také výroba papíru či odstraňování odpadů.  

Pozitivním zjištěním je, že ve většině případů se podařilo získat od zodpovědných pracovníků 
jejich komentář k úrazovosti v podniku a jejich pohled na danou situaci. Vyskytly se však i 
případy, kdy bylo jakékoli sdílení informací v rámci tohoto anonymního průzkumu odmítnuto. 
V této souvislosti byl zjištěn jistý fenomén, kdy v okrese Český Krumlov vícekrát odmítli 
odpovědní pracovníci  dceřiných společností rakouských mateřských společností sdělovat jakékoli 
informace o úrazovosti a BOZP v podniku. 

U několika námi vybraných podniků bylo také zjištěno, že si zaměstnanci stěžovali na úroveň 
pracovních podmínek a na nedodržování předpisů BOZP na internetových serverech zaměřených 
na sdílení názorů a zkušeností se zaměstnavateli, jako je například Atmoskop.cz. 

Hlavní zjištění terénního šetření přinesla tyto zajímavé poznatky a názory pracovníků 
z podnikové praxe: 

- Zvýšená úrazovost dávána opakovaně do souvislosti se zvýšenou fluktuací zaměstnanců a 
následně jejich nezkušeností. Stížnosti na nízkou úroveň zaměstnanců. 

- Agenturní zaměstnanci nemají v průměru více pracovních úrazů než kmenoví zaměstnanci. 

- Úrazovost přičítána kombinaci specifického druhu rizikové práce – například manipulace 
s velmi těžkými předměty (kovové díly, těžká okna) a neopatrnosti zaměstnanců. 
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- Manipulace s břemeny patří ve výrobních podnicích k velmi častým úrazům. Často dochází 
ke skřípnutí prstů a rukou. Existuje více různých příčin. Někdy se jedná o neopatrnost nebo 
nepozornost zaměstnanců, může však jít i o mezery v organizaci práce (zaměstnanci 
nejsou sehraní) a o nedostatečné zajištění podmínek, které by pomohly těmto úrazům 
zabránit. 

- Pokud má zaměstnanec úraz a stěžuje si lékaři na bolest, lékař si nedovolí jeho tvrzení 
rozporovat. Zaměstnanec dostává v případě pracovního úrazu plnou náhradu výdělku, 
často si prodlužuje pobyt doma a rekonvalescenci. Chybí možnost nezávislého ověření. 
Tato podezření byla také zmíněna opakovaně. 

- Objevil se také názor, že pracující cizinci jsou zodpovědnější než čeští zaměstnanci na něž 
připadá většina úrazů v daném podniku. 

- V odvětví likvidace odpadu je jako nejobtížnější hodnoceno zimní období, kdy panují 
náročnější povětrnostní podmínky. Zaměstnanci jsou celou směnu venku. K úrazům 
dochází nejčastěji z nepozornosti v zimě při náledí. 

- Na všech pracovištích daného podniku ve výrobě se jedná o práci s ostrými předměty, tedy 
rizikovou činnost. U zaměstnanců dochází ke ztrátě pozornosti. Přesto firma pracuje na 12-
ti hodinové směny. 

- V odvětví potravinářství, ale i v jiných převážně mokrých provozech (např. výroba papíru) 
stále hrozí pády na kluzkém povrchu a je velmi obtížné až nemožné najít vhodnou 
protiskluzovou obuv, která by dokázala těmto pádům předejít. V potravinářství se může 
jednat navíc kromě mokrých povrchů také o povrchy pokryté mastnotou. Řešením mohou 
být zvláštní koridory pro průchod, kde se stále dbá o údržbu nekluzkého povrchu, nebo 
osazení prostor zábradlím. Nelze to však udělat všude. 

- V potravinářství jsou činnosti, u kterých je potřebné zachování citu v rukou a nejsou tedy 
používány ochranné rukavice – např. při řezání, plnění sklenic apod., proto snáze dochází 
k pořezání. 

- V odvětví potravinářství jsou zaměstnanci nabádáni, aby hlásili všechny pracovní úrazy, a 
to i úrazy relativně malého rozsahu. Jedná se o prostředí se zvýšenými hygienickými 
nároky, mohlo by dojít k zanícení zranění. 

- Ve dřevozpracujícím odvětví dochází k úrazům při kontaktu se dřevem z důvodů jeho 
nepravidelnosti – odražení nástrojů od suků a podobně, nebo také zadření třísky. Úrazy 
jsou také dávány do souvislosti s nedostatečnou kvalifikací a nepozorností. 

- Při výrobě betonových stavebních prvků se jedná o výrobky o hmotnosti několika tun, které 
jsou značně náročné na manipulaci, stačí jeden špatný odhad jeřábníka a stane se úraz. 
Takovým událostem nelze 100% zabránit. Je třeba hodnotit úrazovost v rámci stejných 
odvětví, kvůli rizikovosti. I zde se firmy potýkají s nekvalifikovaností zaměstnanců. 
Poukazují na nedostatečnou úroveň učňovské přípravy.  

-  Firmy zmiňují také fenomén pohraničí, kde dochází k odlivu vzdělanostně vyšších a 
schopnějších pracovníků, kteří odjíždějí pracovat za hranice (Německo, Rakousko). Starší, 
zkušení zaměstnanci odcházejí do důchodu a mladí nemají potřebné zkušenosti a často 
ani zájem. 

- V okrese Český Krumlov jsou opakovaně stížnosti na zvýšenou fluktuaci, nezkušené 
zaměstnance, je to region sociálních dávek a lidé nastupují do práce pouze z donucení. 
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2.4.2 Studie pracovní úrazovosti v plzeňském regionu 

2.4.2.1 Charakteristika okresu 

Okres Klatovy patří mezi příhraniční okresy České republiky. Na severu a západě hraničí s 
okresy Plzeňského kraje (Plzeň-jih a Domažlice), na východě s okresy Jihočeského kraje 
(Strakonice a Prachatice) a na jihu tvoří hranici okresu v délce asi 70 km státní hranice se SRN. 
Svojí rozlohou 1946 km2 je okres Klatovy největším okresem nejen Plzeňského kraje, ale i celé 
České Republiky. Podle počtu obyvatel, který činil k 31.12.2018 přes. 86 tisíc, je okres druhým 
největším okresem v kraji, s celkovou hustotou obyvatel 44,5 obyvatel na 1 km2 je po tachovském 
okresu druhým nejřidčeji osídleným okresem v Plzeňském kraji. 

Okres Klatovy je hospodářsky průmyslově-zemědělským okresem. Zemědělství zde zaujímá 

významnou roli a to jak pěstování zemědělských plodin, tak živočišná výroba orientovaná 

převážně na chov skotu. Zemědělská půda se rozkládá na více než 46% plochy okresu. Průmysl 

okresu se soustřeďuje zejména do okolí jeho tří největších středisek, kterými jsou Klatovy, Sušice 

a Horažďovice, ty jsou zároveň největšími městy okresu. Významný je i podíl hospodářství ve 

službách daný rozvojem turistiky v oblasti západní části Šumavy. Klatovský okres je mezi okresy 

Plzeňského kraje turisticky nejvyhledávanější.  

V odvětvové skladbě podle počtu zaměstnaných osob ((Zdroj: data ČSÚ – počty pojištěnců) 
připadá s převahou největší podíl 39% na zpracovatelský průmysl, což představuje okolo 9 200 
zaměstnanců. V jeho rámci pak největší podíl zaujímá odvětví zpracování dřeva a výroba 
dřevěných výrobků, dále potravinářská výroba, výroba plastových výrobků a kovovýroba. 
Zemědělství a lesnictví zaujímá asi 7% hospodářství což je v porovnání s průměrem ČR více než 
3x větší podíl. V odvětví zemědělství a lesnictví působí také velká část samostatně výdělečně 
činných osob, a sice 20% OSVČ v okrese . Celkem 18% OSVČ pak připadá na odvětví obchodu 
a oprav vozidel. 

 Mezi významné průmyslové podniky a největší zaměstnavatele patří Rodenstock ČR s.r.o. 
(výroba brýlových obrub, vybavení pro oční optiky), Intertell s.r.o. (výroba a montáž výrobků z 
plastů a kovů pro automobilový a galanterní průmysl), Pfeifer Holz s.r.o. (výroba dřevěných 
produktů), Holz Schiller s.r.o. (výroba a montáž dřevěných schodišť) a OKULA Nýrsko a.s. 
(výroba brýlové optiky, plastové díly pro farmacii a potravinářství). Dalšími významnými 
zaměstnavateli okresu jsou také Západočeské konzumní družstvo Sušice, Drůbežářské závody 
Klatovy a.s., Mlékárna Klatovy a.s., Pekárny a cukrárny Klatovy a.s., ale také Klatovská 
nemocnice a.s.  

2.4.2.2 Pracovní úrazovost 

V okrese Klatovy byla provedena podrobná analýza pracovní úrazovosti na základě databáze 
záznamů o úrazech, které byly shromážděny za období let 2013 – 2018. Z databáze byly 
vytipovány podniky s největší četností pracovních úrazů (PÚ) na 100 zaměstnanců. Jedná se o 
úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny. (viz Tabulka č.1) Pro porovnání těchto hodnot 
zvýšeného výskytu pracovních úrazů jsou zajímavé srovnatelné hodnoty celkové četnosti nových 
případů PÚ na 100 zaměstnanců za celý okres. Hodnoty četnosti za celý okres podle statistik 
ČSÚ činí v průměru za období 2013-2018 2,11 nových případů PÚ za rok v přepočtu na 100 
zaměstnaných osob. Zde se jedná o četnosti všech pracovních úrazů, tedy i těch s pracovní 
neschopností kratší než 3 dny. 
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Z tohoto srovnání vyplývá, že v uvedených podnicích je pracovní úrazovost několikanásobně 
vyšší a tyto společnosti se tak bezpochyby podílí na zvýšeném výskytu pracovních úrazů v celém 
okrese.   

Anonymní seznam podniků podle odvětví jejich působení, počty jejich zaměstnanců a četnosti 
pracovních úrazů jsou uvedeny v následující Tab 36: Přehled podniků a četnosti pracovních úrazů (PÚ) 

v okrese Klatovy.   

 

Tab 36: Přehled podniků a četnosti pracovních úrazů (PÚ) v okrese Klatovy 

Odvětví 
Počet 

zaměstnanců 

Počet PÚ 
za 2013-
2018 

Lokalita 
firmy 

Četnost PÚ 
na 100 
zaměstnanců/
rok 

Výroba dýh a desek na bázi dřeva 350 148 Chanovice 7,0 

Výroba ostatních výrobků stavebního 
truhlářství a tesařství 400 129 Klatovy 5,4 

Zpracování a konzervování drůbežího 
masa 470 118 Klatovy 4,2 

Výroba kovových konstrukcí a jejich 
dílů 210 88 Sušice 7,0 

Výroba plastových obalů 200 78 Sušice 6,5 

Výroba ostatních plastových výrobků 180 67 Nýrsko 6,2 

Výroba ostatních výrobků stavebního 
truhlářství a tesařství 190 67 Sušice 5,9 

Výroba kovových konstrukcí a jejich 
dílů 220 67 Horažďovice 5,1 

Výroba koření a aromatických výtažků 140 62 Sušice 7,4 

Zemědělství, Výroba kovových 
konstrukcí a jejich dílů 90 54 Klatovy 10,0 

Zemědělská výroba, smíšené 
hospodářství 84 38 Soběšice 7,5 

Zdroj: VÚBP – vlastní zpracování 

 

 Při detailním pohledu na odvětví v nichž podniky působí je zřejmé, že se jedná převážně o 
zpracovatelský průmysl a různá odvětví výroby. Toto zjištění odpovídá obecnému trendu, kdy je 
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zpracovatelský průmysl dlouhodobě na přední příčce v pracovní úrazovosti. Je to do značné míry 
dáno povahou činností ve výrobě, které jsou často náročné na manuální práci, na přesnou práci 
s řadou strojů a nástrojů, manipulaci s těžkými předměty, a také prostředím, v němž se nachází 
množství rizikových faktorů a potenciálních zdrojů úrazu nebo i nepředvídaných okolností a 
nedostatečně odhadnutých rizik. Vzhledem k vysokému podílu zpracovatelského průmyslu na 
hospodářství a zaměstnanosti okresu je možno alespoň částečně hledat příčiny zvýšené pracovní 
úrazovosti právě v tomto sektoru. 

Pro konkrétní jednotlivá odvětví výroby, ve kterých dotčené podniky působí, opět v vidíme jisté 
souvislosti s vyšším výskytem úrazů. Nejvyšší četnosti pracovních úrazů dosahují podniky ve 
výrobě kovových konstrukcí, dále ve výrobě zabývající se různými formami zpracování dřeva a 
často také odvětví výroby potravin nebo plastů a plastových výrobků. Uvedené rozložení 
pracovních úrazů v podstatě odpovídá vysokému podílu těchto odvětví na hospodářské struktuře 
a zaměstnanosti ve zkoumaných okresech. Mimo zpracovatelský průmysl pak dochází k vyšší 
míře úrazovosti také v zemědělské výrobě. Všechna uvedená odvětví se vyskytují na předních 
příčkách v hodnocení rizikovosti ekonomických odvětví v ČR podle metodiky VÚBP (r. 2015). 

2.4.2.3 Podrobná analýza pracovní úrazovosti – vybrané podniky 

Pro podrobné zdokumentování pracovní úrazovosti a podmínek za nichž docházelo k úrazům 
byly vybrány tři konkrétní podniky s vysokou četností pracovních úrazů. U dotčených podniků byla 
provedena hloubková analýza úrazů v jejichž důsledku došlo k pracovní neschopnosti delší než 3 
dny a to na základě popisů úrazových dějů, zdrojů úrazu a jejich následků.  

Podnik č. 1: 

Společnost se zabývá výrobou řeziva z dřevěné suroviny, hlavní je výroba okenních hranolů, a 
dále různých dřevěných prvků do dveří. 

Odvětví: Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství 

Průměrný počet zaměstnanců: 400  

Počet PÚ za období 2013 – 2018: 129, z toho ženy: 20, muži: 109, počet závažných úrazů: 1 

Četnost PÚ: 5,4 PÚ na 100 zam./rok 

Většina úrazů, celkem 121, se přihodila přímo ve výrobě, v dílně. 

V databázi bohužel chybí údaje o profesi zraněných u 36% záznamů. Z dostupných 83 
záznamů se 21 úrazů stalo pomocným a nekvalifikovaným zaměstnancům (třída KZAM 9), 10 
úrazů se stalo zaměstnancům obsluhy strojů a zařízení a montážním dělníkům (třída KZAM 8) a 
51 úrazů se stalo kvalifikovaným řemeslníkům a zpracovatelům dřeva (třída KZAM 7). 
Kvalifikovaní zaměstnanci jsou tentokrát nejvýznamnější skupinou, kterou úrazy postihovaly. 

Podle zveřejněných statistik úrazovosti je zřejmé, že nejčastěji došlo k otevřeným ranám, 
vnitřním zraněním, v několika případech dokonce i traumatické amputaci, zlomeninám kostí a 
zavřeným zlomeninám a velkému množství pohmoždění. 

Tab 37: Okres Klatovy – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 1 

Druh nehody Počet případů 

úder - manipulace s materiálem 31 

pád břemene na osobu 13 
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kontakt se strojem - pila 13 

pohmoždění - přimáčknutí 7 

manuální zátěž 7 

pád - uklouznutí na ledu 5 

kolize s dopravním vozíkem 4 

kontakt se strojem - lis 4 

pád - uklouznutí mokro 4 

pád - zakopnutí o předmět 4 

kontakt se strojem - amputace 3 

podvrtnutí - chůze 3 

podvrtnutí - schody VZV 3 

podvrtnutí - špatný pohyb při obvyklé činnosti 3 

říznutí - nehoda při pomocné činnosti (ne výroba) 3 

chemické látky - kontakt 2 

kontakt s nářadím - úder 2 

manipulace s materiálem - tříska 2 

pád - uklouznutí při činnosti v výrobě 2 

pád - zakopnutí 2 

kontak se strojem - špatný postup opravy 1 

Kontakt se strojem - skřípnutí 1 

kontakt se strojem - údržba 1 

Kontakt se strojem - vtažení části těla 1 

pád - schody 1 

pád z výšky - závada konstrukce 1 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 126 (CELKEM 159)  

podvrtnutí - došlap na předmět 1 

říznutí při úklidu 1 

terénní nerovnost 1 

úder o předmět 1 

zasažení materiálem při řezání 1 

zasažení oka prachem 1 

CELKEM 129 

Zdroj: VÚBP – vlastní zpracování 

 

Z uvedených statistik vyplývá, že pracovní úrazy (PÚ) měly v tomto podniku celou řadu příčin, 
nejčastěji se udály v důsledku konkrétní pracovní činnosti ve výrobě, objevují se také často úrazy 
provozní při pohybu zaměstnanců a různé nehody.  

Největší podíl tj. více než 24% zaujímají úrazy při manipulaci s materiálem, nejčastěji 
s dřevěnými prkny a hranoly. K těmto úrazům docházelo často při skládání materiálu, třídění 
prken, při odebírání materiálu vycházejícího ze stroje. Nejčastěji docházelo k pohmoždění nebo 
zlomeninám po úderu kusem materiálu nebo po přiražení částí těla. Nejsou výjimkou úrazy, kdy 
dojde k úderu z důvodu odražení napruženého prkna. Při manipulaci docházelo i k zadření třísky. 
Také většina úrazů pohmožděním se stala skřípnutím prstů nebo rukou při manipulaci 
s materiálem. Je otázkou nakolik jsou zaměstnanci obeznámeni s bezpečnými pracovními 
postupy jejich činnosti a zda mají k dispozici odpovídající ochranné prostředky. 

Časté jsou obdobně i úrazy způsobené pádem předmětu na zaměstnance, opět se nejčastěji 
jedná o pád materiálu – desek, řeziva při manipulaci. Nabízí se zde otázka jak je práce 
zaměstnanců organizována a jestli nejsou nuceni nárazově udržovat příliš rychlé pracovní tempo.  

Další velkou skupinou jsou úrazy způsobené kontaktem se strojní pilou. K nehodám docházelo 
nejčastěji při ořezávání materiálu, často také zachycením o pilu při přípravě nebo odebírání 
materiálu. K úrazům docházelo také při kontaktu se strojním lisem, nejčastěji k přimáčknutí části 
těla do lisu. 

K úrazům v následku manuální zátěže docházelo nejčastěji při manipulaci s materiálem, při 
zvedání nebo přemísťování. 

Dalším okruhem úrazů jsou pády zaměstnanců při pohybu po areálu firmy. Zde je zajímavý 
častý výskyt pádů na zmrzlém venkovním povrchu nebo na mokrém asfaltovém povrchu dvora. 
Celkově se jednalo o 9 případů tj. 7% úrazů. Z uvedeného vyplývá, že venkovní povrchy nejsou 
odpovídajícím způsobem bezpečně udržovány. 

V podniku došlo i k několika vážným nehodám, které měly za následek amputaci částí těla. 
K nejzávažnějšímu případu došlo při zachycení vlasů zaměstnance do linky dopravníku při 
třídění.  
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Na základě zjištěných skutečností je možno vyvodit, že ve společnosti není dostatečně 
nastavený systém BOZP. V minulosti zde došlo také k několika smrtelným nehodám. Podle 
zjištěných informací je tento podnik sledován i ze strany Státního úradu inspekce práce (SÚIP). 

Na serveru hodnocení firem si zaměstnanci stěžovali například na nucené přesčasy, 
nemožnost vzít si dovolenou a na hlučnost. 

Při terénním průzkumu ředitel společnosti odmítl odpovědět na dotazy po telefonu, nebyli 

ochotní odpovědět ani na písemné dotazy. 

 

Podnik č. 2: 

Jedná se výrobní společnost, která se specializuje na výrobu plastových výrobků, zejména 
plastových obalů a plastových výrobků pro jednorázové použití. 

Odvětví: Výroba plastových obalů 

Průměrný počet zaměstnanců: 200  

Počet PÚ za období 2013 – 2018: 78, z toho ženy: 20, muži: 58, počet závažných úrazů: 0 

Četnost PÚ: 6,5 PÚ na 100 zam./rok 

Většina úrazů, celkem 72, se přihodila přímo ve výrobě, v dílnách. 

Celkem 20 úrazů se stalo montážním dělníkům a pomocným a nekvalifikovaným 
zaměstnancům (třída KZAM 9), 37 úrazů se stalo zaměstnancům obsluhy strojů a zařízení (třída 
KZAM 8) a 13 úrazů se stalo kvalifikovaným řemeslníkům, seřizovačům, mechanikům (třída 
KZAM 7). 

Podle zveřejněných statistik úrazovosti vyplývá, že nejčastěji došlo k vymknutím, vykloubením, 
podvrtnutím, natažením a pohmožděním.  

Tab 38: Okres Klatovy – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 2 

Druh nehody Počet případů 

kontakt se strojem 13 

pád břemene na osobu 8 

pád ze stupně u stroje 6 

manuální zátěž 5 

podvrtnutí - špatný pohyb při obvyklé činnosti 4 

podvrtnutí - zakopnutí 4 

údržba stroje - nehoda 4 

údržba – špatný postup 3 

manipulace s vozíkem  3 
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pád - schody 3 

pád - zakopnutí o předmět 3 

říznutí nástrojem při výrobě (nůž) 3 

úder o předmět 3 

kontakt se strojem - porucha stroje 2 

pád - chůze 2 

pád - uklouznutí 2 

pád - uklouznutí na ocelovém schodišti - 
provoz 2 

pohmoždění - přimáčknutí 2 

zadření třísky 2 

kolize s VZV 1 

kolize se zařízením 1 

pád do hloubky - závada konstrukce  1 

říznutí - nehoda při pomocné činnosti (ne 
výroba) 1 

CELKEM 78 

Zdroj: VÚBP – vlastní zpracování 

 

Z výčtu úrazů, které jsou mimořádně podrobně popsány, vyplývá, že k úrazům často dochází 
nesprávnými pracovními postupy a nesprávnou obsluhou strojů. Úrazy způsobené výrobními stroji 
při obsluze a údržbě byly nejčastější příčinou nehod, celkem se jednalo o 15 úrazů což je téměř 
20%. V několika případech zaměstnanci prováděli obsluhu při plném provozu stroje nebo se stroj 
v průběhu obsluhy z nespecifikovaných příčin uvedl do chodu a tím způsobil přiražení, popálení 
nebo i v tažení částí těla. Některé popisy zranění uvádějí, že stroj nebyl před činností odstaven z 
provozu tak jak měl být. Několik nehod se stalo nesprávným postupem při údržbě. 

Z hlediska BOZP se jednoznačně jedná o nedodržování bezpečných pracovních postupů. Je 
otázkou zda jsou zaměstnanci důkladně proškolováni a seznamováni s riziky. Nabízí se také 
vysvětlení, že zaměstnanci chtějí šetřit čas, pokud by byli například odměňováni podle výkonu 
dané směny. 

K dalším úrazům docházelo při manipulaci s těžkým materiálem a s paletami, často jejich 
vysmeknutím z ruky při manipulaci a pádem na část těla, dále také manuální zátěží při zvedání 
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nebo jiným úkonem, který vyžadoval zvýšenou sílu a při němž došlo k namožení nebo natažení 
části těla. Tuto příčinu mělo celkem 13 úrazů, což je asi 17%. 

Překvapivě časté byly úrazy způsobené pády, uklouznutím, podvrtnutím, zakopnutím nebo 
došlapem na předmět na podlaze. Zvláštní místo mezi nimi zaujímají pády a podvrtnutí při 
sestupování zaměstnanců z manipulačních stupňů u strojů, které byly velmi časté (6 případů). 
Často se vyskytovaly nárazy do palet nebo částí zařízení na podlaze, takže je otázkou nakolik je 
pracovní prostor přehledný a zda se udržuje potřebný pořádek.  

V popisu úrazů, kde došlo ke zranění nohy se často uvádí, že zaměstnanec měl na nohou 
předepsanou pracovní obuv (s plnou špičkou). 

Při telefonickém průzkumu byly sděleny ředitelem společnosti následující informace: 

Být v pracovní neschopnosti pro pracovní úraz se vyplácí, zaměstnanec dostává 100 % 
náhrady a tomu bolestné. Zaměstnanci marodí se zvrtnutím kotníku 4 měsíce, je podezření, že se 
snaží dobu prodlužovat. Ve výrobě pracují převážně vyučení a nekvalifikovaní zaměstnanci se 
základním vzděláním. 

 

Podnik č. 3: 

Hlavním výrobním programem společnosti je stavební kovovýroba, zámečnictví a nástrojařství. 

Odvětví: Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 

Průměrný počet zaměstnanců: 90 

Počet PÚ za období 2013 – 2018: 54, z toho ženy: 2, muži: 52, počet závažných úrazů: 0 

Četnost PÚ: 10 PÚ na 100 zam./rok 

Většina úrazů, celkem 53, se přihodila přímo ve výrobě, v dílnách. 

Celkem 3 úrazy se staly montážním dělníkům a pomocným a nekvalifikovaným zaměstnancům 
(třída KZAM 9), 3 úrazy se staly zaměstnancům obsluhy strojů a zařízení (třída KZAM 8).   

48 úrazů se stalo kvalifikovaným kovodělníkům, nástrojářům a svářečům. (třída KZAM 7) 

Podle zveřejněných statistik úrazovosti vyplývá, že nejčastěji došlo k povrchovému zranění 
eventuelně pohmoždění rukou, objevily se také zlomeniny a otevřené rány, opět nejčastěji na 
rukách. 

 

Tab 39: Okres Klatovy – nejčastější druhy pracovních úrazů a zdroje úrazu v podniku č. 3 

Druh nehody Počet případů 

kontakt s nářadím - bruska 9 

manipulace s kovovým materiálem 7 

kontakt s nářadím - vrtačka 6 

manipulace s výrobkem 6 
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úder - nářadí 6 

oko - zasažení úlomky při broušení 4 

bodnutí - svařovací drát 2 

manuální zátěž 2 

pád - zakopnutí 2 

pád břemene na osobu 2 

napadení jiným zaměstnancem 1 

nehoda provozní 1 

obsluha - špatný postup 1 

oko - zasažení úlomky v provozu 1 

pád - schody 1 

pád - zakopnutí o předmět 1 

pád při manipulaci 1 

CELKEM 53 

Zdroj: VÚBP – vlastní zpracování 

 

V tomto podniku, který působí v odvětví kovovýroby, se opět potvrzuje, že se jedná o velmi 
rizikovou činnost s jednou z nejvyšších četností pracovních úrazů. V případě této konkrétní 
kovovýroby jsou nejčastějším typem úrazy způsobené kontaktem s nářadím.  

Nejvíce nehod se děje při kontaktu s ruční bruskou materiálu, celkem se jedná o 17% všech 
úrazů. Dochází zde nejčastěji k pořezání brusným kotoučem při broušení, občas dojde také k 
odlétnutí části brusky nebo materiálu. 

Poměrně časté je poranění při vrtání děr do kovového materiálu pomocí ruční vrtačky. Dochází 
k pořezání, provrtání nebo  nehodám při zachycení části oděvu vrtačkou. Významný počet úrazů 
připadá také na poranění úderem kladiva a to nejčastěji při vyrážení čísel do materiálu.  

Velmi časté jsou úrazy způsobené manipulací s kovovým materiálem a výrobky. Jsou to 
poranění v zásadě o těžká břemena, skřípnutí a přimáčknutí částí těla, zátěž kosterní soustavy při 
zvedání, nebo také pořezání se o kovové plechy při manipulaci. Celkově se jedná o 15 úrazů což 
je téměř 30% všech nehod. 

Výjimkou v tomto podniku není ani zasažení oka úlomky při broušení, což ukazuje na 
nedostatečné používání vhodných ochranných prostředků (OOP). 

Vysokou úrazovost v odvětví kovovýroby lze přičíst několika hlavním faktorům, mezi něž patří:  
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- riziková manuální práce při opracování kovových dílů 

- vysoký podíl ruční práce s nářadím, která vyžaduje úplně soustředění 

- obtížná a riziková manipulace s těžkými kovovými díly 

 

Při telefonickém průzkumu byly sděleny odpovědným pracovníkem BOZP následující 

informace: 

• Práce byla dříve rozdělena na dvě směny, nyní pouze na jednu, dvousměnný provoz je 

příčinou větší úrazovosti 

• Brusiči: 90% úrazovosti připadá na zaměstnance bez vyučení, „pochybné existence“, 

asociální typy, broušení ničí ruce, je zde velká fluktuace, která zvyšuje úrazovost 

• Často simulují úrazy, doma jsou za 100 procent platu 

2.4.2.4 Terénní šetření podmínek BOZP ve vybraných podnicích   

V okrese Klatovy byla kromě výše uvedených podniků oslovena řada dalších společností 
u nich byla zjištěna zvýšená úrazovost. Šetření probíhalo formou polostrukturovaného rozhovoru, 
v němž hlavními tématy byly otázky zaměřené na výskyt pracovní úrazovosti v podniku, její 
možné příčiny a pohled zodpovědného pracovníka na zajišťování a dodržování bezpečných 
postupů a dalších pravidel BOZP. 

Byly kontaktovány podniky z různých odvětví počínaje odvětvím zpracování dřeva, truhlářství 
a tesařství, přes výrobu plastů a plastových výrobků, zpracování kovů a kovovýrobu až po firmy 
zabývající se výrobou potravin a podnik působící v zemědělství.  

Pozitivním zjištěním je, že ve většině případů se podařilo získat od zodpovědných pracovníků 
jejich komentář k úrazovosti v podniku a jejich pohled na danou situaci. Vyskytly se však 
i případy, kdy bylo jakékoli sdílení informací v rámci tohoto anonymního průzkumu odmítnuto.  

Hlavní zjištění terénního šetření přinesla tyto zajímavé poznatky a názory pracovníků 
z podnikové praxe: 

- Zvýšená úrazovost dávána opakovaně do souvislosti se zvýšenou fluktuací zaměstnanců 
a následně jejich nezkušeností. Podle jejich sdělení při vysoké fluktuaci není možné zaručit 
vysokou úroveň BOZP.  

- Opakují se stížnosti na nízkou úroveň zaměstnanců. Na nižších pozicích ve výrobě často 
pracují lidé bez vzdělání, sociální typy.  

- Do zaměstnání nastupuje generace mladých lidí, kteří nemají zájem o práci, neustále 
s dívají do mobilu v ruce, nesoustředí se. Zmiňuje se změna kultury mladých zaměstnanců, 
kteří oproti starším ročníkům více oznamují nehody. Mladí mají více úrazů z důvodu 
nezkušenosti. 

- V některých podnicích jsou patrné snahy o snížení jejich vysoké úrazovosti cílenými 
aktivitami – v nejmenované velké společnosti v oblasti dřevovýroby bylo sděleno, že majítel 
investoval do nových technologií a kamerových systémů. Osobně se věnuje BOZP a každý 
úraz analyzuje. Podle jejich informací došlo k výraznému snížení počtu úrazů. 

- V jedné ze společností došlo k úpravě směnového provozu pouze na jednu směnu místo 
dvou a to podle nich přispělo ke snížení úrazovosti. 
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- V různých firmách se opakují názory, že zaměstnanci využívají skutečnosti, že jsou 
výhodně kompenzováni a v případě pracovního úrazu mají 100% náhradu platu. Prodlužují 
tedy svou pracovní neschopnost a pracovní úraz jim může být i vhod. 

- Zaměstnanci používají vlastní nástroje – například nože, místo nástrojů k tomu určených 
zaměstnavatelem, které jsou zabezpečené. To je podle sdělení příčinou vyššího počtu 
úrazů. Týká se potravinářství, ale i výroby plastových výrobků. 

- Dvě firmy zmiňují instalaci kamer do výrobních prostor za účelem lepšího mapování 
procesu a domnívají se, že to přispívá ke snížení úrazovosti. 

- V podniku v potravinářské výrobě jsou velkým problémem kluzké podlahy. Pokud je na 
zemi kus sádla nebo maso, nepomůže ani ochranná obuv s protiskluzovou podrážkou. 
Příčinou pořezání je podle sdělení pracovníka zejména nepozornost. Mladí zaměstnanci 
jsou zbrklí. V podniku pracují cizinci a proto mají k dispozici překlady předpisů BOZP pro 
všechny národnosti (6 jazykových mutací). Úrazovost mezi českými zaměstnanci a cizinci 
je přibližně stejná. Tento podnik je držitelem certifikátu Bezpečný podnik. 

- V zemědělském podniku se potýkají nejvíce s úrazy způsobenými hospodářskými zvířaty. 
Po úrazu jsou zaměstnanci poučeni zoologem. Podnik pracuje v třísměnném provozu, 
přičemž noční směna je nejnáročnější. Problémem je i pracovní prostředí kravína, kde je 
kluzká podlaha. Podnik má většinou dlouhodobé, stálé zaměstnance, většinou vyučené 
v oboru. 

2.4.3 Zkušenosti z praxe externích poskytovatelů služeb BOZP 

V rámci terénního výzkumu v okresech se zvýšenou pracovní úrazovostí byli osloveni zástupci 
externích poskytovatelů služeb BOZP v regionu jižních a jihozápadních Čech. Tyto subjekty 
prostřednictvím svých služeb pomáhají svým klientům při plnění zákonných povinností a při 
nastavení systému řízení BOZP v jejich podnicích. Provádějí individuální rozbory konkrétních 
podmínek daného podniku a navrhují systémy BOZP přímo na základě jejich potřeb a požadavků. 
Jsou proto dobře obeznámeni s podnikovou praxí napříč mnoha různými obory. 

Těmto odborníkům jsme položili otázky, které pokrývají témata přímo z praxe podniků. Hlavním 
cílem bylo zjistit, jak vnímají odborníci přímo v terénu při plnění svých úkolů přístup podniků 
k BOZP a jakým výzvám v praxi čelí jak oni tak příslušné podniky. Na žádost poskytovatelů 
služeb průzkum probíhal anonymní formou, bez uvedení konkrétních firem a klientů a přinesl 
proto spíš obecné poznatky. 

V souvislosti s terénním výzkumem poskytovatelů služeb BOZP byly pro doplnění informací 
zmapovány počty osob odborně způsobilých v prevenci rizik (dále OZO), které aktuálně působí 
v jednotlivých okresech ČR (mají platné osvědčení). Četnosti aktivních OZO přepočtené na 1000 
zaměstnanců v každém okrese jsou zobrazeny na mapě č. 7 v příloze č. 3 této výzkumné zprávy. 

Výzkum byl veden formou polo strukturovaného rozhovoru, jehož otázky byl formulovány do 
následujících 10 bodů: 

1. Jaký je přístup k BOZP v podnicích všeobecně ze strany zaměstnanců a ze strany 
managementu – aktivní zájem o BOZP nebo spíš jen v nutném rozsahu, aby splnili 
povinnosti uložené právními a ostatními předpisy? 

2. Jsou podniky ochotny provádět bezpečnostní opatření i nad rámec toho co ukládají 
předpisy? 
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3. Pokud mají některé z podniků zahraniční vlastníky, můžete posoudit, zda je rozdíl mezi 
tím, jaký je přístup k BOZP v mateřských firmách a jaký přístup k BOZP mají jejich dceřiné 
podniky u nás? 

4. Jaký je postoj zaměstnanců v podnicích k vnímání rizika a dodržování zásad BOZP? 
Vnímají zaměstnanci tuto problematiku jako důležitou? Jsou zaměstnanci proaktivní nebo 
je jim to spíš na obtíž? 

5. Jsou ve vašich podnicích prováděny pravidelné kontroly BOZP? Jak často? Používají 
nějaký zavedený systém kontrol? 

6. Jako poskytovatel služeb BOZP, upozorňujete v podnicích často na nedostatky v BOZP? 
Jak se tyto případy řeší? 

7. Máte zkušenost, že by lidé ve sledovaných regionech (především v okresech Tábor, 
Český Krumlov a Klatovy) měli nějaký důvod snažit se o delší pracovní neschopnost, třeba 
sezónně? 

8. Máte zkušenost, že by se podniky vyhýbaly hlášení pracovních úrazů? 

9. Zaznamenali jste, že by v podnicích docházelo k časté fluktuaci zaměstnanců a to v rámci 
podniku (zaměstnanci přicházejí a odcházejí) nebo v rámci jednotlivých pracovních pozic? 

10. Je ve vašich podnicích běžná práce na směny včetně směn nočních? 

Z odpovědí na uvedené otázky je dále zde uveden souhrn poznatků, názorů, zkušeností a 
pohledů z praxe, které tento terénní průzkum přinesl: 

1. Jaký je přístup k BOZP v podnicích všeobecně ze strany zaměstnanců a ze strany 
managementu – aktivní zájem o BOZP nebo spíš jen v nutném rozsahu, aby splnili 
povinnosti uložené právními a ostatními předpisy? 

Asi 30% firem v regionu řeší BOZP jen v nutném rozsahu. 

Dalších přibližně 30% podniků má aktivní zájem řešit a průběžně zlepšovat systém BOZP. 
Často k tomu dochází v případech, kdy jsou vlastněni zahraničním vlastníkem a korporátní 
mateřská společnost je tlačí, aby zavedli kvalitní systém řízení BOZP. Tyto podniky pak často 
kontaktují právě poskytovatele externích služeb BOZP, aby jim pomohli s analýzou, nastavením 
a zavedením systému řízení BOZP. Externí poskytovatelé jim pomáhají s dlouhodobější výchovou 
k BOZP a s výchovou vlastních bezpečnostních techniků. 

Firmy, které nemají zájem o BOZP existují, ale právě z důvodu svého nezájmu se nedostanou 
do kontaktu se subjektem poskytovatelů externích služeb BOZP, takže není jisté, co se 
v takových firmách děje. 

Pozorování z praxe: žádný podnik v ČR nemá úplně v pořádku a splněny všechny legislativní 
požadavky BOZP, protože jsou tak složité, že se to nedá 100% dodržet. 

2. Jsou podniky ochotny provádět bezpečnostní opatření i nad rámec toho co ukládají 
předpisy? 

Ano v praxi jsou podniky ochotné provádět bezpečnostní opatření, pokud v tom vidí smysl, 
pokud se s nimi ztotožní. I horší podnik (z hlediska BOZP),  když dostane konkrétní podnět, 
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například když dojde k úrazu, ale také při preventivním vyhledávání rizik, pokud se identifikuje 
nebezpečí – hrozí to či ono - je ochotný udělat opatření, aby se nebezpečí snížilo nebo abyse mu 
zabránilo, když je to možné.  

Skoronehody – aktivní systém oznamování konkrétních rizik v praxi – řeší cca 30% firem, opět 
hlavně těch vědomých, kde se aktivně prosazuje systém řízení BOZP – hlavně tedy korporátní 
společnosti. Hodně záleží na přístupu vedoucích a na tom jestli se do BOZP dávají finanční 
prostředky. Když mají peníze, dělají i taková opatření jako svítící kliky na dveřích.  

Podstatný vliv na přístup k BOZP má v praxi velikost firem. 

Malé firmy - hlídají hodně náklady, jakákoli opatření proto trvají déle. Malé firmy často neplní 
předpisy BOZP, jsou ale často o to opatrnější. Často jsou to firmy, kde se všichni zaměstnanci 
znají, mnozí z nich dělají více různých činností. Rizika se kombinují a mohou být méně 
předvídatelná. Navzájem si však zase o rizicích řeknou – funguje tam lépe komunikace, 
předávání zkušeností, zaměstnanci cítí větší zodpovědnost sami za sebe – nenechávají to „na 
někom jiném“. Malé firmy si také často vybírají zaměstnance pečlivěji, těžko se tam schová 
problémový pracovník, který se těžko řídí - ti jsou často schovaní ve velkých firmách. 

Velké firmy – mají většinou k dispozici více finančních prostředků na realizaci opatření. Mají 
většinou také nastavený systém řízení, kterým se musí zaměstnanci řídit. To v praxi znamená 
nutnost více poslouchat a méně přemýšlet „sami za sebe“. Hodně pak záleží na tom, jaký přístup 
má jejich bezprostřední nadřízený. Pokud má zkušenosti a zájem, hlídá si bezpečnost, a to 
i v případě, kdy na něj není vyvíjený tlak ze strany managementu a kdy podnik na BOZP příliš 
nedbá. Pokud nadřízený nemá zájem, bezpečnosti se příliš nevěnuje nebo pouze okrajově, pokud 
k tomu není nucen. Je to hodně individuální. 

Dobrou praxi BOZP lze prosazovat „shora“ – nastavením systému řízení BOZP a také 
„zespoda“ z úrovně mistrů a přímých nadřízených, lokálně. Ideální je kombinace obou přístupů. 
Hodně funguje pozitivní příklad a zodpovědnost. Nejvíc v BOZP záleží na nejvyšším vedení – 
jestli nastaví strategii a vyčlení peníze – a na nejnižším vedení – na jednotlivých přímých mistrech 
– jejich zkušenosti, zodpovědnosti, osobním přístupu. 

Praxe ukazuje, že v oborech, kde je vysoký podíl manuální práce, dochází vždy k vyššímu 
počtu pracovních úrazů. Ne všemu se dá předejít nebo zabránit systémovým přístupem. Jsou za 
nimi často jednorázové nehody, nepředvídané kombinace více faktorů, chvilková nepozornost. 
Zaměstnanci spadne na nohu kus plechu, řízne se o plech, o něco zavadí, zakopne, to jsou často 
nesystémové úrazy. V tomto kontextu například počet úrazů 160 PÚ na 500 zaměstnanců za 6 let 
(tedy 5,5 PÚ na 100 zaměstnanců za rok) ve výrobní společnosti není výjimkou a není zvýšený. 

3. Pokud mají některé z podniků zahraniční vlastníky, můžete posoudit, zda je rozdíl 
mezi tím, jaký je přístup k BOZP v mateřských firmách a jaký přístup k BOZP mají 
jejich dceřiné podniky u nás? 

U podniků, které BOZP řeší, mají zahraniční vlastníci převážně pozitivní vliv, tlačí a prosazují 
BOZP, předávají i širší know-how v tomto směru, například postupy a dobrou praxi, která se 
osvědčila jinde.  

Z pohledu zahraničního vlastnictví a BOZP existují 2 druhy podniků:  

1. Pobočky korporátních společností, které jsou vedeny k tomu, aby zaváděly standard 
běžný napříč korporátní firmou. Tyto podniky mají někdy BOZP u nás i lepší než v jejich mateřské 
společnosti. Korporátní vlastník má a dává finanční prostředky na rozvoj BOZP a systém proto 
funguje. 
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2. Podniky, které mají přeshraničního soukromého vlastníka, jenž podniká na území svojí 
země a u nás má pobočku, často výrobní, kde se může snažit o nižší náklady. Může vydávat 
pouze omezené prostředky na BOZP. Sem mohou patřit např. pily v Pošumaví. 

Problémy s BOZP mají i podniky výhradně českých vlastníků. Nejmenovaná firma na Táborsku 
z dob socialismu byla převzata českými vlastníky a je na seznamu firem se zvýšenou pracovní 
úrazovostí. Podnik nemá BOZP jako prioritu, zaměstnanci při auditu o BOZP nic nevěděli. 
Vlastníci chtějí hlavně vydělávat na zavedené výrobě a ne moc investovat. 

U Rakušanů a Němců, pokud mají zájem, bývá vidět snaha o nastavení pořádku. Jsou ze 
svých zemí zvyklí, že lidé poslouchají to, co je pro jejich prospěch, což v BOZP funguje. 
V Čechách ale naráží na jiné kulturní prostředí. Musí pravidla striktně nařídit, jinak zaměstnanci 
nechtějí nic poslouchat a to i když je to pro jejich ochranu.  

V ČR se stává i to, že majitel podniku má různé známosti a inspektoráty práce jsou pak 
bezzubé, nemůžou na něj. 

Případ zahraničního vlastníka, který se stal v praxi:  

Pila na Šumavě, jejímž vlastníkem byl německý občan žijící na druhé straně hranice, neměla 
dobrou úroveň BOZP. Došlo k tomu, že nezákonně přiváželi do podniku biocidy, tedy  toxické 
látky silně ohrožující zdraví. Látky byly špatně označené a vydávali je za něco jiného, aby se tak 
vyhnuli nutným bezpečnostním opatřením. Snažili se tak ušetřit na úkor zdraví lidí.  

Podobné firmy v oblasti jižních a jihovýchodních Čech, které zanedbávají BOZP, existují. 
Špatně se to řeší. Státní orgány by jim musely dát velkou sankci, jinak na ně nemají další 
prostředky. Lidé by se museli sami ozvat, například tím, že by se soudili o újmy na zdraví. 
Řešením by bylo nedovolit jim tu podnikat, ale pokud zaměstnávají až 500 lidí, stát do toho 
nepůjde, protože by to znamenalo významnou ztrátu pracovních míst v již tak ohroženém regionu.  

Přidává se zde i problém vzdálenosti. Inspektoři jsou většinou z daleka – z Plzně, z Českých 
Budějovic – trvá jim, než na Šumavu dojedou, podívají se a jedou zase zpátky. Firmy pak 
nepociťují takový tlak. Pily také často používají stará zařízení, u kterých v dnešní době málokdo 
přesně zná bezpečností požadavky. 

4. Jaký je postoj zaměstnanců v podnicích k vnímání rizika a dodržování zásad BOZP? 
Vnímají zaměstnanci tuto problematiku jako důležitou? Jsou zaměstnanci proaktivní 
nebo je jim to spíš na obtíž? 

Postoj zaměstnanců je nejčastěji podmíněn tím, jak se jim dané opatření hodí. Když se jedná 
například o klimatizaci, tak ji vítají, když jde o používání ochranných prostředků (OOP – např. 
respirátor, rukavice), mají pocit ohrožení svého pohodlí a protestují. Prosadit změnu v českém 
prostředí je těžké. Zaměstnanci se často brání, i když je změna prosazována v jejich prospěch. 
Brání se, když opatření vyžaduje změnu jejich návyků. Vnímají to jako negativní zásah do svého 
pohodlí a těžko se přesvědčují, že jde hlavně o zvyk. U nás nefunguje disciplína, lidé se brání 
a nechtějí se podřídit, funguje tady často pouze nátlak.  

Používání OOP se tak musí umět dobře prodat a schopný pracovník BOZP u nás často musí 
fungovat jako obchodní zástupce a být velmi komunikativní. Příklad z praxe - vynalézavý 
bezpečnostní technik udělal „propagační“ akci a zorganizoval lezecký výcvik, kde učil své kolegy 
používat prostředky na jištění pádu v terénu. Vzbudil tím jejich zájem a všichni je pak chtěli 
používat. 

Obecně v praxi funguje vybudovat si vztah se zaměstnanci, mluvit s nimi, zajímat se o to co se 
jim děje, ujistit je, že se pro to něco udělá. Lidé pak získají důvěru, jsou ochotnější hlásit 
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i problémy, kterých si všimnou. Na pozici bezpečnostních techniků se tak dobře uplatní 
komunikativní, extrovertní lidé. 

Praxe také ukazuje, že lidé jsou vnímavější k rizikům, pokud již mají nějaké zdravotní 
problémy. 

5. Jsou ve vašich podnicích prováděny pravidelné kontroly BOZP? Jak často? 
Používají nějaký zavedený systém kontrol? 

Kontroly ze strany zaměstnavatele jsou častější ve velkých firmách.  

Nejčastější jsou tzv. laické kontroly BOZP, kdy zaměstnanci chodí sami a mají za úkol  všímat 
si rizik nebo nedostatků. V praxi to příliš nefunguje, lidé si nevšímají, protože jsou na prostředí už 
zvyklí a nevidí rizika, tzv. „provozní slepota“. 

Na provádění kontrol často není daný žádný specifický systém. 

Pro dobrou praxi BOZP je třeba zaměstnance školit, kontrolovat a vyžadovat, aby dodržovali 
pravidla. Jinak i dobrý systém po čase ochabne. 

Ve velkých firmách fungují manažerské kontroly, kdy vedoucí zaměstnanec prochází určitou 
trasu a má si všimnout rizik nebo problémů. Prakticky to není příliš efektivní, ale má to výrazný 
efekt psychologický. Vyjadřuje to zájem a zvyšuje zodpovědnost.  

U menších firem kontroly provádějí také zaměstnanci, a dále pak externí nebo interní 
bezpečnostní technici. 

V podnikové praxi panuje jistá skepse k dostatečné kontrolní činnosti Oblastních inspektorátů 
práce (OIP). Inspektoři by měli kontrolovat, zároveň by měli poskytovat poradenství a pak 
následně vyžadovat dodržování. V praxi ale často není dodržován žádný systém zpětné kontroly, 
kdy by inspektoři vyžadovali odstranění nedostatků. Inspektorů je málo a rozsah nařízení tak 
velký, že je těžké zacílit na konkrétní body a ty kontrolovat a vyžadovat. Je to tedy spíš otázka 
jednorázových kontrol a sankcí při zjištěných porušeních předpisů. Předpisy se pak ale mohou 
porušovat dál. 

Ze zákona je každý podnik povinen vést knihu pracovních úrazů, ale v praxi jsou stále firmy, 
které ji nemají. Staří kostlivci se brání. Je to dlouholetý boj nicméně dlouhodobá snaha je 
přesvědčit vedla k tomu, že dnes už většina firem evidenci má. 

6. Jako poskytovatel služeb BOZP, upozorňujete v podnicích často na nedostatky 
v BOZP? Jak se tyto případy řeší? 

Poskytovatelé služeb BOZP dělají jako svou hlavní činnost audity bezpečnosti, navrhují a 
nastavují systém řízení BOZP. V praxi je pak výzvou udržet navržený systém v provozu na 
potřebné úrovni a i hledat příležitosti ke zlepšování. Pracují zejména s firmami, které mají zájem, 
a proto si takovou službu najmou a jsou ochotní do BOZP investovat čas a peníze. Pak se 
výsledky dostavují, a pokud zájem podniků trvá, dojde časem k zavedení skutečně funkčního 
systému a ruku v ruce s ním i potřebné firemní kultury. 

V praxi se vyskytují ale i firmy, které zájem nemají, nezajímají se o systém BOZP. Často je to v 
součinnosti se skutečností, že zaměstnávají lidi, kteří pořádně neznají svoje práva a neví 
například co dělat když se stane pracovní úraz. Pak ani neví, že je třeba ho zapsat do knihy, 
hlásit. Takže se událost nakonec ani jako pracovní úraz neřeší. Takové firmy se pak neobjeví ani 
ve statistikách pracovní úrazovosti a mohou tak být „skryté“. 
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7. Máte zkušenost, že by lidé ve sledovaných regionech (především v okresech Tábor, 
Český Krumlov a Klatovy) měli nějaký důvod snažit se o delší pracovní 
neschopnost, třeba sezónně? 

V praxi se stává, že lidé jsou dlouho v pracovní neschopnosti s pracovním úrazem, protože 
systém je nastavený tak, že se jim to vyplácí. Dostávají dávky, které jim dorovnávají příjem do 
100% výdělku před úrazem - nemocenskou, dorovnání mzdy a ještě pojistné odškodnění. Stává 
se, že po pracovním úrazu do práce nespěchají. V ČR je doba pracovní neschopnosti pro 
pracovní úraz jedna z nejdelších. Není výjimkou, že zaměstnanec má úraz říznutím a je měsíc 
doma. 

Na Táborsku byly zaznamenány případy, kdy díky známým doktorům jsou dlouhodobě 
nemocní lidé bez vážných potíží. Mohla by pomoci kontrola ze strany OSSZ a revizní lékaři.  

Stává se i to, že zaměstnanci kamuflují pracovní úraz, aby mohli být dlouhodobě nemocní. 
Jsou za to často ostatními zaměstnanci obdivování, jak na to vyzráli. Proto se v praxi provádí 
podrobné vyšetřování a ověřování informací.  

Z praxe je znám případ, kdy svářeč měl zároveň hospodářství a pravidelně v době žní byl 
v pracovní neschopnosti, aby mohl sklízet úrodu. 

Z praxe je znám také případ, kdy byl stejný lékař zároveň ošetřujícím lékařem v jisté vesnici a 
závodním lékařem v blízkém podniku. Docházelo pak k tomu, že vycházel vstříc požadavkům lidí 
před vlastní lékařskou praxí. 

Pro firmu je vždy problém, pokud se ze strany zaměstnanců vyskytnou cílené snahy o zařazení 
do pracovní neschopnosti a musí proti tomu bojovat. 

Zaměstnavatel nemá na těchto praktikách zájem. Například pokud by měl pouze sezónně práci 
a podporoval by, aby zaměstnanci šli raději na nemocenskou, jedná se o pojistný podvod, který 
by zaměstnavatelé neriskovali. 

8. Máte zkušenost, že by se podniky vyhýbaly hlášení pracovních úrazů? 

Tato praxe přetrvává u firem, kde to ještě nikdo nezměnil. Nemají často ani knihy úrazů. 
Velkou roli zde hraje nevědomost a nezájem. 

Jsou firmy, které nehlásí pracovní úrazy a to ani ty závažnější. Nemají nastavené procesy, lidé 
nevědí co dělat, takže se událost zkrátka nějak přejde a vše pokračuje dál. 

Úrazy agenturních pracovníků se téměř vůbec nehlásí. 

Nevědí jak to udělat, často přetrvává i lenost se tím zabývat. 

Existují zde šedá místa. 

9. Zaznamenali jste, že by v podnicích docházelo k časté fluktuaci zaměstnanců a to 
v rámci podniku (zaměstnanci přicházejí a odcházejí) nebo v rámci jednotlivých 
pracovních pozic? 

Vše je dáno celkovou úrovní podniku. Tam, kde jsou špatné pracovní podmínky, k fluktuaci 
přirozeně dochází. Většinou se jedná o firmu, která se ani nezajímá o BOZP a tak se rizikovost 
ještě zvyšuje. Obecně tam panují špatné podmínky a pracuje tam „spodina“ pracovního trhu. 

Lepší firmy si uvědomují problémy a náklady na fluktuaci a snaží se ji mírnit. Pokud musí 
vedoucí neustále zaškolovat, a k tomu ještě dohlížet na provoz a hlídat BOZP tak nestíhá 
pořádně ani jedno.  
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10. Je ve vašich podnicích běžná práce na směny včetně směn nočních? 

Podle názoru odborníků BOZP z praxe nemají noční směny tak negativní vliv na bezpečnost, 
jak se často uvádí. Problém nočních směn vidí spíše v tom, že je v průběhu noční směny méně 
kontroly. Pokud má firma dobře nastavený a funkční systém organizace práce, noční směna 
funguje jako kterákoli jiná. Pokud nemá dobře nastavený systém, když chybí režim, dochází k 
efektu „kocour není doma, myši mají pré“ a dějí se tam nestandardní věci, které přináší zvýšené 
riziko. 

 

Na závěr tohoto shrnutí zkušeností z praxe BOZP V ČR je uveden následující článek 
z internetového portálu Měšec.cz, který stručně vystihuje situaci v oblasti BOZP v českém 
prostředí a potvrzuje zkušenosti a pozorování odborníků z praxe: 

 

Zahraniční firmy školí své zaměstnance v BOZP lépe než české2 

 

Na proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) v Čechách dbají mnohem více 

zahraniční firmy než ty domácí. Nejvíce pečlivé jsou společnosti z USA. V českých firmách 

naopak bývá školení o bezpečnosti práce spíše formální záležitostí. 

„Většinou BOZP vážně řeší pouze společnosti, které vystavují své zaměstnance zvýšenému riziku 

úrazu nebo újmám na zdraví už z podstaty vykonávané činnosti,“ říká MARTIN VALOUCH, 

specialista BOZP ze společnosti SSI Group. 

Nejméně pak řeší BOZP svých zaměstnanců malé firmy do 25 zaměstnanců. Těm totiž zákon 

neukládá, aby na školení najímaly odbornou firmu či specialistu. Mohou si ho zajišťovat samy dle 

vlastního uvážení. Nedostatečný důraz kladený na proškolení o bezpečnosti práce, se pak může 

projevit ve vyšší úrazovosti na pracovišti i případných škodách na majetku společnosti. 

Průměrná doba trvání jednoho případu pracovního úrazu je 54 dní. Zaměstnavatel pak musí 

řešit nejen nedostatek pracovní síly, způsobenou pracovní neschopností zaměstnance, ale také 

proplácení jeho nemocenské. 

 

2.4.4 Dočasná pracovní neschopnost a náhrady v případě pracovního úrazu 

2.4.4.1 Odpovědnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci v případě pracovního úrazu 

2.4.4.1.1 Zákonné pojištění zaměstnavatele 

V případě vzniku pracovního úrazu je zaměstnavatel odpovědný za škodu při pracovním 
úrazu a postiženému zaměstnanci vzniká nárok na náhradu za škodu vzniklou pracovním 
úrazem. Proto je pro zaměstnavatele více než žádoucí, aby pracovní úraz měl dostatečně 
zdokumentovaný a byly identifikovány souvislosti a okolnosti, za kterých k úrazu došlo. 
Zaměstnavateli to umožní snížit procenta úrazovosti či dokonce předcházet podobným typům 

                                                

2 Zdroj: https://www.mesec.cz/aktuality/zahranicni-firmy-skoli-sve-zamestnance-v-bozp-lepe-nez-ceske/ 
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úrazů. Zaměstnává-li společnost alespoň jednoho zaměstnance, je ze zákona povinna platit 
pojištění, ze kterého bude uhrazena zaměstnanci škoda na zdraví a škoda vzniklá v souvislosti s 
pracovním úrazem a nemocí z povolání.  

Zákonná povinnost pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vyplývá z vyhlášky č. 125/1993 Sb., 
která stanovuje podmínky a sazby zákonného pojištění zaměstnavateli, vzniká dnem vzniku 
pracovněprávního vztahu a trvá po celou dobu existence zaměstnavatele, aniž by se uzavírala 
jakákoliv pojistná smlouva. 

Zákonné pojištění se vztahuje na úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci, kteří jsou 
v pracovním poměru na základě: pracovní smlouvy; dohody o pracovní činnosti; dohody o 
provedení práce. Pojištění se nevztahuje na výkon funkce člena dozorčí rady, správní rady, 
společníky a statutární orgány kapitálových společností, přestože od 1. 1. 2012 je za tyto subjekty 
odváděno pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle 
zákona č. 589/1992 Sb. 

2.4.4.1.2 Odškodnění zaměstnance postiženého pracovním úrazem 

 

 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

Stanoví se jako rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním 
úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy a plnou výší nemocenského.3  

 
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti = průměrný výdělek − (náhrada 
mzdy + dávky nemocenského). 

Náhrada ztráty na výdělku náleží zaměstnanci po celou dobu pracovní neschopnosti, která 
byla v příčinné souvislosti s pracovním úrazem. Účelem této náhrady je kompenzace ztráty na 
výdělku zaměstnance po dobu trvání pracovní neschopnosti. Zaměstnanec tedy má po dobu 
pracovní neschopnosti obdržet takový výdělek, jaký by obdržel, kdyby k pracovnímu úrazu nebo 
nemoci z povolání nedošlo. Zaměstnavatel zašle pojišťovně příslušné doklady na předepsaném 
tiskopisu pro poskytnutí náhrady. 

Na základě výsledků telefonického dotazování ve firmách Jihočeského kraje s vyšším 
procentem úrazovosti lze konstatovat, že tato náhrada může být ze strany zaměstnanců 
zneužívána hlášením fiktivních úrazů, nebo prodlužováním pracovní neschopnosti. Výhodu 
pobírání plné mzdy nelze dosáhnout při běžné pracovní neschopnosti z důvodů nemoci.   

 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 
invalidity (tzv. renta) 

Tato náhrada přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi: průměrným výdělkem před vznikem 
škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání 
s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Účelem této náhrady 
je kompenzace ztráty na výdělku zaměstnance po dobu po skončení pracovní neschopnosti. 
Pokud tedy zaměstnanec po skončení pracovní neschopnosti nedosahuje (vlivem pracovního 
úrazu nebo nemoci z povolání) takového výdělku, jako před pracovním úrazem nebo nemocí z 
povolání, je cílem mu výdělek dorovnat, jako by k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání 
nedošlo. 

                                                

3 https://ppropo.mpsv.cz/XII341Nahradazaztratunavydelkupo 
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Náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti = průměrný výdělek 
− (dosahovaný výdělek + invalidní důchod). 
 
Pro účely poskytnutí náhrady je opět nutné zaslat pojišťovně příslušné podklady na předepsaných 
tiskopisech.  

  Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 

Náhrada se poskytuje zaměstnanci jednorázově, přičemž odškodňování bolesti a ztíženého 
společenského uplatnění je upraveno v nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které stanovuje jednak 
výši uvedené náhrady a postupy při vydávání příslušných lékařských posudků. Účelem této 
náhrady je peněžitá kompenzace vytrpěné bolesti a ztížení společenského uplatnění. Jde tedy o 
typicky nemajetkové nároky. 

Zaměstnavatel náhradu uplatní předložením příslušných dokladů na předepsaném tiskopisu. 

 Náhrada věcné škody 

Zaměstnanci náleží náhrada škody vzniklé na věcech v souvislosti s pracovním úrazem, 
například škoda na obuvi, oděvu, zavazadlech, elektronice apod., které byly v příčinné 
souvislosti s pracovním úrazem zničeny či poškozeny. Za věcnou škodu se považují například 
i náklady zaměstnance na obstarávání domácnosti jinou osobou v příčinné souvislosti 
s pracovním úrazem. Zaměstnavatel však není povinen nahradit zaměstnanci škodu na 
dopravním prostředku, kterého zaměstnanec použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním bez jeho souhlasu, ani škodu, která vznikne na nářadí, zařízeních a předmětech 
zaměstnance potřebných pro výkon práce, které zaměstnanec použil bez souhlasu 
zaměstnavatele. 

 Další náhrady v souvislosti s pracovním úrazem: 

 náhrada na výživu pozůstalých, 
 nárok na jednorázové odškodnění pozůstalým náležící pozůstalému manželovi, 

partnerovi, nezaopatřenému dítěti, či rodičům, pokud žili se zemřelým zaměstnancem 
v jedné domácnosti, a to ve výši nejméně 240 000 Kč každému z nich, 

 náhrada věcné škody dědicům zaměstnance, 
 náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, 
 náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem, 
 valorizace průměrných výdělků. 

2.4.4.2 Kontrola zaměstnance v dočasné pracovní neschopnosti 

Na základě terénního šetření a telefonických rozhovorů s pracovníky BOZP ve firmách se 
zvýšenou pracovní úrazovostí v Jihočeském kraji se lze důvodně domnívat, že zaměstnanci 
mohou prodlužovat svou dočasnou pracovní neschopnost, která je způsobená úrazem. Vede je 
k tomu množství výše uvedených náhrad a také relativně nízká mzdová hladina v odvětvích a 
profesích, kde dochází nejčastěji k pracovním úrazům. Zaměstnavatelé proto mají možnost využít 
zákonné nástroje ke kontrole zaměstnanců v dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN). 

 Kontrolu zaměstnanců v DPN ze zákona mají možnost nebo povinnost provádět celkem tři 
subjekty: zaměstnavatel, správa sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba (dále LPS). 
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2.4.4.2.1 Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance 
zaměstnavatelem 

Podle § 192 odstavce 6 zákoníku práce (dále ZP) mohou zaměstnavatelé kontrolovat 
dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance (dále jen „režim pracovní 
neschopnosti) v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti potvrzené lékařem.  

Režim pracovní neschopnosti zaměstnance stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku 
dočasné pracovní neschopnosti a zahrnuje: 

 stanovení léčebného režimu, 

 povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat 
vycházky, 

 povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a 
stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje, 

 povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, pokud zdravotní 
stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tuto změnu nevylučuje, 

 provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje úřad práce. 

Režim dočasné pracovní neschopnosti je ve vztahu k léčebnému režimu širší pojem. Pro 
pracovněprávní účely není celkový obsah nebo porušování léčebného režimu rozhodující. Při 
posuzování postoje zaměstnance se hodnotí pouze dvě složky léčebného režimu, zda se 
zdržuje v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a zda dodržuje režim vycházek. 

Zaměstnavatel může kontrolovat, zda jeho zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce 
neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasný režim neschopnosti 
pojištěnce.  V případě zjištění porušení povinnosti zaměstnancem vyhotoví o kontrole písemný 
záznam a uvede v něm skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu. Stejnopis tohoto 
záznamu doručí zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení 
příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a ošetřujícímu 
lékaři. Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim 
dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je 
zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů 
porušení režimu pojištěnce. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování 
svých povinností. 

Působnost kontroly zaměstnavatele je vymezena povinnostmi zaměstnance. Zaměstnanec 
má povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat 
vycházky povolené lékařem. Místem pobytu zaměstnance je místo, které sdělil ošetřujícímu 
lékaři při vzniku pracovní neschopnosti nebo místo, na které změnil pobyt v době pracovní 
neschopnosti. Zaměstnavatel např. může zjišťovat, zda zaměstnanec se zdržuje v bytě, v místě 
svého pobytu. Nemůže však kontrolovat, zda zaměstnanec ve svém bytě se věnuje jiným 
činnostem, které nejsou v souladu s režimem pojištěnce. Právní předpis neumožňuje zástupci 
zaměstnavatele, aby mohl vstoupit do bytu zaměstnance, pokud s tím zaměstnanec, který je v 
pracovní neschopnosti, nevysloví souhlas. Zjistí – li však zaměstnavatel, že zaměstnanec je mimo 
místo pobytu a nemá povolené vycházky, jde o porušení tohoto režimu. Zaměstnanec je však 
povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu a musí zástupci zaměstnavatele při ní prokázat svou 
totožnost a předložit rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. 
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2.4.4.2.2 Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance ze 
strany správy sociálního zabezpečení 

Kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopných provádějí pověření zaměstnanci 
okresní správy sociálního zabezpečení (dále „OSSZ“), a to po celou dobu trvání dočasné 
pracovní neschopnosti. Kontroly ze strany OSSZ jsou prováděny na základě: 

 vlastního výběru, 

 z podnětu ošetřujícího lékaře, 

 na žádost zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel je oprávněn dát příslušné správě sociálního zabezpečení podnět ke 
kontrole důvodnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti a ke kontrole dodržování režimu 
dočasně práce neschopného, jde-li o jeho zaměstnance. 

Pověření kontroloři OSSZ mohou provádět kontroly po celou dobu trvání dočasné pracovní 
neschopnosti. Kontroloři OSSZ mají povinnost prokázat se „průkazem kontrolora“ 
a do tzv. neschopenky zaznamenat údaje o kontrole. V případě, že zaměstnance při kontrole 
nezastihnou na uvedené adrese, nebo pokud jim neposkytne nezbytnou součinnost k provedení 
kontroly, písemným oznámením jej vyzvou, aby kontaktoval OSSZ. 

Pokud se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ správní řízení, jehož 
výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Záznam o 
kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práce neschopnému zaměstnanci, ošetřujícímu 
lékaři a zaměstnavateli. 

2.4.4.2.3 Ukončení pracovního poměru z důvodu porušení režimu DPN 

Jedním z cílů zákona o nemocenském pojištění je omezit zneužívání dočasné pracovní 
neschopnosti. Praxe prokazuje, že postihy v podobě zkrácení nebo odnětí náhrady mzdy 
nestačí. Proto ZP umožňuje zaměstnavatelům, aby skončili pracovní poměr výpovědí při zvlášť 
hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (zaměstnance).  Umožňuje to 
znění § 52 písm. h), ZP, které uvádí, že zaměstnavatel může dát výpověď, poruší-li zaměstnanec 
zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a ZP. V tomto 
ustanovení se uvádí, že zaměstnanci jsou povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce 
neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v této době v místě pobytu a 
dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění. 

V této souvislosti se na návrh poslanců těmito otázkami zabýval Ústavní soud. V nálezu z 
nedávné doby vyslovil závěr, že o hrubé porušení ZP s možností výpovědi z pracovního poměru 
by se např. jednalo tehdy, jestliže zaměstnanec v době pracovní neschopnosti odjel na 
dovolenou, rekonstruoval nebo stavěl domek, byt apod. Za hrubé porušení však nepovažuje např. 
situaci, kdy práce neschopný spal a neumožnil kontrole přístup, prodloužil si vycházku apod. 

2.4.4.3 Kontrola zaměstnance v dočasné pracovní neschopnosti lékařem lékařské 
posudkové služby (LPS) 

Úkolem lékařské posudkové služby OSSZ/PSSZ/MSSZ je zajistit vyřizování posudkových 
agend v pojistných i nepojistných systémech. Pro tyto účely, ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona č. 
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 
OSSZ posuzují: 

 invaliditu a změny stupně invalidity, 
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 dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte, 

 osoby se zdravotním znevýhodněním, 

 schopnost pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se 
zdravotním postižením, 

 stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči, 

 posuzování pracovní neschopnosti. 

V nemocenském pojištění při posuzování dočasné pracovní neschopnosti posudkový lékař plní 
zejména následující úkoly: 

 posuzuje pracovní schopnost dočasně práce neschopných pojištěnců po uplynutí podpůrčí 
doby (tj. doba, po kterou trvá nárok na výplatu nemocenského), 

 kontroluje správnost posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti 
a provádí kontrolu plnění dalších povinností ošetřujících lékařů podle zákona 
o nemocenském pojištění, 

 ukončuje dočasnou pracovní neschopnost ze zákonem vymezených důvodů, pokud jí 
neukončil ošetřující lékař, 

 rozhoduje o udělení souhlasu na základě žádosti ošetřujícího lékaře práce neschopného 
pojištěnce, aby si tento pojištěnec ve výjimečných případech mohl volit dobu vycházek 
podle svého aktuálního zdravotního stavu. 

Výše uvedené úkoly lékaři LPS naplňují formou kontrol u ošetřujícího lékaře, které zahrnují: 

 kontroly správnosti posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti (dále 
jen DPN), potřeby dlouhodobé péče (dále jen PDP) a potřeby ošetřování (dále jen PO), 

 kontroly správnosti vedení evidence dočasně práce neschopných a osob s PO a PDP, 
u nichž ošetřující lékař rozhodl o vzniku DPN, PDP nebo PO nebo které převzal do své 
péče.  

Kontrola posuzování DPN, PDP a PO se provádí v ordinaci ošetřujícího lékaře nebo na 
pracovišti LPS, zpravidla za osobní účasti posuzované osoby. Ošetřující lékař je povinen podle 
požadavku lékaře LPS stanovit termín kontroly pojištěnce a písemně či jiným prokazatelným 
způsobem jej ke kontrole předvolat. 

Na základě jednání s ošetřujícím lékařem, lékař LPS stanoví harmonogram kontrol posuzování 
DPN na pracovišti ošetřujícího lékaře a písemně jej o tom vyrozumí. Harmonogram musí být 
stanoven nejméně na dobu 3 měsíců.  

Frekvence řádných (plánovaných) kontrol posuzování DPN v ordinaci ošetřujícího lékaře je 
individuální a řídí se průměrným stavem práce neschopných v evidenci tohoto lékaře, průměrnou 
délkou trvání DPN a často se opakujícími DPN. Frekvence není určena staticky, ale mění se 
zejména v závislosti na vývoji ukazatelů DPN. Lékař LPS v součinnosti s ošetřujícím lékařem 
provede hodnocení zdravotního stavu a dosavadního průběhu onemocnění práce neschopných. 

Mimořádné kontroly se provádějí v individuálních případech, např. na základě žádosti útvarů 
nemocenského pojištění, na podnět zaměstnavatele či zdravotní pojišťovny. Při provádění 
kontroly na podnět ji referát LPS provede do 10 pracovních dnů a o jejím výsledku podá žadateli 
zprávu. 

Posudkové lékařství je specializovaný atestační obor. Posuzovat zdravotní stav pro účely 
provádění sociálního zabezpečení mohou jen kvalifikovaní odborníci v daném oboru, kteří splňuji 
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kvalifikační předpoklady stanovené zákonem 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictví č. 185/2009 Sb., v platném znění. Všichni lékaři jsou v rámci celé šíře 
medicínských oborů každoročně vzděláváni v rámci systému celoživotního vzdělávání. 

Pro potřeby projektu byl proveden terénní průzkum současného fungování a účinnosti 
posudkového lékařství pro potřeby kontroly a posuzování dočasné pracovní neschopnosti. Bylo 
zjištěno, že například v Jihočeském kraji, ale i v Praze systém dohledu nad obvodními lékaři 
prakticky nefunguje. LPS na tuto agendu z velké části rezignovala a zabývá se převážně pouze 
agendami posuzování invalidity, zdravotního znevýhodnění a zdravotního postižení. Lze se 
důvodně domnívat, že tato situace bude ve všech regionech ČR podobná.  

Hlavními důvody jsou nedostatek kvalifikovaných lékařů v posudkové službě a vysoký věk, 
často důchodový, lékařů dosluhujících. Podle informací ze začátku roku 2020 byla přibližně třetina 
lékařů ve věku přes 70 let a celkově téměř 90 procentům z nich je přes 60 let.  

Lékaři o tento obor obecně nemají příliš velký zájem. V praxi se tato situace, kromě omezení 
agendy kontrol DPN, projevuje také prodlouženými čekacími lhůtami na vyřizování žádostí o 
zákonné posudky lidí s fyzickými indispozicemi, na které jsou opakované stížnosti. Podle 
dostupných informací byla tato situace již řešena v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Resort zavedl organizační opatření a prosadil navýšení platu i odměny. Nalákat nové zájemce se 
ale ani přesto nedaří. V této souvislosti se dokonce hovoří o „personální krizi“. 

2.4.4.4 Zákonná úprava exekucí dávek spojených s pracovní neschopností vlivem 
pracovního úrazu 

V regionech se zvýšenou pracovní úrazovostí se vyskytuje často také vyšší míra exekucí 
obyvatelstva. Tento fakt spojený se skutečností, že právě sociálně slabší občané jsou často 
zaměstnáni na pracovních pozicích, kde dochází ke zvýšené míře úrazovosti, by mohl 
poukazovat na možnost, že se prostřednictvím úrazu pokouší tito zaměstnanci zlepšit svoji tíživou 
finanční situaci. Proto byly v rámci projektu zmapovány současné podmínky výběru exekučních 
nároků z příjmu zaměstnanců, které jsou uvedeny níže. 

Exekuční řád výslovně neuvádí seznam druhů srážek z příjmu, které jsou exekucí postihovány. 
Odvolává se na ustanovení Občanského soudního řádu (OSŘ).  

§ 299 občanského soudního řádu: 

Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí 
srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení 
práce, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních 
samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou 
vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za 
práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou dle tohoto paragrafu: 

 náhrada mzdy nebo platu, 

 nemocenské, 

 náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu 
na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti, 

Srážky ze mzdy jsou způsobem provedení exekuce, který je založen na přikázání části mzdy a 
jiného příjmu dlužníka, jež je sražena z jeho mzdy zaměstnavatelem či jiným plátcem mzdy za 
účelem úhrady dluhu. Je-li rozhodnuto o provedení exekuce srážkami ze mzdy či jiných příjmů 

http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/794-co-je-to-exekuce?w=
http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/790-kdo-je-dluznik?w=
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dlužníka, je plátce mzdy povinen provádět srážky až do celkové výše vymáhané částky. Plátce 
mzdy také nese odpovědnost za správný výpočet srážky a její převedení na účet soudního 
exekutora.  

Plátce mzdy je tzv. poddlužníkem. Pokud neplní povinnosti stanovené v exekučním příkazu, 
může na něj věřitel podat poddlužnickou žalobu a žádat částky, které zaměstnavatel neprovedl, 
ačkoliv k tomu byl povinen, přímo po tomto zaměstnavateli. 

 Exekuci v případě dávek nepodléhají dle příslušných nařízení tyto druhy pomoci: 

- dávky pomoci v hmotné nouzi 

- jednorázové dávky sociální podpory 

- příspěvek na bydlení 

- dávky sociální péče 

Exekuci podléhají jen částečně do výše nezabavitelného minima: 

- nemocenská 

- peněžitá pomoc v mateřství 

Bolestné podléhá exekuci jako jiný mimořádný příjem. Bolestné je náhrada bolesti jakožto 
nemajetkové újmy na zdraví spočívající v tělesném i duševním utrpení. Je-li bolest 
způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, provádí se stanovení výše finanční 
kompenzace podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Z uvedených skutečností vyplývá, že prakticky všechny dávky, které jsou spojené s pracovním 
úrazem, podléhají exekuci. Není tudíž důvod se domnívat, že by zaměstnanci s exekucemi 
spatřovali potenciální výhodu v dlouhodobé pracovní neschopnosti oproti normálnímu stavu 
zaměstnanosti.  

2.5 Pilotní terénní šetření 

Pilotní terénní šetření bylo připraveno v průběhu roku 2020 ve spolupráci s Centrem pro 
výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR. Šetření se týkalo 
reprezentativního vzorku populace ve vybraných okresech Český Krumlov, Tábor a Klatovy. Bylo 
koncipováno jako terénní dotazníkové šetření kdy byli do jednotlivých regionů vysláni vyškolení 
tazatelé, kteří osobně vedli rozhovory s obyvateli daného okresu. Respondenti byli vybíráni na 
místě v souladu s definicí reprezentativního vzorku populace v daném regionu a v každém okrese 
bylo dotazováno nejméně 100 osob. Šetření bylo zaměřeno na respondenty v produktivním věku, 
muže a ženy s trvalým pobytem a s hlavní ekonomickou činností (podnikání, zaměstnání) 
v daném okrese.  

Předmětem šetření bylo podrobné mapování životních a pracovních podmínek ve vybraných 
okresech včetně zjišťování podrobností o pracovních aktivitách reprezentativního vzorku 
ekonomicky aktivních obyvatel.  

Konkrétní otázky terénního šetření pokrývaly širší škálu témat o celkové životní spokojenosti a 
životní úrovni obyvatel daného regionu, které byly do dotazníku zařazeny pro srovnatelnost těchto 
regionů s výsledky obdobných šetření, která v minulosti provedlo CVVM v celorepublikovém 
měřítku. Dále byly zařazeny otázky týkající se témat ekonomické aktivity respondentů, jejich 
zaměstnání a subjektivní kvality pracovního života. U zaměstnanců bylo šetření dále zaměřeno 
na zkušenosti s úrovní BOZP u jejich zaměstnavatelů, na to jak vnímají rizikovost svého 
zaměstnání, jestli a jak často se setkávají se stresovou zátěží a do jaké míry. Další část se 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bolest
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%C3%AD_%C3%BAraz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc_z_povol%C3%A1n%C3%AD
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zabývala podrobněji jejich osobními zkušenostmi s pracovními úrazy, onemocněním  a případnou 
pracovní neschopností.  

Souhrn hlavních výsledků a zjištění terénního šetření: 

 V hodnocení života i jeho jednotlivých aspektů převažuje u obyvatel všech dotčených 
okresů spokojenost, přičemž nejvyšší spokojenost vykazují dotázaní z okresu Klatovy, 
nejnižší pak respondenti z okresu Český Krumlov. V grafu č. je uveden příklad 
hodnocení spojenosti obyvatel okresů s jejich pracovním životem a porovnání 
s výsledky za celou Českou republiku. 

 

 

Graf 26: Spokojenost s pracovním životem (%, průměr) 

Zdroj: Regiony 2020, CVVM SOÚ AV ČR, 11. – 12. 7. + 17. – 18. 7. 2020, 350 respondentů z ekonomicky aktivní 

populace okresů Český Krumlov (N=118), Tábor (N=120) a Klatovy (N=112) ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní 

rozhovor tazatele s respondentem. 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve 

věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem. 

 

 Mezi zkoumanými okresy se v šetření objevily zřetelné rozdíly z hlediska profesní a 
odvětvové struktury, jež ovšem mohou jít částečně na vrub malého rozsahu šetření v 
rámci zkoumaných okresů, které i při zachovávání reprezentativity může být zatíženo 
velkou výběrovou chybou. 

 V okresu Český Krumlov se objevuje vyšší zastoupení zaměstnanců, především pak 
těch pracujících ve veřejném sektoru, případně v podnicích vlastněných státem, 
naopak v Klatovech je relativně vyšší podíl samostatně činných a mezi zaměstnanci 
mají výrazně vyšší podíl soukromé a spíše malé firmy. 

 Vstřícnější postoj zaměstnavatelů v otázce zavádění protistresových opatření a 
v přístupu k pracovním neschopnostem v důsledku drobných zdravotních indispozic ve 
zvýšené míře vyjadřovali dotázaní z okresu Český Krumlov. 
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 Jednotlivé okresy se liší rovněž v přístupu pracovníků k řešení drobných zdravotních 
indispozic, i když ve všech je nejčastější variantou přecházení drobných zdravotních 
potíží, které koronavirová pandemie změnila jen v menším rozsahu. 

 V subjektivním hodnocení svého zdravotního stavu se dotázaní ze tří zkoumaných 
okresů navzájem příliš neliší. Ve všech třech se podíly těch, kdo svůj zdravotní stav 
označují jako spíše či velmi špatný, pohybují pod hladinou jedné desetiny. 

 Z hlediska výskytu zdravotních potíží v současnosti se mezi jednotlivými lokalitami 
statisticky významné rozdíly neobjevily, zhruba tři čtvrtiny až čtyři pětiny dotázaných 
žádné zdravotní potíže nemají, naopak dlouhodobé problémy deklaruje ve všech 
okresech o málo více než desetina (13-15 %) oslovených. 

 Do souvislosti se svým povoláním své onemocnění z posledního roku dává pětina 
těch, kdo nějakou nemoc v posledních 12 měsících prodělali. 

 V okrese Český Krumlov je znatelně vyšší zastoupení respondentů, kteří hodnotili 
svou pracovní činnost jako rizikovou pro zhoršování zdravotního stavu, dále také 
rizikovou pro vznik nemoci z povolání, a vznik lehčího i těžkého pracovního úrazu než 
v okresech Tábor a Klatovy. Nejpozitivněji (tedy jako méně rizikové) hodnotili tyto 
kategorie obyvatelé okresu Klatovy. 

Kompletní znění dotazníku je přílohou č. 4 této výzkumné zprávy, kompletně zpracovaná 
zpráva CVVM z dotazníkového šetření je přílohou č. 5 této zprávy. 

2.6 Návrh možností prevence a opatření pro kritické oblasti v ČR 

Prevence se musí zaměřit na osvětu. Opatření by se pak měla týkat OIP, které by měly pro své 
kontrolní činnosti vybírat takové podniky, u kterých je zvýšená úrazovost. Zároveň by měla být 
míra úrazovosti zohledněna v rámci periodických zkoušek OZO, které by se k této problematice 
měly vyjádřit při ústní části periodické zkoušky. 

 zaměstnavatelé: 

o přiblížení správné praxe; 

o upozornění na sankce; 

o správné hlášení pracovních úrazů; 

 zaměstnanci: 

o osvěta v oblasti hlášení nedostatků na OIP; 

o tlak na kulturu BOZP, kdy BOZP má být standardem, nikoliv nutným zlem; 

 odborně způsobilé osoby v prevenci rizik: 

o v rámci periodických zkoušek se zaměřit na úrazovost v podniku, kde dotčená 
OZO působí a v případě potřeby prověřit skutečné schopnosti OZO; 

 oblastní inspektoráty práce 

o výběr kontrolovaných subjektů provádět též na základě pracovní úrazovosti. 

2.6.1 Vybrané závěry a zjištění z praxe 

Ve třech okresech, které tento projekt podrobně sledoval, je dlouhodobě nejvyšší pracovní 
úrazovost ze všech okresů ČR – četnost nad 2 pracovní úrazy na 100 zaměstnanců za rok. (viz. 
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Mapa četností pro PÚ na 100 zam.). Ve všech těchto okresech se vyskytuje zvýšený podíl 
zpracovatelského průmyslu a zejména pak odvětví, která jsou dlouhodobě hodnocena jako 
riziková. 

Dostupnost dat 

Kromě okresů se zvýšenou pracovní úrazovostí se v ČR vyskytují také okresy, které mají 
dlouhodobě zvýšené ukazatele nemocnosti a pracovní neschopnosti pro ostatní úrazy 
(nepracovní). V současné době však chybí ucelené zdroje dat, které by na úrovni okresů 
umožňovaly provést kvalifikované analýzy příčiny těchto trendů. Většina dat je k dispozici pouze 
do úrovně krajů. To na podrobnou analýzu nestačí, protože podmínky v jednotlivých regionech se 
od sebe liší. 

Podle zjištěných informací v minulosti ČSÚ disponoval větším množstvím dat na úrovni okresů. 
Z důvodů velké náročnosti a nutnosti sledovat další vazby mezi okresy (např. sídlo 
zaměstnavatelů v jiném okrese, více poboček v různých okresech, okresy se překrývají) a data 
podle nich korigovat, bylo metodicky od sledování dat na úroveň okresů v minulosti upuštěno.  

Na základě přímého zjišťování lze konstatovat, že instituce spravující data nejsou vstřícné ve 
sdílení dat nad rámec těch, která běžně zveřejňují. Je také obtížné získat od nich data připravená 
podle konkrétního požadavku a to přesto, že uvedenými daty disponují. Zvláštní místo zaujímá 
Česká správa sociálního zabezpečení, která disponuje velkým množstvím dat, je však všeobecně 
známa pro svou neochotu data uvolňovat. Toto bylo opakovaně zjištěno také napříč dalšími 
projekty VÚBP. 

Pracovní úrazovost 

Zvýšená pracovní úrazovost se často váže na riziková odvětví, jako je například 
dřevozpracující průmysl nebo potravinářská výroba, která jsou v rizikových regionech zastoupena 
více oproti celorepublikovému průměru. Pokud se rizikové odvětví setká s firmou, která postrádá 
aktivní profesionální přístup k BOZP, výsledkem je zvýšená míra úrazovosti, včetně úrazů 
závažných i smrtelných. To je například případ nejmenované Klatovské společnosti působící 
v dřevozpracujícím průmyslu. 

Ve zpracovatelském průmyslu se nacházejí odvětví, kde je obtížné navrhnout takové postupy 
a/nebo používat ochranné pracovní prostředky, které by dokázaly účinně zabránit pracovním 
úrazům. Jedním z takových odvětví je například potravinářská výroba, kde se často jedná o 
mokré provozy a úrazy často souvisí s uklouznutím. Zkušenosti přímo z konkrétních společností 
na Táborsku ukazují, že firmy v praxi mají obtíže nalézt vhodné pracovní vybavení do takových 
provozů, které by pomohlo těmto úrazům dlouhodobě předcházet, například skutečně funkční 
protiskluzovou obuv. 

Z terénního průzkumu mezi zaměstnavateli, tedy podniky, kde byla zaznamenána největší 
pracovní úrazovost v regionech, byla zmiňována fluktuace jako častý přispívající faktor. A sice 
zejména fluktuace na nižších pozicích ve výrobě, kde často k úrazům dochází. Tyto pozice jsou 
nezřídka obsazovány lidmi, kteří žijí ze sociálních příspěvků a nejsou motivováni nízkou mzdou, 
kterou jim zaměstnavatel nabízí. Do zaměstnání tak často nastupují jen z donucení. 

Zaměstnavatelé podezírají své zaměstnance, že jim vyhovuje pracovní neschopnost pro 
pracovní úraz a to z toho důvodu, že pobírají minimálně stejnou náhradu mzdy, jako kdyby byli 
v pracovním procesu – tedy 100%. V současné době prakticky chybí kontrola třetí strany nad 
procesem uznávání pracovní neschopnosti a neprobíhá tedy žádné další ověření jejího 
opodstatnění. Lékařská posudková služba se potýká s nedostatečným personálním obsazením a 
tak prakticky nevykonává dohled nad lékaři ani pacienty. 
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Úroveň BOZP v podnicích 

Mezi podniky dotčených okresů se vyskytují jak podniky s dobrou profesionální úrovní BOZP 
tak také podniky, kde se bezpečnost zanedbává. Patří mezi ně i podniky v rizikových odvětvích a 
s větším počtem zaměstnanců (střední podniky do 500 zaměstnanců). Je zřejmé, že kontrolní 
činnost státních orgánů zatím tyto podniky plně nepodchycuje. Je zde otevřený prostor pro více 
cílené zaměření kontrolní činnosti státních orgánů na konkrétní podniky se zvýšenou pracovní 
úrazovostí.  

V praxi se vyskytují případy podniků s výhradně českými vlastníky, kde je podezření na 
nedostatečnou úroveň systému řízení BOZP. Mohou to být i podniky větší velikosti, často 
s historickými kořeny sahajícími hluboko do minulého století. Je možné, že stále používají 
poměrně staré technologie. Jsou jakoby celkově pozadu a nereflektují dostatečně rychle nové 
přístupy a trendy v řízení BOZP nebo BOZP pokládají za oblast okrajového zájmu.  

Zatímco se napříč ČR nacházejí podniky se zahraniční účastí, ve kterých zahraniční vlastníci 
(často korporátního typu) dbají na dobrou praxi BOZP a fungující systém BOZP je pro ně jednou z 
priorit, z šetření vyplynulo, že existuje typ přeshraničních provozovatelů poboček v ČR, kteří se 
spíše snaží využít levné prostředí a pracovní sílu a ušetřit náklady. 

Odborníci na oblast BOZP z oblasti poskytovatelů služeb BOZP v Jihočeském kraji potvrdili, že 
přeshraničně vlastněné firmy soukromými subjekty například z Německa nebo z Rakouska 
mohou mít problémy s BOZP. Prioritou jejich podnikání zde jsou pro ně nízké náklady. Týká se to 
například firem ve dřevozpracujícím průmyslu. Tato skutečnost byla nepřímo potvrzena při 
terénním šetření ve vybraných podnicích se zvýšenou pracovní úrazovostí, například 
v nejmenovaném podniku zabývajícím se výrobou dřevěných výrobků. 

Při terénním šetření byl vypozorován fenomén, kdy odpovědní zástupci společností se 
zahraničními vlastníky nebyli ochotní sdílet informace k bezpečnosti a ochraně zdraví v jejich 
podnicích. Uvedené se týkalo častěji příhraničních okresů a podniků, které jsou dceřinou firmou 
rakouských nebo německých vlastníků.  

Příhraniční okresy ČR sousedící s Rakouskem a Německem se potýkají s odlivem 
kvalitnějších a vzdělanějších pracovníků, kteří jsou ochotní dojíždět za prací přes hranice (často 
tzv. pendleři) do sousedních zemí, kde pobírají za stejnou práci vyšší mzdy (až několikrát). To 
negativně ovlivňuje kvalitu pracovní síly v těchto regionech. 

Obecným problémem v oblasti BOZP je to, že postoj zaměstnavatelů a zaměstnanců 
k dodržování BOZP v českém prostředí není vždy pozitivní. Přesto, že se jedná o opatření pro 
ochranu zdraví, přijímání takových opatření je například ze strany zaměstnanců často podmíněno 
tím, jestli se jim dané opatření hodí a jestli ho nevnímají jako přítěž. Když se jedná například o 
klimatizaci, opatření vítají, když jde o používání ochranných prostředků (OOP – např. respirátor, 
rukavice), mají pocit omezení a protestují. Když opatření vyžaduje změnu jejich návyků, často 
k němu přistupují s odporem. V kultuře ČR příliš nefunguje disciplína, lidé se brání a nechtějí se 
podřídit, v praxi funguje často pouze nátlak. Problémem je obecný přístup ke kultuře bezpečnosti. 

V podnikové praxi se vyskytují i firmy, které se téměř nezajímají o BOZP. Často se tento 
přístup vyskytuje společně se skutečností, že zaměstnávají lidi, kteří neznají svoje práva a 
povinnosti zaměstnavatele a neví například co dělat když se stane pracovní úraz. Pak ani neví, že 
je třeba ho zapsat do knihy a nahlásit. Takže se událost nakonec ani jako pracovní úraz neřeší. 
Takové firmy se pak neobjeví ani ve statistikách pracovní úrazovosti a mohou tak být „skryté“. 

Kontrolní činnost OIP 

V podnikové praxi panuje jistá skepse k dostatečné kontrolní činnosti Oblastních inspektorátů 
práce (OIP). Inspektoři by měli kontrolovat, zároveň by měli poskytovat poradenství a pak 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 STRANA 150 (CELKEM 159)  

následně vyžadovat dodržování. V praxi ale často není dodržován žádný systém zpětné kontroly, 
kdy by inspektoři vyžadovali odstranění nedostatků.  

Jedním z důvodů této situace může být nedostatečné personální obsazení OIP. Inspektorů je 
málo a rozsah nařízení je tak velký, že je těžké zacílit na konkrétní body a ty kontrolovat a 
vyžadovat. Ve stávající situaci se tak jedná spíše o otázku jednorázových kontrol a sankcí při 
zjištěných porušeních předpisů. Předpisy se pak ale stejně porušují dále. Neutěšivé situaci by 
mohlo pomoci personální posílení OIP zvýšením počtu inspektorů. Ke zvážení může být užší 
zacílení činnosti jednotlivých inspektorů na konkrétní obory a odvětví, kde by dokázali lépe 
podchytit rozsah povinností a následně kontrolovat jejich dodržování, popřípadě cílený výběr 
subjektů plánovaných kontrol a také osvětová činnost. 

2.6.2 Návrhy výsledků typu Hkonc do koncepčních materiálů BOZP  

Následující výsledek typu Hkonc byl do projektu zařazen s cílem využití získaných poznatků 
z praxe BOZP v regionech ČR, na jejichž základě budou do koncepčních a rozvojových materiálů 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro oblast BOZP zařazeny návrhy na konkrétní opatření 
vedoucí ke zlepšení stávající situace ve směrech, které byly identifikovány jako problémové nebo 
v praxi nedostatečně řešené. 

B I) Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti 
prevence 

1) Název projektu: 

 Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti 
prevence (zakázka č. 9401; projekt č. 04-S4) 

2) Garant: 

 JUDr. Anna Samková 

3) Název zvoleného koncepčního dokumentu, do kterého by se měl výsledek promítnout: 

 Národní akční program BOZP 2021 – 2022 

4) Navrhované doplnění: 

 Vložit Základní prioritu VIII. Kontrolní činnost orgánů inspekce práce: 

o Navrhnout algoritmus pro cílený výběr subjektů, na které by se měla zaměřit 
kontrolní činnost orgánů inspekce práce. Algoritmus by měl vycházet ze skutečné 
pracovní úrazovosti. 

 Zodpovědnost: VÚBP, v. v. i. 

 Spolupráce: MPSV, SÚIP 

 Termín: 31. prosince 2022 

5) Stručné zdůvodnění: 

 S ohledem na regionální i oborové (odvětvové dle CZ-NACE) odlišnosti 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 neschopností 
delší než 3 kalendářní dny. Sledování této pracovní úrazovosti je schopno odhalit i mnoho 
menších a středních i velkých subjektů, které v současné době mohou orgány inspekce 
práce opomíjet. 
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 Navrhovaný algoritmus mohou využít orgány inspekce práce v rámci plánování své 
kontrolní činnosti, kterou zveřejňují v Programu kontrolních akcí. Předem známý 
algoritmus může navíc motivovat subjekt se zvýšenou pracovní úrazovostí, aby se na tuto 
problematiku zaměřil a případně tak eliminoval pravděpodobnost, že u něj proběhne 
kontrola ze strany orgánů inspekce práce. 

B II) Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti 
prevence 

1) Název projektu: 

 Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti 
prevence (zakázka č. 9401; projekt č. 04-S4) 

2) Garant: 

 JUDr. Anna Samková 

3) Název zvoleného koncepčního dokumentu, do kterého by se měl výsledek promítnout: 

 Národní akční program BOZP 2021 – 2022 

4) Navrhované doplnění: 

 Doplnění Základní priority VII. Vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti BOZP o nové 
prioritní opatření:  

o Připravit program osvěty v oblasti výkaznictví pracovní úrazovosti.  

 Zodpovědnost: VÚBP, v. v. i. 

 Spolupráce: MPSV, SÚIP 

 Termín: 31. prosince 2022 

5) Stručné zdůvodnění: 

 Pouze kvalitně zpracované statistické záznamy o pracovní úrazovosti mohou být 
nápomocné při dalším zajišťování BOZP, a to i s ohledem na nastupující průmyslovou 
revoluci 4.0. 

 V případě potřeby by mělo být prověřeno, zda není potřeba aktualizovat stávající právní 
předpisy anebo připravit nové právní předpisy. Při přípravě programu osvěty by měly být 
také prověřeny možnosti zlepšení záznamů o úrazech dle jednotlivých klasifikací. 
Například klasifikace ESAW obsahuje na první úrovni 22 položek. Tato úroveň se jeví jako 
nedostatečná. Na druhé úrovni je pak už dostatečně podrobná a obsahuje například u 
„strojů a zařízení stabilních“ položek 19. Jenže do druhé úrovně jsou data málokdy 
zařazena. Problémem je pravděpodobně to, že se data sbírají na záznamu o úrazu v 
systému národní klasifikace pocházející z vyhlášky 274/1990 Sb. a do systému ESAW se 
pak převádějí. Tato národní klasifikace ESAW však nabízí jen první úroveň, a to jen 11 
položek.  

 Další pomocné proměnné, z nichž se dá kombinací vyčíst průběh a důvod vzniku úrazu 
jsou pak ještě proměnné „činnost“ a „zaměstnání“ zraněného (CZ-ISCO). Činnost 
obsahuje 2 úrovně a je dostatečně přesná, jenže zařazení je obdobné jako u zdroje úrazu, 
a to především na 1. úroveň. Jedná se o národní klasifikaci, která se do systému ESAW 
nepřevádí a mohla by proto být zadávána přesně s využitím obou úrovní. 
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3 Popis dosažených výsledků 

V rámci řešení výzkumného úkolu mělo být dosaženo těchto výsledků: 

 Souhrnná výzkumná zpráva s přílohou k dané problematice, kód: Vsouhrn, termín 
dosažení: 12/2020 

 Uspořádání odborného workshopu k dané problematice, kód: W, termín dosažení: 
Realizace byla plánována na měsíc 10/2020, z důvodu epidemiologické situace 
kvůli onemocnění Covid-19 se workshop neuskutečnil. Výsledek byl nahrazen 
odborným článkem č.2 k dané problematice. 

 Mapy prezentující vybrané regionální výsledky, kód: O, termín dosažení 12/2020  

 Recenzovaný odborný článek č.1 k dané problematice, kód: Jrec, termín dosažení: 
10/2019 

 Recenzovaný odborný článek č. 2 k dané problematice, kód: Jrec, termín 
dosažení: 12/2020 

 Výsledek Hkonc do koncepčních a rozvojových materiálů MPSV pro oblast BOZP 
termín dosažení: 12/2020 

3.1 Souhrnná výzkumná zpráva s přílohou k dané problematice 

Zde předložený dokument je souhrnnou výzkumnou zprávou. Součástí této zprávy jsou 
též odborné přílohy. 

3.2 Workshop k dané problematice 

V říjnu 2020 byla plánována realizace odborného workshopu k vybraným tématům 
projektu na Ministerstvu práce a sociálních věcí za účasti odborníků a zástupců 
oblastních inspektorátů práce, zejména se zaměřením na téma kontrolní činnost státních 
orgánů v podnicích se zvýšenou úrazovostí v praxi. Tento workshop se však z důvodů 
epidemiologické situace kvůli onemocnění Covid-19 neuskutečnil. 

3.3 Mapové zobrazení 

V rámci tohoto výsledku byla vytvořena mapová vizualizace hlavních ukazatelů 
nemocnosti a úrazovosti 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 oblastí České republiky. 
Ukazatele jsou přepočítány na průměrné hodnoty za celé sledované období let 2013 – 
2019 a postihují tak reálnou situaci za uvedené delší časové rozpětí. 

3.4 Recenzovaný odborný článek k dané problematice 

V rámci řešení projektu byly publikovány následující recenzované články: 

VÁCHOVÁ, Marcela; SVOBODOVÁ, Lenka. Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí 
a nemocností v ČR. Nové trendy v BOZP, kvalita pracovního života 2019 : recenzovaný 
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sborník příspěvků mezinárodní odborné konference konané u příležitosti 65 let VÚBP a 
50 let SÚIP : Praha, Hotel Olšanka, 16.10.2019., s. 45-54. ISSN 978-80-87676-31-8. 

VÁCHOVÁ, Marcela; SENČÍK, Josef. Analýza pracovní úrazovosti vybraných podniků 
jihočeského regionu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 
2021, roč. 14, (zatím nepublikováno). ISSN 1803-3687  

3.5 Výsledek Hkonc  

Výsledek typu Hkonc byl do projektu zařazen v závěru roku 2020 s cílem využití 
získaných poznatků z praxe BOZP v regionech ČR, na jejichž základě budou do 
koncepčních a rozvojových materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí pro oblast 
BOZP zařazeny návrhy na konkrétní opatření vedoucí ke zlepšení stávající situace ve 
směrech, které byly identifikovány jako problémové nebo v praxi nedostatečně řešené. 

B I) Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti 
prevence 

1) Název projektu: 

 Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti 
prevence (zakázka č. 9401; projekt č. 04-S4) 

2) Garant: 

 JUDr. Anna Samková 

3) Název zvoleného koncepčního dokumentu, do kterého by se měl výsledek promítnout: 

 Národní akční program BOZP 2021 – 2022 

4) Navrhované doplnění: 

 Vložit Základní prioritu VIII. Kontrolní činnost orgánů inspekce práce: 

o Navrhnout algoritmus pro cílený výběr subjektů, na které by se měla zaměřit 
kontrolní činnost orgánů inspekce práce. Algoritmus by měl vycházet ze skutečné 
pracovní úrazovosti. 

 Zodpovědnost: VÚBP, v. v. i. 

 Spolupráce: MPSV, SÚIP 

 Termín: 31. prosince 2022 

5) Stručné zdůvodnění: 

 S ohledem na regionální i oborové (odvětvové dle CZ-NACE) odlišnosti 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 neschopností 
delší než 3 kalendářní dny. Sledování této pracovní úrazovosti je schopno odhalit i mnoho 
menších a středních i velkých subjektů, které v současné době mohou orgány inspekce 
práce opomíjet. 

 Navrhovaný algoritmus mohou využít orgány inspekce práce v rámci plánování své 
kontrolní činnosti, kterou zveřejňují v Programu kontrolních akcí. Předem známý 
algoritmus může navíc motivovat subjekt se zvýšenou pracovní úrazovostí, aby se na tuto 
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problematiku zaměřil a případně tak eliminoval pravděpodobnost, že u něj proběhne 
kontrola ze strany orgánů inspekce práce. 

B II) Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti 
prevence 

1) Název projektu: 

 Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR – příčiny a možnosti 
prevence (zakázka č. 9401; projekt č. 04-S4) 

2) Garant: 

 JUDr. Anna Samková 

3) Název zvoleného koncepčního dokumentu, do kterého by se měl výsledek promítnout: 

 Národní akční program BOZP 2021 – 2022 

4) Navrhované doplnění: 

 Doplnění Základní priority VII. Vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti BOZP o nové 
prioritní opatření:  

o Připravit program osvěty v oblasti výkaznictví pracovní úrazovosti.  

 Zodpovědnost: VÚBP, v. v. i. 

 Spolupráce: MPSV, SÚIP 

 Termín: 31. prosince 2022 

5) Stručné zdůvodnění: 

 Pouze kvalitně zpracované statistické záznamy o pracovní úrazovosti mohou být 
nápomocné při dalším zajišťování BOZP, a to i s ohledem na nastupující průmyslovou 
revoluci 4.0. 

 V případě potřeby by mělo být prověřeno, zda není potřeba aktualizovat stávající právní 
předpisy anebo připravit nové právní předpisy. Při přípravě programu osvěty by měly být 
také prověřeny možnosti zlepšení záznamů o úrazech dle jednotlivých klasifikací. 
Například klasifikace ESAW obsahuje na první úrovni 22 položek. Tato úroveň se jeví jako 
nedostatečná. Na druhé úrovni je pak už dostatečně podrobná a obsahuje například u 
„strojů a zařízení stabilních“ položek 19. Jenže do druhé úrovně jsou data málokdy 
zařazena. Problémem je pravděpodobně to, že se data sbírají na záznamu o úrazu v 
systému národní klasifikace pocházející z vyhlášky 274/1990 Sb. a do systému ESAW se 
pak převádějí. Tato národní klasifikace ESAW však nabízí jen první úroveň, a to jen 11 
položek.  

 Další pomocné proměnné, z nichž se dá kombinací vyčíst průběh a důvod vzniku úrazu 
jsou pak ještě proměnné „činnost“ a „zaměstnání“ zraněného (CZ-ISCO). Činnost 
obsahuje 2 úrovně a je dostatečně přesná, jenže zařazení je obdobné jako u zdroje úrazu, 
a to především na 1. úroveň. Jedná se o národní klasifikaci, která se do systému ESAW 
nepřevádí a mohla by proto být zadávána přesně s využitím obou úrovní. 
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4 Zhodnocení sledovaného období, přehled výstupů, výhled 

V souladu s harmonogramem prací byly provedeny všechny plánované aktivity. 
Realizovány byly tyto výsledky: 

 VSOUHRN  - souhrnná výzkumná zpráva k dané problematice; 

 O   - mapové zobrazení; 

 2 x Jrec  - odborný článek k dané problematice; 

 Návrh možností prevence a opatření pro kritické oblasti ČR 

 Hkonc   - návrh témat na zařazení do koncepčních materiálů BOZP 
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