
Mezinárodní odborná konference �Nové trendy v BOZP a kvalita �ivota 2019� 

45/171 

3. ZIEROLD, K. M.; APPANA, S.; ANDERSON, H. A. 2011. School-sponsored work 
programs: a first look at differences in work and injury outcomes of teens enrolled in 
school-to-work programs compared to other-working teens. Occup Environ Med. 
2011, vol. 68, no. 11, s. 818-825. 

4. MRKVI KA, Petr. Pracovní úrazovost v eské republice v roce 2018. BOZPinfo 
[online]. 17. 06. 2019 [cit. 2019-09-12]. Dostupné z: 
https://www.bozpinfo.cz/pracovni-urazovost-v-ceske-republice-v-roce-2018. 

5. eský statistický ú ad � Druhé (dal�í) zam stnání v NH dle oblastí a kraj  [online]. 
SÚ, 31. 07. 2019 [cit. 2019-09-12]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/206r-

druhe-dalsi-zamestnani-v-nh-dle-oblasti-a-kraju-wwm304yn6j.  

6. LOMBARDI, D. A. �[et al.]. 2010. Daily sleep, weekly working hours, and risk of 
work-related injury: US National Health Interview Survey (2004�2008). 
Chronobiology international. 2010, vol. 27, no. 5, s. 1013-1030. 

7. ARLINGHAUS, A. �[et al.]. 2012. A structural equation modeling approach to 
fatigue-related risk factors for occupational injury. American journal of epidemiology. 
2012, vol. 176, no. 7, s. 597-607. 

8. DEMBE, A. E. �[et al.]. 2005. The impact of overtime and long work hours on 
occupational injuries and illnesses: new evidence from the United States. 
Occupational and environmental medicine. 2005, vol. 62, no. 9, s. 588-597. 

9. BENAVIDES, F. G. �[et al.]. 2006. Associations between temporary employment 
and occupational injury: what are the mechanisms? Occupational and environmental 
medicine. 2006, vol. 63, no. 6, s. 416-421. 

10. KOUKOULAKI, T. 2010. New trends in work environment: new effects on safety. 
Safety science. 2010, vol. 48, no. 8, s. 936-942. 

 

 

REGIONY S DLOUHODOB  NEJVY��Í ÚRAZOVOSTÍ 
A  NEMOCNOSTÍ V R 

 

Marcela Váchová1, Lenka Svobodová1 
1Výzkumný ústav bezpe nosti práce, v. v. i. 

 

Abstrakt 

Dosud nebyla dostate n  v nována pozornost teritoriálnímu, dlouhodobému výskytu 
existence vysoké pracovní úrazovost a nemocnosti v R. lánek p iná�í vstupní informace 
o aktuáln  e�eném projektu, který má za cíl objasnit p í iny výskytu dlouhodob  vy��í 
nemocnosti a úrazovosti v n kterých regionech i mo�nosti jejich eliminace i p ípadného 
zmírn ní. Popisuje zahájený postup e�ení, p iná�í díl í poznatky, prvotní zji�t ní i nazna uje 
sm r dal�ích výzkumných aktivit.  

Klí ová slova: nemocnost, úrazovost, regiony, pracovní úraz 
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Abstract 

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

Keywords: morbidity, accident rate, regions, occupational accident 

 

Pokrok v pozitivním utvá ení bezpe n j�ího sv ta práce i hledání e�ení 
existujících negativních jev  

Dosavadní historický vývoj p iná�í doklady o pozitivním trendu sni�ování po�kozování zdraví 
pracujících. Významnou roli v tomto procesu mají aplikované poznatky v dy a techniky, 
provozování bezpe n j�ích technologií, bezpe n j�ích stroj , ú inn j�ích ochranných za ízení 
a prost edk , p ísn j�í a propracovan j�í legislativa, ú inn j�í vymáhání a kontrola povinností 
(inspek ní dozor), roz�i ování informací, znalostí a celkové vzd lanosti, prosazování 
systémového p ístupu v oblasti ízení rizik a BOZP. Dále k tomu nemalou mírou p ispívá 
zahrnování dané problematiky zvy�ování bezpe nosti a ochrany zdraví pracujících do 
sociáln  ekonomické politiky, koncepcí, strategií vlády, resort , sociálních partner . 
Z dlouhodobého hlediska se zvy�uje dostupnost a p ístup ke zdravotnickým slu�bám, zvy�uje 
se motivace samotných pracovník  ke svému zdraví, zachování hodnoty své pracovní síly 
(zdravotní a pracovní zp sobilosti). Existuje mnoho dal�ích díl ích aspekt  a faktor , které 
mají vliv na pozitivní vývoj celkové kultury bezpe nosti práce.  

Nicmén  stále zaznamenáváme výskyt velkého po tu pracovních úraz , smrtelných 
pracovních úraz , nemocí z povolání a nemocí souvisejících s výkonem práce. Jejich 
následky mohou být fatální pro jednotlivce a jejich rodiny, p iná�ejí zbyte né náklady a ztráty 
firmám i celé spole nosti. D sledky se v ekonomickém vyjád ení pohybují v ádech desítek 
miliard ro n . �Skoronehody�, nehody, havárie p iná�ejí nejen zbyte né ztráty na �ivotech 
a zdraví lidí, ale také materiální �kody, ztráty na majetku a environmentu. Tyto ztráty nejsou 
sledovány a nebyly dosud nikdy vy ísleny.  

Tento p ísp vek je zam en na prezentaci aktuáln  e�eného projektu, p ístup  e�itelského 
týmu Výzkumného ústavu bezpe nosti práce, v. v. i., k jednomu díl ímu problému, a to 
k hledání a objasn ní p í in výskytu dlouhodob  vy��í nemocnosti a úrazovosti v n kterých 
regionech R.  

 

Základní informace o projektu v etn  zdroj  dat 

P i dlouhodobém sledování statistik týkajících se úrazovosti a nemocnosti v jednotlivých 
regionech R, které poskytuje ka�doro n  eský statistický ú ad (dále SÚ), je mo�né 
vypozorovat, �e n které regiony si vedou opakovan  a dlouhodob  h e ne� regiony jiné. 
Ukazuje se, �e rozdíly v úrazovosti a nemocnosti jsou v t chto regionech a� dvojnásobné 
oproti celorepublikovému pr m ru. Nabízí se proto otázka, co m �e být p í inou tohoto jevu 
a jak je mo�né takovou situaci ovlivnit a zlep�it.  

Výzkumný projekt �Regiony s nejvy��í úrazovostí a nemocností � p í iny a mo�nosti 
prevence�, který e�í VÚBP v letech 2019-2020, se práv  na tyto otázky zam uje. Je to projekt, 
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který v pr b hu dvou let má za cíl zmapovat detailn  do úrovn  okres  úrazovost a nemocnost 
obyvatelstva a dále podrobn  prozkoumat okresy, které vykazují nejvy��í hodnoty. 

Na za átku celého projektu stojí komplexní analytické zpracování datových ad SÚ 
s ozna ením �Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz� v eské republice. P i pom rn  
rozsáhlém pr zkumu datových zdroj , které jsou zve ej ovány na portálech r zných státních 
institucí, se ukázalo, �e tato data SÚ jsou nej�ir�ím uceleným zdrojem údaj , který je pro 
úrove  okres  k dispozici. Tato data poskytují nejpodrobn j�í a zárove  konzistentní p ehled 
r zných ukazatel  nemocnosti a po tu úraz  (pracovních i ostatních) v jednotlivých okresech 

R. Statistiky byly pou�ity pro získání p ehledu o po adí okres  a na jejich základ  byl 
proveden výb r reprezentativních okres , na n � bude zam en podrobný rozbor. Jako 
dopl ková data budou dále vyu�ívány datové zdroje od Státního ú adu inspekce práce (SÚIP), 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a od eské zprávy sociálního 
zabezpe ení ( SSZ). Tyto zdroje jsou podkladem pro zpracování podrobných územn  
orientovaných analýz pro konkrétní ji� vybrané okresy. 

Je t eba uvést, �e krom  dat SÚ je dal�í získávání spolehlivých dat a informací vztahujících 
se k tématu zdravotních statistik obyvatelstva R na úrovni okres  zna n  problematické. 

e�itelský tým v rámci projektu za�ádal o dal�í dopl ková data u n kolika institucí. Nejen, �e 
se na odpov  ekalo asto m síce, ale ani poté se vesm s nepoda ilo po�adované údaje 
získat. Z dostupných informací lze vyvodit, �e data na úrovni okres  jsou k dispozici, p esto 
byl konkrétn  definovaný po�adavek odmítnut. V jiném p ípad  e�itelský tým obdr�el data, 
která vykazovala nesrovnalosti a neposkytovala to, o  bylo konkrétn  za�ádáno. Z toho 
vyplývá, �e dostupnost spolehlivých dat nad rámec b �n  zve ej ovaných statistik, je velmi 
nedostate ná. Instituce mezi sebou nespolupracují a data z r zných zdroj  mají asto úpln  
jinou nesouvisející strukturu. V tomto sm ru by bylo t eba provést ur ité systémové zm ny 
a podpo it v t�í otev enost a sdílnost státních institucí. 

 

Podrobná analýza a výb r okres  

Pro základní výchozí analýzu byla zvolena �estiletá asová ada dat pracovní neschopnosti 
pro nemoc a úraz v rozmezí let 2013 a� 2018. Data byla zpracována nejprve pro celkové 
po ty osob v daných kategoriích a dále byla rozd lena zvlá�  pro mu�e a pro �eny. Vznikla 
rozsáhlá datová matice vybraných ukazatel .  

Základními údaji pro analýzu jsou po ty poji�t nc  (nemocensky poji�t ných osob) 
v okresech, po ty nových p ípad  do asné pracovní neschopnosti (dále DPN) pro nemoc, 
pracovní úraz a ostatní úrazy a pr m rná doba trvání do asné pracovní neschopnosti. Na 
jejich základ  jsou propo ítávány relativní ukazatele, které umo� ují porovnání a ur ení 
po adí okres .  

Metodika SÚ k dat m �Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz� definuje DPN takto: 

�Vstupním zdrojem a podkladem pro zpracování dat (nemocnosti a úrazovosti�pozn.) jsou 
údaje o do asné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz nahlá�ené eské správ  sociálního 
zabezpe ení prost ednictvím formulá e �Rozhodnutí o do asné pracovní neschopnosti� (tzv. 
�neschopenka�), který vypl uje o�et ující léka . Jsou tak evidována ve�kerá onemocn ní 
a úrazy, které zap í inily alespo  jednodenní pracovní neschopnost u nemocensky poji�t ných 
osob.� 

Do asná pracovní neschopnost je stav lov ka, který je léka em ze zdravotních d vod  
do asn  uznán neschopným k výkonu svého dosavadního zam stnání. O�et ující léka  
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zd vodní do asnou pracovní neschopnost uvedením jedné z následujících kategorií na 
formulá i �Rozhodnutí o do asné pracovní neschopnosti�:  

 nemoc � za p ípady do asné pracovní neschopnosti pro nemoc jsou pova�ovány 
v�echny p ípady nemoci a úrazy podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí 
a p idru�ených zdravotních problém  (MKN-10);  

 pracovní úrazy � pracovním úrazem se rozumí po�kození zdraví nebo smrt 
zam stnance, do�lo-li k nim nezávisle na jeho v li krátkodobým, náhlým a násilným 
p sobením zevních vliv  p i pln ní pracovních úkol  nebo v p ímé souvislosti s ním 
(viz § 271k odst. 1 a� 3 zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd j�ích 
p edpis ); 

 ostatní úrazy � za ostatní úrazy jsou pova�ovány p ípady po�kození zdraví, na jeho� 
následky je posti�ený v do asné pracovní neschopnosti, které v�ak léka em nebyly 
vyhodnoceny jako pracovní úraz.� 

Hlavními relativními ukazateli, které byly pou�ity pro analýzu, byly po ty nov  hlá�ených 
p ípad  DPN na 100 poji�t ných osob, pr m rné procento DPN (podíl doby trvání DPN na 
celkovém po tu kalendá ních dn  v�ech poji�t ných osob) a po et kalendá ních dn  DPN na 
jeden nov  hlá�ený p ípad.  

V dal�ím kroku bylo vybráno pro v�echny uvedené ukazatele v ka�dém sledovaném roce 
v�dy deset okres , které se umístily v první desítce nejproblémov j�ích lokalit. Vznikla 
souhrnná matice v�ech okres , za celé asové období, s její� pomocí bylo mo�né vytipovat 
okresy, které se v posledních �esti letech umís ovaly na p edních p í kách nej ast ji. Pozice 
okres  jsou dob e patrné v jejím vý ezu na obrázku . 1. 

 

 
Obr. . 1: Souhrnná matice okres  (vý ez) 

Zdroj: Data SÚ, VÚBP; vlastní zpracování 

 

P i konkrétním výb ru byl zohled ován, jak celkový po et umíst ní mezi prvními deseti 
okresy za celé období, tak také jejich po adí. Zvlá�  bylo p ihlí�eno k umíst ní okres  
v ukazatelích pracovní úrazovosti, proto�e ta p ímo spadá do oblasti BOZP, kterou se 
výzkumný tým primárn  zabývá. Výsledkem této provedené analýzy je výb r p ti okres , na 
které se budou v pr b hu dal�ího období zam ovat podrobné analýzy s cílem identifikovat co 
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hospodá ství se tyto skute nosti projevují vy��ím podílem podnik  v odv tví zem d lství 
a lesnictví v p íhrani ních okresech oproti republikovému i krajskému pr m ru (viz obrázek . 3).  

Z hlediska zam stnanosti ov�em p eva�uje ve v�ech okresech odv tví zpracovatelského 
pr myslu, stejn  jako v celé republice a Jiho eském i Plze ském kraji. Nejv t�í podíl 
pr myslové výroby najdeme na Táborsku, kde se nachází druhá nejpr myslov j�í oblast 
v Jiho eském kraji podle po tu ekonomických subjekt  v pr myslu. Mezi nejvýznamn j�í 
odv tví pat í strojírenství, potraviná ství a chemická výroba. V p íhrani ních okresech se 
i p es ni��í po et obyvatel také nachází ada výrobních a zpracovatelských podnik . 
V p íhrani ních okresech, zejména pak v okrese eský Krumlov, je vy��í podíl obyvatel 
zam stnán ve slu�bách a pohostinství, co� souvisí se zvý�eným turistickým zájmem práv  
o tyto regiony (viz obrázek . 3). 

Zajímavou informaci dále poskytuje porovnání okres  z hlediska vzd lanosti. Z tohoto 
srovnání vychází nejh e okres Tachov, který se umístil v rámci v�ech 77 okres  R na 
p edposledním míst . Také okres eský Krumlov vykazuje ni��í úrove  vzd lanosti 
s umíst ním na 64. míst . V obou t chto okresech chybí vy��í odborná �kola, co� se na úrovni 
vzd lanosti m �e projevovat. O n co lépe jsou na tom Prachatice na 50. míst  po adí, dále 
Klatovy na 44. míst . Nejlep�í pozici pak zaujímá okres Tábor na 14. míst , kde se patrn  
projevuje vy��í podíl pr myslové výroby vy�adující odborné vzd lání a poloha se snaz�í 
dostupností do region , kde sídlí vysoké �koly (podle údaj  indexu vzd lanosti zve ejn ných 
na úrovni okres  naposledy v roce 2011). 

O detailní struktu e hospodá ství jednotlivých okres  podle odv tví (klasifikace CZ-NACE) 
dob e vypovídá graf na obrázku . 3. Jsou v n m uvedeny procentní podíly ekonomických 
subjekt  v díl ích odv tvích, v samotných okresech a dále pak v celé republice 
a v odpovídajících krajích. Je z ejmé, �e v regionech, stejn  jako v celé republice, je 
významný podíl zejména odv tví obchodu a údr�by vozidel, dále pr myslu, stavebnictví, 
zem d lství a lesnictví. V této souvislosti je jist  zajímavé, �e se tato odv tví podílejí 
dlouhodob  nejv t�í m rou na po tech pracovních úraz .  

Dále je zajímavé srovnání v oblasti zdravotní a sociální pé e (sekce Q), kde jsou patrné 
rozdíly v regionech oproti republikovému pr m ru. Ni��í podíl subjekt , ne� je republikový 
pr m r se objevuje v jiho eských okresech eský Krumlov a Prachatice, naopak vy��í podíl 
v okresech Tábor, Klatovy a nejvy��í podíl má okres Tachov.  
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ZM NY V PO�ADAVCÍCH NA OSOBNÍ OCHRANNÉ 
PROST EDKY 

 

Karel �kréta1 
1Výzkumný ústav bezpe nosti práce, v. v. i.  

 

Abstrakt 

Výzkumný ústav bezpe nosti práce, v. v. i., jako oznámený subjekt sleduje zm ny v právních 
po�adavcích pro osobní ochranné prost edky (OOP). Co se m ní se zavedením na ízení EU 
.  2016/425? 

Klí ová slova: osobní ochranné prost edky, posuzování shody, právní p edpisy 

Abstrakt 

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

Keywords: personal protective equipment, conformity assessment, legislation 

 

Úvod 

Výzkumný ústav bezpe nosti práce, v. v. i. (VÚBP), má ve zkou�ení osobních ochranných 
prost edk  dlouhou tradici a od vstupu eské republiky do Evropské unie p sobí jako 
evropský oznámený subjekt (Notified Body) pro OOP na ochranu dýchacích orgán , hlavy, 
rukou a t la. Zkou�í a certifikuje nap íklad také prost edky na ochranu proti po ezu 
motorovou pilou, sportovní chráni e nebo prost edky s vysokou viditelností. P i své innosti 
se oznámený subjekt opírá o akreditovanou zku�ební laborato  a akreditovaný certifika ní 
orgán.  

VÚBP se podílí na koordinaci dal�ích eských oznámených subjekt , posuzujících shodu 
osobních ochranných prost edk  a zastupuje eské oznámené subjekty na vybraných 
evropských poradách. Tímto zp sobem získává a dále p edává informace související 
s technickými po�adavky na osobní ochranné prost edky a s postupy, jak je ov ovat. 

Z uvedených d vod  se musel VÚBP v novat i d le�itým zm nám v právních p edpisech 
pou�ívaných pro posuzování shody OOP, k nim� v nedávné dob  do�lo. 

 

  


