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Abstrakt
Dosud nebyla dostate n v nována pozornost teritoriálnímu, dlouhodobému výskytu
existence vysoké pracovní úrazovost a nemocnosti v R. lánek p ináí vstupní informace
o aktuáln eeném projektu, který má za cíl objasnit p í iny výskytu dlouhodob vyí
nemocnosti a úrazovosti v n kterých regionech i monosti jejich eliminace i p ípadného
zmírn ní. Popisuje zahájený postup eení, p ináí díl í poznatky, prvotní zjit ní i nazna uje
sm r dalích 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 jího sv ta práce i hledání eení
existujících negativních jev
Dosavadní historický vývoj p ináí doklady o pozitivním trendu sniování pokozování zdraví
pracujících. Významnou roli v tomto procesu mají aplikované poznatky v dy a techniky,
provozování bezpe n jích technologií, bezpe n jích stroj , ú inn jích ochranných za ízení
a prost edk , p ísn jí a propracovan jí legislativa, ú inn jí vymáhání a kontrola povinností
(inspek ní dozor), rozi 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 zvyování bezpe nosti a ochrany zdraví pracujících do
sociáln ekonomické politiky, koncepcí, strategií vlády, resort , sociálních partner .
Z dlouhodobého hlediska se zvyuje dostupnost a p ístup ke zdravotnickým slubám, zvyuje
se motivace samotných pracovník ke svému zdraví, zachování hodnoty své pracovní síly
(zdravotní a pracovní zp sobilosti). Existuje mnoho dalích 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 ináejí 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 ináejí 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 eeného projektu, p ístup eitelského
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 vyí 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 kadoro n
eský statistický ú ad (dále SÚ), je moné
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 moné takovou situaci ovlivnit a zlepit.
Výzkumný projekt Regiony s nejvyí úrazovostí a nemocností  p í iny a monosti
prevence, který eí 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 nejvyí 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 nejirím uceleným zdrojem údaj , který je pro
úrove okres k dispozici. Tato data poskytují nejpodrobn jí a zárove konzistentní p ehled
r zných ukazatel nemocnosti a po tu úraz (pracovních i ostatních) v jednotlivých okresech
R. Statistiky byly pouity 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 vyuívány 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 dalí získávání spolehlivých dat a informací vztahujících
se k tématu zdravotních statistik obyvatelstva R na úrovni okres zna n problematické.
eitelský tým v rámci projektu zaádal o dalí dopl ková data u n kolika institucí. Nejen, e
se na odpov
ekalo asto m síce, ale ani poté se vesm s nepoda ilo poadované údaje
získat. Z dostupných informací lze vyvodit, e data na úrovni okres jsou k dispozici, p esto
byl konkrétn definovaný poadavek odmítnut. V jiném p ípad eitelský tým obdrel data,
která vykazovala nesrovnalosti a neposkytovala to, o bylo konkrétn zaádáno. 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 tí 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 mue a pro eny. Vznikla
rozsáhlá datová matice vybraných ukazatel .
Základními údaji pro analýzu jsou po ty pojit nc (nemocensky pojit 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 nahláené eské správ sociálního
zabezpe ení prost ednictvím formulá e Rozhodnutí o do asné pracovní neschopnosti (tzv.
neschopenka), který vypl uje oet ující léka . Jsou tak evidována vekerá onemocn ní
a úrazy, které zap í inily alespo jednodenní pracovní neschopnost u nemocensky pojit 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. Oet 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 povaovány
vechny p ípady nemoci a úrazy podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí
a p idruených zdravotních problém (MKN-10);
pracovní úrazy  pracovním úrazem se rozumí pokození zdraví nebo smrt
zam stnance, dolo-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 jích
p edpis );
ostatní úrazy  za ostatní úrazy jsou povaovány p ípady pokození zdraví, na jeho
následky je postiený v do asné pracovní neschopnosti, které vak léka em nebyly
vyhodnoceny jako pracovní úraz.
Hlavními relativními ukazateli, které byly pouity pro analýzu, byly po ty nov hláených
p ípad DPN na 100 pojit ných osob, pr m rné procento DPN (podíl doby trvání DPN na
celkovém po tu kalendá ních dn vech pojit ných osob) a po et kalendá ních dn DPN na
jeden nov hláený p ípad.
V dalím kroku bylo vybráno pro vechny uvedené ukazatele v kadém sledovaném roce
vdy deset okres , které se umístily v první desítce nejproblémov jích lokalit. Vznikla
souhrnná matice vech okres , za celé asové období, s její pomocí bylo moné 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.
2018
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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 ihlíeno k umíst ní okres
v ukazatelích pracovní úrazovosti, protoe 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 dalího období zam ovat podrobné analýzy s cílem identifikovat co
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nejp esnn ji moné p í iny zk
koumaných jev . Jsou
u to okresy:
Tachov,, Klatovy a Tábor.

eský Krrumlov, Praachatice,

Zajímavvé a p ekvaapivé bylo zjit ní, ee se mnohéé z nejvýe umíst ných
ch okres nacházejí
n
v Jiho eeském kraji, který je v rámci eskké republiky
y povaován
n spíe za kkraj rekrea ní,
n mén
pr mysllový a disp
ponující kvaalitním p íroodním prosst edím. Jak
k je patrno z mapy na obrázku
. 2 tyy i z p ti vybraných
v
okres
o
se nnacházejí v pásu jihozáápadního ppohrani í reepubliky.
V této ooblasti se sh
hodou okollností nacháázejí i dalíí okresy z p edních p í ek, které vybrány
nebyly, jako jsou Domalice nebo Strrakonice. Je
J tedy z ejmé,
e
e see jedná o výrazný
regionállní aspekt. Jako srovnáávací regionn byl vybráán okres Táábor, který leí v pon kud jiné
oblasti, má vak tak
ké vyí ukaazatele zejm
ména v oblaasti pracovní úrazovostii.

Obr. . 2: Mapa region
n se zakresleením vybraný
ých okres

Zdroj: V
Výzkumné cenntrum RURA
AL p i P íroddov decké fakkult UK ve spolupráci
s
s MMR

Popis a charaktteristiky vybranýc
v
ch okres
P i bliím pohled
du na vybran
né okresy jje ihned pattrné, e tyto
o p íhrani nní oblasti vícemén
v
kopírujíí polohu býv
valých Sudet. Dodnes se také potý
ýkají s d sledky vývoj e, k n mu v t chto
ástech zem dolo po 2. sv tové válce . Podle uveedené typollogie RURA
AL pat í veelká ást
území ddo kategoriie Ohroen
ného typu, s polohový
ým znevýh
hodn ním sspolu se so
ociálními
problém
my. Jsou to okresy s neejnií husttotou obyvaatelstva v ráámci celé R. K tomu
uto faktu
ovem ttaké jist p ispívá skutte nost, e sse na jejich území nach
házejí cenné
né chrán né p írodní
lokalityy jako je Nárrodní park umava,

CH
HKO umaava, CHKO eský les, CHKO Blaanský les
nebo P írodní park Novohradsské hory a aada maloplo
oných chráán ných úzeemí.
Vechnyy ty i p íh
hrani ní okrresy jsou z velké ástti zalesn néé, kdy neníí výjimkou celková
zalesn nná plocha více 45 % jejich úzeemí, v okreese Prachattice dokoncce více nee 50 %.
Význam
mnou ást pllochy t chto
o okres tvoo í také zem
m d lská p da,
d která zaabírá 3547 % jejich
území. O
Oproti tomu
u vnitrozem
mský okres T
Tábor má vý
ýrazn niíí zalesn nosst okolo 20--25 %, je
zde vaak vyí pod
díl vyuívan
né zem d llské p dy, a to a 58 % plochy úúzemí. Ve struktu e
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hospodá ství se tyto skute nosti projevují vyím 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 ovem p evauje ve vech okresech odv tví zpracovatelského
pr myslu, stejn jako v celé republice a Jiho eském i Plze ském kraji. Nejv tí podíl
pr myslové výroby najdeme na Táborsku, kde se nachází druhá nejpr myslov jí oblast
v Jiho eském kraji podle po tu ekonomických subjekt v pr myslu. Mezi nejvýznamn jí
odv tví pat í strojírenství, potraviná ství a chemická výroba. V p íhrani ních okresech se
i p es nií po et obyvatel také nachází ada výrobních a zpracovatelských podnik .
V p íhrani ních okresech, zejména pak v okrese eský Krumlov, je vyí podíl obyvatel
zam stnán ve slubách a pohostinství, co souvisí se zvýeným 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 vech 77 okres
R na
p edposledním míst . Také okres eský Krumlov vykazuje nií úrove vzd lanosti
s umíst ním na 64. míst . V obou t chto okresech chybí vyí 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 . Nejlepí pozici pak zaujímá okres Tábor na 14. míst , kde se patrn
projevuje vyí podíl pr myslové výroby vyadující odborné vzd lání a poloha se snazí
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 údrby vozidel, dále pr myslu, stavebnictví,
zem d lství a lesnictví. V této souvislosti je jist zajímavé, e se tato odv tví podílejí
dlouhodob nejv tí 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. Nií podíl subjekt , ne je republikový
pr m r se objevuje v jiho eských okresech eský Krumlov a Prachatice, naopak vyí podíl
v okresech Tábor, Klatovy a nejvyí podíl má okres Tachov.
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Obr. . 3: Ekonomiická strukturra okres pod
dle odv tví CZ
Z-NACE (sroovnání)
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Pon kudd odliný je pohled naa strukturu hospodá sttví z hledisk
ka zam stnnanosti obyv
vatelstva
v jednottlivých odv
v tvích. Ty
yto údaje získává SÚ
S prost ednictvím
e
vvýb rového
o et ení
pracovnních sil (V
PS). Vzhlledem k tétoo metodicee výb ru jsou data k ddispozici pouze po
jednotlivých krajícch a v rámcci celé R. P esto se ukázal zcella jasný treend, kdy vý
ýznamn
p evauuje zam stn
nanost v prr myslu, a to hlavn v odv tvíí Zpracovaatelského pr
p myslu
(CZ-NA
ACE sekce C). Podle údaj
SÚ
Ú z roku 2018 je v tom
mto odv tvíí zam stnán
no 28 %
pracovnník v esk
ké republice, v Jiho eskkém kraji paak 30 % a v Plze ském
m kraji a 32
2 %. Lze
tedy p edpokládat,, e podobný trend pplatí i pro jednotlivé
j
okresy. Jeddná se o podstatné
p
zjit ní,, protoe jaak bude paatrné z anallýz pracovn
ní úrazovossti v následuující ásti, v tomto
odv tví také docháází k v tin pracovníchh úraz .
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Pracovvní úrazo
ovost v ok
kresech poodle odv tví
t
P i podrrobné analý
ýze pracovn
ní úrazovostti ve sledov
vaných letecch 201320018 se vych
házelo ze
statistikk Státního ú adu inspeekce práce (dále SÚIIP), které jsou význam
mným zdro
ojem dat
v oblastti pracovnícch úraz . Data
D
pocházzejí z datab
báze inform
ma ního sysstému o praacovních
úrazechh SÚIP a eského
e
bá ského ú aduu (pracovní úrazy
ú
s praccovní neschhopností nad
d 3 dny).
Zpracovvávají se zee záznam o úrazech, které povinnn vypl ujje zam stnaavatel v p ípad , e
dojde k úrazu praacovníka v rámci výkkonu zam stnání neb
bo výd le nné innosti v jeho
podnikuu.
Ze srovvnávací analýzy podle odv tví, ktterá je grafiicky zpraco
ovaná na obbrázku . 4 je jasn
patrné, e vechny zvolené ok
kresy p evyují ve v tiin odv tví pr m rnou pracovní úrazovost
ú
v celé rrepublice. Jako
J
srovn
návací relattivní ukazattele byly zvoleny
z
hoodnoty po tu
t úraz
v odv tvvích p epo ítané na 10
000 nemoceensky pojit ných (tedy
y zam stnanných) osob v daném
okrese ((p íp. v R)). Z t chto statistik
s
takéé jasn vysttupuje zpraccovatelský ppr mysl jak
ko hlavní
rizikovéé odv tví, kde
k hodnoty
y v n kterýých okresech
h n kolikan
násobn p eevyují repu
ublikový
pr m r.. P í inami tohoto staavu se budee eitelský
ý tým projeektu dále zaabývat zji ováním
dalích skute nostíí, a to i v navazujícím
n
m plánovanéém et ení p ímo v terrénu v jedn
notlivých
okresech.
V druhéém grafu naa obrázku . 4 byl prro názornosst vynechán
n zpracovateelský pr mysl,
m
aby
bylo moono lépe zobrazit
z
úraazovost v oostatních od
dv tvích. Zd
de jsou hoddnoty úraz ádov
mení, p esto vaak i zde vychází
v
ze srovnání sledované okresy vessm s h e, ne je
republikkový pr m r. Ze srovn
nání vy níívá nap íkllad odv tví zem d lstvví a lesnictví, které
má v hoospodá ství sledovanýcch okres výýznamné zaastoupení.
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Obr. . 4: Pracovn
ní úrazovost podle odv tv
ví v letech 201
132018 (srovvnání)

Zdroj: D
Data SÚIP, VÚBP,
V
vlastn
ní zpracováníí

Záv r
P estoee je projektt v po áte ní fázi zpraacování, prrvní analýzy
y soust ed nných zdroj dat ji
poskytuují adu zajjímavých zjit
z
ní. Pootvrzuje se, e zkoum
maná probleematika, jisstý druh
regionállního fenom
ménu (význaamné odlinnosti), nastaavený a reallizovaný poostup eení se ubírá
správnýým sm rem.. Dalí výzk
kum a et enní budou zaam eny na zpracováníí uceleného pohledu
na celý region a naa p í iny, prro se tato ooblast tak náápadn lií od
o ostatníchh ástí republiky. Je
otázkouu, jaká souh
hra faktor zde p sobbí a co ji vyvolává.
v
V pokra ujíící fázi pro
ojektu se
eitelskký tým zam
m í na zkoumání irrích souvisslostí výsky
ytu negativn
vních jev v oblasti
nemocnnosti a praco
ovní úrazov
vosti. Bude hhledat konk
krétní odpov
v di v irokkém rámci pracovn
p
právní pproblematik
ky, stejn taak jako v soouvislosti see zdravotní pé í a se soociálním pro
ost edím
region . V záv re né fázi see eitelskýý tým budee zabývat monostmi,, jak celou
u situaci
ovlivnitt a jaké krok
ky nebo aktiivity by v bbudoucnu mohly
m
p inést pozitivní zzm nu.

Zdrojee
SÚ htttps://www.cczso.cz/csu//czso/pracovvni-neschop
pnost-pro-n
nemoc-a-uraaz-v-ceskerepublicce-za-rok-20
018 (rok 20
018 a p edchhozí roky)  metodickáá ást, zdroj e dat
Ve ejnáá databáze SÚ: https:///vdb.czso.ccz/vdbvo2/ffaces/cs/indeex.jsf?page=
=statistiky
SÚIP, BÚ - inform
ma ní systéém o pracovvních úrazecch
https://ccs.wikipediaa.org/wiki/O
Okres_Klatoovy
https://ccs.wikipediaa.org/wiki/O
Okres_ eskký_Krumlovv
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Prachatice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Tábor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Tachov

ZM NY V POADAVCÍCH NA OSOBNÍ OCHRANNÉ
PROST EDKY
Karel kréta1
1

Výzkumný ústav bezpe nosti práce, v. v. i.

Abstrakt
Výzkumný ústav bezpe nosti práce, v. v. i., jako oznámený subjekt sleduje zm ny v právních
poadavcích 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 zkouení 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. Zkouí 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 zkuební laborato a akreditovaný certifika ní
orgán.
VÚBP se podílí na koordinaci dalích 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 poadavky na osobní ochranné prost edky a s postupy, jak je ov ovat.
Z uvedených d vod se musel VÚBP v novat i d leitým zm nám v právních p edpisech
pouívaných pro posuzování shody OOP, k nim v nedávné dob dolo.
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