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Úvod
Hodnocení rizik je základním kamenem evropského přístupu k prevenci nemocí z povolání
a pracovních úrazů. Podle výpočtů, které provedla Mezinárodní organizace práce (ILO)
v roce 2017, dojde ročně k 2,78 milionů událostí s následkem smrti. To znamená, že každý
den zemře téměř 7 700 pracovníků na následky pracovních úrazů nebo nemocí z povolání.
Navíc ročně vznikne na 374 milionů dalších úrazů a nemocí z povolání bez smrtelných
následků, které často končí dlouhodobou pracovní neschopností. Tato čísla dokumentují, jak
významně jsou pracovníci na celém světe ohroženi poškozením zdraví nebo úmrtím při
výkonu práce.
Aby bylo možné pracovníky před tímto ohrožením chránit, je nutné správně pochopit veškeré
příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, tedy jednotlivá rizika jejich pracovních
činností. A právě proto je hodnocení rizik tak důležité.
K procesu správného pochopení příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání může přispět
i nástroj OiRA (Online Interactive Risk Assessment), který spravuje Evropská agentura pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále EU-OSHA) se sídlem ve španělském Bilbau.
OiRA je webová platforma, která umožňuje snadno a standardizovaným způsobem vytvářet
nástroje pro odvětvové hodnocení rizik v libovolném jazyce. Nástroj OiRA je navržen tak, aby
byl primárně využíván zejména mikropodniky a malými podniky, případně i živnostníky.
V České republice musí úkoly v prevenci rizik provádět podniky odborně způsobilou osobou
až ve chvíli, kdy zaměstnávají více než 25 zaměstnanců. Ostatní mikro a malé podniky
takovou osobu ze zákona mít pro provádění posuzování rizik nemusí a často také nemají.
Hodnocení rizik pak tyto podniky buď vůbec neprovádí, nebo je provádí často sami majitelé
firem, kteří problematice hodnocení rizik ne vždy dostatečně rozumí. A právě těmto
podnikům může sloužit nástroj OiRA.
OiRA má potenciál přispívat k minimalizaci možnosti poškození zdraví zaměstnanců
v důsledku aktivit souvisejících s prací, čímž napomáhá také udržovat podnik
konkurenceschopný a produktivní snížením nebo eliminací finančních ztrát způsobených
odškodňováním pracovních úrazů, nemocí z povolání nebo sankcemi kontrolních orgánů.

1 Management pracovních rizik – obecná východiska
Management rizik je v obecné rovině proces, jehož součástí je porozumění riziku,
rozhodnutí o jeho přijatelnosti a případném ošetření, s cílem ochránit definovaný objekt,
subjekt či činnost. Proces managementu rizik je definován normou ISO 31 000:2018.
Management pracovních rizik je základní klíčovou povinností všech zaměstnavatelů
v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Cílem procesu
managementu pracovních rizik je předcházet pracovním úrazům a nemocem z povolání,
popř. omezit jejich negativní působení na zaměstnance na akceptovatelnou míru.
Povinnost provádět posuzování a ošetření rizik vychází z evropské rámcové směrnice
o BOZP (směrnice 89/391 ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci – dále jen rámcová směrnice), která je
v ČR implementována zákoníkem práce. Evropské ani české právní předpisy nestanovují
postup a metody/techniky posuzování rizik. Určitým vodítkem může být Návod Evropské
komise pro hodnocení rizik při práci (European Commission. Directorate-General for
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Employment, 1996). Návod však neobsahuje konkrétní metody/nástroje posuzování rizik.
Přehled technik posuzování rizik lze nalézt např. v normě ČSN EN 31010.
Spornou otázkou zůstává terminologie v oblasti prevence pracovních rizik. České a evropské
strategické dokumenty používají různou terminologii (např. posuzování rizik, jako souhrnný
proces identifikace, analýzy a hodnocení rizik, bývá zaměňován s pojmem hodnocení rizik
apod.). V současné době se do oblasti řízení BOZP (ISO, 2018) prolíná terminologie
z managementu rizik, viz ISO Guide 73:2009. V rámci řešení projektu bude potřeba definovat
jednotný přístup k terminologii, respektující definice používané OiRA.
Základní obecná východiska managementu (pracovních) rizik, nezbytná pro porozumění
řešení projektu, jsou uvedena v následujících kapitolách.

1.1 Obecný proces managementu rizik
Norma ISO 31 000:2018 zavádí management rizik jako systematický a logický proces pro
smysluplné a efektivní řízení rizik bez ohledu na typ rizika (riziko nemusí být vždy chápáno
negativně, jako je tomu v BOZP).
Proces managementu rizik je definován jako systematické uplatňování manažerských
politik, postupů a zavedené praxe u činností sdělování, konzultování, stanovení kontextu,
a zjišťování, analyzování, hodnocení, ošetřování, monitorování a přezkoumávání rizik (ISO,
2018).
Schéma procesu managementu rizik, jeho klíčové kroky, jsou uvedeny na Obrázku 1.

Obrázek 1: Schéma procesu managementu rizik (ČSN ISO 31000)
Stanovení kontextu zahrnuje definování cílů organizace, určuje vnější a vnitřní parametry,
které mají být zohledněny při managementu rizik, a stanovuje rozsah a kritéria rizik pro
zbývající proces. (ÚNMZ, 2010a, 2010b)
Identifikace rizik je proces hledání, rozpoznávání a popisování rizik. Zahrnuje zjišťování
zdrojů rizik, událostí, jejich příčin a potenciálních následků. (ÚNMZ, 2010a, 2010b)
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Analýza rizika je označována jako proces pochopení povahy rizika a stanovení úrovně rizika
(proces rozvíjení porozumění rizikům). Tento krok zahrnuje odhad rizika, tj. určení klíčových
atributů rizika, zejména následků a možnosti jejich výskytu. (ÚNMZ, 2010a, 2010b)
Jako hodnocení rizik je pak chápán proces porovnávání výsledků analýzy rizik z kritérií rizik
k určení, zda riziko (jeho velikost) je přijatelné nebo tolerovatelné. Tento krok je klíčový pro
rozhodování o tom, která rizika potřebují být dále ošetřena a pro stanovení priorit pro
implementování efektivního řešení. (ÚNMZ, 2010a, 2010b)
Celkový proces identifikace rizika, jeho analýzy a hodnocení je označován jako posuzování
rizik. (ÚNMZ, 2010a)
Ošetření rizika označuje proces pro modifikování (změnu) rizika. Ošetření rizik, která se
zabývají negativními následky, se nazývají zmírňování, odstraňování, předcházení či snížení
rizik. Ošetření rizik může vyvolat nová rizika nebo existující rizika modifikovat. Tato fáze
managementu rizik proto zahrnuje cyklický proces posuzování ošetření rizika, rozhodování,
zda úroveň zbytkového rizika je tolerovatelná, pokud tolerovatelná není, vygenerování
nového ošetření a vyhodnocování efektivnosti ošetření. (ÚNMZ, 2010a, 2010b)
Pojmem monitorování rizik je chápána nepřetržitá kontrola, dozor, kritické pozorování nebo
určování stavu pro identifikování změny od požadované nebo očekávané úrovně výkonnosti.
Přezkoumávání rizik je činnost určená k určení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti
předmětu zkoumání k dosažení stanovených cílů. (ÚNMZ, 2010a, 2010b)
Během všech stádií procesu managementu rizik je potřeba komunikovat a konzultovat (tj.
poskytování, sdílení, získávání informací a/nebo zapojení se do dialogu se zainteresovanými
stranami ve věci managementu rizik). Informace se mohou vztahovat k existenci rizik,
povaze rizik, formě rizik, možnosti výskytu rizik, významnosti rizik apod. (ÚNMZ, 2010a,
2010b)

1.2 Management pracovních rizik – strategické dokumenty EU
Management rizik je základním stavebním kamenem BOZP a v podstatě celé bezpečnosti
(v širším kontextu Safety & Security). Termín „management rizik“ není sice explicitně ve
strategických dokumentech BOZP uveden, jeho klíčové kroky/procesy však definovány jsou.
Evropská rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (směrnice
89/391/EHS), představuje zásadní milník v oblasti zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci. Zaručuje minimální požadavky na BOZP po celé Evropě, přičemž jednotlivé členské
státy si mohou zachovat nebo přijmout přísnější opatření. Směrnice zavádí jako klíčový
prvek zásadu hodnocení rizik (ve významu posuzování rizik dle norem TNI 01 0350 / ČSN
ISO 31 000) a definuje její hlavní prvky (např. identifikace rizik, účast pracovníků, zavedení
vhodných opatření s prioritou odstranit rizika u zdroje, dokumentace a periodické
přehodnocování rizik na pracovišti). Směrnice neuvádí postup provádění posuzování
pracovních rizik ani neposkytuje konkrétní metody/nástroje pro identifikaci, analýzu či
hodnocení rizik.
Evropská komise vydala Návod pro hodnocení rizik při práci ((European Commission.
Directorate-General for Employment, 1996) s cílem usnadnit naplňování požadavků
evropské rámcové směrnice v prevenci rizik. Návod obsahuje konkrétní postupy/procesy pro
provádění posuzování rizik při práci vč. několika ilustrativních příkladů. Absentují však
metody/nástroje pro provádění jednotlivých fází managementu rizik.
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1.3 Management pracovních rizik a česká legislativa
Požadavky směrnice 89/391/EHS v prevenci rizik jsou do českého práva transponovány
zejména prostřednictvím zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) a zákona
o zajištění dalších podmínek BOZP (zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění).
Zákoník práce upravuje základní povinnosti zaměstnavatele v managementu pracovních
rizik. Pojem „management rizik“ není, stejně jako v evropských strategických dokumentech,
explicitně používán, jeho význam je však zachován. Klíčová ustanovení zákoníku práce ve
vztahu k managementu pracovních rizik jsou uvedena níže.
Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci (§101 a 102):
− Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci
s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu
práce.
− Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí
a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházením
rizikům.
− Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů
k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům,
odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
− Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy
pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na
základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění,
popř. snížení na přijatelnou úroveň.
− Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření
k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo
minimalizováno.
− O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen
vést dokumentaci.
− Posouzení zdravotních rizik ve vztahu k rizikovým faktorům pracovních podmínek (tj.
hluk, vibrace, chemické látky, prach atd. – viz z. 309/2006: §7, odst. 1) je realizováno
prostřednictvím tzv. Kategorizace prací:
− Zařazení práce do kategorie umožňuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců
faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. (vyhl.
432/2003 Sb.: §2, odst. 1)
− Účelem kategorizace je získat objektivní a srovnatelné podklady zejména pro určení
rizikových prací, pro optimalizaci pracovních podmínek, pro racionální opatření
k odstranění nedostatků v zabezpečení ochrany zdraví při práci.
− Kategorizace prací se provádí na základě požadavku uvedeného v § 37 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění.
− Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis,
kterým je vyhláška č. 432/2003 Sb., v platném znění.
− Hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zákoník práce v platném znění
a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 272/2011 Sb. a 291/2015 Sb., v platném znění.
− Zajišťování úkolů v prevenci rizik je definováno zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:
− Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik
možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance („zajišťování úkolů v prevenci rizik“)
s ohledem na nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve všech
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−

−

oblastech činnosti zaměstnavatele, základní znalosti a dovednosti zaměstnanců, počet
zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.
Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo
odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám,
jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého
zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen
zajistit je jinou odborně způsobilou osobou.
Zaměstnává-li ZL:
- nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu
potřebné znalosti;
- 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu
odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami;
- více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více
odborně způsobilými osobami.

V ČR není českými právními předpisy, metodikami, technickými normami ani jinými
strategickými dokumenty definován jednotný postup a metody/nástroje pro provádění
posuzování pracovních rizik.

1.4 Techniky posuzování rizik
Techniky (metody) posuzování rizik v obecné rovině (tzn. nejen pro oblast BOZP) uvádí
norma ČSN EN 31010. Zahrnuty jsou metody jako např. Brainstorming,
Strukturované/semistrukturované rozhovory, Kontrolní seznamy, Studie nebezpeční
a provozuschopnosti (HAZOP), Struktura „Co se stane, když“ apod. Většina uvedených
technik je použitelná také pro oblast BOZP.
U každé techniky je vždy uvedena její použitelnost pro danou fázi posuzování rizik
(SA – velmi dobře použitelné / strongly applicable; NA – nepoužitelné / not applicable;
A – použitelné / applicable).
Norma definuje vlastnosti volby nástrojů posuzování rizik prostřednictvím čtyř faktorů:
1. Zdroje a způsobilost – rozsah požadovaných zdrojů ve smyslu času a úrovně odborných
znalostí, potřebných dat nebo nákladů;
2. Povaha a stupeň nejistoty – na základě množství dostupných informací a na tom, co je
vyžadováno k uspokojení cílů;
3. Složitost – složitost problému a metod potřebných k jeho analýze;
4. Kvantitativní výstup – zdali metoda může poskytnout.
Každá metoda ve smyslu těchto atributů klasifikována jako NÍZKÁ, STŘEDNÍ nebo
VYSOKÁ.

1.4.1 Bodové metody
Pro posuzování rizik v oblasti BOZP se široce využívají tzv. bodové metody. Princip
bodových metod spočívá v bodovém „ohodnocení“ jednotlivých atributů rizika (např.
závažnosti následků a možnosti jejich výskytu). Riziko je pak dáno kombinací (nejčastěji
součtem nebo součinem) bodů přiřazených atributům rizika.
Bodové metody v sobě často zahrnují identifikaci rizik, analýzu rizik, hodnocení rizik i návrh
opatření ke „kontrole“ rizik.
V české odborné literatuře jsou popsány např. následující bodové metody:
− Metoda BOMECH (Chundela, 1992);
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−
−
−
−
−

Kittsova metoda (popsána v publikaci Kol. IVBP Brno. Management rizika II. Praktický
návod k použití vybraných postupů a metod analýzy a hodnocení rizik. IVBP Brno,
2001.);
Metoda VÚBP (popsána v publikaci ROVS, 2001.);
Další metoda VÚBP (popsána v publikaci ROVS, 2001);
Jednoduchá bodová metoda (Neugebauer, 2008);
Metoda ROVS (viz zpoplatněný software „Rizika na PC“).

1.5 Terminologie managementu (pracovních) rizik
Management rizik pracuje s pojmy, jako je nebezpečí, zdroj rizika, riziko, zbytkové riziko,
opatření apod. Tyto pojmy jsou v obecné rovině definovány např. normou ISO Guide
73:2009. Velký přinos má v oblasti terminologie managementu rizik Společnost pro analýzu
rizik (Society for risk analysis – SRA), která vydala slovník klíčových pojmů (Aven, 2018).
V oblasti BOZP se navíc vžily pojmy jako pracovní riziko, zdravotní riziko, rizikový faktor
pracovních podmínek, nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních
podmínek., apod. Výklad těchto pojmů není v české odborné literatuře jednotný. Dobrým
vodítkem jsou dokumenty významných světových a evropských organizací, jako je např.
Světová zdravotnická organizace (World Health Organization – WHO), Americká agentura
pro ochranu životního prostředí (United States Environmental Protection Agency – US EPA)
apod. Detailnější rozbor terminologie managementu rizik, který je východiskem pro návrh
slovníku pojmů, je prezentován v následující kapitole.

1.6 Terminologický slovník (OiRA Slovník)
Slovník vychází z již existujících definic stanovených odborníky a institucemi, kteří věnovali
značný čas a úsilí při vytváření dobře definovaných a všeobecně pojatých pojmů a konceptů.
Hlavním cílem bylo shromáždit relevantní definice z důvěryhodných zdrojů k zajištění
vzájemného porozumění a efektivity komunikace v rámci projektového týmu.
Terminologický slovník, který byl připravován v rámci řešení projektu, vychází z následujících
požadavků stanovených řešitelským týmem:
− Základní koncepce, ze které pojmy vychází, je odvozena z normy ISO 31 000:2018, tedy
z procesu managementu rizik (viz kapitola 1.1).
− Při tvorbě definic jednotlivých pojmů bude přihlédnuto ke koncovému uživateli výsledků
projektu, tj. MMP a OSVČ (důraz na jednoznačnost a názornost).
− Bude respektována současná terminologie definovaná českými právními předpisy (viz
kapitola 1.3).
− Zohledněny budou nejnovější poznatky ve vývoji terminologie ve vztahu k problematice
rizik. Klíčovými dokumenty jsou:
- ISO Guide 73:2009 - Risk management – Vocabulary
- AVEN, T. et al. (2018). Society for Risk Analysis Glossary. Council of the Society
for Risk Analysis.
- Alli, B. O. Fundamental principles of occupational health and safety. 2nd edition.
ILO: Geneva, 2008. ISBN: 978-92-2-120454-1.
- FRIEND, M. A.; KOHN, J. P. Fundamentals of occupational safety and health.
Bernan Press, 2014.
- World Health Organization. (2004). IPCS Risk Assessment Terminology. World
Health Organization.
- OECD Glossary
- US EPA Glossary
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Vybrané pojmy jsou podpořeny ilustracemi a piktogramy. Hlavním důvodem je zdůraznění
jednotlivých kroků posuzování rizik skrze jejich vizualizaci. To by mělo vést k usnadnění
přijetí a zapamatování této informace u následných uživatelů. Ilustrace budou dělány tak,
aby byly pochopitelné pro co nejširší skupinu obyvatel (různého věku, vzdělaní apod.).
Plný text OiRA slovníku je uveden Příloze 1.

2 Posuzování pracovních rizik ve světě
Nezbytné východisko pro přípravu posuzování pracovních rizik u MMP a OSVČ v ČR
představuje rozbor současného stavu poznání v této problematice ve světě. Dílčí úkol byl
proto zaměřen na analýzu současných přístupů, postupů, metod/technik a nástrojů (dále jen
nástrojů) k posuzování pracovních rizik ve světě.
Cílem této analýzy bylo získat základní přehled o v současnosti dostupných nástrojích, které
lze využít při terénních šetřeních v ČR. Smyslem analýzy nebylo získat
vyčerpávající/komplexní přehled všech existujících nástrojů pro posuzování rizik. Pro
naplnění cíle byl stanoven následující postup:
1. Tvorba databáze pro analýzu nástrojů sloužících k posuzování rizik ve vazbě na
pracovní prostředí (kapitola 2.1).
2. Literární rešerše spolu s deskripcí nástrojů pro databázi (kapitola 2.2).
3. Závěrečná sumarizace získaných poznatků (kapitola 2.3).
Výše uvedené dílčí kroky řešení odpovídají jednotlivým dílčím kapitolám (viz odkazy
v závorkách). Nástroje byly sbírány pouze v elektronické podobě. Vyhledávacím jazykem
byla čeština a angličtina.

2.1 Tvorba databáze pro analýzu nástrojů
Pro tvorbu databáze byl využit Microsoft Office Excel. Databáze obsahuje 5 základních
skupin informací (Označení nástroje, Typ nástroje, Charakteristika nástroje, URL
a Poznámky), které jsou následně podrobněji rozebrány v rámci jednotlivých polí. Struktura
a obsah polí jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 1).

Tabulka 1 Struktura databáze
Označení nástroje

Název nástroje
Název nástroje
Zpracovatel
Země
Jazyk
Sektor

Typ nástroje

Datum vydání
Označení kategorie

Originální znění
Volný překlad do češtiny
Tvůrce, vlastník, provozovatel
Dvoupísmenná zkratka dle normy ISO
3166-1
Dvoupísmenná zkratka dle normy ISO 6391
Dle klasifikace ekonomických činností dle
NACE
Rok
Vztaženo k typu kategorie:
D – Dokument
▪ D1 – pdf./ doc. Docx., atd.
▪ D2 – html, htm, xhtml, apod.
▪ D3– html, htm, xhtml, apod. s
funkčními odkazy (Website)
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Kategorie

Charakteristika
nástroje

Komplexita

Popis nástroje
Omezení nástroje

Vývoj nástroje
Popis výstupů
Stručný popis výsledků
Náročnost
na
vstupní
parametry
Podpůrná dokumentace

Zákaznická podpora

Dostupnost

Instalace programu

Uživatelské
programu/
formuláře
URL
Poznámky

rozhraní
webového

▪ D4 – ppt.
P – Program/ software
W – Webový formulář
V – Video
Výběr z možností:
Dokument
Program/ software1
Webový formulář
Video
Zaškrtávací pole:
Identifikace rizik
Analýza rizik
Hodnocení rizik
Řízení rizik
Stručný popis funkce nástroje.
V mnoha případech jsou v rámci deskripce
nástrojů
uvedeny
jejich
nedostatky,
popřípadě jiné nejistoty a neurčitosti
omezující jejich využití.
Pokud nástroj prochází vývojem, jsou
uvedeny verze.
Např. tabulka, check list, apod.
Např. Matice rizik
Popisuje, jakou úroveň znalostí a dat
nástroj vyžaduje.
V případech, kdy budou dostupné další
dokumenty, popřípadě manuály, videa
apod. Hodnotí se také jejich obsah.
Je k dispozici odkaz na zákaznickou
podporu, pokud ano, o jaký typ se jedná.
(například, pouze email, chat, mobil).
Výběr z možností:
Volně přístupný
Volně přístupný, nutná registrace
Placený přístup
Jak obtížná je instalace? Hardwarová
kompatibilita. Kompatibilita s operačními
systémy.
Je rozhraní softwaru uživatelsky přívětivé?
Jinak řešeno, rozhraní uživatele navádí,
popřípadě při chybném kroku informuje
apod.

Odkaz na zdroj nástroje.
Informace vztažené k nástroji, které jsou důležité pro jeho lepší deskripci,
ale nelze je zařadit do jednotlivých polí.

V případech, kdy informace nebyla nalezena, obsahuje příslušné pole nulu, popřípadě
informaci ve formě „nenalezeno“.

2.2 Literární rešerše spolu s deskripcí nástrojů
Samotné vyhledávání nástrojů je rozděleno následujícím způsobem:
a) Kompetentní autority v oblasti BOZP;
1

Poznámka ke kategorii: Pod pojmem program/software pro potřeby projektu je myšlena desktopová
verze (tzv. exe. soubor) nikoliv aplikace běžící na webových stránkách. Aplikace běžící na webových
stránkách, popřípadě cloudu je chápána jako webový formulář.
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b) Digitální knihovny;
c) Internetové (webové) vyhledávače.
Ad a) Webové stránky významných mezinárodních, evropských organizací působících
oblasti BOZP
V prvotní fázi jsou identifikovány významné organizace, platformy a sítě na poli BOZP (viz
tabulka 2). U těchto organizací se předpokládá, že mají na svých webový stránkách ucelené
přehledy používaných nástrojů.

Tabulka 2 Významné organizace, platformy a sítě na poli BOZP
Zkratka
Název
„Vládní“ organizace
Svět
ILO
International Labour Organization
(Mezinárodní organizace práce)
WHO
World Health Organization
(Světová zdravotnická organizace)
OECD
Organisation for Economic Co-operation
and Development
(Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj)
ISSA
International Social Security Association
(Mezinárodní
asociace
sociálního
zabezpečení)
EU
EU-OSHA
European Agency for Safety and Health at
Work
(Evropská agentura pro bezpečnost a
ochranu zdraví při práci)
HSE
Health and Safety Executive
(Britská
organizace
pro
otázky
bezpečnosti a ochrany zdraví)
USA
OSHA
Occupational
Safety
and
Health
Administration
(Správní úřad pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci)
CSB
Chemical Safety Board
(Rada pro chemickou bezpečnost)
Kanada
CCOHS
Canadian Centre for Occupational Health
and Safety
(Kanadské centrum pro BOZP)
Výzkumné organizace:
Svět
NIOSH
National Institute for Occupational Safety
and Health
(Národní institut pro BOZP)
SRA
Society for Risk Analysis
(Společnost pro analýzu rizik)
EU
IOSH
Institution of Occupational Safety and
Health
(Institut pro BOZP)
BAuA
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin

Web

http://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm
http://www.who.int/en/
http://www.oecd.org/

https://www.issa.int/en

https://osha.europa.eu/en

http://www.hse.gov.uk/

https://www.osha.gov/

http://www.csb.gov/

https://www.ccohs.ca/

https://www.cdc.gov/niosh/index.h
tm
http://www.sra.org/

https://www.iosh.co.uk/

https://www.baua.de/
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FIOH
INRS

IST

CIOP-PIB

Sítě, platformy:
Svět
INSHPO
EU
PEROSH
ETPIS
ENETOSH

ENSHPO

(Federal Institute for Occupational Safety
and Health – Federální institut pro BOZP)
Finnish Institute of Occupational Health
(Finský institut BOZP)
Santé et sécurité au travail
(National Research and Safety Institute for
the Prevention of Occupational Accidents
and Diseases – Národní výzkumný a
bezpečnostní
institut
pro
prevenci
pracovních úrazů a nemocí)
Institut universitaire romand de Santé au
Travail
(Institute for Work and Health – Institut pro
práci a zdraví)
Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy
(Central Institute for Labour Protection –
National Research Institute – Ústřední
institut pro ochranu práce - Národní
výzkumný ústav)

https://www.ttl.fi/en/
http://www.inrs.fr/

www.i-s-t.ch/en/

https://www.ciop.pl/

International Network of Safety & Health
Practitioner Organisations

http://www.inshpo.org/

Partnership for European Research in
Occupational Safety and Health
European Technology Platform
on
Industrial Safety
European
Network
Education
and
Training in Occupational Safety and
Health
European Network of Safety and Health
Professional Organisations

http://www.perosh.eu/
www.industrialsafety-tp.org/
www.enetosh.net/

www.enshpo.eu/

Při vyhledávání nástrojů na webových stránkách kompetentních autorit je „hloubka“
prohledávání nastavena na druhou úroveň (tzn. nastavení na počet kliknutí, tedy dvě).
Vyhledávány jsou pouze nástroje týkající se řešené problematiky (tzn. posouzení pracovních
rizik). V úvahu jsou brány nejen nástroje dotčených organizací, ale také ty, na které se daná
organizace (resp. její webová stránka) odkazovala.
Ad b) a Ad c) Digitální knihovny a internetové (webové) vyhledávače
Vyhledávání v případě digitálních knihoven je provedeno v databázích Web of science
a Scopus. Jako internetový vyhledávač byl zvolen Google. Vyhledávání je podmíněno
následujícími klíčovými slovy a jejich kombinacemi:
▪ Risk, Occupational Safety and Health;
▪ Assessment, Prevention, Approach, Tool, Method, Technique, Software.
Výše zmíněná klíčová slova jsou vzájemně kombinována tak, že nejprve jsou vytvářeny
obecnější kombinace směrem ke konkrétnějším. V případě nalezení článku nebo studie
věnované relevantnímu nástroji jsou následně dohledávány další informace v prohlížeči
Google zadáním konkrétního názvu nalezeného nástroje.
Vzhledem k obrovskému množství dat, které knihovny a vyhledavače nalezly, jsou
prohledávání zaměřeno pouze na 3 úrovně (tj. „tři strany“ s výčtem relevantních článků pro
každé klíčové slovo).
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2.3 Sumarizace získaných poznatků
Konkrétní vyhledané nástroje jsou uvedeny v samostatné příloze 2. Celkově bylo nalezeno
60 nástrojů pro posouzení rizik ve vazbě na pracovní prostředí. Největší procentuální
zastoupení v rámci databáze mají nástroje zařazené do kategorie dokument, cca 65 %,
z toho cca 79 % jsou dokumenty ve formátu pdf. Na druhém místě jsou webové formuláře
s cca 23 %, dále pak programy (cca 11 %).
Ve většině případů (50 nástrojů) je přístup k nástroji bez nutnosti registrace, popřípadě
placení. U programů je nadpoloviční většina s placeným přístupem (cca 57 %), naopak
v případě webových formulářů je jich pouze 7 % placených. Tato situace je obdobná také
u dokumentů, kde je jich 95 % volně dostupných.
V rámci analýzy nástrojů ve světě bylo z prohledávání vypozorováno, že pokud se jednalo
o ucelenější program, popřípadě webový formulář nabízející více funkcí a možností
spravování svého účtu, popřípadě úpravy prostředí, byl vždy s placeným přístupem.
Nejvíce dostupných materiálů bylo nalezeno ve Velké Británii (cca 32 % z celkového počtu)
a ve Spojených státech amerických (cca 27 %). Tato skutečnost je zřejmě dána tím, že se ve
Velké Británii a Spojených státech Amerických nacházejí velké výzkumné/vládní organizace.
V případě Spojených států americký se jedná převážně o organizace OSHA, NIOSH a Velké
Británie organizace HSE.
V případě cca 35 % nástrojů byly zahrnuty všechny části posouzení rizika spolu
s problematikou řízení rizik. Přibližně 16 % obsahovalo pouze problematiku řízení rizik,
nikoliv způsob posouzení rizik. To bylo mimo jiné zapříčiněno zařazením záznamů, které sice
zmiňovali, že je nutné provést hodnocení rizik, ale nespecifikovali, jakým způsobem.
V rámci analýzy nástrojů se u většiny nástrojů nepodařilo zjistit, na jakém přístupu jsou
postaveny (např. zda vycházejí z normy ISO 31000). Ve většině případu byly nástroje
indexové s využitím check listů (otevřené otázky). Nejčastějším způsobem hodnocení rizik
bylo za pomocí matice rizik (pravděpodobnost vs. následek). Kvantitativní nástroje
využívající složitější posouzení např. Bayesovské sítě, popřípadě Petriho síť nebyly
nalezeny. Ve většině případů se jednalo o jednoduché nástroje.
Ve větší polovině nástrojů nebyl určen konktrétně sektor (cca 39 nástrojů). Příklady dobré
praxe pro konkrétní odvětví byly nejčastěji nalezeny na stránkách HSE, ILO a OSHA.
Do databáze nebyly zahrnuty legislativní předpisy, protože organizace ILO má databázi
LEGOSH (ILO, 2017), která tyto informace ve vztahu k jednotlivým zemím obsahuje.
Zároveň v rámci analýzy nástrojů nebyly zahrnuty konkrétní metody/techniky posuzování
rizik, jako jsou např.:
− Analýza pomocí kontrolního seznamu – CLA (Checklist analysis) - analýza kontrolním
Seznamem;
− ETA (Event tree analysis) - analýza stromu událostí;
− FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) - analýza možných vad a jejich následků;
− FMECA (Failure Mode, Effects and Critically Analysis) - analýza možných vad a jejich
kritických následků;
− FTA (Fault Tree Analysis) - analýza stromu poruchových stavů;
− HAZOP (Hazard and Operability Study) - riziková a operační analýza;
− SA (Safety Audit) - bezpečnostní audit;
− W-I (What-if Analysis) - Co když, analýza.
Metody posuzování rizik jsou přehledně popsány v normě ČSN EN 31010.
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3 Přístupy subjektů k posuzování pracovních rizik v ČR
Pro získání první představy o současném stavu řešení problematiky u českých MMP
a OSVČ (subjektů) byl proveden vstupní (pilotní) sběr a analýza dostupných informací
o přístupech, postupech, metodách/technikách a nástrojích posuzování pracovních rizik mezi
vybranými českými podniky a OSVČ, se kterými je navázána úzká osobní spolupráce.
Výstupy z tohoto úkolu byly dále použity pro přípravu sociologického průzkumu mezi
dotčenými subjekty na téma “Posuzování pracovních rizik v ČR“.

3.1 Výběr subjektů
Zadáním projektu byl výběr subjektů omezen na mikropodniky (tj. podniky, které
zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy
nepřesahuje 2 miliony EUR), malé podniky (tj. podniky, které zaměstnávají méně než 50
osob a jejich roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR)
a OSVČ se sídlem/ místem působnosti v ČR.
Výběr subjektů byl směřován především do oblastí Moravskoslezského kraje a Olomouckého
kraje (dáno místní působností odborných řešitelů projektu). Pro srovnání přístupů napříč
regiony byl proveden výběr vzorku podniků hlavního města Prahy, Jihomoravského kraje,
Zlínského kraje a Karlovarského kraje.
Podniky a OSVČ vybrané pro další analýzu byly subjekty, se kterými má řešitelský tým
osobní zkušenosti skrze kontrolní činnost inspekce práce nebo činnosti při zajišťování BOZP
přímo nebo zprostředkovaně přes specializované společnosti zabývající se poskytováním
služeb v BOZP. Pozornost byla zaměřena na subjekty, u kterých byl předpoklad ochoty
sdělovat informace, a případně i poskytnout interní dokumentaci týkající se řešené
problematiky. Kontakty na subjekty vycházejí ze soukromých databází řešitelů projektu, popř.
spolupracujících osob, a nelze je poskytnout třetím stranám (tzn., kontakty nebudou
zveřejněny).

3.2 Postup řešení a metody práce
Cílem tohoto dílčího úkolu bylo provést vstupní (pilotní) sběr a analýzu dostupných informací
o přístupech, postupech, metodách/technikách a nástrojích posuzování pracovních rizik mezi
vybranými českými podniky a OSVČ.
Pozornost byla zaměřena zejména na následující informace:
− Charakteristika OSVČ/podniku: název OSVČ/podniku; odvětví ekonomické činnosti, ve
kterém působí; kontakt na odpovědné osoby.
− Přístup k posouzení rizik / Postup posouzení rizik: Vychází z nějakého strategického
dokumentu? (např. ČSN ISO 31 000; Návod pro hodnocení rizik při práci zpracovaný
Evropskou Komisí; apod.); Stručný popis přístupu/postup, příp. odkaz na
strategický/interní dokument.
− Metody/techniky posuzování rizik: jaké metody používají/ze kterých metod jejich metoda
vychází? (např. Check list, rozhovor, dotazník, FMEA apod. – přehled metod viz ČSN EN
31 010; Bodová metoda ROVS; Bodová metoda VÚBP; apod.); Název metody;
Zpracovatel metody; Stručný popis metody, popř. odkaz na veřejně dostupný dokument,
ve které je metoda popsána; Další relevantní informace (např. omezení metody).
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−

−

−
−
−
−
−

Nástroje posuzování rizik: jaké nástroje (SW, online aplikace apod.) používají pro
posouzení rizik? (např. SW ROVS, SW RISCON, SW na míru, OiRA apod.); Název
nástroje; Zpracovatel nástroje; Stručný popis nástroje; Výstup z nástroje; Další relevantní
informace.
Potřebné informace byly získány na základě osobních a telefonických rozhovorů
s kontaktními osobami (tj. OSVČ, statutární zástupci podniků, technici BOZP, osoby
odborně způsobilé v prevenci rizik, popř. další osoby pověřené zaměstnavatelem
provádět úkoly v oblasti managementu pracovních rizik) a analýzy poskytnutých interních
dokumentů (např. směrnice o provádění posuzování a ošetřování pracovních rizik, vlastní
registr rizik a opatření apod.).
Zjištěné obecné informace o podnicích a OSVČ byly porovnány s údaji z následujících
veřejných databází:
Registr živnostenského podnikání pod Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Oficiální server českého soudnictví.
Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) pod Ministerstvem financí ČR.
Portál veřejné správy e-goverment.

3.3 Výstup z řešení úkolu
V příloze 3 Přístupy ČR (tabulka MS Excel) jsou strukturovaně uvedena shromážděná data
o vybraných podnicích a jejich přístupech a metodách k posuzování rizik.
Celkem bylo do databáze zahrnuto 56 subjektů, z toho:
− 20 OSVČ;
− 15 mikropodniků;
− 21 malých podniků.
Podniky zahrnuté do sběru dat o posuzování rizik mají sídlo podnikaní v následujících
krajích:
− Moravskoslezský kraj: 33 subjektů;
− Olomoucký kraj: 15 subjektů;
− Jihomoravský kraj: 2 subjekty;
− Zlínský kraj: 3 subjekty;
− Karlovarský kraj: 1 subjekt;
− Hlavní město Praha: 1 subjekt.

3.4 Sumarizace získaných poznatků
Shromážděná data a zjištěné skutečnosti odpovídají předpokládanému stavu, ze kterého
vychází potřebnost projektu OiRA.
OSVČ, až na výjimky, prakticky neprovádí žádné posuzování rizik vyplývajících z jejich
činnosti, přesto že jim tuto povinnost ukládá § 102 odst. 1, 2, 3, 4 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 12, 13 zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Pokud OSVČ nějakou
dokumentaci o vyhodnocení rizik vedou, děje se tak zpravidla z impulsu jejich objednatelů,
kteří jim pro zkvalitnění služeb zajišťují odborná školení BOZP a většinou jim i poskytují
obecné vzory základní dokumentace BOZP, včetně té o posouzení rizik. Takové
dokumentace jsou však formální, nekonkrétní a neobsahují vhodná opatření
k odstranění/minimalizaci rizik.
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U mikropodniků a malých podniků je stav výrazně lepší. Odvíjí se však od toho, zda podniky
spolupracují s profesionálem BOZP (osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, technikem
BOZP apod.), nebo si úkoly v prevenci rizik zajišťují samy.
S ohledem na nejasné formulace prevence rizik v zákoníku práce a s ohledem na prakticky
nulový výklad věcně příslušných orgánů a odborné veřejnosti, panuje u MMP v České
republice nepochopení základní myšlenky prevence rizik. Podniky pak prevenci rizik považují
za „nutné zlo“ a mnohdy obsáhlé a nekonkrétní almanachy dokumentace posouzení rizik
vedou čistě jen z povinnosti, kterou jim ukládá zákon bez ohledu na jejich praktický význam.
V České republice nepanuje jednoznačný výklad prevence rizik ve smyslu zákoníku práce,
a to ani mezi orgány inspekce práce v jednotlivých krajích, mezi příslušnými krajskými soudy
ani mezi odborníky v BOZP, kteří mnohdy rozdílně vykládají ustanovení § 102 odst. 3 a 4
zákoníku práce. Jedná se zejména o výklad „soustavnosti vyhledávání rizik“, vedení
„dokumentace o rizicích“ a rozdílem mezi „odstraněním rizik“ a „snížením rizika“. Problém
veřejnosti, včetně té odborné způsobuje i nepochopení termínu „opatření“ v prevenci rizik.
Metody, které se plošně dostaly do povědomí českých podniků, jsou především metody
semikvantitativní bodové, které však právě s ohledem na ryze formální vedení agendy
posuzování rizik napomáhají ještě další obecnosti. Jejich provedení je silně subjektivní,
zejména v přípravě, kdy nastavené numerické klasifikační stupně jsou kvalitativní a bez
podkladu reálného stavu v podniku (např. úrazovosti, relevantních zdrojů rizik, úrovni údržby,
fluktuace zaměstnanců, poruchovosti strojů, provozních ztrát, následků úrazů, existenci
skoronehod apod.).

4 Webová platforma a nástroje OiRA
Cílem tohoto dílčího úkolu bylo provést detailní analýzu dostupných informací o webové
platformě a nástrojích OiRA.
Informace byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů. Výstupem úkolu je zodpovězení
základních otázek (viz níže), podle kterých budou následně nastaveny základní principy
a východiska posuzování pracovních rizik u českých MMP a OSVČ.
Co je to OiRA?
OiRA je webová platforma, která nabízí snadno použitelné a bezplatné nástroje k procesu
posouzení rizik2 pro malé podniky a mikropodniky. Od počáteční identifikace rizika přes jeho
analýzu a hodnocení až po provedení preventivního opatření a následného monitorování
a dokumentování. Je dostupná na webu http://www.oiraproject.eu/. (EU-OSHA, 2018b)
Zkratka OiRA vychází z anglického názvu „Online Interactive Risk Assessment“, to v češtině
znamená „on-line“ interaktivní hodnocení rizik. Vývoj a údržbu webové platformy, která byla
vyvinuta v roce 2009 a používá se od roku 2010, zajišťuje Evropská agentura pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). OiRA je založena na základě
nizozemského nástroje pro hodnocení rizik, který je znám pod názvem RI&E. (EU-OSHA,
2018b)

2

Na českých stránkách OiRA je používán termín „hodnocení rizik“. Ve zprávě je však používán termín
posouzení rizik – z angl. risk assessment (viz překlad uvedený v ČSN ISO 31000).
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K čemu OiRA slouží?
Webová platforma a nástroje OiRA usnadňují MMP v Evropě zavést nebo vylepšit proces
posouzení rizik. Pomocí nástrojů z webové platformy OiRA se mohou podniky stát
konkurenceschopnějšími, například tím, že sníží náklady, které jsou důsledkem nemocí
z povolání, a že minimalizují rizika úrazů. Také jim mohou pomoci zlepšit celkové pracovní
podmínky. (EU-OSHA, 2018b)
Pro koho je OiRA určena?
OiRA je určena pro MMP, které nemají potřebné informace a znalosti v oblasti BOZP. Díky
nástrojům z webové platformy OiRA jsou zaměstnavatelé schopni provádět proces
posouzení rizik a tím snížit negativní dopady vykonávané práce na jejich zaměstnance. (EUOSHA, 2018b)
Na jakém principu je OiRA postavena? / Z čeho vychází?
OiRA je postavena na základě nizozemského nástroje pro hodnocení rizik Risk Inventory
and Evaluation známý jako RI&E. Prvotní postup posuzování rizik RI&E v Nizozemsku
spočíval v jednoduchém dokumentu obsahujícím seznam obecných otázek v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví, na které měl zaměstnavatel odpovědět. Bohužel pro
zaměstnavatele bylo obtížné se s otázkami ztotožnit a přiměřeně je vyplnit, protože otázky
byly příliš obecné a netýkaly se konkrétního odvětví. (EU-OSHA, 2017)
Po přechodu na internet se díky spolupráci organizace MKB-Nederland a vlády vyvinul první
obecný digitální nástroj, který je přístupný od roku 2004. Dalším krokem byl vývoj nástroje
pro konkrétní odvětví a do dnešní doby bylo vypracováno více než 172 různých individuálně
přizpůsobených digitálních nástrojů pro posuzování rizik. Přístup ke všem nástrojům
umožňuje internetová stránka www.rie.nl. (EU-OSHA, 2017)
V případě nástroje RI&E, je každý podnikatel, který někoho zaměstnává a dodržuje Zákon
o pracovních podmínkách v Nizozemsku, povinen od 1. ledna 1994 provést posouzení rizik
a jejich následné ošetření tzv. RI&E (Risk Assessment & Evaluation). Inspektorát SZW
(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dohlíží na dodržování tohoto zákona.
(RI&E, 2018)
Každý nizozemský zaměstnavatel má možnost si vytvořit své vlastní posouzení rizik, pokud
má dostatečné znalosti, nebo může využít online nástroje RI&E. Hodnocení a následné
ošetření rizik se provádí v 5 krocích:
1. krok: vytvoření seznamu rizik tzv. Inventory, která jsou rozdělena do tří skupin –
fyzická/ergonomická rizika, psychosociální rizika a bezpečnostní/environmentální
rizika.
2. krok: hodnocení a následné seřazení zjištěných rizik tzv. Assessment, které stanoví
prioritu rizik při tvorbě akčního plánu.
3. krok: vytvoření akčního plánu, ve kterém se stanoví vhodná opatření pro snížení míry
rizika nebo jeho odstranění.
4. krok: celková kontrola provedeného hodnocení a ošetření rizik „certifikovaným
specialistou BOZP“. V tomto procesu existují výjimky.
5. Po překontrolování RI&E „certifikovaným specialistou BOZP“ se začíná plnit akční
plán.
Internetové nástroje na webové stránce www.rie.nl/rie-instrumenten slouží k vypracování
prvních 3 kroků. (RI&E, 2018)
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Jaký přístup k posouzení rizik OiRA využívá?
Posouzení rizik pomocí nástroje OiRA se skládá z následujících pěti kroků:
− Příprava – zahrnuje soubor několika jednoduchých otázek, pomocí kterých si můžou
podniky posouzení rizik do určité míry upravit.
− Identifikace – tato část zahrnuje identifikaci skutečností, které mohou mít škodlivý vliv
včetně identifikaci osob, které mohou být riziku vystaveny.
− Hodnocení – Během této fáze se u identifikovaných rizik stanoví priorita, která později
určuje pořadí ošetření rizik.
− Akční plán – Nástroj poté pomůže vygenerovat akční plán a rozhodnout, jak odstranit
nebo kontrolovat rizika.
− Zpráva – Nakonec nástroj vygeneruje zprávu, kterou lze vytisknout nebo stáhnout.
Zpráva umožňuje zdokumentovat výsledky procesu hodnocení rizik a slouží jako
doklad, který se předloží orgánům dohledu. (VÚBP, 2018)
Jakou metodu posouzení rizik OiRA využívá?
Nástroje OiRA využívají pro posouzení rizika nejčastěji tzv. Kinney metodu. Pomocí této
metody se vyhodnocují rizika ve třech kritériích – pravděpodobnost ohrožení, čas působení
ohrožení a závažnost škody (viz Obrázek 2). Každému kritériu je na základě zvolené
odpovědi přiděleno číslo z bodové stupnice, které určuje závažnost jednotlivých nebezpečí
a ohrožení. Z těchto čísel je následně vypočítána výsledná míra rizika. (EU-OSHA, 2015)

Obrázek 2 Kinney metoda
Dalším způsobem posouzení rizik je odhadnutí míry rizika uživatelem. Uživatel si při zjištění
rizika může zvolit jakou míru závažnosti z možností nízká, střední, vysoká danému riziku
přiřadí. Poslední možností určení míry rizika je od samotného vývojáře nástroje. Během
vytváření nástroje se všem případným rizikům nastaví míra rizika, která již nelze koncovým
uživatelem upravit. (EU-OSHA, 2015)
Jaký výstup nástroje OiRA umožňují?
Výsledkem nástroje OiRA je dokument obsahující výsledky posouzení rizik (tzv. Zpráva
OiRA), který je možné si stáhnout, upravit a vytisknout. Zprávu OiRA lze použít jako základní
informační zdroj pro dotčené osoby i jako doklad, který se předloží příslušným národním
kontrolním orgánům. Dále lze dokument použít při následném hodnocení k zjištění, zda byla
zavedena účinná opatření a pro účely přezkumu v případě, že dojde ke změně situace. (EUOSHA, 2018a)
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Dalším dokumentem, který lze v rámci posouzení rizik OiRA vytvořit, je tzv. Akční plán. Akční
plán obsahuje identifikovaná a vyhodnocená rizika a zaměřuje se na preventivní opatření,
která je potřeba přijmout pro snížení priority rizika. Odpovídá také na otázky, jaké úkoly je
třeba splnit, kdo a do kdy je má splnit, umožňuje uvést rozpočet atd. Tento dokument může
sloužit jako základ pro předávání informací dotčeným osobám a při sledování, zda jsou
preventivní opatření zavedená a funkční. (EU-OSHA, 2018a)
Kdo zpracovává nástroje OiRA?
Nástroje zpracovává a aktualizuje komunita OiRA. Komunita OiRA je tvořena sociálními
partnery z různých odvětví činností na úrovni EU a členských států. Jedná se konkrétně
o organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, orgány EU, ministerstva, inspektoráty práce,
instituty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z různých členských států. (EU-OSHA,
2018a)
Pro která odvětví jsou nástroje OiRA k dispozici?
Základním předpokladem je, že nástroje OiRA budou k dispozici pro většinu hospodářských
sektorů. Z primárního sektoru, který zahrnuje získávání surovin a produktů z přírody
a obdělávání půdy se jedná například o lesnictví, zemědělství, těžbu a úpravu uhlí a rud
a dobývání nekovových surovin. Sektor sekundární, který zahrnuje zpracovávání produktů
z primárního sektoru a výrobu hmotných statků např. řeznictví, zpracování dřeva a výroba
výrobků ze dřeva, výroba chemických výrobků, pekařství. Ze sektoru terciálního, který
zahrnuje oblast služeb pro obyvatele například kurýrní služby; letecká, silniční a vodní
doprava; hotely, restaurace a stravování. A sektor kvartální, který zahrnuje oblast vzdělání,
výchovy, vědy a výzkumu, je to např. autoškola, vzdělávací zařízení. (Ekonomika,
management, 2018)
Přehled všech dostupných nástrojů OiRA je uveden v Příloze 4.
Proč používat nástroje OiRA?
Zaměstnavatel je podle zákoníku práce (§101, odst. 1) povinen zajistit bezpečnost a ochranu
zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví,
která se týkají výkonu práce. Také je povinen podle ZP §102, odst. 3 soustavně vyhledávat
nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich
příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření
k jejich odstranění, popř. snížení na přijatelnou úroveň. Projekt OiRA byl vyvinut, aby pomohl
malým podnikům a mikropodnikům splnit tyto povinnosti. (ÚŘAD VLÁDY ČR, 2006)

5 Prioritní ekonomická odvětví ČR
Dílčí úkol byl zaměřen na identifikaci prioritních ekonomických odvětví/činností pro které
budou nástroje OiRA vyvíjeny.

5.1 Vysvětlení výchozích pojmů
Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků, které
zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo jejichž
bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR.
Malý podnik je vymezen jako podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční
obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 mil. EUR.
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Mikropodnik je vymezen jako podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční
obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 mil. EUR.
Podnikatelskou činnost vykonávalo v roce 2017 v ČR (dle ČSÚ) celkem 1 150 302
právnických a fyzických osob s počtem zaměstnanců 0-249, fyzických osob s počtem
zaměstnanců 0-249 bylo 876 957 a právnických osob s počtem zaměstnanců 0-249 bylo 273
345. Podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů
v roce 2017 byl 99,8 %. Podíl zaměstnanců malých a středních podniků na celkovém počtu
zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce 2017 činil 57,9 %. (MPO, 2017)
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je termín používaný v českých zákonech pro
takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné
činnosti. Typicky je OSVČ například živnostník, samostatný zemědělec, samostatně
výdělečný umělec, soudní znalec a podobně.
Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, považuje osoba, která
− vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo
− spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze na ni rozdělovat
příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení,
zajištění a udržení,
− ukončila povinnou školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku.
Podle údajů ČSSZ vykonávalo k 31. prosinci 2017 samostatnou výdělečnou činnost v ČR
991 444 osob a bylo evidováno celkem 3 660 644 živnostenských oprávnění, Podíl OSVČ
vykonávajících hlavní činnost na celkovém počtu OSVČ činil 58,7 % a podíl OSVČ
vykonávajících vedlejší činnost na celkovém počtu OSVČ činil tedy 41,3 %. Od roku 2012
přibývá počet OSVČ, kteří vykonávají vedlejší činnost. (MPO, 2017)
Ekonomická odvětví jsou definována dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE.
NACE je akronym pro statistickou klasifikaci ekonomických činností, kterou používá
Evropská unie od roku 1970. NACE vytváří rámec pro statistická data o činnostech v mnoha
ekonomických oblastech (např. ve výrobě, zaměstnanosti, národních účtech). Statistiky,
které vzniknou za použití klasifikace NACE, lze srovnávat v celé Evropské unii. S nižší mírou
podrobnosti (na vyšších úrovních) je možné srovnání i se světovými statistikami. Používání
NACE je povinné pro všechny členské státy Evropské Unie.

5.2 Kritéria prioritizace
Základním ukazatelem „prioritizace“ ekonomických odvětví/činností, stanoveným zadáním
projektu, je pracovní úrazovost za posledních 5 let. V rámci řešení projektu byla navržena
další kritéria prioritizace:
1. Přispění oborů k národnímu hospodářství/produkci;
2. Počet ekonomických subjektů v oborech;
3. Počet zaměstnanců a živnostníků v oborech;
4. Počet nemocensky pojištěných zaměstnanců;
Navržená kritéria jsou blíže rozebrána v následujících kapitolách.
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5.3 Přispění oborů k národnímu hospodářství/produkci
Celkově se na tvorbě HDP ČR nejvíce podílí sektor Služeb (téměř 60 %), následuje sektor
Průmyslu (32 %) a Obchod a doprava (18 %)3. Viz Obrazové rozdělení HDP podle sektorů
znázorněné na obrázku 3.

Obrázek 3 HDP podle sektorů (podíl odvětví v %, 2016, zdroj: ČSÚ, MPO
Dle klasifikace CZ-NACE (bez ohledu na velikost podniku) největší část produkce
vyprodukuje C Zpracovatelský průmysl, F Stavebnictví, G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motor. Vozidel, H Doprava a skladování a L Činnosti v oblasti
nemovitostí (viz tabulka 3).
Výše uvedené údaje se vztahují na všechny podniky v ČR (tj. bez ohledu na velikost podniku
vyjádřenou počtem zaměstnanců či roční obrat). Z veřejně dostupných statistik nebylo
možné vyselektovat data pouze pro MMP.
Tabulka 3 Produkce podle odvětví CZ-NACE (2010), zdroj: ČSÚ
Celkem

2 848 672

v tom
A
B-E
Zeměděls Průmysl
tví,
celkem
lesnictví,
rybářství

128 513

F
G
Stavebnic Velkoobc
tví
hod a
maloobch
od;
opravy a
údržba
motorovýc
h vozidel
337 971 326 278 648 221

H
Doprava a
skladován
í

I
Ubytování
,
stravování
a
pohostins
tví

J
Informační
a
komunika
ční
činnosti

K
Peněžnict
ví a
pojišťovni
ctví

L
Činnosti v
oblasti
nemovitos
tí

M
Profesní,
vědecké a
technické
činnosti

N
Administr
ativní a
podpůrné
činnosti

71 120

150 191

62 804

54 928

167 412

375 223

54 000

O Veřejná P
správa a Vzděláván
obrana;
í
povinné
sociální
zabezpeč
ení

15 716

47 309

Q
Zdravotní
a sociální
péče

33 767

R
S Ostatní
Kulturní, činnosti
zábavní a
rekreační
činnosti

70 460

228 460

T Činnosti
domácno
stí jako
zaměstna
vatelů

.

U
X
Činnosti nezjištěno
exteritoriá
lních
organizací
a orgánů

60

76 239

Dynamika růstu odvětví (MPO, 2018)
V návaznosti na nenalezení konkrétních dat pro MMP, lze vycházet pouze s obecných
statistik. Tahounem průmyslové výroby je tradičně zpracovatelský průmysl (CZ NACE C).
Rozhodujícím odvětvím nejen zpracovatelského, ale i celého průmyslu je výroba
3

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný
statek (výrobek).
Průmysl je to segment ekonomiky, který se zabývá úpravou a zpracováním surovin a polotovarů, zvláště
v továrnách.
Obchod neboli nákup a prodej je lidská činnost, která spočívá ve směňování zboží nebo služeb za peníze.
Doprava je účelný a zamýšlený pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách. Produktem dopravy je
přeprava.
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motorových vozidel, přívěsů a návěsů (CZ-NACE 29). Výroba počítačů, elektronických
a optických přístrojů (CZ-NACE 26) se řadí mezi další nejvýznamnější odvětví
zpracovatelského průmyslu4.
V posledních letech nejvíce roste produkce v odvětvích výroby základních
farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (CZ-NACE 21; +14,6 %)
a výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů (CZ-NACE 26; +13,3 %).
Stavební produkce v posledních letech také roste (CZ-NACE F; meziroční růst na 11,9 %),
tahounem je především pozemní stavitelství a inženýrské stavitelství.
Svou výkonnost zvyšuje také odvětví služeb (CZ-NACE I-U)5 .

5.4 Počet ekonomických subjektů v oborech
Ekonomické subjekty podle CZ-NACE
Nejvíce podnikatelských subjektů bez ohledu na velikost (viz Tabulka 4) bylo v roce 2017
registrováno v kategoriích G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel – téměř 650tis., M Profesní, vědecké a technické činnosti – 375tis., B-E
Průmysl celkem – téměř 338tis. a F Stavebnictví – 326tisíc subjektů.
Tabulka 4 Počet ekonomických subjektů podle CZ-NACE (2017), zdroj: ČSÚ
Celkem

2 848 672

v tom
A
B-E
Zeměděls Průmysl
tví,
celkem
lesnictví,
rybářství

128 513

F
G
Stavebnic Velkoobc
tví
hod a
maloobch
od;
opravy a
údržba
motorovýc
h vozidel
337 971 326 278 648 221

H
Doprava a
skladován
í

I
Ubytování
,
stravování
a
pohostins
tví

J
Informační
a
komunika
ční
činnosti

K
Peněžnict
ví a
pojišťovni
ctví

L
Činnosti v
oblasti
nemovitos
tí

M
Profesní,
vědecké a
technické
činnosti

N
Administr
ativní a
podpůrné
činnosti

71 120

150 191

62 804

54 928

167 412

375 223

54 000

O Veřejná P
správa a Vzděláván
obrana;
í
povinné
sociální
zabezpeč
ení

15 716

47 309

Q
Zdravotní
a sociální
péče

33 767

R
S Ostatní
Kulturní, činnosti
zábavní a
rekreační
činnosti

70 460

228 460

T Činnosti
domácno
stí jako
zaměstna
vatelů

.

X
U
Činnosti nezjištěno
exteritoriá
lních
organizací
a orgánů

60

76 239

V kategorii MSP je zastoupení v jednotlivých kategoriích velice podobné. Pro kategorii MMP
se nepodařilo data dohledat. V roce 2010 evidováno nejvíce subjektů v kategorii G
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, dále v C –
Zpracovatelském průmyslu a F-stavebnictví (viz Tabulka 5).
Tabulka 5 Počet ekonomických subjektů v sektoru MSP podle CZ-NACE (2010) zdroj: ČSÚ

5.5 Počet zaměstnanců a živnostníků v oborech
Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců jsou znázorněny v následující tabulce 6.

4

Seznam CZ-NACE dostupný zde: http://www.nace.cz/
Stavebnictví je hospodářský obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba, modernizace, rekonstrukce
a demolice stavebních objektů.
Sektor služeb zahrnuje všechna odvětví lidské činnosti, jejichž podstatou je poskytování služeb, tedy
poskytování práce, znalostí, finančních prostředků, infrastruktury, výrobků nebo jejich vzájemná kombinace.
5
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Tabulka 6 Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců (2017), zdroj: ČSÚ
Počty
zaměstna Celkem
nců
2017

v tom

bez
1000 a
neuveden
zaměstna 1 - 5
6-9
10 - 19
20 - 24
25 - 49
50 - 99
100 - 199 200 - 249 250 - 499 500 - 999
o
více
nců
1 475 207 310 197 879 113 199 883
28 679
25 572
5 781
12 216
7 380
3 382
634
1 307
646
417

V ČR ve vztahu k celkovému počtu, převládají ekonomické subjekty bez zaměstnanců –
téměř 900tis., poté je největší skupina s 1-5 zaměstnanci – téměř 200tis. subjektů a subjekty
s 6-9 zaměstnanců – téměř 29tis. zaměstnanců.

5.6 Počet nemocensky pojištěných zaměstnanců
Nejvíce nemocensky pojištěných (a zároveň zaměstnanců) je ve firmách nad 500
zaměstnanců a s 1-49 zaměstnanci (mikro a malé podniky). Počet nemocensky pojištěných
OSVČ se pohybuje okolo 90tis. (viz Tabulka 7).
Podle sektorů CZ-NACE je nejvíce pojištěných ve zpracovatelském průmyslu a dále
v kategoriích Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
a Zdravotní a sociální péče.
Tabulka 7 Počet nemocensky pojištěných v ČR (2017), zdroj: ČSÚ
Počet
ekonom.
subjektů

Průměrný
počet
nemocensky
pojištěných

Celkem
podle velikosti podniku

402 524

4 671 825

Počet
pracovně
z toho
právních
ženy
mladiství pojistných ženy
vztahů
2
301
3 029
786
11 049
6 160 064 232

OSVČ

104 006

89 673

35 431

1–49 zaměstnanců

285 166

1 482 261

713 928 1 152

50–99 zaměstnanců

7 161

493 130

256 725 780

100–249 zaměstnanců

3 895

589 289

280 065 1 396

250–499 zaměstnanců

1 265

441 347

202 868 1 129

500 a více zaměstnanců
podle sekcí CZ-NACE
A – Zemědělství, lesnictví
a rybářství
B – Těžba a dobývání

1 031

1 576 124

812 768 6 586

44
035
950
1 956 876 268
339
655 373
084
366
779 017
607
265
576 812
625
1 063
2 084 897 613

15 357
238

110 822
25 539

36 577
3 532

139 812
30 317

53 706

1 232 014

470 884 2 314

47
533
3 924
588
1 538 183 088

1 332

34 757

9 465

25

40 844

2 941

57 436

14 495

76

70 758

46 172

233 008

40 480

178

292 144

C – Zpracovatelský průmysl
D – Výroba a rozvod
elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu
E – Zásobování vodou;
činnosti související
s odpadními vodami, odpady
a sanacemi
F – Stavebnictví

z toho

4

183
7

107 089

11
958

17
676
50
878

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA

G – Velkoobchod a
maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel

484
396
121
387
128
329
57
417
76
006
42
625
144
419
224
032

90 363

627 907

351 474 2 810

850 704

15 690

297 796

90 602

477

395 903

25 010

142 845

87 203

1 433

210 182

8 633

130 507

45 237

62

161 563

5 017

95 811

61 721

31

117 841

19 476

71 292

33 326

58

90 929

45 331

221 090

111 362 136

286 514

9 592

280 163

126 131 2 433

527 222

6 220

269 284

178 885 118

315 034

12 751

351 570

270 254 56

476 212

Q – Zdravotní a sociální péče 21 856
R – Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
5 534

356 536

287 060 256

442 078

66 401

38 576

320

85 896

S – Ostatní činnosti
U – Činnosti exteritoriálních
organizací a orgánů

17 291

66 994

44 481

75

87 864

205
659
365
789
349
965
49
949
59
156

14

55

41

-

64

46

H – Doprava a skladování
I – Ubytování, stravování
a 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

V sektoru MSP bylo v roce 2010 nejvíce zaměstnanců evidováno v sektorech C
Zpracovatelský průmysl, G Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových
vozidel a F Stavebnictví, viz Tabulka 8.
Tabulka 8 Počet zaměstnaných osob v sektoru MSP dle CZ-NACE (2010), zdroj: ČSÚ
B
celkem
Průměrný
počet subjektů 1 065
MSP
815
860
Průměrný
počet
zaměstnaných
osob
(tis.osob)
2 593 6

C

D

E

F

G

H

I

J

L–S

168 336

2 932

6 109

167 399

232 148

39 244

59 127

35 817

353 843

708

14

31

358

541

134

148

74

579

5.7 Počet živností dle oborů v ČR
Nejvíce živností bylo v roce 2018 (viz Tabulka 9) evidováno v kategoriích volné živnosti6 –
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona6 – přes 2
6

Tzv. volná živnost, živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování není vyžadováno
prokázání odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí
být splněny pouze všeobecné podmínky provozování živnosti. Seznam činností dostupný např. zde:
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/priloha4.aspx
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mil. živností, dále v oboru Hostinské činnosti (210tis.), Výroba a úprava kvasného lihu,
konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů a prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin (129tis.), Zednictví (122 tis.) a Silniční motorová doprava –
nákladní (112 tis.).
Tabulka 9 Počet živností v ČR (2018)
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2 140 143

Hostinská činnost
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických
nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů
získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Zednictví
Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob
včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

210 177

Zámečnictví, nástrojářství

90 215

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
telekomunikačních zařízení

129 069
121 860

112 109
82 801

a
64 170

Truhlářství, podlahářství

62 133

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

59 532

Opravy silničních vozidel

54 579

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

53 407

Vodoinstalatérství, topenářství

43 331

Masérské, rekondiční a regenerační služby

40 970

Projektová činnost ve výstavbě

39 079

Holičství, kadeřnictví

36 245

Malířství, lakýrnictví, natěračství

35 804

Pokrývačství, tesařství

32 390

Klempířství a oprava karoserií

29 757

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti

26 635

Pedikúra, manikúra

26 362

Kosmetické služby

21 908

Obráběčství

19 018

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

13 321

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

12 827

Pekařství, cukrářství

10 685

5.8 Identifikace prioritních ekonomických činností v Evropě
Pro doplnění zjištěných poznatků v ČR, byla provedena literární rešerše dokumentů,
zaměřených na identifikaci prioritních ekonomických činností v Evropě. Vyhledávání
informací bylo podmíněno následujícími kritérii:
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Zaměření na mikropodniky (do 10 zaměstnanců), malé podniky (do 50 zaměstnanců)
a osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“).
Dokument definuje nebo odkazuje na metodiku/postup zjištění uvedených informací.
Zohledňuje alespoň jedno z následujících kritérií prioritizace:
o Přispění oborů k národnímu hospodářství;
o Přispění oborů k národnímu hospodářství;
o Počet ekonomických subjektů v jednotlivých oborech;
o Počet zaměstnanců a živnostníků v jednotlivých oborech;
o Počet pracovních úrazů a nemocí z povolání v jednotlivých oborech.

Informace byly vyhledávány na stránkách významných mezinárodních a evropských
organizací působících oblasti v BOZP, tj. EU-OSHA; HSE; Evropská komise – EUROSTAT;
ILO-ILOSTAT; IOSH; BAuA; FIOH; INRS; IST; CIOP-PIB
Níže jsou prezentovány klíčové dokumenty a získané poznatky ve vztahu k prioritizaci
ekonomických odvětví/činností v Evropě.
EU-OSHA, Evropská komise (Muller, 2016):
Výroční zpráva EU ve vztahu k malým a středním podnikům 2015/2016 („Annual Report on
European SMEs 2015/2016) udává, že v rámci výhledu v roce 2015 do EU28 bylo
identifikováno 5 nejdůležitějších nefinančních podniků: „acommodation and food“ (ubytování
a stravování), „business services“, „construction“ (stavebnictví), „manufacturing“
(zpracovatelský průmysl) a „wholesale/retail trade“ (velkoobchod a maloobchod). Dohromady
tyto sektory čítají 78 % zaměstnanosti malých a mikro podniků a 71 % přidané hodnoty
v roce 2015. Zastoupení jednotlivých sektorů je uvedeno na následujícím obrázku 4.

Obrázek 4 Analýza přidané hodnoty malých a středních podniků v roce 2015 podle hlavního
sektoru, EU28, zdroj: Muller, 2016

EU-OSHA – OSHwiki7:
V příspěvku Odvětví a povolání, který vychází převážně z různých zdrojů a statistik EU se
zaměřuje na rizika v jednotlivých odvětví spojená s úrazovostí a nemocí z povolání.
Relevantnost odvětví je obvykle zobrazena údaji o zaměstnanosti a obratu. Při porovnávání
údajů se objevují některé významné trendy (viz tabulka 10).

7

https://oshwiki.eu/wiki/Sectors_and_occupations
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Tabulka 10 Relevance sektorů a trendů, zdroj: OSHAwiki

Podle evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW) zemřelo v roce 2007 v důsledku
smrtelných nehod na pracovišti 5 580 pracovníků v EU-27. V roce 2000 Eurostat oznámil, že
smrtelné pracovní úrazy klesly z 6 423 v roce 1994 na 5 549 v roce 1996. Od roku 1999 do
roku 2007 počet smrtelných nehod v zemích EU-15 klesl z 5 275 na 3 780. V roce 2001 bylo
na pracovišti zaznamenáno cca 4 900 smrtelných úrazů. Nejvíce postižená odvětví jsou
uvedena v tabulce 11.

Tabulka 2 Pořadí smrtelných nehod v jednotlivých odvětvích, zdroj: OSHAwiki

Více než 99 % evropských podniků jsou malé a střední podniky. Ty poskytují dvě třetiny
pracovních míst v soukromém sektoru a přispívají více než polovinou přidané hodnoty
podniků v EU-27.
HSE (Lansdown, 2007):
V dokumentu Zdraví a bezpečnost při práci v malých a středních podnicích (Health and
safety in the small to medium-sized enterprise) údaje z roku 1996 ukazují, že 96 % všech
podniků ve Velké Británii byly klasifikovány jako malé a střední podniky. V Evropě,
v některých zemích více než polovina zaměstnaných pracuje v podnicích s méně než 100
zaměstnanců, zatímco v jiných se s takovými podniky zabývá více než 75 % (viz následující
obrázek). Přičemž počet podnikatelů malých a středních podniků pravidelně stoupá.
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Obrázek 5 Zaměstnanost a velikost podniku ve vybraných evropských zemích, zdroj:
Lansdown, 2007
V rámci dokumentu bylo uvedeno, že malé a střední podniky mají poměrně větší počet
nehod než velké podniky (viz následující obrázek).

Obrázek 6 Standardizovaná míra výskytu pracovních úrazů podle ekonomické aktivity,
velikost místní jednotky podniku a závažnost od Eurostatu (2002), zdroj: Lansdown, 2007
HSE8:
Dokument Sektorový plán ochrany zdraví a bezpečnosti při práci: Zpracovatelský průmysl
(Sector plan for health and safety: Manufacturing), velká část tohoto sektoru se skládá
z malých a středních podniků. Přibližně 3 miliony lidí pracuje v odvětví, což představuje
přibližně 9 % pracovní síly Velké Británie. Přispívá přibližně 140 miliard eur do hospodářství,
což je přibližně 10 % z celkového počtu. V průměru je v tomto odvětví každoročně usmrceno
27 zaměstnanců, což tvoří cca 20 % úmrtí ve všech odvětvích. Míra smrtelného zranění je
vyšší než průměr celého průmyslu, přičemž hlavní příčiny jsou: úder předmětem, pád z výšky
a nestandartní kontakt se stroji. Přibližně 3 % (78 000) pracovníků je zraněno každoročními
incidenty na pracovišti, vyšší než celosvětová míra a hlavní příčiny jsou: zvedání,
manipulace, klouzání, zakopnutí a pády. Každoročně trpí přibližně 3 % (86 000) pracovníků
nemoci, u kterých se domnívají, že se jedná o nemoci z povolání. Známé zdravotní problémy
v celé oblasti sektoru zahrnují muskuloskeletální poruchy spojené s prací (MSD), stres
a plicní nemoci.
HSE9:
Dokument Sektorová strategie zemědělství 2012-15 (Agriculture sector stratégy 2012-15),
zemědělství a širší pozemní průmysl zahrnují: zemědělství (např. zemědělská půda,
mlékárna, hospodářská zvířata, zahradnictví, smíšené zemědělství, pěstování ovoce
a zeleniny, zemědělství a chov hospodářských zvířat apod.), širší pozemní průmysl (správa
majetku, terénní úpravy, péče o zvířata, akvakultura, zachování životního prostředí,
zpracování čerstvých produktů prostřednictvím dodavatelského řetězce, dřevařství,
lesnictví). Vysoký podíl v tomto sektoru mají samostatně výdělečně činné a rodinné farmy.
Významný počet dočasných, sezónních a migrujících pracovníků. Dominantní jsou malé
8
9

http://www.hse.gov.uk/aboutus/strategiesandplans/sector-plans/manufacturing.pdf
http://www.hse.gov.uk/aboutus/strategiesandplans/sector-strategies/agriculture.htm
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a střední podniky, zejména mikropodniky - 1,1 % pracovníků Velké Británie – přibližně
450 000 zaměstnaných v tradičním zemědělství, 210 000 v širších pozemních odvětvích.
− 15-20 % všech úmrtí na pracovišti hlášených každoročně HSE je v tomto odvětví.
− Mnoho lidí pokračuje v práci nebo zůstává zapojeno do provozování hospodářství
po dosažení věku 65 let.
− Srovnatelně vysoká míra smrtelných úrazů pro občany, zejména pro děti.
Evropská komise (Schmiemann, 2006):
MSP jsou skutečně páteří nefinančního podnikatelského hospodářství EU (jak je definováno
v NACE), jelikož v roce 2003 představovaly 99,8 % všech podniků EU-25, zaměstnává asi
dvě třetiny pracovní síly a vytváří více než polovinu (57,3 %) přidané hodnoty. Čtyři z osmi
hlavních odvětví (oddíly NACE) poskytlo více než čtyři pětiny (83,6 % v roce 2003) přidané
hodnoty EU-25 v rámci nefinančních podniků; zpracovatelský průmysl poskytl 31,8 %,
nemovitosti, pronájem a podnikatelské činnosti 20,6 %, distribuční obchod 19,4 % a doprava
a komunikace 11,8 %.

5.9 Sumarizace získaných poznatků
Pro MMP byla mimo jiné analyzována tři kritéria prioritizace – přispění oboru k národními
hospodářství/produkci, počet subjektů v oboru a počet zaměstnanců v oboru. Z této
prioritizace oblasti pro sektor MSP jsou CZ NACE C Zpracovatelský průmysl, G Velkoobchod
a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel a F Stavebnictví. Z veřejně dostupných
statistik nebylo možné vyselektovat data přímo ve vztahu k MMP (pouze souhrnná informace
za všechny podniky, popř. MSP).
U OSVČ lze ve veřejně dostupných databázích dohledat údaje pouze ve vztahu k počtu
živností v jednotlivých oborech. Z tohoto pohledu lze u OSVČ prioritizovat Výrobu, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – tzv. volné živnosti,
Hostinskou činnost, Výrobu a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
alkoholických nápojů, Zednictví a Silniční motorovou dopravu – nákladní.
Jak již bylo výše uvedeno, základními zdroji jsou databáze ČSÚ, ŽÚ, v případě úrazovosti
a nemocí s povolání pak databáze SÚIP.
V rámci současného stavu řešení projektu nelze jednoznačně identifikovat konkrétní odvětví
ekonomické činnosti ve vztahu k MMP, na které má být vývoj nástrojů OiRA zaměřen.
K určení těchto odvětví bylo zapotřebí provést rozbor pracovní úrazovosti a nemoci
z povolání za posledních 5 let. Předběžnou informaci o prioritních odvětvích z hlediska
pracovní úrazovosti lze získat z publikace Mrkvička, 2019. Dle Analýzy smrtelné pracovní
úrazovosti v ČR v roce 2017 (Mrkvička, 2019) „největší podíl na smrtelných pracovních
úrazech měly již tradičně dopravní nehody na pozemních komunikacích (silnice, kolejiště) …
Dalším velmi častým druhem nehody s následkem smrti byly pády osob (z výšky, do
hloubky, ze schodů, na rovině, ap.) a pády na osobu (předmětu, břemene, stroje, zeminy,
ap.) … Smrtelné pracovní úrazy byly rozloženy téměř do všech odvětví a v rámci odvětví
jejich vznik často souvisel především s prováděnými činnostmi, které zase souvisely se
zaměstnáním zraněného zaměstnance (KZAM). Nelze se proto omezit jen na rozdělení
případů podle odvětví podniků (CZ-NACE), ale i na odvětví událostí, které se často liší, dále
na činnosti a zaměstnání zraněného zaměstnance. Vysoký počet smrtelných pracovních
úrazů ve zpracovatelském průmyslu je dán vysokou zaměstnaností v tomto odvětví (počet
pojištěnců), ale četnost případů (0,15) je nižší než průměrná hodnota za ČR (0,20).“ Výše
uvedený text je podpořen tabulkovou části, viz následující tabulky (

Tabulka 1212, Tabulka 13, Tabulka 14).
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Tabulka 12 Smrtelné pracovní úrazy a pojištěnci v ČR v odvětvích v letech 2013–2017
(SÚIP, ČBÚ, ČSÚ), zdroj: Mrkvička, 2019
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Tabulka 13 Smrtelné pracovní úrazy v ČR v odvětvích podrobně (CZ – NACE) v letech
2013–2017 (SÚIP, ČBÚ), zdroj: Mrkvička,2019

Tabulka 14 Smrtelné pracovní úrazy v ČR v roce 2017, činnost (VÚBP), zdroj: Mrkvička,2019
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5.10 Prioritizace zájmových sektorů a profesí
V roce 2018 byla provedena prvotní prioritizace odvětví ekonomických činností pro účely
vývoje nástrojů OiRA. Veřejně dostupné statistiky, se kterými se pracovalo, neumožnovaly
vyčlenění MMP a OSVČ.
V roce 2019 byla proto pozornost zaměřena na statistická data zacílená na MMP a OSVČ.
S ohledem na provedenou rešerši statistických zdrojů a časovou dotaci na úkol prioritizace
ekonomických odvětví/činností bylo dohodnuto, že kritériem prioritizace ekonomických
odvětví a činností bude počet smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých oborech a u OSVČ
také jejich počet v jednotlivých ekonomických oborech.
Z vyhodnocených statistických dat smrtelných pracovních úrazů v ČR v letech 2013 až 2017
je zřejmé, že nejrizikovějšími činnostmi jsou osobní a nákladní doprava (smrt při dopravní
nehodě), stavebnictví (smrt při pádu z výšky), obsluha strojů a manipulace s břemeny
(smrt při vázání břemen). Jako prioritní profese pro terénní šetření v rámci projektu OiRA
byly ze statistických dat VÚBP vyhodnoceny:
a) Řidič referent / řidič profesionál / opravy vozidel (není to autoservis);
b) Stavební dělník pracující ve výškách / pokrývač / klempíř / bourací práce;
c) Pracovník pro manipulace s břemeny / vazač / řidič VZV;
d) Obsluha obráběcích strojů / opravář obráběcích strojů.
Uvedené profese odpovídají i sekcím CZ-NACE u OSVČ, které jsou nemocensky pojištěné,
podle počtu pracovních úrazů a celkového počtu OSVČ.
Jako další možnost prioritizace ekonomických odvětví se nabídlo vyhodnocení již existujících
zaměření OiRA v Evropě. Často zastoupeným odvětvím jsou tzv. Beauty Services (tj.
kosmetické služby, kadeřnické a holičské služby10, manikúra, pedikúra a masérské služby) –
profese kadeřnice/kadeřník/holič, manikér(ka), pedikér(ka), masér(ka). Dále pak
Gastronomie, hotelnictví a turismus – profese vedoucí recepce, recepční, kuchař(ka),
číšník/servírka. Tým VŠB dále doporučuje zaměřit se na sektor Sociálních služeb (domácí
ošetřovatelské péče) – profese ošetřovatel(ka). Na setkání OiRA komunity ČR se
zástupkyní EU-OSHA (ve dnech 13.-14. 3. 2019) byl zástupci MPSV vyjádřen zájem o sektor
Zemědělství a lesnictví (bez specifikace konkrétních profesí).
Závěrečná zpráva z prioritizace ekonomických odvětví a činností v ČR je uvedena
v samostatné příloze 5 k této zprávě.

6 Sociologický průzkum
Ze vstupního (pilotního) sběru a analýzy dostupných informací o přístupech, postupech,
metodách/technikách a nástrojích posuzování pracovních rizik mezi vybranými českými
podniky a OSVČ (kap. 3) vyplynulo, že MMP a OSVČ provádí posuzování pracovních rizik
vyplývající z jejich činnosti jen výjimečně/ojediněle, popř. formálně. Pokud OSVČ nějakou
dokumentaci o posuzování rizik vedou, děje se tak zpravidla z impulsu jejich objednatelů,
kteří jim pro zkvalitnění služeb zajišťují odborná školení BOZP a většinou jim poskytují
obecné vzory základní dokumentace BOZP. Takové dokumentace jsou však často formální,
nekonkrétní a neobsahují vhodná opatření k efektivnímu řízení rizik. U MMP je stav/situace
10

Sektor kadeřnických služeb vychází jako prioritní také na základě kritéria počtu OSVČ v jednotlivých
oborech.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA

lepší. Odvíjí se však od toho, jestli podniky zaměstnávají/spolupracují s osobou odborně
způsobilou v prevenci rizik, popř. jiným profesionálem BOZP.
Jedním z předpokladů je, že uvedený stav je způsobený mimo jiné i skutečností, že v České
republice nepanuje jednoznačný výklad prevence rizik ve smyslu zákoníku práce, a to ani
mezi orgány inspekce práce v jednotlivých krajích, mezi příslušnými krajskými soudy ani
mezi odborníky v BOZP, kteří mnohdy rozdílně vykládají ustanovení § 102 odst. 3 a 4
zákoníku práce. Jedná se zejména o výklad „soustavnosti vyhledávání rizik“, vedení
„dokumentace o rizicích“ a rozdílem mezi „odstraněním rizik“ a „snížením rizika“. Problém
veřejnosti, včetně té odborné způsobuje i nepochopení termínu „opatření“ v prevenci rizik.

6.1 Příprava sociologického průzkumu
Pro bližší porozumění postojů MMP a OSVČ k provádění posuzování pracovních rizik byl
v rámci řešení projektu proveden sociologický průzkum. Cílem bylo navrhnout metodiku
sociologického průzkumu mezi zástupci aplikační sféry na téma „Provádění posouzení
pracovních rizik“ (dále jen „metodika“). Sociologický průzkum („průzkum“) umožní získat
zpětnou vazbu aplikační sféry.
Cíle průzkumu jsou následující:
A. Porozumět současnému stavu provádění posuzování pracovních rizik (PPR)
a. Zjistit, zda provádějí PPR a v případě, kdy ano, jaký je jejich přístup (PPR provádí
sami, popřípadě mají určenou osobu nebo mají dodavatelský poskytnuto).
b. V případech, kdy PPR provádí:
i. Identifikovat konkrétní metody, nástroje, které využívají v procesu PPR.
ii. Zjistit, zda chtějí nebo umějí pracovat s dostupnými metodami, nástroji.
iii. Identifikovat následný přístup k výsledkům PPR. Jinak řešeno, jak dále
pracují s výsledky, navrhují konkrétní opatření, provádí pravidelné šetření,
komunikují riziko směrem k ostatním zaměstnancům apod.?
iv. Identifikovat jejich motivaci, konkrétně jestli se jedná o jejich proaktivní
přístup nebo reaktivní. (Dělám to, protože to považuji za důležité a chci
předcházet možným zraněním a ztrátám nebo dělám to, protože my to
nařizuje legislativa. Pravidelně se v této oblasti vzdělávám formou
například kurzů, seminářů, samo-vzdělání, konferencí, nad rámec
požadavků zákona).
c. V případech, kdy neprovádí PPR, identifikovat co je důvodem dané situace,
například je to neznalost požadavků zákona, popřípadě, že to považují za
nedůležité.
B. Specifikovat potřeby aplikační sféry v oblasti PPR
a. Zjistit, co považují za důležité, popřípadě co by jim pomohlo.
b. Identifikovat postoje aplikační sféry k dostupným metodám, technikám
a nástrojům v rámci procesu posouzení rizik (např. na základě čeho si vybírají
používané nástroje, jaké mají zkušenosti s nástroji, klady a zápory nástrojů po
uživatelské stránce atd.).
c. Identifikovat jejich ochotu zapojit se do takového typu projektu.
Průzkum bude mimo jiné využit pro nastavení komunikace s aplikační sférou v rámci dalších
kroků řešení projektu (bude zjišťována ochota podniku/OSVČ spolupracovat v rámci
terénních šetření).
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6.2 Výběr vzorku respondentů
Základní soubor tvoří fyzické osoby, spadající svou činností do kategorie MMP a OSVČ.
Tento soubor tvoří samotní zaměstnavatelé, kteří mohou zajišťovat úkoly v prevenci rizik
sami, pokud zaměstnávají nejvýše 25 zaměstnanců a mají potřebné znalosti, nebo
zaměstnávají 26 až 500 zaměstnanců a jsou odborně způsobilé osoby v prevenci rizik.
Popřípadě se jedná o fyzické osoby pověřené zaměstnavatelem v provádějící úkoly
v prevenci rizik nebo další činnosti v oblasti BOZP v pracovně-právním vztahu v konkrétním
MMP podniku nebo k OSVČ.
Dle Národní soustavy povolání (NSP) lze do základního souboru zahrnout pracovní pozice
(v případech kdy se u MMP vyskytují) obecně označované jako Chemický technik BOZP,
Manažer BOZP, Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP a Technik BOZP. Názvy
pracovních pozic se však mohou v jednotlivých podnicích/firmách lišit (nemusí vycházet
z NSP).
Ze souboru respondentů jsou vyjmuty osoby, které v oblasti BOZP vykonávají pouze činnost
školící (lektorskou), popřípadě vědecko-výzkumnou.
V dalším textu je pro fyzické osoby tvořící výše uvedený základní soubor používán pojem
„Osoba provádějící posouzení pracovních rizik (OPPPR)“.
Při výběru zástupců osob provádějící PPR budou zohledněna tato kritéria:
1.
2.
3.
4.

Velikost podniku, ve kterém OPPPR působí.
Kraj, ve kterém podnik působí.
Odvětví ekonomické činnosti, ve kterém podnik působí.
Aktivita a doba prováděné činnosti v oblasti BOZP.

Osoba provádějící PPR by měla aktivně působit v oblasti BOZP (tzn. osobně provádět
vybrané úkoly v prevenci rizik nebo další činnosti v oblasti BOZP) po dobu minimálně 5-ti let.
Nemusí se jednat o 5 po sobě jdoucích let, tzn. pracovně-právní vztah, resp. živnost mohou
být na určitou dobu přerušeny (z důvodu nemoci, mateřské/rodičovské dovolené apod.).
Osoba provádějící PPR však musí vykonávat aktivní činnost v oblasti BOZP v posledních
pěti letech po dobu alespoň jednoho roku.
Průzkum bude zaměřen na sektor MPP napříč kraji. Jedním z výše uvedených kritérií je dále
působnost podniku, ve kterém osoba provádějící PPR vykonává svou činnost. To zahrnuje
mimo jiné jejich lokalizaci. Pro získání uceleného přehledu bude snaha získat respondenty
ve všech krajích ČR.
Zásadní při výběru vzorku respondentů je činnost podniku, ve kterém osoba provádějící PPR
působí. Činnost spojená s BOZP má svá velmi jasná specifika, která jsou navázána na typ
podniku, resp. odvětví působení podniku. Tato skutečnost bude zohledněna při specifikaci
respondenta v průzkumu. K rozdělení odvětví bude využita Klasifikace ekonomických
činností (CZ-NACE) (ČSÚ, 2017).

6.3 Design výzkumu
Původně navrhované sociologické šetření mělo ambice pokrýt co nejširší škálu chybějících
dat a informací. Na základě vyjednávání o dodavateli sociologického šetření a specifikaci
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zakázky byl upraven původní návrh tak, aby výstupy šetření měly co největší vypovídací
hodnotu. Původní návrh byl upraven ve dvou oblastech.
Za prvé byly blíže specifikovány očekáváné výstupy šetření s ohledem na cíle projektu (tj.
implementace nástrojů OiRA v praxi u MMP) a došlo ke zkrácení zaměření výzkumu.
Ústředním bodem průzkumu bylo detailnější řízené zjištění o současném stavu posuzování
pracovních rizik aplikační sférou, dále specifikace jejich potřeb. Sekundárními cílem pak bylo
upozornění aplikační sféry na probíhající projekt a na přínosy, které pro ně může
představovat.
Druhou a nejzásadnější oblastí byla změna metodologie, kdy s ohledem na nedostatek dat
pro ČR byla zvolena kvalitativní metoda polo-strukturovaných rozhovorů se zástupci
podniků. Takto je zajištěna vysoká vypovídací hodnota s ohledem na cíle výzkumu.
Kvantitativní šetření, např. formou původně navrhovaného dotazníku, vyžaduje velké
množství respondentů, aby bylo možno vyloučit všechny nezávislé proměnné. To by
v důsledku znamenalo přesažení plánovaného rozpočtu na danou aktivitu, a i přesto by
nebyl cíl šetření naplněn dostatečně.
V přípravné fázi sociologického průzkumu byl ve spolupráci se společností Socio Factor
s.r.o. navržen design výzkumu a scénář rozhovoru se zástupci podniků/OSVČ. Průzkum
realizovala společnost Socio factor s.r.o. Tým VŠB plnil roli konzultanta při vyhodnocení
průzkumu.
Závěrečná zpráva z provedeného sociologického průzkumu, včetně popisu metodické části,
je uvedena v samostatné příloze 6 této zprávy. Závěry ze sociologického průzkumu
poukazují na potřebu osvěty v oblasti posuzování rizik v BOZP. Implementace a efektivní
využívání nástrojů OiRA může být ohroženo neznalostí a nezájmem koncových uživatelů.

6.4 Závěr a doporučení
V rámci zkoumaného vzorku se objevila přibližně polovina podniků, které PPR neprovádí.
Nejčastěji zmiňovanými důvody tohoto jevu byla neznalost této povinnosti, bagatelizace
finančních sankcí, nedostatek financí a času a také celkové nepochopení přínosu PPR pro
jejich činnost. PPR bylo těmito komunikačními partnery vnímáno celkově jako nepotřebné.
Zástupci všech podniků, které PPR provádí, naopak zmiňovali, že se chtějí vyhnout
jakýmkoli problémům při případných kontrolách, tedy finančním sankcím. Jako další motiv
pro provádění PPR bylo zmíněno riziko žalob ze strany zaměstnanců, toto riziko bylo
zmíněno komunikačními partnery v případě sektorů zemědělského, stavebního, ale i sociální
a zdravotní péče.
PPR samotné mnoho komunikačních partnerů, ve všech zkoumaných sekcích, nedokázalo
často přesně definovat, stejně jako nedokázali často definovat pojem pracovní riziko. Setkali
jsme se proto s poměrně častým nepochopením používané terminologie. Během rozhovorů
tak bylo například komunikačními partnery PPR zaměňováno se školením BOZP.
Zajímavé bylo, že komunikační partneři nebyli schopni uvést více pracovních rizik a uváděli
je často i v průběhu rozhovoru. Tento jev se prakticky opakoval u všech
zkoumaných pracovních činností, a to i u zástupců podniků, kteří PPR vykonávají.
Z výpovědí bylo patrné, že dokumentaci k PPR nevnímají komunikační partneři jako příliš
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„živý dokument“, se kterým by průběžně pracovali. Dokumentace je vždy „bezpečně
založena“ pro případ kontroly. Mnoho komunikačních partnerů nebylo schopno ani přesně
vyjmenovat jakou dokumentaci si PPR vedou, ač nám tvrdili, že PPR provádí. Ze stejného
důvodu nebyli komunikační partneři ani příliš identifikovat konkrétní metody a nástroje, které
využívají v procesu PPR.
Přestože komunikační partneři popisovali vnímaná pracovní rizika, nevyužívají oni sami nebo
případně jejich zaměstnanci často osobních ochranných pracovních prostředků, které by
těmto rizikům měly předcházet.
Komunikační partneři nám sdělili, že většině zaměstnanců ve stavebnictví a ubytování,
stravování a pohostinství neprovádění PPR nijak nevadí. Práci přijímají i s pracovními riziky,
protože si vydělají mnoho peněz. Například na stavbách jsou pracovní rizika vnímána jako
samozřejmost, se kterou se zaměstnanec musí smířit.
Pro zaměstnance prakticky všech zkoumaných oborů není atraktivní ani samotné školení
BOZP. Jde většinou o dvouhodinové školení s počítačovou prezentací od externího školitele.
Na školeních se uvádějí často stejné informace, které si zaměstnanci připomenou. Většina
komunikačních partnerů však připouští, že kdyby se školení nemuselo účastnit, tak by na něj
nešli.
Informace k pracovním rizikům čerpají pracovníci především od externích techniků BOZP,
kolegů, z internetu, z různých školení a od dodavatelských firem. Jedná se tedy o poměrně
mnoho zdrojů informací a pro přesnější zmapování využívaných informačních zdrojů by bylo
třeba využít mnohem rozsáhlejší reprezentativní dotazníkové šetření.
Dostupný návod k provádění PPR si nikdo z komunikačních partnerů nedokázal přesně
představit, mělo by však jít o velmi praktický nástroj, který by pracovníkům přinášel nějakou
přidanou hodnotu.
Na základě výše uvedených skutečností je patrné, že přístup k PPR je motivován spíše
„seshora“, ať už se jedná o požadavek objednatele služeb, kontrolního orgánu nebo ochranu
podniku před svými zaměstnanci, kteří by chtěli uplatňovat odškodnění své újmy. Pokud
však samotní pracovníci nezačnou aktivní PPR vyžadovat jako ochranu svého zdraví, bude
celý systém stále spíše formální. Do PPR by proto měli být pracovníci zapojováni co
nejaktivněji a v rámci prováděných školení BOZP by mělo dojít k větší inovaci, tak aby pro
pracovníky byly mnohem atraktivnější.
Závěrem je třeba ještě zmínit, že výše uvedený sociologický průzkum, je spíše kvalitativní
hloubkovou sondou, jejímž úkolem je bližší porozumění postojů MMP a OSVČ k provádění
posuzování pracovních rizik. Zmapování přesného rozložení výše uvedených postojů MMP
a OSVČ by vyžadovalo využití mnohem rozsáhlejšího reprezentativního dotazníkového
šetření.
Níže na obrázku 7 na závěr uvádíme přehlednou mentální mapu provádění PPR.
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Obrázek 7: Mentální mapa provádění PPR
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7 Strategie komunikace nástrojů OiRA v ČR
Sdělení mimo jiné uvádí, že menší subjekty mají obecně sklon dodržovat vnitrostátní pravidla
a pravidla EU v menší míře a ve srovnání s velkými subjekty vykazují nižší počet opatření k řízení
BOZP. To často souvisí s nedostatkem přímo dostupných odborných znalostí, nedostatečném
povědomí o závazcích či neexistenci pokynů. Posílení schopnosti mikropodniků, malých podniků
(a přeneseně i OSVČ) zavádět účinná a hospodárná opatření pro předcházení rizikům je jednou
z hlavních výzev sdělení Komise.
Porozumět potřebám podniků a nalézt klíčové faktory ovlivňující přijímání opatření ve vztahu
k problematice BOZP, byly hlavní cíle druhého evropského průzkumu podniků na téma nových
a vznikajících rizik (ESENER-2). Průzkum mimo jiné potvrdil očekávání, že existuje pozitivní
korelace mezi velikostí podniku a prováděním pravidelného posouzení rizik. Zároveň poukázal na
skutečnost, že podniky, které neprovádějí pravidelné posouzení rizik, zpravidla argumentují tím,
že rizika jsou jim známá, a že neexistují žádné zásadní problémy. Jako klíčový problém ovlivňující
řízení BOZP u podniků se ukazuje spletitost zákonných povinností spolu s administrativní zátěží
a nízkým povědomím zaměstnanců, a to převážně u MMP.
V návaznosti na proběhlý průzkum ESENER-2, iniciovala EU-OSHA v roce 2014 projekt SESAME
(Safe Small and Micro Enterprises), který měl za cíl porozumět situaci v oblasti BOZP u MMP,
skrze zodpovězení základních otázek „Co funguje, pro koho a za jakých okolností“. Pochopení
MMP a jejich potřeb je důležité pro vývoj praktických nástrojů řízení BOZP, včetně nástrojů OiRA.
Závěry z projektu SESAME ukazují, že přestože MMP tvoří 99 % podniků v EU a zaměstnávají
50 % pracovníků, a tím představují klíčové subjekty z pohledu zajištění růstu hospodářství EU
a stability soukromého sektoru, tvoří nejzranitelnější skupinu ve vztahu k řadě socioekonomických
faktorů. Jako příklad lze uvést problematiku subdodávek a s tím související přenos odpovědnosti
za rizika a nákladů z větších korporací na menší. V důsledku tohoto trendu, volí MMP často
strategii snižování nákladů (finančních, personálních, informačních, materiálních), což se
negativně odráží na řízení BOZP.
U MMP se navíc ukazuje důležitost přizpůsobení podmínek řízení BOZP ve vztahu k jednotlivým
odvětvím, resp. profesím, a souvisejícím pracovním rizikům. Přičemž je potřeba zohlednit jejich
specifické postavení v rámci ekonomiky.
Z výše uvedeného je zřejmé, že nastavení komunikační strategie ve vztah ke koncovým
uživatelům v rámci jednotlivých profesí je klíčová pro zvýšení využitelnosti nástrojů OiRA,
Návrh komunikační strategie tvoří samostatnou přílohu 7.

7.1 Komunikační strategie pro kadeřnické služby
Komunikační strategie obsahuje nejen návrhy propagace, ale bere v úvahu celkovou strategii
a zahrnuje také i základní teoretická východiska. Návrh komunikační strategie nástrojů OiRA pro
kadeřnické salóny má za cíl připravit základní koncept komunikační strategie cílené na kadeřnické
salony, která by oslovila cílovou skupinu a zajistila, že kadeřnice budou:
a) vědět o nástroji OiRA a k čemu slouží (Awareness, Interest)
b) budou ho akceptovat a postupně zkoušet využívat (Desire, Action).
Návrh komunikační strategie tvoří samostatnou přílohu 8 této zprávy.

STRANA 38 (CELKEM 46)
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8 Terénní šetření
V rámci projektu bylo realizováno celkem 10 terénních šetření u mikro podniků, malých podniků
i OSVČ, a to pro posouzení rizik u profesí „pracovník na střeše“ (tesař, klempíř, pokrývač), „řidič
vysokozdvižného vozíku“ a pro kadeřnické služby. Základním problémem při plánování terénních
šetření bylo najít subjekty ochotné spolupracovat, které by umožnily „cizímu“ pracovníkovi vstup
na jeho (z pohledu BOZP) mnohdy zdaleka ne-dokonalé pracoviště a umožnily provádět
posouzení rizik. Tyto subjekty byly sice nalezeny skrze pracovní kontakty řešitelů projektu, ale ani
tyto subjekty si nepřály uvádět kdekoliv jejich identifikační údaje. Tato skutečnost bohužel
napovídá o nepříliš velké důvěře českých podniků k ochraně osobních údaje autoritativními
orgány nebo institucemi. Dalším zásadním problémem při provádění terénních šetření v roce
2020, tedy fyzických prohlídek pracoviště u profesí souvisejících s kadeřnickými službami, byla
epidemiologická situace kolem koronaviru SARS-CoV-2. Mnohá a často se rychle měnící opatření
významně komplikovala plánování terénních šetření a snižovala ochotu subjektů se terénních
šetření vůbec zúčastnit.
Souhrnná závěrečná zpráva z terénních šetření je samostatnou přílohou 9 této zprávy.
Terénní šetření byla zaznamenána do následující dokumentace:
- Check-list ve formátu. Xls. (check-listy tvoří samostatnou přílohu 10).
- Protokol o fyzické prohlídce pracoviště v doc.

8.1 Metodika terénních šetření
Metodika terénních šetření byla zaměřena na přípravu terénních šetření – tj. vlastního posouzení
rizik a návrhu plánu ošetření rizik u vybraných subjektů s cílem získat vstupní data pro vývoj
nástrojů OiRA.
Účelem tohoto dokumentu bylo stanovit obecné principy a aplikovatelný postup, vč. vhodných
metod a nástrojů, pro provádění terénních šetření. Poznatky získané metodickým přístupem
u terénních šetření v konečném důsledku zvyšují transparentnost a objektivitu informací
využitelných pro vývoj konkrétních odvětvových nástrojů posouzení pracovních rizik
prostřednictvím webové platformy OiRA. Samotný vývoj nástrojů OiRA postavený na terénních
šetřeních umožňuje získat relevantní podklady a tím zvýšit kvalitu nástroje samotného. Metodika
je určena pro řešitelský tým projektu OiRA ČR.
Navržená metodika vychází z analýzy přístupů, postupů, metod/technik a nástrojů posuzování
pracovních rizik v ČR a EU. Metodika respektuje přístup a metody využívané v rámci OiRA.
Posouzení pracovních rizik v ČR však bude provedeno do větší hloubky za účelem detailního
porozumění rizikům a využívaným opatřením k ošetření rizik. Terénní šetření tak umožňuje
přiblížit vyvíjený nástroj OiRA koncovým uživatelům, mimo jiné skrze porozumění jejich postojům
a potřebám.
Metodika představuje „živý“ dokument, který se průběžně doplňuje/aktualizuje na základě
zkušeností získaných v rámci terénních šetření a dalších aktivit souvisejících s řešením projektu.
Navržení strategie a postupu provádění terénních šetření vyžaduje vyjasnění následujících
otázek, které jsou podrobněji rozebrány v jednotlivých kapitolách metodiky (a tvoří tak obsah
metodiky):
− Jaké jsou cíle terénního šetření? Jaký typ informací je potřeba shromáždit a od koho?
− Jaké jsou zkušenosti s podobnými šetřeními? Jaké jsou aktuálně používané přístupy,
postupy, metody/techniky, nástroje posuzování pracovních rizik v ČR a EU? Čím se lze
inspirovat při provádění terénních šetření?)
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−
−
−
−
−
−
−

Jaký bude rozsah terénního šetření?
Jak (na základě jakých kritérií) budou identifikovány relevantní subjekty (MMP a OSVČ)?
Jak budou subjekty osloveny/kontaktovány a motivovány k poskytnutí potřebných
informací?
Jak budou získány potřebné informace? Jak se bude postupovat, za pomocí, jakých
metod/technik a nástrojů?
Jak budou získané informace analyzovány a vyhodnocovány?
V jaké formě budou získané informace dokumentovány a uchovávány?
Jak budou získané informace komunikovány?
Jak bude se získanými informace naloženo s ohledem na ochranu osobních údajů?

Metodika terénních šetření u malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR tvoří samostatnou
přílohu 11 této zprávy. Metodika byla revidována v návaznosti na terénních šetření.

9 Nástroje OiRA
V rámci výzkumné aktivity 3 byla pozornost zaměřena na oblast analýzy a revize nástrojů OiRA.
Jediným zpracovatelem on-line nástrojů OiRA ve vývojovém prostředí je společnost GUARD7.
Spoluřešitel VŠB-TUO má roli konzultanta na vyžádání ze strany GUARD7. Dále byla prováděna
úprava národního prostředí pro zpracování nástrojů ve spolupráci s EU-OSHA (Příloha 12). Byla
nastavena průběžná komunikace, především s paní Julii Flintrop z EU-OSHA. Byla sjednocena
základní terminologie pro prevenci rizik.

9.1 Vývoj on-line nástrojů OiRA
Jednotlivé vyvinuté nástroje jsou publikovány on-line na portálu https://oiraproject.eu/cs/oira-tools.
Dále jsou jednotlivé nástroje uvedeny v samostatných přílohách pod složkou Příloha 13.
Metodika vytváření on-line nástrojů OiRA je uvedena v samostatné Příloze 14.
Níže uvedené on-line nástroje OiRA (Tabulka 15) byly vyvinuty v průběhu roku 2020 dle
stanoveného harmonogramu. Původní nástroje byly rozšířeny vlivem pandemické situace
způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a dle požadavku EU-OSHA o nástroj COVID19:
Tabulka 15 Přehled OiRA nástrojů
Konečný název nástroje
Praktický lékař
Zubní lékař
Zedník – práce na staveništi
Administrativní pracovník
Manipulační vozíky
Automobilová doprava
Truhlář – obrábění dřeva
Pracovník Úklid
Pracovník prodeje
Obecné Zhodnocení
COVID-19

Datum publikace
24/09/2020
24/09/2020
27/11/2020
30/10/2020
03/09/2020
27/11/2020
27/11/2020
30/10/2020
30/10/2020
03/09/2020
03/09/2020
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V průběhu roku 2020 se vyskytly následující objektivní překážky při řešení projektu:
a) Průběh prací na projektu extrémně stěžoval nouzový stav, který byl v ČR vyhlášen 12. 3.
2020 v důsledku pandemie COVID19. V období měsíců března a dubna tak nemohly být
prováděny terénní šetření a porady probíhaly v omezeném režimu videokonferencí.
V měsících následujících byla soukromá sféra v ČR v šoku, který vytvářel nepříznivé
prostředí pro terénní šetření. Podnikatelé se snažili dohánět finanční ztráty a spolupráci při
terénních šetření odmítali.
b) Při tvorbě on-line nástrojů ve webovém prostředí OiRA byla zjištěna řada chyb
souvisejících s překlady do českého jazyka, funkčností on-line nástroje a interními
chybami programu. Byla zahájena a nastavena pravidelná komunikace s EU-OSHA, která
některé chyby odstranila, ale mnohé nepovažuje v současnou chvíli za prioritní.

STRANA 41 (CELKEM 46)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA

Závěr
Řešení projektu probíhalo v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 v souladu s harmonogramem.
Webová platforma OiRA se snaží pomocí svých bezplatných nástrojů zjednodušit mikropodnikům,
malým podnikům a OSVČ proces posouzení rizik. Posouzení rizik je vztaženo ke konkrétnímu
odvětví/činnosti (např. kadeřnické služby, doprava apod.). Výstupem z posouzení rizik za pomocí
nástroje OiRA je zpráva, která slouží ke kontrole účinnosti zavedených opatření, ale i jako doklad,
který lze předložit kontrolním orgánům.
Práce na projektu byly v roce 2018 zaměřeny na výzkumné aktivity VA 1, 2 zaměřené na
aktualizaci současného stavu poznání v oblasti posuzování pracovních rizik ve světě a v ČR byly
splněny. V rámci analýzy nástrojů ve světě se u většiny nástrojů nepodařilo zjistit, na jakém
přístupu jsou postaveny (např. zda vycházejí z normy ISO 31000). Ve většině případů byly
nástroje indexové s využitím check listů (otevřené otázky). Nejčastějším způsobem posouzení
rizik bylo za pomocí matice rizik (pravděpodobnost vs. následek). Kvantitativní nástroje využívající
složitější posouzení, např. Bayesovské sítě, popřípadě Petriho síť, nebyly nalezeny. Ve většině
případů se jednalo o jednoduché nástroje. Více než polovina nástrojů nebyla určena pro konkrétní
sektor (cca 39 nástrojů). Příklady dobré praxe pro konkrétní odvětví byly nejčastěji nalezeny na
stránkách HSE, ILO a OSHA. Poznatky získané z pilotního šetření u MMP a OSVČ v ČR potvrdily
potřebnost projektu OiRA. OSVČ, až na výjimky, prakticky neprovádí žádné posuzování rizik
vyplývajících z jejich činnosti, přesto že jim tuto povinnost ukládá § 102 odst. 1, 2, 3, 4 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 12, 13 zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Pokud OSVČ
nějakou dokumentaci o vyhodnocení rizik vedou, děje se tak zpravidla z impulsu jejich
objednatelů, kteří jim pro zkvalitnění služeb zajišťují odborná školení BOZP a většinou jim
i poskytují obecné vzory základní dokumentace BOZP, včetně té o posouzení rizik. Takové
dokumentace jsou však formální, nekonkrétní a neobsahují vhodná opatření
k odstranění/minimalizaci rizik.
U mikropodniků a malých podniků je stav výrazně lepší. Odvíjí se však od toho, zda podniky
spolupracují s profesionálem BOZP (osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, technikem
BOZP apod.), nebo si úkoly v prevenci rizik zajišťují samy.
Práce na projektu byly v roce 2019 zaměřeny na výzkumné aktivity VA 2, 3, 5, 6 a 7. Hlavní
řešenou oblast představovala příprava a realizace terénních šetření. Poznatky získané
metodickým přístupem u terénních šetření zvyšují transparentnost a objektivitu informací
využitelných pro vývoj konkrétních odvětvových nástrojů posouzení pracovních rizik
prostřednictvím webové platformy OiRA. Vývoj nástrojů OiRA postavený na terénních šetřeních
umožňuje získat relevantní podklady a tím zvýšit kvalitu nástroje samotného. Terénní šetření byla
provedena pro profese – pracovník na střeše, řidič VZV a kadeřnické služby.
Práce na projektu byly v roce 2020 zaměřeny na výzkumné aktivity VA 2, 3, 5, 6 a 7. Byla
dokončena zbývající terénních šetření, která vlivem pandemie koronaviru SARS-Cov2 nemohla
být dříve realizována. Hlavní část aktivit představoval vývoj nástrojů do on-line prostředí webové
platformy OiRA, kdy bylo vytvořeno a publikováno celkem 11 nástrojů.
Další významnou řešenou částí byla propagace nástrojů OiRA a tvorba odborných metodik pro
provádění terénních šetření a tvorbu nástrojů OiRA. Propagace nástrojů OiRA byla i přes
nepříznivou epidemiologickou situaci realizována v on-line prostředí skrze mezinárodní
konference a praktické workshopy. Další propagace probíhala na úrovni publikací v odborných
národních i mezinárodních časopisech.
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10 Použité zkratky
Zkratka
BZ
CL
CZ-ISCO
CZ-NACE
ČBÚ
ČR
ČSSZ
ČSÚ
EEN
EU
EU-OSHA
FO
GUARD7

Význam
Božetěch Zdražil
Kontrolním seznam (Checklist)
Klasifikace zaměstnání
Klasifikace ekonomických činností – NACE
Český báňský úřad
Česká republika
Česká správa sociálního zabezpečení
Český statistický úřad
Enterprise Europe Network CZ
Evropská unie
Evropská agentura pro BOZP (European Agency for Safety & Health at Work)
Fyzická osoba
společnost GUARD7, v.o.s
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