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ABSTRAKT  

Cílem této diplomové práce je analyzovat a porovnat statistiky pracovních 

úrazů, najít nedostatky a navrhnout možná řešení těchto nedostatků pro 

Českou republiku. Analýza a porovnání statistik je zaměřena na Českou 

republiku a okolních státy, kterými jsou Slovensko, Polsko, Německo a 

Rakousko v letech 2015-2020. Dále se diplomová práce zaměřuje na činnost 

inspekce práce. Zde je také provedena analýza a porovnání činnosti v České, 

Slovenské, Polské a Rakouské republice v letech 2015-2020. 
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ABSTRACT  

The purpose of this diploma thesis is to analyze and compare statistics of 

work accidents, to find shortcomings and to suggest possible solutions to 

these shortcomings for the Czech Republic. The analysis and comparison of 

statistics is focused on the Czech Republic and neighboring countries, which 

are Slovakia, Poland, Germany and Austria in 2015-2020. Furthermore, the 

thesis focuses on the activities of labor inspection. There is also an analysis 

and comparison of activities in the Czech, Slovak, Polish and Austrian 

Republics in 2015-2020. 

 

KEYWORDS  

work accidents, labor inspection activity, statistics, NACE, work environment 

risk factors, personal protective equipment, risk management 
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ÚVOD 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. S tímto pojmem se v dnešní době 

setkal snad každý. Kdykoliv se člověk ocitne někde na soukromém 

pozemku, účastní se exkurze nebo je v práci, musí bezpodmínečně 

podepisovat formuláře zaměřující se na BOZP. Svět se neuvěřitelně rychle 

mění, a co bylo dřív v oboru BOZP normální, je dnes nepřípustné. 

Vzpomeňme si na vyprávění svých rodičů, prarodičů nebo starších známých 

o tom, jaké podmínky zažívali při práci, a porovnejme je s těmi, kterým jsme 

dnes vystavováni my. 

V první části se diplomová práce zabývá teoretickými znalostmi v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Objevuje se zde legislativa spojená 

s BOZP, vysvětlují se základní pojmy BOZP, práva a povinnosti 

zaměstnavatele a zaměstnance. Také jsou zde specifikovány rizikové faktory 

pracovního prostředí, osobní ochranné pracovní prostředky, metody 

vyhledávání a hodnocení rizik a evropský systém klasifikace ekonomických 

činností. 

Jedním z cílů této diplomové práce je analyzovat statistiky úrazovosti České 

republiky a okolních států, kterými jsou Slovensko, Polsko, Německo a 

Rakousko v letech 2015-2020. Po provedení potřebné analýzy přijde na řadu 

vzájemné porovnání statistických údajů mezi zeměmi. Tímto bychom měli 

zjistit, jak si Česká republika vede v porovnání s okolními zeměmi střední 

Evropy, zaměřit se na nedostatky a navrhnout jejich řešení. 

Dalším cílem této práce je zkoumání a vyhodnocování činnosti inspektorátu 

práce v České, Slovenské, Polské a Rakouské republice v letech 2015-2020. 

Mezi zkoumané činnosti patří počet kontrol zaměřených na dodržování 

právních předpisů v oblasti práce, počet kontrol ve stavebnictví, množství 

udělených pokut a výše udělených pokut. Tato analýza je následována 

vzájemným porovnáním, ve kterém by se měly projevit přednosti a 

nedostatky jednotlivých států. Na závěr bychom se zaměřili na nedostatky 

České republiky v této oblasti a pokusili se navrhnout možnosti pro jejich 

zlepšení nebo jejich odstranění.  
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1 LEGISLATIVA 

Právní zákonodárství bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je příznačné 

tím, že předpisy, obsahující nároky na BOZP, jsou upravovány dvěma 

ministerstvy. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se zabývá oblastí 

bezpečnosti práce a Ministerstvo zdravotnictví (MZd) dohlíží nad zdravotní 

prevencí při ochraně zdraví. Každá z těchto institucí má ke kontrole nad 

dodržováním těchto požadavků vlastní státní orgán odborného dozoru. U 

MPSV je tímto orgánem Státní orgán inspekce práce a v rámci MZd činí 

dohled síť Krajských hygienických stanic. [1] 

 
Obrázek 1 – Kompetence MPSV a MZd v BOZP [1] 

Problematice BOZP se věnují tři hlavní zákony, kterými jsou: 

• Zákon č.262/2016 Sb., zákoník práce 

• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů [1] 

 
Obrázek 2 - Rozdělení základních zákonů [1] 
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1.1 Zákon č. 262/2016 Sb., zákoník práce 

Tento zákon spadá do kompetence MPSV. Velice často se v literatuře 

objevuje pod zkratkou ZP nebo pouze jako zákoník práce. V tomto zákonu 

se problematice BOZP věnuje část pátá, která se dále dělí do třech hlav. 

V první hlavě se se blíže specifikuje předcházení ohrožení života a zdraví při 

práci. Druhá hlava se věnuje povinnostem zaměstnavatele, právům a 

povinnostem zaměstnance. Třetí hlava je zaměřena na společné 

ustanovení. [2] 

Je zde také vymezeno množství právních předpisů k zajištění BOZP.  

„Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou 

předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, 

technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, 

dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s 

hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými 

látkami a chemickými směsmi a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud 

upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.“ [2, § 349 odst. 1] 

1.2 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Tento zákon opět spadá pod pravomoc MPSV. Pro tento zákon se používá 

zkratka ZBOZP. Zákon je rozdělen do čtyř částí. V první části se věnuje 

dalším požadavkům na BOZP v pracovněprávních vztazích. Jsou zde řešeny 

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní a výrobní 

prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní 

značky. Také je zde popsáno, jak předcházet ohrožení života a zdraví. V 

závěru jsou vymezeny pojmy, jako je odborná způsobilost a zvláštní 

odborná způsobilost. [3] 

V druhé části se tento zákon zabývá zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. V této 

části zákon odkazuje na konkrétní paragrafy zákoníku práce. [3] 
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Třetí část se zabývá dalšími úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, 

popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora 

BOZP na staveništi. [3] 

V poslední čtvrté části jsou specifikována společná, přechodná a závěrečná 

ustanovení. [3] 

„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, upravuje v 

návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce.“ [3, § 1 odst. 1] 

1.3 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů 

„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v 

návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 

• práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a 

podpory veřejného zdraví, 

• soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a 

pravomoc, 

• úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblastech ochrany a podpory 

veřejného zdraví a hodnocení a snižování hluku z hlediska 

dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí.“ 

[4, § 1] 

V tomto zákoně je nejdůležitější část první, která se zabývá právy a 

povinnostmi osob, a výkonem státní správy v ochraně veřejného zdraví. 

Tato část se dělí do sedmi hlav. Pro naše potřeby je nejdůležitější druhá 

hlava, ve které můžeme najít informace o ochraně před hlukem, vibracemi a 

neionizujícím zářením, o ochraně zdraví při práci, nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými směsi. [4] 
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2 POJMY V OBLASTI BOZP 

2.1 Zaměstnavatel 

Zaměstnavatelem je dle §7 zákoníku práce fyzická nebo právnická osoba, 

pro níž se fyzická osoba zavázala k provedení práce v pracovněprávním 

vztahu. Nejedná se tedy o provedení práce osobou samostatně výdělečně 

činnou. [1][12] 

2.2 Zaměstnanec 

Zaměstnanec je podle § 6 zákoníku práce fyzická osoba, která se uvolila k 

provedení práce v elementárním pracovněprávním vztahu. Za tuto činnost 

mu náleží mzda nebo plat. Mzdu dostávají zaměstnanci v soukromém 

sektoru. Naopak plat náleží zaměstnancům státu, obcí nebo příspěvkových 

organizací. [1] 

2.3 Pracovní prostředí 

Pojem pracovní prostředí je chápán jako soubor fyzikálních, chemických, 

psychologických, biologických a socioekonomických působení na člověka při 

práci. Může se jednat o charakter činnosti, vztahy na pracovišti, vybavenost 

pracoviště, odměňování za provedenou činnost, bezpečnost pracovníků, 

mikroklimatické podmínky pracoviště atd. [5] 

2.4 Pracoviště 

Pracoviště je libovolné místo, na kterém se provádí práce a zaměstnanci na 

něj mají v pracovní době přístup. Na pracovišti musí být také stanoveny 

přístupové a únikové cesty. Dle české normy je to fyzické místo, na kterém 

se vykonávají činnosti související s organizovanou prací. [12][21][27] 

2.5 Pracovní úraz 

Jedná se o poškození zdraví nebo smrt pracovníka, ke kterému došlo při 

vykonávání pracovní činnosti. K tomuto zranění došlo při působení vnějších 

vlivů nebo nedbalostí pracovníka.  [12] 
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2.6 Riziko 

Jedná se o označení pravděpodobnostního výskytu zranění nebo nebezpečí, 

které se může přihodit v pracovním procesu, a tedy negativně ovlivnit zdraví 

zaměstnanců. Riziko můžeme dělit na přijatelné nebo nepřijatelné, 

odstranitelné nebo neodstranitelné, významné nebo nevýznamné. 

[21][27][28] 

2.7 Rizikové práce 

Jsou takové práce, při kterých vzniká nebezpečí poškození zdraví nebo 

nemoci z povolání. To znamená, že během pracovní činnosti se objevuje 

neodstranitelný rizikový faktor. [5] 

2.8 Nebezpečí 

„Zdroj, situace nebo činnost s potencionálem způsobit vznik poranění člověka 

nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci.“ [21, s. 9] 

2.9 Zdraví 

Je chápáno jako stav naprostého duševního, tělesného a společenského 

blaha. Stav zdraví je proměnlivý a je závislý na zděděných i získaných 

atributech. Jedná se taky o vlastnost organismu odolávat působení vnějších 

vlivů, aniž by byly narušeny důležité funkce lidského těla. [5] 
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3 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A 

POVINNOSTI ZAMĚTSNANCE 

3.1 Zaměstnavatel 

Dle § 101 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit ochranu zdraví 

zaměstnanců a jejich bezpečnost při práci. Zohlednit přitom musí rizika, jež 

mohou nastat v průběhu výkonu práce a jež by mohla ohrozit život a zdraví 

zaměstnance. [2] 

Pokud na jednom pracovišti pracují zaměstnanci dvou a více 

zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně informovat o 

rizicích, které mohou nastat v průběhu vykonávání práce.[2] 

Zaměstnavatel je taky povinen obstarávat bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci pro všechny fyzické osoby zdržující se na jeho pracovišti s jeho 

vědomím. [2] 

Povinností zaměstnavatele je hradit všechny náklady spojené s BOZP. [2] 

Dle § 102 zákoníku práce musí zaměstnavatel vytvářet bezpečné a zdraví 

neohrožující pracovní prostředí, vhodné pracovní podmínky. [2] 

Musí také vyhledávat, hodnotit a minimalizovat možná rizika vznikající při 

práci. Pokud tato rizika není možno odstranit, musí zaměstnavatel přijmout 

taková opatření, aby bylo zachováno zdraví a bezpečnost zaměstnanců. [2] 

Zaměstnavatel je taky povinen kontrolovat účinnost a dodržování těchto 

opatření. V případě změny skutečností musí zaměstnavatel také 

přizpůsobovat tato opatření. [2] 

 

Podle § 103 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby 

zaměstnanec vykonával práci, která by neodpovídala jeho zdravotní 

způsobilosti a schopnostem. Zaměstnavatel je také povinen nahradit ztrátu 

výdělku z důvodů očkování, vyšetření nebo podrobení se pracovnělékařské 

prohlídky. [2] 

Zaměstnavatel je taky povinen zaopatřit zaměstnancům poskytnutí první 

pomoci a dohlížet na dodržování zákazu kouření na pracovištích. [2] 
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Zaměstnavatel je povinen zabezpečit školení o právních a ostatních 

ustanoveních týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Díky tomuto školeni si zaměstnanci zvyšují své odborné znalosti, a 

předcházejí tedy lépe rizikům, se kterými se zaměstnanci mohou setkat na 

pracovišti. Školení musí zaměstnavatel zajistit při nástupu zaměstnance do 

práce a následně při změně pracovního zařazení, druhu práce, pracovního 

postupu, výrobních a pracovních postupů a v případech, které mohou mít 

výrazný vliv na BOZP. Povinností zaměstnavatele je rovněž soustavně 

požadovat a kontrolovat dodržování tohoto školení. [2] 

§ 105 zákoníku práce se věnuje povinnostem zaměstnavatele při pracovních 

úrazech a nemocech z povolání. Je zde například uvedeno, že zaměstnavatel 

je povinen objasnit důvody vzniku úrazu, za účasti svědků, odborové 

organizace, zástupce pro oblast BOZP a zaměstnance, pokud je to 

zdravotně možné. Je také povinen vést knihu všech úrazů bez ohledu na 

způsobení či nezpůsobení pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel je povinen 

ohlásit pracovní úraz se záznamem patřičným institucím a orgánům. 

V neposlední řadě musí zaměstnavatel usilovat o zavedení opatření proti 

vzniklému pracovnímu úrazu. [2] 

Dle § 108 zákoníku práce musí zaměstnavatel pořádat nejméně jednou 

v roce prověrky BOZP. Tyto prověrky by měly být organizovány na všech 

pracovištích. Zjištěné nedostatky by měly být odstraněny. [2] 

3.2 Zaměstnanec 

V § 108 zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnanci nesmějí být zbavení 

nároku na řešení problematiky související s BOZP. Mají nárok na řešení 

problematiky prostřednictvím zástupce pro oblast BOZP a oborové 

organizace. [2] 

Zaměstnanec má právo být informován o rizicích práce a příslušných 

opatřeních před jejich vlivem. Informace, které jsou zaměstnanci 

předkládány, musí být pro něho jasné a srozumitelné. Také má právo na 

zajištění BOZP. [2] 

Zaměstnanec má dle paragrafu 106 ZP právo odmítnout vykonat činnost, o 

které je přesvědčen, že by mohla ohrozit jeho život a zdraví, popřípadě život 
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a zdraví ostatních fyzických osob. Toto odmítnutí nelze považovat za 

neplnění povinností zaměstnance. [2] 

Zaměstnanec má také právo a povinnost podílet se na vytváření a udržování 

života neohrožujícího a bezpečného pracovního okolí. Toho lze dosáhnout 

dodržováním určitých a zaměstnavatelem nařízených opatření 

podporujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci. [2] 

Dle Zákoníku práce, konkrétně dle § 106, je zaměstnanec povinen dbát 

nejen o svou vlastní bezpečnost a své zdraví při práci, ale také o zdraví a 

bezpečnost okolních osob, kterých se jeho jednání bezprostředně týká. [2] 

Dále je zaměstnanec povinen  

• podstoupit vyšetření, očkování nebo lékařské prohlídky dle § 37 

zákona č. 258/2000 Sb., 

• účastnit se školení orientovaných na BOZP a podrobit se ověření 

svých znalostí, 

• neodkladně informovat nadřízeného zaměstnance o vlastním 

pracovním úrazu, pokud mu to jeho zdravotní stav umožní, nebo o 

pracovním úrazu jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a 

spolupracovat na objasnění příčin pracovního úrazu, 

• upozorňovat svého nadřízeného zaměstnance na vady a 

nedokonalosti na pracovišti, které by mohly jakýmkoli způsobem 

ohrozit nejen jeho bezpečnost a zdraví, ale i zdraví a bezpečnost 

ostatních zaměstnanců, jako například závady technických zařízení a 

ochranných opatření sloužících pro jejich zabránění, 

• řídit se při práci příslušným pracovním postupem, používat dané 

pracovní, dopravní a osobní ochranné pracovní prostředky, 

• nepoužívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky na pracovišti, 

• podrobit se na příkaz oprávněné osoby k tomu určené zkoušce, zda 

není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. [2] 
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4 RIZIKOVÉ FAKTORY  

Jedná se o takové faktory pracovního prostředí, jejichž účinek na 

zaměstnance má v určité míře za následek onemocnění nebo pokles 

pracovní schopnosti. Tyto faktory můžeme dělit na fyzikální (prach, hluk, 

vibrace, záření apod.), chemické, biologické a faktory z nepříznivých 

mikroklimatických a socioekonomických podmínek. [5] 

4.1 Prach 

Prach je definován jako znečištění ovzduší pevnými částicemi. Podle 

působení na člověka ho dělíme na toxický a netoxický. U netoxického 

prachu dochází především k zanášení plic, což vede k poruše jejich 

funkčnosti. Rizikové jsou částice s velikostí menší než 5 µm. Tyto částice 

nejsou zachycovány v horních cestách dýchacích a dostávají se až do plic. U 

toxického prachu se nejvíce bojíme jeho karcinogenních účinků. Tyto účinky 

se v mnohých případech projeví až za několik let. Mezi prokazatelné toxické 

prachy můžeme řadit například prach azbestový, beryliový, hliníkový, 

s krystalickou formou oxidu křemičitého nebo ze surové bavlny. [5] 

Proti působení prachu musí zaměstnavatel zavést odpovídající opatření, 

jako například různé technologické a technické úpravy, organizační opatření 

nebo používání příslušných OOPP. Zaměstnavatel by také měl průběžně 

kontrolovat zdravotní stav svých zaměstnanců zdravotními prohlídkami. [5] 

4.2 Chemické látky 

Do chemických látek řadíme prvky a jejich sloučeniny, ať už přírodní nebo 

uměle vytvořené. Chemické látky můžeme rozdělit do několika kategorií. 

Nejpoužívanější dělení je podle formy výskytu na látky kapalné, pevné, 

plynné nebo páry a rozptýlené částice. [5][10] 

Dle vlastností můžeme chemické látky dělit na výbušné, oxidující, hořlavé, 

toxické, žíravé, dráždivé, karcinogenní nebo mutagenní. [5] 

4.3 Hluk 

Hluk je vedlejším produktem lidského konání. Můžeme ho chápat jako 

zvuky, které jsou pro lidský sluch nepříjemné, nepohodlné, škodlivé nebo 
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nežádoucí. Hluk může zapříčinit zdravotní, psychické, ale i sociální choroby a 

dokáže negativně ohrozit pracovní výkon. Rozsah běžného lidského sluchu 

je od 20 Hz do 20 kHz, přičemž citlivost sluchu se více projevuje u vysokých 

tónů než u nízkých tónů. Pokud dochází na pracovišti k intenzitě zvuku, 

která se pohybuje okolo 80 dB, je zaměstnavatel povinen opatřit OOPP pro 

všechny zaměstnance. Do skupiny hlukových OOPP můžeme zařadit 

sluchové zátky, mušle, přilby nebo chrániče. [5] 

4.4 Vibrace 

K vibracím dochází při rozpohybování těles kmitáním nebo chvěním. 

Pracovní činnost jedince je ohrožena tehdy, pokud je dlouhodobě 

vystavována vibrujícím pracovním nástrojům, které negativně ovlivňují jeho 

zdravotní stav. Taktéž je omezen pracovní výkon, jelikož při nadměrným 

vibracím, dochází k častější únavě, pomalejšímu vnímání a občasné ztrátě 

pozornosti. Mezi nejčastěji postižené oblasti řadíme cévy, kosti, klouby, 

svaly a nervy. Zaměstnavatel není schopen zcela zrušit rizika práce 

s vibracemi, ale může je z části omezit. [5][11] 

4.5 Ionizující záření 

Ionizující záření je takové záření, při kterém dochází k odtržení elektronu 

z atomového obalu a vytvoření iontového páru. Konkrétně se jedná o alfa, 

beta, gama, neutronové a rentgenové záření. Toto záření můžeme dělit na 

deterministické (vysoká dávka záření, která má za následek velké množství 

poškozených biologických molekul, organismus tedy není schopen opravit 

všechna tato poškození) a stochastické (malé množství záření, tudíž je 

organismus schopen opravit vzniklé poškození). V tomto rozdělení 

nemůžeme říct, že by stochastické záření bylo bezpečné. I v případě 

stochastických účinků záření může vzniknout nenávratné poškození 

molekul, a může tedy dojít k následkům genetického nebo nádorového 

charakteru. [5] 

4.6 Neionizující záření 

Neionizující záření neboli nízkoenergetické záření je považováno za záření, 

které se podílí na vzniku elektrického a magnetického pole, ultrafialového, 

elektromagnetického a infračerveného záření. Některým z těchto záření 
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jsme vystavováni každý den jako například elektromagnetickému záření 

díky Slunci, jenž je jeho zdrojem. V případě pracovního prostředí nás ale 

zajímají uměle vytvořená záření. Mezi OOPP můžeme zařadit ochranné 

obleky a brýle pro zaměstnance. Co se týče bezpečného prostředí je 

důležité upravit zdroje, což znamená dát vodiče do jednoho obvodu. Dále 

dbát na stínění, vybudování překážek či zvolit systém pracoviště. [5] 

4.7 Fyzická zátěž 

Při fyzické zátěži se jedná o poměr mezi požadavky na člověka a jeho 

možnostmi ke zvládnutí daného úkonu. Mezi možnosti člověka řadíme jeho 

schopnosti a dovednosti, trénovanost organismu, vzrůst, tělesnou 

hmotnost a odolnost proti škodlivým vlivům. Člověk by při fyzické pracovní 

zátěži neměl překročit hodnotu 150 tepů za minutu srdeční frekvence. 

Maximální hmotnost při občasné manipulaci s břemeny u muže činí 50 kg a 

u ženy 20 kg. Při časném zvedání a přenášení břemen je tento limit u mužů 

snížen na 30 kg a u žen na 15 kg. Fyzická zátěž se může negativně odrážet 

především na pohybovém ústrojí, srdečním a dýchacím systému. Tím 

pádem je důležité rovnoměrně rozdělit požadovanou sílu do všech 

svalových skupin. [5][6][9] 

4.8 Pracovní poloha 

Pracovní polohu řadíme mezi důležité faktory rizikovosti. Tento faktor se 

odráží na výkonu pracovníka, ovlivňuje pracovní pohodu, ale zároveň může 

být hlavním činitelem při vzniku pracovního úrazu. Proto bychom jako 

zaměstnavatelé měli klást důraz na polohu těla zaměstnance při práci, zdali 

zaměstnanec může vykonávat činnost v sedě nebo ve stoje a zda je pro 

něho daná práce různorodá a neunavující. Pracovní polohu zaměstnance 

můžeme rozdělit na přijatelnou, podmíněně přijatelnou nebo nepřijatelnou. 

Za nepřijatelnou pracovní polohu můžeme považovat práci vleže, podřepu, 

kleku, záklonu nebo předklonu větším než 60°. Nepřijatelná poloha je 

stanovena limitem maximálně 30 minut za celou směnu. Pro komfortnější 

výkon zaměstnance můžeme pořídit podnožku nebo sedadlo dle 

fyziologických parametrů. [5][9] 
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4.9 Zátěž teplem 

Tepelná zátěž se v České republice hodnotí dle zákonu č. 361/2007 Sb., 

který vymezuje podmínky pro prevenci zdraví zaměstnanců při práci. Při 

posudku zátěži teplem bereme zřetel na tepelně vlhkostní podmínky okolí, 

energetický výdej zaměstnance a tepelný odpor oděvu. Zvýšená teplota, 

která přesahuje 38 °C, může být zdrojem tzv. hypertermie neboli přehřátí, 

což může vést k nevolnosti a pracovní neschopnosti zaměstnance. Přehřátí 

může být demonstrováno pocením. Pro dosažení tepelné pohody prostředí 

musí zaměstnavatel dbát na činitele, jako jsou teplota vzduchu, stěn, 

předmětů, proudění vzduchu a vlhkost vzduchu. [5] 

4.10 Zátěž chladem 

Následkem působení chladu na člověka je snížení protékání krve kůží, 

zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdeční frekvence a zvýšení spotřeby 

kyslíku. Při zátěži chladem může dojít k lokálnímu nebo celkovému 

poškození organismu. Mezi lokální poškození organismu můžeme řadit 

omrzliny prstů, nosu nebo uší. Při delším působení chladu na člověka 

dochází k poklesu teploty tělesného jádra, zpomalení srdeční frekvence a 

oslabení dýchání. Tyto faktory mohou mít za následek selhání krevního 

oběhu, což vede k úmrtí. Zátěž chladem můžeme snížit úpravou pracovního 

prostředí, patřičným oblečením nebo ochrannými nápoji. [5] 

4.11 Psychická zátěž 

Psychickou zátěž lze definovat jako proces, který má negativní dopad na 

člověka, kvůli životnímu a pracovnímu prostředí. Je možné, že při 

dlouhodobé psychické zátěži vzniká porucha zdraví, ve většině případů se 

jedná o psychosomatické nemoci. Mezi podstatné činitelé psychické zátěže 

patří práce ve vnuceném tempu, jednotvárná práce, práce ve třísměnném 

nebo nepřetržitém pracovním režimu a práce výhradně v nočních směnách. 

Míra psychické zátěže se také odvíjí od vydatnosti sociálních interakcí. 

Rizikové jsou oba extrémy této interakce, tedy žádná nebo velmi častá. 

Velmi častým faktorem pro porušení psychické rovnováhy zaměstnance 

může být fyzické či psychické násilí na pracovišti, diskriminace nebo 

sexuální obtěžování. [7] 
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4.12 Zraková zátěž 

Při zrakové zátěži dochází k neustálému a nepříznivému působení různých 

faktorů, jako jsou neadekvátní pracovní podmínky a prostředí na zrak a 

vidění. Na rozdíl od ostatních rizikových faktorů nedokážeme zrakovou 

zátěž posoudit podle jednoduchých ukazatelů. Potencionální výskyt zrakové 

zátěže se posuzuje podle subjektivních a nespecifických zrakových potíží. 

Může se jednat o výkon práce spočívající v rozlišování detailů, práce ve 

zvláštních světelných okolnostech, práce spojené se sledováním monitorů 

nebo s používáním zvětšovacích přístrojů nebo práce s neodstranitelným 

oslňováním. Náznakem nadměrné zrakové zátěže může být pálení očí, 

bolest hlavy, deformace zrakového vnímání nebo zarudlé spojivky. [5][8] 

4.13 Práce s biologickými činiteli 

Biologickými činiteli jsou mikroorganismy, do kterých spadají viry, bakterie, 

paraziti a houby. Tyto mikroorganismy mohou zapříčinit infekční 

onemocnění nebo vyvolat toxické a alergické obtíže. V pracovním prostředí 

představují riziko šíření a poškození zdraví zaměstnanců. Do lidského těla se 

mohou tito činitelé dostat několika způsoby, například poškozenou kůží, 

sliznicí, zvířecím kousnutím, poraněním jehlou, inhalací nebo polknutím. 

Biologické činitele dělíme do čtyř kategorií podle dopadů a rizika infekce. [5] 

4.14 Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu 

Jak už název kapitoly napovídá, jedná se o práci, při níž jsou zaměstnanci 

vystaveni zvýšenému tlaku vzduchu. Jedná se například o práci 

v hyperbarických komorách, kesonech nebo při potápění. Podle velikosti 

tlaku působícího na zaměstnance rozlišujeme čtyři kategorie. První je práce 

bez působení zvýšeného tlaku na člověka, druhá je při tlaku do 100 kPa, 

třetí jsou práce v rozmezí od 100 kPa do 400 kPa a poslední čtvrtou 

kategorií jsou práce nad 400 kPa. [5] 
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5 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 

Osobní ochranné pracovní prostředky neboli zkráceně OOPP, jsou takové 

prostředky, jenž mají za účel chránit zaměstnance před jedním nebo více 

zdroji rizik, které by mohly zaměstnance ohrozit na životě a zdraví a 

způsobit tak pracovní úraz nebo nemoc z povolání. [1][5] 

Jsou to prostředky zajišťující individuální ochranu zaměstnanců. O jejich 

použití se uvažuje až po zhodnocení, že rizika, která mohou negativně 

ovlivnit zaměstnance, nejdou dostatečně omezit nebo odstranit 

organizačními opatřeními, tedy prostředky pro kolektivní ochranu. [1]  

Dle § 104 zákoníku práce má zaměstnavatel, s ohledem na OOPP, tyto 

povinnosti: 

• je povinen poskytnout zaměstnancům patřičné osobní ochranné 

pracovní prostředky. Tyto OOPP musí chránit zdraví zaměstnanců, 

nesmí je ohrožovat, nesmí bránit zaměstnancům při vykonávání 

práce a musí splňovat požadavky EU, 

• zaměstnanec má právo obdržet od zaměstnavatele pracovní obuv a 

oděv v případě, podléhá-li při práci nadměrnému znečištění nebo 

opotřebení nebo plní-li ochranou funkci, 

• je povinen poskytnou zaměstnancům čistící, dezinfekční a mycí 

prostředky dle rozsahu znečištění kůže nebo oděvu, 

• je povinen pečovat o OOPP a udržovat je v ochraně schopném stavu, 

• povinností zaměstnavatele je také dohled nad používáním OOPP, 

• nárok na OOPP mají zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně, 

pokud jsou tyto OOPP rozdávány na základě vyhodnocení rizik,  

• zaměstnavatel nesmí nahradit přidělování OOPP finančním plněním 

[1] 

5.1 Poskytování OOPP  

OOPP se udělují až jako poslední možná varianta řešení. Nejprve je důležité 

zvážit jiný technologický postup, kterým by se dalo určitým rizikům zcela 

vyhnout. Teprve až po úsudku, že se daným rizikům vyhnout nemůžeme, 

přidělit osobní ochranné pracovní prostředky. [12] 
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OOPP se přidělují na základě tabulky, která se nachází v příloze Nařízení 

vlády 495/2001 Sb. Poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků. [12] 

5.2 Ochrana hlavy 

Ochrana hlavy je na staveništi naprostou nutností. Pro tuto potřebu se 

využívá ochranná přilba určená na stavbu. Existuje mnoho druhů 

ochranných přileb, s různým účelem využití, jako například přilby pro 

sjezdové lyžování, jízdu na koni, jízdu na kole nebo horolezecké přilby. Pro 

použití na stavě jsou ale tyto druhy nepřípustné a nesmí být použity jako 

alternativa. [13] 

Stavební přilba musí primárně odolávat proti nárazu a také proti proražení 

ostrým předmětem. Tato odolnost je zajištěna oddělením skořepiny od 

náhlavní vložky přilby. Díky této konstrukci snižuje či eliminuje následky 

například při pádu z výšky či úderech větších předmětů v oblasti hlavy. Míru 

ochrany a životnost přilby uvádí výrobce patřičným certifikátem dle normy 

ČSN EN ISO 13688. [13] 

Často se ve stavebnictví setkáváme s odmítáním ochrany hlavy z důvodu 

nepohodlnosti přilby. Tomuto problému se dá předejít správným výběrem. 

Při výběru musíme zohlednit velikost a možnost její úpravy, kvalitu 

odvětrání a také výběr správného upínacího systému. Také je velice důležité 

vzbudit u jejich nositelů chuť a zájem ochranu hlavy nosit. [13] 

5.3 Ochrana těla 

Mezi OOPP řadíme pracovní oděv pouze v případě, dochází-li při práci 

k jeho znatelnému znečištění (pracovník, který čistí kanály), nebo pokud 

opravdu slouží pro ochranu před určitým rizikem (ohnivzdorný oděv pro 

svářeče, oděv pro práci s chemikáliemi, oděv odolávající extrémním 

teplotám atd.). Tyto pracovní oděvy mají určité ochranné vlastnosti a ty 

musí být odzkoušeny podle příslušných norem. Pokud pracovní oděv 

neslouží k ochraně ale například jen jako firemní stejnokroj, není veden jako 

OOPP, a není tedy potřeba deklarovat ochranné vlastnosti certifikáty. Jedná 

se například o lékařský plášť nebo o luxusní halenku recepční. [12][13] 
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5.3.1 Pracovní oděv bez ochranných vlastností  

S tímto typem oděvu se ve stavebnictví setkáváme jen sporadicky. Jedná se 

většinou o oděv poskytovaný zaměstnavatelem v prostředí, ve kterém 

podléhá nadměrnému znečistění nebo opotřebení, ale není primárně určen 

k ochraně zdraví. Musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost, 

velikostní sortiment apod. dle zákona č.262/2006 Sb. [13] 

5.3.2 Pracovní oděv s ochrannými vlastnostmi 

Pod tímto druhem pracovního oděvu si můžeme představit klasické 

„montérky“, které již slouží k určité ochraně zdraví. Tento oděv musí být 

zkoušen dle norem ČSN EN ISO 13688, a tudíž má deklarované ochranné 

vlastnosti. [13] 

Nebezpečí, proti kterým oděv chrání, jsou značena pomocí grafických 

značek na oděvu a jsou také blíže specifikována v návodu. Níže na 

Obrázku 3 můžeme vidět příklady ochranných faktorů u oděvu. [13][14] 

a)  b)                            c)                            d) 

 

Obrázek 3 - Příklad grafických značek  

a) ochrana proti chladu, b) ochrana proti nepříznivému počasí, c) ochrana proti řezným a 

bodným ranám, d) ochrana proti pořezu řetězovou pilou [14] 

5.3.3 Ochranné oděvy s vysokou viditelností 

Ochranné oděvy s vysokou viditelností jsou oděvy obsahující určité 

minimální plochy retroreflexního, fluorescenčního a/nebo kombinovaného 

provedení materiálů. Mezi tyto oděvy patří ve stavebnictví nejčastěji 

výstražné vesty. [15] 

Tyto oděvy můžeme rozčlenit do tří tříd podle Tabulky 1. Tato třída musí být 

vyobrazena vedle piktogramu (značeno X na Obrázku 4), který je umístěn na 

štítku oděvu. Na štítek oděvu, vedle piktogramu, by také měl být uveden 
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maximální počet pracích cyklů. Praní může totiž negativně ovlivnit ochranné 

vlastnosti produktu. [15] 

Tabulka 1 - Minimální požadované plochy viditelného materiálu v m2 [15] 

Materiál 
Oděvní 

součásti třídy 

3 

Oděvní 

součásti třídy 

2 

Oděvní 

součásti třídy 

1 

Podkladový materiál 0,80 0,50 0,14 

Retroreflexní materiál 0,20 0,13 0,10 

Materiál s kombinovanými vlastnostmi - - 0,20 

POZNÁMKA: Zatřídění oděvu je stanoveno podle nejmenší plochy viditelného materiálu. 

 

 

Obrázek 4 - Piktogram ISO 7000-2419: Oděv s vysokou viditelností [15] 

5.4 Ochrana rukou 

Rukavice jsou na stavbě často používaným ochranným prostředkem. Tak 

jako u oděvu je i u rukavic mnoho kategorií rizik, znázorněných piktogramy, 

proti kterým nás mají rukavice chránit. Je proto velice důležité vybrat 

rukavice tak, aby odpovídaly nejen našim rizikům, ale i činnosti, kterou 

budeme s rukavicemi vykonávat. Zohledňujeme přitom velikost, 

prodyšnost, pohodlí a třídu úchopové schopnosti podle Tabulky 2. [13][16] 

Tabulka 2 - Třídy provedení – zkouška úchopové schopnosti [16] 

Třída 

provedení 
Nejmenší průměr válečku splňujícího zkušební 

podmínky [mm] 

1 11,0 

2 9,5 

3 8,0 

4 6,5 

5 5,0 
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5.5 Ochrana nohou 

Zde patří obuv s ochrannými faktory, která ochraňuje uživatele před 

poraněními, jež by mohla vzniknout při nehodách. Člení se podle způsobu 

ochrany prstů na tři základní kategorie, kterými jsou: [13] 

• Pracovní obuv bez ochranné tužinky na ochranu prstů. Základní 

označení OB. Dodatečné označení O1-O5. [17] 

• Ochranná obuv je vybavena tužinkami na ochranu prstů, 

konstruovanými k ochraně proti nárazu energií nejméně 100 J a proti 

stlačení tlakem nejméně 10 kN. Základní označení PB. Dodatečné 

označení P1-P5. [18] 

• Bezpečnostní obuv je vybavena tužinkami na ochranu prstů, 

konstruovanými k ochraně proti nárazu energií nejméně 200 J a proti 

stlačení tlakem nejméně 15 kN. Základní označení SB. Dodatečné 

označení S1-S5. [19] 

Podle příslušného značení si dále vybíráme dodatečnou kombinaci ochrany. 

Například ochranná obuv s uzavřenou patou, antistatickými vlastnostmi, 

absorpcí energie v oblasti paty a odolnosti proti palivovému oleji je 

označována jako P1. Pokud k tomu zabraňuje i průniku a absorpci vody, je 

označována jako P2. Přidáme-li ještě odolnost proti propíchnutí a podešev 

s dezénem dostáváme označení P3 atd. [13] 

5.6 Ochrana před pádem z výšky 

Riziko pádu z výšky je ve stavebnictví velice častým a podceňovaným 

faktorem. Pro zaměstnavatele je tato ochrana časově a finančně náročná a 

pro zaměstnance nepohodlná a omezující. Ovšem následky pádů z výšek 

bývají podle statistik fatální a obě strany smluvní strany by si toto měly 

uvědomit. Ochranné prostředky podle účelu dělíme na dvě skupiny. První 

skupinou jsou OOPP pro pracovní polohování a prevenci proti pádům 

z výšky. Druhou kategorií jsou OOPP proti pádům z výšky (systémy 

zachycení pádů). [13] 

5.6.1 Systém zadržení  

Systém zadržení se skládá ze tří komponentů, kterými jsou kotvicí zařízení, 

spojovací prostředek a prostředek pro držení těla (polohovací pás). Musí být 

konstruován tak, že brání jejímu uživateli v dosažení takové oblasti, ve které 
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by bylo riziko pádu z výšky. Toho dosáhneme správným nastavením délky 

spojovacího prostředku. Tento systém není určen pro zachycení pádu 

z výšky a taky pro případy, kdy potřebujeme podporu prostředku pro držení 

těla (sedací či zachycovací postroj). [20] 

5.6.2 Systém pracovního polohování  

Tento systém umožňuje uživateli práci v místě výkonu pomocí zavěšení 

nebo podepření a brání volnému pádu. Sestava musí být vybavena 

podporou prostředku pro držení těla. Je zde také vhodné vytvořit 

sekundární záložní zajištění, např. zatahovací zachycovač pádu nebo 

zabezpečení hran. [20] 

5.6.3 Systém lanového přístupu  

V tomto systému je nám umožněn přechod mezi vyššími a nižšími polohami 

za účelem dosažení potřebného místa výkonu. Skládá se z pracovního a 

bezpečnostního lana, ke kterým je uživatel připojen. Prostředek pro držení 

těla by měl být zachycovací postroj doplněný o sedák pro větší pohodlí a 

stabilitu pracovníka. [20] 

5.6.4 Systém zachycení pádu  

Zde je dovoleno uživateli dosáhnout oblastí, ve kterých je riziko volného 

pádu, a pokud pád nastane, je zachycen. Systém musí být doplněn o 

zachycovač pádu (tlumič pádu, zatahovací zachycovač pádu, pohyblivý 

zachycovač pádu včetně zajišťovacího vedení). Tento systém omezuje délku 

pádu a intenzitu nárazu na maximálně 6 kN. Musíme také zohlednit 

minimální výšku pod nohama uživatele, aby při pádu nedošlo k narazení do 

země nebo jiné překážky. [20] 

5.6.5 Záchranný systém 

Tento systém poskytuje možnost zvedání nebo spouštění osob do 

bezpečného místa a zabraňuje volnému pádu. Systém se skládá z kotvicího 

zařízení, prostředku pro držení těla a slaňovacího nebo zdvihacího zařízení. 

[20] 
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6 METODY VYHLEDÁVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK 

V minulosti byly nároky na zabezpečení BOZP vymezeny direktivně pro 

většinu firem a společností. V dnešní době je spíše kladen velký důraz na 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci individuálně, to znamená, že 

každá firma nebo společnost si svá opatření vytváří na konkrétní rizika, 

s nimiž je možno se u nich setkat. Tento přístup si sice vyžaduje vyšší nároky 

na zaměstnavatele, avšak výsledná opatření jsou účelovější. Proces 

zajišťování BOZP není jednorázová záležitost, naopak je nutné se k tomuto 

procesu neustále vracet a přizpůsobovat ho nově zjištěným rizikům. [21] 

S posuzováním rizik se setkáváme nejen v BOZP, ale také v pojišťovnictví, v 

oblasti ochrany soukromých údajů nebo v nejrůznějších odvětvích 

managementu. BOZP je rozděleno do dvou kategorií dle posuzování rizik, a 

to na posouzení rizik bezpečnosti práce a na posouzení ochrany zdraví při 

pracovním výkonu a hygieně. [21] 

6.1 Management rizik 

Management rizik slouží k identifikaci, analýze, vyhodnocování, opatření 

monitorování a informovanosti v oblasti rizik. Považuje se za jeden ze 

„stavebních kamenů“ společnosti, a proto by tento proces měl být součástí 

každého řídícího postupu. [12]  

Management rizik lze rozdělit do dvou skupin. První skupina se zabývá 

managementem rizik dle evropského návodu. Tento návod je pro země 

Evropské unie, diagram zahrnuje postup při vyhodnocování možných rizik a 

následnou nápravu. Druhá skupina se řídí dle technických norem. Tyto 

normy nejsou určeny jen pro BOZP, ale také pro další oblasti, kde se mohou 

nějaká rizika vyskytovat. Řídíme se dle dvou technických norem. V první 

technické normě se vyskytují principy a směrnice, druhá technická norma se 

zabývá technikou posuzování rizik. [21] 

6.2 Kategorizace prací 

Hanáková ve své publikaci tvrdí, že „kategorizace prací vyjadřuje standartním 

způsobem pravděpodobnost a závažnost předpokládaných zdravotních dopadů. 
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Podle míry výskytů faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich 

rizikovosti pro zdraví, se práce zařazují do čtyř kategorií“. [5, s. 73]  

Kategorizace prací je dle § 37 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů zřizována právními 

předpisy, jenž stanovují přesný způsob realizace a metod. Jak již bylo 

zmíněno, kategorizace prací je rozdělena do čtyř skupin, do který řádíme 

nepředpokládané narušení zdraví; narušené zdraví u citlivých jedinců; 

nacházíme riziko narušení zdraví u exponovaných jedinců; setkáváme se 

s nejvážnějším rizikem. Zařazení do jednotlivých kategorií se musí provést u 

všech rizikových faktorů uvedených v kapitole 4 kromě ionizujícího záření. 

Zařazení rizikových faktorů do skupin tři a čtyři zaměstnavatel pouze 

navrhuje. Jeho návrh musí být posouzen a následně zařazen orgánem 

ochrany veřejného zdraví (hygienická stanice). Pro případ zařazení 

rizikového faktoru do druhé skupiny, je zaměstnavatel oprávněn zařazení 

provést sám, avšak musí toto rozhodnutí odůvodnit a obeznámit s ním 

orgán ochrany veřejného zdraví. Práce řazeny do první kategorie 

nepodléhají žádným ze zmíněných povinností. [5][21][22][23] 

6.3 Vyhledávání rizik 

K vyhledávání rizik nám poslouží různé metody, o kterých se podrobněji 

dočtete v dalších odstavcích. Jelikož tyto metody nebyly primárně určeny 

k vyhledávání pracovních rizik, ale k vyhodnocování rizik technologického 

nebezpečí, je nutné kombinovat metody s jinými informacemi, např. s 

prohlídkou pracoviště, analýzou pomocí kontrolních listů nebo dotazníků 

zaměstnancům. [21] 

6.3.1 Bezpečnostní prohlídka 

Bezpečnostní prohlídka nebo bezpečnostní kontrola je metoda, která má za 

úkol kontrolovat bezpečnost procesů a provozů. Jedná se o kontroly fyzické 

prováděné jednotlivcem nebo skupinou specialistů. Před uvedením do 

provozu nového zařízení se nejdříve posuzuje technická dokumentace. 

Běžná prohlídka je realizována za účasti zaměstnanců provozu, odborníků, 

vedoucích pracovníků a pracovníků údržby, kteří mají za cíl rozpoznat 

podmínky a okolnosti, které by mohly vyvolat původ nehody a zapříčinit 
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následek zdravotního problému, poškození majetku nebo negativně ohrozit 

životní prostředí. [25] 

6.3.2 Metoda Checklist 

Metoda Checklist neboli kontrolní seznam je založena na soustavné 

kontrole předem daných podmínek a opatření. Taktéž má za úkol rozebrat 

možná rizika a prevenci. [21] 

6.3.3 Metoda „What If“ 

Metoda „What If“ je založena na volné skupinové debatě. Informovaní 

pracovníci o zkoumaném procesu analyzují pomocí otázek a odpovědí 

příhody, jež mohou během výkonu nastat. Otázky může klást kdokoliv 

z pracovníků formou pomocné otázky „What If“, která se do českého jazyka 

překládá jako „Co se stane, když…“. Po následné analýze odpovědí 

pracovníci navrhují další opatření a stanoviska na možné následky. Tato 

metoda obsahuje dvě části. První část se skládá z přípravy podkladů a 

otázek. Druhá část je zaměřena na poradu, kde je zařazen popis, účel 

procesu, formulování otázek, odpovědi a vyhodnocení. [25] 

6.3.4 Metoda HAZOP 

Metoda HAZOP je považována za nejrozšířenější metodu při zjišťování 

nebezpečí technických zařízení. Zkratka HAZOP pod sebou skrývá studii, 

která se zabývá nebezpečím a provozuschopností. Tato studie především 

pojednává o recenzování nově vybudovaných, zrekonstruovaných, ale i 

dosavadních systémů. [21]  

Metoda pracuje na principu analýzy. Snaží se analyzovat pravděpodobný 

vznik hrozeb. Tak jako u metody „What If“ pořádají skupinová zasedání, kde 

posuzují původ možných rizik, která mohou vzniknout. Vše je zapisováno do 

tabulkových výkazů a pomocí klíčových slov jsou poté možná rizika 

vyhodnocována. [24]  

„Neuegebauer ve své knize popisuje základní kroky metody HAZOP:  

1) popis účelu (řádné funkce), subsystému (chlazení, ohřev) 

(jeden subsystém, jedna nebo více základních funkcí), 

2) popis odchylky od požadované funkce (například není chlazení) 

(využití definovaných tzv. klíčových slov), 
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3) nalezení příčiny nebo souběhu příčin vedoucích k odchylce 

(hledání odpovědi na otázku „co mohlo způsobit, že…“),  

4) stanovení možných následků a doporučených zásahů.“ [21, s. 45] 

Tabulka 3 - Ukázka vyhledávání rizik metodou HAZOP v souvislosti s umělým osvětlením [21] 

NENÍ provozuschopné? 
ANO – zdrojem rizika je nedostatečné 

osvětlení 

Je jeho intenzita VĚTŠÍ, než je 

požadováno? 
ANO – zdrojem rizika je intenzita osvětlení 

Je jeho intenzita MENŠÍ, než je 

požadováno? 
ANO – zdrojem rizika je intenzita osvětlení 

A TAKÉ – způsobuje stíny v poli práce? 
ANO – zdrojem rizika je nerovnoměrnost 

osvětlení – oslňuje? 

ANO – zdrojem rizika je oslnění 

Jen ČÁSTEČNĚ osvětluje pole práce? 
ANO – zdrojem rizika je nerovnoměrné 

osvětlení 

V důsledku nevhodného umístění za 

překážkou dojde po jeho zapnutí k 

vytvoření stínu v poli práce (REVERZE)? 

ANO – zdrojem rizika je nedostatečné 

osvětlení 

Je centrální umělé osvětlení zcela 

nahrazováno JINÝM lokálním 

osvětlením (například stolním svítidlem 

na kancelářském stole)? 

ANO – zdroji rizik jsou celková 

nerovnoměrnost osvětlení a 

nerovnoměrnost osvětlení v poli práce 

vytvářená stíny od používaných předmětů 

Dojede PŘEDČASNĚ k automatickému 

zapnutí umělého osvětlení? 

ANO – zdrojem rizika je nerovnoměrné 

zkreslující osvětlení rozdílných směrů od 

zdrojů 

Dojede ZPOŽDĚNĚ k automatickému 

zapnutí umělého osvětlení? 
ANO – zdrojem rizika je intenzita osvětlení 

 

6.3.5 Metoda strom chyb 

Metoda strom chyb neboli metoda Strom událostí je využívána především 

ve Francii. Tato metoda se snaží vyhledat různorodá rizika, která mohla mít 

za následek pracovní úraz. Přestože zdroj rizik lze zjistit z uvedených 

záznamů úrazovosti, je lepší využít tuto metodu, a mít tak větší rozhled a 

více informací o daných úrazech. [21] 

Princip této metody staví na diagramech, jejichž směr je opačný. Jako první 

se začíná pracovním úrazem (následkem) a pokračuje se k příčinám, jež 

mohou být klíčové. Každá příčina a riziko znázorňuje kousek stromu, který 

pomalu, ale jistě košatí, a tím pádem nám vzniká více možností a zdrojů, 
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které mohly být příčinou úrazu. Metoda Strom chyb využívá již zmíněných 

grafických názorů doplněných o grafické symboly. [21] 

 

 

Obrázek 5 - Názorná ukázka metody strom chyb [21] 
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6.4 Hodnocení rizik 

Vyhodnocení rizik řádíme mezi subjektivní záležitosti. Je to z toho důvodu, 

že vyhodnocení může obsahovat nadhodnocené nebo podhodnocené míry 

rizika. Obě rizika se navzájem vylučují, protože nadhodnocení se objevuje 

z hospodářských důvodů a podhodnocení z bezpečnostních důvodů. Proto 

je výhodou, když vyhodnocení provádí nezávislá osoba s patřičnou 

kvalifikací a vědomostmi. Tak jako pro vyhledávání rizik existují metody, tak i 

pro vyhodnocování máme metody, které jsou využívány pro dobro firmy a 

zdraví zaměstnanců. [21] 

6.4.1 Metoda PNH 

PNH metoda neboli jednoduchá bodová polokvantitativní metoda 

vyhodnocuje rizika ve třech složkách, u kterých bere v potaz 

pravděpodobnost vzniku rizika (P), pravděpodobnost následků (N) a názor 

hodnotitelů (H). [26] 

Tabulka 4 - Pravděpodobnost vzniku rizika (P) [26] 

1 Nahodilá 

2 Nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná 

4 Velmi pravděpodobná 

5 Trvalá 

 
Tabulka 5 - Pravděpodobnost následků (N) [26] 

1 Bez pracovní neschopnosti 

2 Absenční úraz 

3 Hospitalizace 

4 Vážný úraz 

5 Smrtelný úraz 
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Tabulka 6 - Názor hodnotitele (H) [26] 

1 Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

2 Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

3 Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpeční a ohrožení 

4 Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

5 
Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a 

následky nebezpečí a ohrožení 

 

Výsledek hodnocení rizika následně získáme pomocí výpočtu, a to součinem 

jednotlivých faktorů, kde výsledek je míra rizika (R). 

R = P x N x H [26] 

 

Tabulka 7 - Tabulka pro stanovení míry rizika [26] 

Velmi vysoké riziko, zastavit činnost R > 100 

Vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření 50 < R < 99 

Riziko, potřeba nápravné činnosti 10 < R < 49 

Možné riziko, zvýšit pozornost 3 < R < 9 

Riziko možné přijmout R < 3 

 

6.4.2 Metoda JBM 

Bodová metoda JBM byla vytvořena na základě „Návodu pro hodnocení rizik 

při práci“ v Lucembursku. Jedná se o jednoduše aplikovatelnou metodu, 

která nemusí být prováděna odborníkem, ale je srozumitelná pro osoby bez 

potřebných kvalifikacích, ale především je stanovena pro vedoucí 

zaměstnanců. Do této metody spadá několik kritérií sloužících 

k preciznějšímu vyhodnocení již objevených rizik, a to:  

- probabilita nežádoucího následku, což znamená, jak často se 

nežádoucí úkaz vyskytuje,  

- expozice rizika, tedy jak dlouho byl zaměstnanec vystaven 

možnému riziku za rok, 

- míra obtížnosti reakce na rizika ohrožující zdraví zaměstnance, 

- míra následků vzniklého rizika. [21] 
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Tabulka 8 - Pravděpodobnost nežádoucího následku [21] 

Častý výskyt 10,0 

Možný výskyt 6,0 

Není běžné, ale je pravděpodobné 3,0 

Někdy se vyskytne 1,0 

Ještě se nevyskytl, je však možný 0,5 

Prakticky nemožný (pravděpodobnost 1:1 000 000) 0,2 

Vyloučený 0,1 

 

Tabulka 9 - Expozice rizika [21] 

Stále 10,0 

Často (denně) 6,0 

Příležitostně 3,0 

Občas (měsíčně) 2,0 

Zřídka (několikrát za rok) 1,0 

Velmi zřídka (ročně) 0,5 

Není expozice 0,0 

 

Tabulka 10 - Ochranná reakce [21] 

Nemožná 1,00 

Velmi obtížná 0,95 

Obtížná 0,90 

Možná 0,85 

Snadná (reflexní) 0,80 

 

Tabulka 11 - Následky rizika [21] 

Katastrofické (mnoho smrtelných úrazů nebo škoda nad 100 000 000 Kč) 100 

Velmi závažné (několik smrtelných úrazů nebo škoda nad 10 000 000 Kč) 40 

Závažné (jeden smrtelný úraz nebo škoda nad 1 000 000 Kč) 15 

Vážné (těžký úraz nebo škoda nad 100 000 Kč, případně nemoci z 

povolání) 
7 

Lehké (úraz nebo škoda nad 10 000 Kč, případně trvalé zhoršení 

zdravotního stavu) 
3 

Zanedbatelné (drobné poranění nebo škoda, popřípadě snížení pracovní 

pohody) 
1 
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Z výše uvedených tabulek vybereme vždy jedno kritérium s bodovým 

ohodnocením. Všechna bodová ohodnocení vynásobíme a dostaneme 

výslednou míru rizika. Závažnost rizika se určí podle tabulky níže. [21] 

Tabulka 12 - Tabulka pro zjištění závažnosti rizika [21] 

Míra rizika Závažnost rizika 

Větší než 400 Velmi vysoké riziko, zastavit činnost 

200 až 400 Vysoké riziko, potřeba okamžitého řešení 

70 až 200 Značné riziko, potřeba řešení 

20 až 70 Riziko, potřeba zvýšené pozornosti 

Menší než 20 Přijatelné riziko 

 

Součásti metody je vyhodnocovací tabulka zaznamenávající nebezpečné 

činitele společně s možnými riziky a následky. Poté se kritéria individuálně 

bodově klasifikují. Závěrem je navržení bezpečnostního opatření k omezení 

nebo odstranění rizika. [21] 

 

 

Obrázek 6 - Tabulka pro vyhodnocení metody JBM [21] 
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6.4.3 Metoda BOMECH 

Metoda BOMECH byla primárně vytvořena pro vyhodnocování bezpečnosti 

strojů na strojní fakultě v Praze. Svým obsahem potvrdila, že je vhodná i pro 

hodnocení rizik na pracovišti. Taktéž jako ostatní metody i metoda BOMECH 

je založena na určitých kritériích, která můžete vidět v níže uvedené tabulce. 

[21] 

Tabulka 13 - Hodnotící kritéria metody BOMECH [21] 

N Nejpravděpodobnější následek ohrožení 

O Počet současně ohrožených osob 

P Pravděpodobnost existence nebezpečného činitele 

E Doba, po kterou je člověk v poli rizika za rok 

R Možnost obrané reakce 

Z Nároky na psychofyzické vlastnosti člověka při činnosti v poli rizika 

K Nároky na bezpečnostní kvalifikace 

I Identifikovatelnost – poznatelnost rizikovosti nebezpečného činitele 

D Dynamičnost, tzn. změna nebezpečnosti nebezpečného činitele v čase 

V Citlivost nebezpečnosti nebezpečného činitele na vliv pracovního prostředí 

 

Každému stupni z výše uvedených kritérií je přiřazeno bodové hodnocení. 

Součtem všech bodů námi vybraných kritérií dostáváme celkový počet 

bodů, který nám určí kategorii rizika. [21] 

Tabulka 14 - Tabulka pro určení míry rizika pomocí metody BOMECH [21] 

Počet bodů Kategorie Doporučení 

Více než 200 A – katastrofální Akutní nebezpečí, ihned najít řešení 

151 až 200 B – kritická Velké nebezpečí, řešit co nejdříve 

101 až 150 C – střední Významné riziko, nutno řešit brzy 

51 až 100 D – mezní Opatření nutno provést podle pořadí významnosti 

Méně než 50 E – rušivá Malé riziko, nutno řešit dle podmínek 

 

Stejně jako u metody JBM tak i v této metodě je k dispozici vyhodnocovací 

tabulka. [21]   



 

42 

 

6.4.4 Komplexní metoda 

Tým ISSA (Mezinárodní asociace pro sociální ochranu) vynalezl metodu, 

která hodnotí celkový systém pracovních osob (O), strojů (S) a pracovního 

okolí (E). Nejdříve metoda posuzuje prvky individuálně a poté v možné 

kombinaci vzniklého rizika. Vše se řídí dle tabulek uvedených níže. [21] 

Výslednou hodnotu vlivu osob dostaneme po sečtení parametru kvalifikace 

osob, fyzických a psychických faktorů a organizace práce. [21] 

O = Q + φ + Op [21] 

 

Obrázek 7 - Vliv osob (parametr O) [21] 
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Výslednou hodnotu vlivu strojů dostaneme po vynásobení parametrů 

určení možných škod a důsledků, expozice ohrožení, pravděpodobnosti 

nehod způsobené strojem a množství předcházení nebo minimalizace 

škody. [21] 

S = D * EX * p * M [21] 

 

 

Obrázek 8 - Vliv strojů (parametr S) 
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Výslednou hodnotu vlivu prostředí dostaneme po sečtení parametrů 

uspořádání pracovního místa a zóny zásahu, pracovního prostředí a jiných 

zatížení. [21] 

E = U + Pp + Z [21] 

 

 

Obrázek 9 - Vliv prostředí (parametr E) 

Po zjištění rizik osob, strojů a prostředí můžeme vypočítat výslednou 

hodnotu rizika (R) podle vzorce níže. [21] 

R = S * E – O * (S : 30) [21] 

Pokud je výsledná hodnota rizika v rozmezí 0 až 10, riziko bereme za 

přijatelné. Pokud je ale hodnota rizika větší než 10, je pro nás riziko 

nepřijatelné. V takovém případě musíme učinit patřičná opatření a znovu 

provést hodnocení rizika. [21] 
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6.4.5 Kontrola správného ohodnocení 

Kontrola správného ohodnocení se využívá jako zpětná vazba pro přijatá 

nařízení nebo zastavení činnosti, pokud to situace vyžaduje. Proto je 

důležité učinit kontrolu zvolených metod a postupů. Nejlépe zvolenou 

metodou je namátková kontrola, jelikož díky ní získáváme nejvíce reálných 

informací o míře rizika. Také se v rámci ohodnocení využívají srovnání 

s odbornými publikacemi, právními nebo technickými předpisy. [21] 
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7 EVROPSKÝ SYSTÉM KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH 

ČINNOSTÍ (NACE)  

NACE je zkratka pro systém klasifikace ekonomických činností používané 

v Evropské unii. Zkratka je odvozena z francouzského názvu „Nomenclature 

générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes“. 

Struktura NACE dělí ekonomické činnosti tak, že každému odvětví přiřadí 

určitý kód. Jelikož je používání NA CE závazné pro všechny členské země EU, 

lze statistiky, které vzniknou, s použitím této klasifikace porovnávat v celé 

Evropské unii. Níže na obrázku můžeme vidět, že NACE je součástí 

mezinárodního systému statistických klasifikací. [29] 

 

Obrázek 10 - Mezinárodní systém ekonomických klasifikací [29] 

ISIC – Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností, 

 klasifikace Spojených národů; 

CPC – Společná klasifikace výrobků, klasifikace Spojených národů; 

HS – Harmonizovaný systém, klasifikace Světové celní organizace;  

CPA – Standardní klasifikace produkce, klasifikace Evropské unie;  

PRODCOM – evropské statistiky průmyslové produkce, klasifikace  

  Evropské unie; 

CN – Kombinovaná nomenklatura, klasifikace Evropské unie; 

SITC – agregovaná klasifikace přemístitelných výrobků pro statistiku 

 mezinárodního obchodu. [29] 
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7.1 Struktura a kódování NACE 

„NACE se skládá z hierarchické struktury (systematické části), vysvětlivek a 

metodické příručky. Struktura NACE (jak je popsána v nařízení): 

• první úroveň, sekce, je označena alfabetickým kódem, 

• druhá úroveň, oddíly, je označena dvojmístným číselným kódem, 

• třetí úroveň, skupiny, je označena trojmístným číselným kódem, 

• čtvrtá úroveň, třídy, je označená čtyřmístným kódem.“ [29, s. 4-5] 

Např. činnost „výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny“ je 

zatřiďována pod kódem 42.21. První dvě číslice, tedy 42, značí kód oddílu, 

42.2 je potom kód skupiny a 42.21 je kód třídy. Sekce F – Stavebnictví, do 

které tato činnost patří se ve výsledném kódu neprojeví. 

 

Obrázek 11 - Struktura sekcí NACE Rev. 2. [29] 
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8 STATISTIKY ÚRAZOVOSTI 

Tato kapitola je zaměřena na zkoumání a komparaci informací o množství 

pracovních neschopností pro úraz a počtu smrtelných pracovních úrazů 

v letech 2015-2020 pro Českou republiku a sousední státy. Údaje jsou 

zkoumány a porovnávány jak v rámci celého státu, tak pouze v odvětví 

stavebnictví. Potřebná data pro toto zkoumání a porovnání byla čerpána 

z údajů statistických úřadů a inspekce práce jednotlivých států.  

8.1 Česká republika 

V České republice je v posledních letech okolo 4,6 mil. nemocensky 

pojištěných osob. V průběhu posledních šesti let došlo v průměru asi k 46 

tisícům případů pracovních úrazů. Při pohledu na sloupec s názvem počet 

případů pracovní neschopnosti na 1000 pojištěnců v Tabulce 15 můžeme 

sledovat mírný pokles počtu případů pracovní neschopnosti pro pracovní 

úraz, což je ale považováno za celosvětový trend. Počet dnů pracovní 

neschopnosti na jeden případ se pohybuje okolo 55. 

Tabulka 15 - Počet případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v Česku [30] [31] [32] [33] 

[34] [35] 

rok 

počet 

nemocensky 

pojištěných 

osob 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 000 

pojištěnců 

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 případ 

pro pracovní 

úraz 

denní stav 

práce 

neschopných 

pro pracovní 

úraz 

2015 4 507 012 46 331 2 568 798 10,3 55,4 7 038 

2016 4 571 305 47 379 2 575 220 10,4 54,4 7 036 

2017 4 671 825 47 491 2 583 142 10,2 54,4 7 077 

2018 4 732 737 46 223 2 570 870 9,8 55,6 7 043 

2019 4 732 889 44 552 2 532 595 9,4 56,9 6 939 

2020 4 690 373 41 358 2 585 450 8,8 62,5 7 064 

 

V Tabulce 16 vidíme počet smrtelných pracovních úrazů v České republice. 

Toto číslo se v posledních šesti letech pohybuje okolo sta osob ročně. 

Vztáhneme-li počet smrtelných pracovních úrazů k celkovému počtu 

nemocensky pojištěných osob, dostáváme 2-3 smrtelné pracovní úrazy na 
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100 000 pojištěnců. Procentuální množství smrtelných pracovních úrazů 

z celkového počtu pracovních úrazů se pohybuje okolo 0,2-0,3 %.  

Tabulka 16 - Počet smrtelných pracovních úrazů v Česku [36] 

rok 

počet 

nemocensky 

pojištěných 

osob 

počet 

smrtelných 

pracovních 

úrazů 

četnost 

smrtelných 

pracovních úrazů 

na 100 000 

pojištěnců 

procento 

smrtelných 

úrazů z 

pracovních 

úrazů s pracovní 

neschopností 

2015 4 507 012 131 2,9 0,28 % 

2016 4 571 304 104 2,3 0,22 % 

2017 4 671 825 95 2,0 0,20 % 

2018 4 732 737 123 2,6 0,27 % 

2019 4 732 889 95 2,0 0,21 % 

2020 4 690 373 108 2,3 0,26 % 

 

Zaměříme-li se na údaje počtu pracovních úrazů pouze ve stavebnictví, 

vidíme v Tabulce 17 že 6-7 % pracovních úrazů se stane v tomto oboru. Toto 

procentuální vyjádření odpovídá přibližně 2 900 případů pracovních úrazů. 

Vztáhneme-li počet pracovních úrazů ve stavebnictví k počtu nemocensky 

pojištěných osob ve stavebnictví, dostáváme 12 pracovních úrazů na 1 000 

pojištěnců, což oproti výsledkům celé země je přibližně o 2-3 pracovní úrazy 

na 1 000 pojištěnců více. V tabulce níže můžeme také vidět, že ve 

stavebnictví nám vzrostl počet dnů pracovní neschopnosti na jeden 

pracovní případ. Zatímco v celé republice se u této hodnoty pohybujeme 

okolo 55 dní, ve stavebnictví se dostáváme na 65-70 dnů pracovní 

neschopnosti na 1 případ. 
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Tabulka 17 - Počet případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz ve stavebnictví v Česku [30] 

[31] [32] [33] [34] [35] 

rok 

počet 

nemocensky 

pojištěných 

osob 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

procento 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví  

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 000 

pojištěnců 

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 případ 

pro pracovní 

úraz 

denní stav 

práce 

neschopných 

pro pracovní 

úraz 

2015 234 687 2 984 6,4 % 212 628 12,7 71,3 583 

2016 233 100 2 965 6,3 % 201 054 12,7 67,8 549 

2017 233 008 2 940 6,2 % 196 480 12,6 66,8 538 

2018 234 285 2 817 6,1 % 183 097 12,0 65,0 502 

2019 235 575 2 809 6,3 % 181 719 11,9 64,7 498 

2020 237 093 2 892 7,0 % 204 565 12,2 70,7 559 

 

Tabulka 18 je zaměřená na počet smrtelných pracovních úrazů ve 

stavebnictví. Již na první pohled můžeme vidět, že smrtelné pracovní úrazy 

v tomto odvětví tvoří 17-27 % všech smrtelných úrazů v České republice. 

Četnost smrtelných úrazů na 100 000 pojištěnců se zde pohybuje v rozmezí 

7-14, což oproti datům z celého státu je o 5-10 osob více.  

Tabulka 18 - Počet smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví v Česku [37][38] 

rok 

počet 

smrtelných 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví 

procento 

smrtelných 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví  

četnost 

smrtelných 

pracovních úrazů 

na 100 000 

pojištěnců 

2015 33 25,2 % 14,1 

2016 22 21,2 % 9,4 

2017 22 23,2 % 9,4 

2018 21 17,1 % 9,0 

2019 16 16,8 % 6,8 

2020 29 26,9 % 12,2 

 

8.2 Slovenská republika 

Níže v Tabulce 19 vidíme, že počet nemocensky pojištěných osob na 

Slovensku osciluje kolem 2,8 mil. Počet pracovních úrazů se pohybuje 

v rozmezí 8-11 tisíc v jednotlivých letech. Při vyjádření počtu případů 

pracovní neschopnosti pro úraz k počtu pojištěnců zjišťujeme, že na 
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1 000 pojištěnců připadají zhruba 3-4 pracovní úrazy. V šestém sloupci 

Tabulky 19 můžeme sledovat počet dnů pracovní neschopnosti na jeden 

případ pracovního úrazu, který v průměru činí 65 dnů. 

Tabulka 19 - Počet případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz na Slovensku [39][40] 

rok 

počet 

nemocensky 

pojištěných 

osob 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 000 

pojištěnců 

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 případ 

pro pracovní 

úraz 

denní stav 

práce 

neschopných 

pro pracovní 

úraz 

2015 2 722 400 9 565 573 764 3,5 60,0 1 572 

2016 2 844 858 10 327 636 049 3,6 61,6 1 738 

2017 2 960 788 10 928 671 066 3,7 61,4 1 839 

2018 2 649 169 10 930 678 484 4,1 62,1 1 859 

2019 2 738 174 10 418 669 057 3,8 64,2 1 833 

2020 2 757 904 8 638 604 181 3,1 69,9 1 651 

 

Tabulka 20 se zaměřuje na počet smrtelných pracovních úrazů ve Slovenské 

republice. Můžeme vidět, že za posledních šest let se počet smrtelných 

nehod snížil téměř o polovinu, když v roce 2020 došlo k 32 smrtelných 

pracovních úrazů. Při vyjádření počtu smrtelných pracovních nehod ku 

100 000 pojištěnců, dostáváme 1-2 smrtelné nehody. Procentuálně potom 

vidíme, až na výjimku v roce 2015, že průměrně 0,35 % nehod z celkového 

počtu pracovních nehod končí smrtelně.  

Tabulka 20 - Počet smrtelných pracovních úrazů na Slovensku [43] 

rok 

počet 

nemocensky 

pojištěných 

osob 

počet 

smrtelných 

pracovních 

úrazů 

četnost 

smrtelných 

pracovních úrazů 

na 100 000 

pojištěnců 

procento 

smrtelných 

úrazů z 

pracovních 

úrazů s pracovní 

neschopností 

2015 2 722 400 57 2,1 0,60 % 

2016 2 844 858 40 1,4 0,39 % 

2017 2 960 788 41 1,4 0,38 % 

2018 2 649 169 38 1,4 0,35 % 

2019 2 738 174 31 1,1 0,30 % 

2020 2 757 904 32 1,2 0,37 % 
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Podíváme-li se na Tabulku 21, vidíme že ve stavebnictví na Slovensku došlo 

v posledních šesti letech průměrně k pěti stům případů pracovní 

neschopnosti pro pracovní úraz, což odpovídá přibližně 4-5 % všech 

pracovních úrazů v daném odvětví. V tabulce níže můžeme také vidět, že 

počet případů pracovní neschopnosti na 1 000 pojištěnců je ve stavebnictví 

nepatrně nižší, než tomu bylo v rámci celé Slovenské republiky. Co naopak 

vzrostlo, je počet dnů pracovní neschopnosti na jeden případ pracovního 

úrazu. Zde je průměrný počet dnů 85 což je asi o 20 dnů více, než tomu je 

pro celou Slovenskou republiku. 

Tabulka 21 - Počet případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz ve stavebnictví na 

Slovensku [41][42] 

rok 

počet 

nemocensky 

pojištěných 

osob 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

procento 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví  

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 000 

pojištěnců 

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 případ 

pro pracovní 

úraz 

denní stav 

práce 

neschopných 

pro pracovní 

úraz 

2015 153 928 524 5,5 % 40 104 3,4 76,5 110 

2016 157 236 483 4,7 % 42 421 3,1 87,8 116 

2017 162 631 456 4,2 % 38 404 2,8 84,2 105 

2018 166 864 500 4,6 % 43 579 3,0 87,2 119 

2019 176 915 489 4,7 % 39 514 2,8 80,8 108 

2020 166 333 448 5,2 % 41 159 2,7 91,9 112 

 

V Tabulce 22 můžeme vidět že přibližně 15-25 % ze všech smrtelných 

pracovních úrazů se dějí ve stavebnictví. Co se týče počtu smrtelných 

pracovních úrazů na 100 000 pojištěnců, je toto číslo v mnohých případech 

o polovinu větší než tomu bylo pro celé Slovensko.  
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Tabulka 22 - Počet smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví na Slovensku 

[44][45][46][47][48][49] 

rok 

počet 

smrtelných 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví 

procento 

smrtelných 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví  

četnost 

smrtelných 

pracovních úrazů 

na 100 000 

pojištěnců 

2015 10 17,5 % 6,5 

2016 5 12,5 % 3,2 

2017 8 19,5 % 4,9 

2018 9 23,7 % 5,4 

2019 7 22,6 % 4,0 

2020 5 15,6 % 3,0 
 

8.3 Polská republika 

V Polské republice se nám podle Tabulky 23 vyskytuje přibližně 13 mil. 

nemocensky pojištěných osob. Až na výjimku v roce 2020 se počet případů 

pracovní neschopnosti pro pracovní úraz držel kolem hodnoty 85 tisíc. 

V roce 2020 bylo evidováno 62 740 případů pracovních úrazů, což je o 20 

tisíc méně, než tomu bylo v roce 2019. Tento propad je zapříčiněn 

koronavirovou pandemií a následnými opatřeními. Při přepočtu množství 

případů pracovních úrazů na 1 000 pojištěnců se pohybujeme v rozmezí 6-7 

úrazů na 1 000 pojištěnců. Zajímá-li nás počet dnů pracovní neschopnosti 

na jeden případ pracovního úrazu, tak se obvykle pohybujeme okolo 42 dnů 

neschopnosti. 

Tabulka 23 - Počet případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v Polsku 

[50][51][52][53][54][55] 

rok 

počet 

nemocensky 

pojištěných 

osob 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 000 

pojištěnců 

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 případ 

pro pracovní 

úraz 

denní stav 

práce 

neschopných 

pro pracovní 

úraz 

2015 12 186 648 87 622  3 692 574  7,2 42,1 10 117 

2016 12 555 143 87 886  3 815 658  7,0 43,4 10 425 

2017 12 989 706 88 330  3 829 829  6,8 43,4 10 493 

2018 13 381 587 84 304  3 469 099  6,3 41,2 9 504 

2019 13 730 198 83 205  3 513 462  6,1 42,2 9 626 

2020 13 580 087 62 740  2 377 570  4,6 37,9 6 496 
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V Tabulce 24 můžeme pozorovat, že ačkoli počet pojištěnců každým rokem 

stoupá, tak počet smrtelných úrazů se v Polské republice každým rokem 

snižuje. Nepozorujeme zde také skokový rozdíl hodnot v roce 2020, jako 

tomu bylo v předchozí tabulce. Počet smrtelných pracovních úrazů se 

pohybuje okolo jednoho až dvou na 100 000 pojištěnců. Smrtelné úrazy 

tvoří v Polsku 0,2-0,3 procent všech pracovních úrazů. 

Tabulka 24 - Počet smrtelných pracovních úrazů v Polsku [50][51][52][53][54][55] 

rok 

počet 

nemocensky 

pojištěných 

osob 

počet 

smrtelných 

pracovních 

úrazů 

četnost 

smrtelných 

pracovních úrazů 

na 100 000 

pojištěnců 

procento 

smrtelných 

úrazů z 

pracovních 

úrazů s pracovní 

neschopností 

2015 12 186 648 304 2,5 0,35 % 

2016 12 555 143 243 1,9 0,28 % 

2017 12 989 706 270 2,1 0,31 % 

2018 13 381 587 211 1,6 0,25 % 

2019 13 730 198 184 1,3 0,22 % 

2020 13 580 087 189 1,4 0,30 % 

 

V Polsku je v posledních šesti letech 0,8-1,0 mil. nemocensky pojištěných 

osob ve stavebnictví. Průměrně se v polském stavebnictví stane okolo 6 % 

pracovních úrazů z celkového množství. Toto procento odpovídá přibližně 

4,5-5,5 tisícům pracovních úrazů ročně. Statisticky vychází, že se stane 5-7 

případů pracovní neschopnosti na 1 000 pojištěnců, což se nijak výrazně 

neliší od počtu udávaného pro celé Polsko. Při pohledu do sedmého 

sloupce Tabulky 25 vidíme, že počet dnů pracovní neschopnosti na jeden 

případ běžně dosahuje 55 dnů. U tohoto údaje můžeme pozorovat nárůst o 

13 dnů oproti stejnému údaji z Tabulky 23. 
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Tabulka 25 - Počet případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz ve stavebnictví v Polsku 

[50][51][52][53][54][55] 

rok 

počet 

nemocensky 

pojištěných 

osob 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

procento 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví  

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 000 

pojištěnců 

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 případ 

pro pracovní 

úraz 

denní stav 

práce 

neschopných 

pro pracovní 

úraz 

2015 829 885 5 776 6,6 % 326 510 7,0 56,5 892 

2016 859 748 5 468 6,2 % 300 626 6,4 55,0 821 

2017 896 839 5 390 6,1 % 298 070 6,0 55,3 817 

2018 940 323 5 247 6,2 % 281 103 5,6 53,6 770 

2019 981 988 4 743 5,7 % 256 952 4,8 54,2 704 

2020 904 673 3 872 6,2 % 182 436 4,3 47,1 500 

 

V tabulce ukazující počet smrtelných úrazů ve stavebnictví můžeme vidět, že 

až 24 % smrtelných úrazů se stane právě v této oblasti. V Tabulce 26, 

můžeme také pozorovat pravidelný pokles počtu smrtelných pracovních 

úrazů v jednotlivých letech. V roce 2020 dosahovala úmrtnost ve 

stavebnictví 39 případů. Při přepočtu množství smrtelných úrazů na 100 000 

pojištěnců, se dostáváme na hodnotu 5-8 případů ročně. Ve stavebnictví je 

tedy toto číslo až pětkrát vyšší, než tomu je pro všechny ostatní ekonomické 

činnosti dohromady. 

Tabulka 26 - Počet smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví v Polsku [50][51][52][53][54][55] 

rok 

počet 

smrtelných 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví 

procento 

smrtelných 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví  

četnost 

smrtelných 

pracovních úrazů 

na 100 000 

pojištěnců 

2015 69 22,7 % 8,3 

2016 52 21,4 % 6,1 

2017 58 21,5 % 6,5 

2018 48 22,7 % 5,1 

2019 44 23,9 % 4,5 

2020 39 20,6 % 4,3 
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8.4 Spolková republika Německo  

V Německu se nachází něco okolo 40 mil. nemocensky pojištěných osob. 

Z celkového počtu nemocensky pojištěných osob se stane přibližně 870 tisíc 

pracovních úrazů. Jedná se tedy o zhruba 22 případů pracovní neschopnosti 

z důvodu pracovního úrazu na 1 000 pojištěnců. Specifický je rok 2020, ve 

kterém se díky opatřením na probíhající pandemii Covidu-19 snížil počet 

pracovních úrazů o téměř 15 %. 

Tabulka 27 - Počet případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v Německu [56] 

rok 
počet nemocensky 

pojištěných osob 

počet případů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

počet případů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 000 

pojištěnců 

2015 39 402 061 866 056 22,0 

2016 40 069 828 877 071 21,9 

2017 41 272 482 873 522 21,2 

2018 37 978 727 877 198 23,1 

2019 41 560 982 871 547 21,0 

2020 41 219 318 760 492 18,5 

Níže v Tabulce 28 vidíme, že počet smrtelných pracovních úrazů se 

pohybuje mezi čtyřmi až pěti sty v posledních šesti letech. Nejvyšší počet 

smrtelných úrazů, v rámci zkoumaného období, byl v roce 2019, kdy vinou 

pracovního úrazu přišlo o život 497 osob. Naopak nejnižší počet smrtelných 

úrazů, v rámci zkoumaného období, byl v roce 2020, kdy přišlo o život 399 

osob. Statisticky tedy vychází, že v Německu podlehne pracovnímu úrazu 1 

ze 100 000 pojištěnců. Německo má také velmi nízké procento úmrtí 

z celkového počtu úrazů, které se pohybuje pouze okolo 0,05 %. 
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Tabulka 28 - Počet smrtelných pracovních úrazů v Německu [56] 

rok 

počet 

nemocensky 

pojištěných 

osob 

počet 

smrtelných 

pracovních 

úrazů 

četnost 

smrtelných 

pracovních úrazů 

na 100 000 

pojištěnců 

procento 

smrtelných 

úrazů z 

pracovních 

úrazů s pracovní 

neschopností 

2015 39 402 061 470 1,2 0,05 % 

2016 40 069 828 424 1,1 0,05 % 

2017 41 272 482 451 1,1 0,05 % 

2018 37 978 727 420 1,1 0,05 % 

2019 41 560 982 497 1,2 0,06 % 

2020 41 219 318 399 1,0 0,05 % 

 

Počet nemocensky pojištěných osob ve stavebnictví v Německu každým 

rokem konstantně stoupá asi o 50 tisíc. V roce 2020 tedy bylo přibližně 

2,1 mil. pojištěnců ve stavebnictví. Počet případů pracovní neschopnosti pro 

pracovní úraz se každoročně pohybuje okolo 104 tisíc. Znamená to tedy, že 

se ve stavebnictví stává okolo 12-13 % pracovních úrazů z celkového počtu. 

V oboru stavebnictví dochází tedy k průměrně 53 případům pracovní 

neschopnosti pro pracovní úraz na 1 000 pojištěných osob. Tento počet se 

oproti výsledkům celého Německa zvýšil více jak o polovinu. 

Tabulka 29 - Počet případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz ve stavebnictví v Německu 

[56][57][58][59] 

rok 

počet 

nemocensky 

pojištěných 

osob 

počet případů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

procento 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví  

počet případů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 000 

pojištěnců 

2015 1 844 284 102 333  11,8 % 55,5 

2016 1 895 711 104 820  12,0 % 55,3 

2017 1 934 150 103 755  11,9 % 53,6 

2018 1 991 334 105 687  12,1 % 53,1 

2019 2 052 032 106 774  12,3 % 52,0 

2020 2 086 522 103 970 13,7 % 49,8 

 

V Tabulce 30 můžeme vidět statistické údaje počtu smrtelných pracovních 

úrazů ve stavebnictví za posledních šest let. V tomto období byl nejhorší rok 

2020, ve kterém přišlo o život příčinou pracovního úrazu 97 osob. Jelikož 
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v roce 2020 došlo v Německu, bez ohledu na ekonomické sekce, 

k 399 smrtelným úrazům, tvoří obor stavebnictví 24,3 % smrtelné úrazovosti 

v zemi. Ze statistik také vyplývá, že na 100 000 pojištěnců se stanou zhruba 

4 smrtelné úrazy. 

Tabulka 30 - Počet smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví v Německu [56][57][58][59] 

rok 

počet 

smrtelných 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví 

procento 

smrtelných 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví  

četnost 

smrtelných 

pracovních úrazů 

na 100 000 

pojištěnců 

2015 86 18,3 % 4,7 

2016 73 17,2 % 3,9 

2017 88 19,5 % 4,6 

2018 88 21,0 % 4,4 

2019 70 14,1 % 3,4 

2020 97 24,3 % 4,7 
 

8.5 Rakouská republika 

V Rakousku se dle Tabulky 31 nachází okolo 3,5 mil. pojištěnců. Až na 

výjimku v roce 2020, zde dojde přibližně k 86 tisícům případům pracovní 

neschopnosti pro pracovní úraz. Počet případů pracovní neschopnosti 

v roce 2020 se liší od běžných let téměř o 20 tisíc. Pravděpodobnou příčinou 

tohoto snížení je pandemie Covidu-19. Vyjádříme-li počet případů pracovní 

neschopnosti na 1 000 pojištěnců, pohybujeme se okolo 24. Průměrná doba 

strávená pracovní neschopností pro jeden případ činí 15 dnů. 

 

Tabulka 31 - Počet případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v Rakousku [60] 

rok 

počet 

nemocensky 

pojištěných 

osob 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 000 

pojištěnců 

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 případ 

pro pracovní 

úraz 

denní stav 

práce 

neschopných 

pro pracovní 

úraz 

2015 3 401 670 84 118 1 288 190 24,7 15,3 3 529 

2016 3 457 728 85 031 1 260 536 24,6 14,8 3 444 

2017 3 527 130 85 604 1 250 656 24,3 14,6 3 426 

2018 3 592 803 87 610 1 334 759 24,4 15,2 3 657 

2019 3 622 253 86 791 1 322 321 24,0 15,2 3 623 

2020 3 485 797 65 823 1 075 248 18,9 16,3 2 938 



 

59 

 

Níže v Tabulce 32 jsou znázorněny počty smrtelných pracovních úrazů za 

pozorované období. Vidíme, že hodnota se pohybuje mezi 50-80 případy za 

rok. Statisticky se jedná o jednoho až dva pojištěnce, kteří podlehnou 

pracovnímu úrazu, na 100 000 pojištěnců. Procento smrtelných úrazů z 

celkového množství úrazů pohybujících se v rozmezí 0,07-0,09 můžeme 

vidět v posledním sloupci Tabulky 32. 

Tabulka 32 - Počet smrtelných pracovních úrazů v Rakousku [60] 

rok 

počet 

nemocensky 

pojištěných 

osob 

počet 

smrtelných 

pracovních 

úrazů 

četnost 

smrtelných 

pracovních úrazů 

na 100 000 

pojištěnců 

procento 

smrtelných 

úrazů z 

pracovních 

úrazů s pracovní 

neschopností 

2015 3 401 670 67 2,0 0,08 % 

2016 3 457 728 59 1,7 0,07 % 

2017 3 527 130 64 1,8 0,07 % 

2018 3 592 803 81 2,3 0,09 % 

2019 3 622 253 70 1,9 0,08 % 

2020 3 485 797 49 1,4 0,07 % 

 

Podíváme-li se na statistiku úrazovosti ve stavebnictví, zjišťujeme, že okolo 

20 % ze všech úrazů se stane právě v tomto oboru. Toto procento odpovídá 

přibližně 16-17 tisícům případům ročně. Ve stavebnictví se nachází asi 270 

tisíc pojištěnců. Počet případů tedy činí okolo 60 na 1 000 pojištěnců. 

Průměrná doba strávená pracovní neschopností trvá 18 dnů. 
 

Tabulka 33 - Počet případů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz ve stavebnictví v Rakousku 

[60] 

rok 

počet 

nemocensky 

pojištěných 

osob 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

procento 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví  

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

pro pracovní 

úraz 

počet 

případů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 000 

pojištěnců 

počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

na 1 případ 

pro pracovní 

úraz 

denní stav 

práce 

neschopných 

pro pracovní 

úraz 

2015 263 089 16 658  19,8 % 324 759 63,3 19,5 890 

2016 266 051 16 586  19,5 % 302 299 62,3 18,2 826 

2017 270 431 16 518  19,3 % 299 933 61,1 18,2 822 

2018 277 174 17 430  19,9 % 323 955 62,9 18,6 888 

2019 287 829 17 455  20,1 % 319 704 60,6 18,3 876 

2020 286 709 14 712 22,4 % 272 746 51,3 18,5 745 
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Množství smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví dosahuje 15-38 % 

z celkového počtu smrtelných pracovních úrazů. Nejhorší v tomto ohledu 

byl rok 2017, kdy ve stavebnictví zemřelo 24 z celkových 64 osob. Četnost 

smrtelných pracovních úrazů na 100 000 pojištěnců se pohybuje v rozmezí 

3-9 osob. 

Tabulka 34 - Počet smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví v Rakousku [60] 

rok 

počet 

smrtelných 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví 

procento 

smrtelných 

pracovních 

úrazů ve 

stavebnictví  

četnost 

smrtelných 

pracovních úrazů 

na 100 000 

pojištěnců 

2015 10 14,9 % 3,8 

2016 18 30,5 % 6,8 

2017 24 37,5 % 8,9 

2018 22 27,2 % 7,9 

2019 20 28,6 % 7,0 

2020 9 18,4 % 3,1 

 

8.6 Komparace dat v rámci států 

V Tabulce 35 můžeme sledovat vývoj počtu případů pracovní neschopnosti 

pro pracovní úraz na 1 000 pojištěnců. Vidíme, že nejvyšší počet případů má 

Rakousko a Německo. Na opačné straně, tedy stát s nejnižším počtem 

případů na 1 000 pojištěnců, je Slovensko. Ve vzájemném srovnání obou 

pólů vidíme, že Slovensko má přibližně šest krát nižší počet pracovních 

úrazů ku počtu pojištěnců. 

V Tabulce 35 můžeme také pozorovat nejnižší výsledky, v rámci jednotlivých 

států, v roce 2020. Pravděpodobnou příčinou těchto výsledků je pandemie 

Covidu-19, která nejvíce zasáhla svět právě v tomto roce a v mnoha zemích 

způsobila pozastavení většiny ekonomických odvětví státu.  

Nejvyšší rozdíl v posledních dvou letech v počtu pracovních úrazů 

zaznamenalo Rakousko a Polsko. Pokles u těchto dvou státu dosahoval až 

dvaceti pěti procent. Rakousku se celkový počet snížil z 87 tisíc na 66 tisíc, a 

Polsku z 83 tisíc na 63 tisíc. Následuje Slovensko se sedmnácti procentním 

poklesem případů tedy o 1,8 tisíc. Německo má úbytek případů o 110 tisíc, 
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což je 13 %. U České republiky jde jen o sedmi procentní úbytek. Tento 

pokles není tak patrný a může se jednat o běžnou situaci. 

Tabulka 35 - Počet případů pracovní neschopnosti na 1 000 pojištěnců 

rok/stát ČESKO SLOVENSKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO 

2015 10,3 3,5 7,2 24,7 22,0 

2016 10,4 3,6 7,0 24,6 21,9 

2017 10,2 3,7 6,8 24,3 21,2 

2018 9,8 4,1 6,3 24,4 23,1 

2019 9,4 3,8 6,1 24,0 21,0 

2020 8,8 3,1 4,6 18,9 18,5 

 

V předchozí tabulce, znázorňující počet případů pracovní neschopnosti pro 

pracovní úraz na 1 000 pojištěnců, patřilo Rakousko mezi zemi s největší 

počtem. V Tabulce 36 naopak můžeme vidět, že Rakousko je zároveň zemí 

s nejnižším počtem dnů pracovní neschopnosti na jeden případ pracovního 

úrazu. Rakousko s průměrným počtem 15 dnů neschopnosti na jeden 

případ naprosto výrazně předčilo ostatní porovnávané země, oproti kterým 

má Rakousko třetinový až čtvrtinový počet případů. Nejhůře v této statistice 

dopadlo Slovensko, kde doba pracovní neschopnosti na jeden případ 

dosahovala rozmezí 60-70 dnů. Německo nebylo součástí tohoto srovnání, 

jelikož tyto údaje nebyly dohledatelné na německém statistickém úřadu a 

také bohužel nereagovali na písemnou žádost o poskytnutí těchto 

informací.  

Tabulka 36 - Počet dnů pracovní neschopnosti na 1 případ pro pracovní úraz 

rok/stát ČESKO SLOVENSKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO 

2015 55,4 60,0 42,1 15,3   

2016 54,4 61,6 43,4 14,8   

2017 54,4 61,4 43,4 14,6   

2018 55,6 62,1 41,1 15,2   

2019 56,9 64,2 42,2 15,2   

2020 62,5 69,9 37,9 16,3   

 

Tabulka 37 nám poskytuje porovnání smrtelných pracovních úrazů na 

100 000 pojištěnců napříč zeměmi. Nejlépe v této statistice dopadlo 

Německo. Jejich počet smrtelných úrazů na 100 000 pojištěnců se pohybuje 

okolo jedné. Za Německem se umístilo Slovensko s průměrným počtem 
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jednoho a půl případů smrti na 100 000 pojištěných osob. Podobně tato 

statistika vycházela u Polska a Rakouska, kde se průměrné hodnoty téměř 

rovnaly. Česká republika v této statistice dopadla nejhůře s průměrným 

počtem 2,3 smrtelných nehod na 100 000 pojištěnců 

Tabulka 37 - Počet smrtelných pracovních úrazů na 100 000 pojištěnců 

rok/stát ČESKO SLOVENSKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO 

2015 2,9 2,1 2,5 2,0 1,2 

2016 2,3 1,4 1,9 1,7 1,1 

2017 2,0 1,4 2,1 1,8 1,1 

2018 2,6 1,4 1,6 2,3 1,1 

2019 2,0 1,1 1,3 1,9 1,2 

2020 2,3 1,2 1,4 1,4 1,0 

 

Podíváme-li se na Tabulku 35 popisovanou na předchozí straně, vidíme, že 

Rakousko a Německo patřilo ke státům s nejvyšším počtem případů 

pracovní neschopnosti pro pracovní úraz na 1 000 pojištěnců. Když se ale 

podíváme na tabulku níže, popisující procentuální zastoupení smrtelných 

případů z celkového množství pracovních úrazů, zjistíme že Rakousko a 

Německo patří naopak ke státům s nejnižším procentem. Z těchto výsledků 

můžeme usoudit, že ačkoli je v Rakousku a Německu relativně hodně 

pracovních úrazů vzhledem k počtu pojištěnců, jen málo z nich končí 

smrtelně. Tento fakt může být zapříčiněn dodržováním bezpečnosti práce, 

nošením vhodných ochranných pracovních prostředků nebo včasným 

ošetřením při poranění. Naopak Slovensko, které v Tabulce 35 dosahovalo 

nejnižší hodnoty případů pracovní neschopnosti na 1 000 pojištěnců, 

dopadlo v této kategorii nejhůře. Oproti Německu, ve kterém končí smrtí 

okolo 0,05 % ze všech pracovních úrazů, se Slovensko pohybuje v rozmezí 

0,30-0,60 %. 

Tabulka 38 - Procento smrtelných úrazů z pracovních úrazů s pracovní neschopností 

rok/stát ČESKO SLOVENSKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO 

2015 0,28 % 0,60 % 0,35 % 0,08 % 0,05 % 

2016 0,22 % 0,39 % 0,28 % 0,07 % 0,05 % 

2017 0,20 % 0,38 % 0,31 % 0,07 % 0,05 % 

2018 0,27 % 0,35 % 0,25 % 0,09 % 0,05 % 

2019 0,21 % 0,30 % 0,22 % 0,08 % 0,06 % 

2020 0,26 % 0,37 % 0,30 % 0,07 % 0,05 % 
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8.7 Komparace dat ve stavebnictví v jednotlivých státech 

V Tabulce 39 můžeme sledovat vývoj počtu případů pracovní neschopnosti 

pro pracovní úraz na 1 000 pojištěnců ve stavebnictví. Mezi země 

s nejvyšším počet případů řadíme Rakousko a Německo. Slovensko se 

nachází na opačné straně, a je tedy státem s nejnižším počtem případů na 

1 000 pojištěnců. V recipročním srovnání obou pólů pozorujeme, že 

Slovensko má až dvacet krát nižší množství pracovních úrazů ku počtu 

pojištěnců.  

Srovnáme-li výsledky ve stavebnictví s výsledky v celém státu, vidíme, že se 

počet případů zvýšil u Česka, Rakouska a Německa. U dvou posledních 

jmenovaných je nárůst více než o polovinu. Tato skutečnost nasvědčuje 

tomu, že je stavebnictví v těchto státech rizikovější než ostatní ekonomické 

sekce, které tvoří průměrnou hodnotu pracovních úrazů. Ve stavebnictví 

také nepozorujeme značně nižší hodnoty případů pracovních úrazů v roce 

2020, jako tomu bylo u statistik celého státu. Z toho nám tedy vyplývá, že 

pandemie Covidu-19 zřejmě nezasáhla odvětví stavebnictví tak jako ostatní 

ekonomické sekce. 

Tabulka 39 - Počet případů pracovní neschopnosti na 1 000 pojištěnců ve stavebnictví 

rok/stát ČESKO SLOVENSKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO 

2015 12,7 3,4 7,0 63,3 55,5 

2016 12,7 3,1 6,4 62,3 55,3 

2017 12,6 2,8 6,0 61,1 53,6 

2018 12,0 3,0 5,6 62,9 53,1 

2019 11,9 2,8 4,8 60,6 52,0 

2020 12,2 2,7 4,3 51,3 49,8 

 

Dle Tabulky 40 má největší procentuální zastoupení nehod Rakousko. 

Z tabulky vyplývá že kolem 20 % nehod se stane právě v oblasti stavebnictví. 

Konkrétně je to tedy okolo 17 tisíc nehod z celkových 85 tisíc nehod. 

Rakousko je následováno Německem s dvanácti procentním průměrem. 

Nejlépe v této statistice dopadlo Slovensko s procentuálním zastoupením 

nehod ve stavebnictví v rozmezí 4,5-5,5 %. Polská a Česká republika se 

pohybuje v rozmezí 6-7 %. V případě České republiky se jedná o zhruba 3 

tisíce nehod z celkových 45 tisíc. U Polska je to okolo 5,5 tisíc z celkového 

počtu 85 tisíc. 
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Tabulka 40 - Procentuální zastoupení pracovní neschopnosti ve stavebnictví k celkovému počtu 

rok/stát ČESKO SLOVENSKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO 

2015 6,4 % 5,5 % 6,6 % 19,8 % 11,8 % 

2016 6,3 % 4,7 % 6,2 % 19,5 % 12,0 % 

2017 6,2 % 4,2 % 6,1 % 19,3 % 11,9 % 

2018 6,1 % 4,6 % 6,2 % 19,9 % 12,1 % 

2019 6,3 % 4,7 % 5,7 % 20,1 % 12,3 % 

2020 7,0 % 5,2 % 6,2 % 22,4 % 13,7 % 

 

Stejně jako tomu bylo v případě délky pracovní neschopnosti v celé zemi, 

tak i pro obor stavebnictví platí, že nejnižší počet dnů strávených pracovní 

neschopností má Rakousko. Průměrně se doba pracovní neschopnosti ve 

stavebnictví zvýšila u všech zemí o více než 20 %. Jmenovitě se u České 

republiky jedná o navýšení o zhruba 11 dnů, u Slovenska je toto navýšení o 

22 dnů, v případě Polska je navýšení okolo 13 dnů a nejnižší, již avizované 

navýšení, o zhruba 3 dny, v případě Rakouska. Německo opět nebylo 

součástí tohoto srovnání, jelikož tyto údaje nebyly dohledatelné na 

německém statistickém úřadu a také bohužel nereagovali na písemnou 

žádost o poskytnutí těchto informací. 

Zaměříme-li se na porovnání výsledků Slovenska a Rakouska v Tabulkách 35 

a 39 (počet případů pracovní neschopnosti na 1 000 pojištěnců u státu a ve 

stavebnictví) s Tabulkami 36 a 41 (počet dnů pracovní neschopnosti ve státě 

a ve stavebnictví), mohli bychom říci, že v Rakousku je zřejmě hlášeno jako 

pracovní úraz daleko více lehkých případů. Tyto lehké případy sice 

mnohonásobně zvýší počet případů na 1 000 pojištěnců, ale jelikož lehké 

případy nevyžadují dlouhou léčbu, markantně sníží průměrný počet dnů 

pracovní neschopnosti. U Slovenské republiky by se dalo říct, že je naopak 

hlášeno mizivé množství lehkých případů. Tento fakt sice Slovensku 

dopomůže k malému množství případů na 1 000 pojištěnců, ale při 

zjišťování průměrného počtu dnů pracovní neschopnosti se tento postoj 

negativně projeví. Jelikož závažnější úrazy si žádají delší dobu 

rekonvalescence a také ve statistikách chybí počty lehkých úrazů, které by 

výslednou hodnotu snižovaly, je výsledná hodnota velmi vysoká. 
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Tabulka 41 - Počet dnů pracovní neschopnosti na 1 případ pro pracovní úraz ve stavebnictví 

rok/stát ČESKO SLOVENSKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO 

2015 71,3 76,5 56,5 19,5   

2016 67,8 87,8 55,0 18,2   

2017 66,8 84,2 55,3 18,2   

2018 65,0 87,2 53,6 18,6   

2019 64,7 80,8 54,2 18,3   

2020 70,7 91,9 47,1 18,5   

 

V Tabulce 42 můžeme vidět komparaci počtu smrtelných pracovních úrazů 

na 100 000 pojištěnců ve stavebnictví jednotlivých zemí. Největší rozdíl 

v této tabulce oproti Tabulce 37 spočívá ve zvýšení počtu smrtelných úrazů. 

V tabulce hodnotící všechna ekonomická odvětví jsme se pohybovali 

v rozmezí 1-3 smrtelných úrazů na 100 000 pojištěnců. V této tabulce se 

totiž pohybujeme v rozmezí 3-12 smrtelných úrazů. Z tohoto tedy vyplývá, 

že stavebnictví by mělo být považováno za rizikovější odvětví, ve kterém je 

větší pravděpodobnost smrtelných pracovních nehod než v ostatních 

odvětvích. Nejhorších výsledků v této statistice dosáhlo stavebnictví České 

republiky. Průměrně v něm dojde k desíti smrtelným pracovním nehodám 

ročně. Nejlépe v této statistice dopadlo Německo, ve kterém dojde ročně asi 

ke čtyřem smrtelným nehodám. 

Tabulka 42 - Počet smrtelných pracovních úrazů na 100 000 pojištěnců ve stavebnictví 

rok/stát ČESKO SLOVENSKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO 

2015 11,1 6,5 8,3 3,8 4,7 

2016 9,4 3,2 6,1 6,8 3,9 

2017 9,4 4,9 6,5 8,9 4,6 

2018 9,0 5,4 5,1 7,9 4,4 

2019 6,8 4,0 4,5 7,0 3,4 

2020 12,2 3,0 4,3 3,1 4,7 

 

U smrtelných pracovních úrazů ještě chvíli zůstaneme a podíváme se na 

Tabulku 43. V této tabulce je znázorněno procentuální zastoupení 

smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví k celkovému počtu. V této 

statistice dopadlo nejhůře rakouské stavebnictví. Průměrně v něm dojde k 

26 % smrtelným pracovním nehodám v zemi. Ze statistiky také vyplývá, že 

smrtelné pracovní nehody ve stavebnictví tvoří v ostatních porovnávaných 

zemích jednu pětinu všech smrtelných pracovních nehod v zemi. Tento fakt 
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činí stavebnictví opět velice rizikovým oborem, ve kterém by se mělo 

pracovat na odstranění nedostatků vedoucích k těmto výsledkům. 

Tabulka 43 - Procentuální zastoupení smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví  

k celkovému počtu 

rok/stát ČESKO SLOVENSKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO 

2015 19,8 % 17,5 % 22,7 % 14,9 % 18,3 % 

2016 21,2 % 12,5 % 21,4 % 30,5 % 17,2 % 

2017 23,2 % 19,5 % 21,5 % 37,5 % 19,5 % 

2018 17,1 % 23,7 % 22,7 % 27,2 % 21,0 % 

2019 16,8 % 22,6 % 23,9 % 28,6 % 14,1 % 

2020 26,9 % 15,6 % 20,6 % 18,4 % 24,3 % 
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9 ČINNOSTI INSPEKCE PRÁCE 

Jak již název napovídá, hlavním předmětem této kapitoly bude činnost 

inspektorátu práce v České, Slovenské, Polské a Rakouské republice. 

Konkrétně jsou zde vytvořeny tabulky zaměřující se na počet kontrol, 

množství udělených pokut a jejich výše. Při převodu zjištěné cizí měny byly 

použity aktuální měnové kurzy ze dne 22.12.2021. Závěrem této kapitoly 

proběhne komparace výsledků jednotlivých zemí.  

9.1 Inspekce práce České republiky 

V Tabulce 44 můžeme vidět, že v České republice dojde ročně asi k 28-29 

tisícům kontrolám. Z toho více než 3 tisíce se týkají stavebnictví. Co se týče 

počtu uložených pokut, tak se v České republice pohybujeme v rozmezí 3-4 

tisíc. V roce 2019 bylo vybráno na pokutách přes 344 milionů korun. 

V tomto roce bylo vybráno nejvíce za porovnávané období šesti let. V roce 

2020 vidíme pokles ve všech zkoumaných aspektech. Tento pokles je opět 

zapříčiněn pandemií Covidu-19. Počet kontrol se v roce 2020 snížil téměř o 

polovinu. Vybraná částka na pokutách v roce 2020 dosahovala výše téměř 

275 milionů korun. 

Tabulka 44 - Počet kontrol a výše udělených pokut v České republice [61][62][63][64][65][66] 

Ukazatel 
Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet kontrol 28 910 29 627 29 904 28 206 28 849 15 852 

Počet kontrol ve stavebnictví 3 983 3 233 3 402 3 192 3 149 2 033 

Počet uložených pokut 3 734 3 921 3 514 4 045 3 562 3 101 

Výše uložených pokut [mil. Kč] 188,01 198,15 221,66 299,36 344,58 274,96 

 

Tabulka 45 prezentuje data týkající se činnosti inspekce práce pouze 

v oblasti BOZP ve stavebnictví. Počet kontrol zaměřených na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci ve stavebnictví dosahoval rozmezí 800-1200. 

Z tohoto počtu kontrol bylo uděleno 100-140 pokut. Částka vybraná na 

pokutách dosahovala rozmezí 1,5-3 miliony korun. Nejvíce se vybralo v roce 

2016. Tehdy bylo vybráno na pokutách více než 3,1 milionu korun. Naopak 

nejméně se vybralo v roce 2020, kdy bylo vybráno více než 1,5 milionu 

korun. 
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Tabulka 45 - Kontroly a pokuty zaměřené pouze na BOZP ve stavebnictví v České republice 

[67][68][69][70][71][72] 

Ukazatel 
Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet kontrol 987 875 785 1 162 1 235 831 

Počet uložených pokut 141 135 102 107 98 114 

Výše uložených pokut [Kč] 3 130 000 3 177 500 2 010 000 2 385 500 2 065 500 1 502 800 

 

9.2 Inspekce práce Slovenské republiky 

Níže v tabulce vidíme, že ve Slovenské republice bylo provedeno nejméně 

kontrol za posledních šest let v roce 2020. Konkrétně došlo v roce 2020 

k více než 18 tisícům kontrolám. Toto číslo se oproti minulým létům snížilo 

v průměru o třetinu. Počet kontrol provedených pouze v oblasti stavebnictví 

se pohybuje v rozmezí 800-1300. Nejméně kontrol ve stavebnictví bylo 

provedeno opět v roce 2020. Podíváme-li se na řádek znázorňující počet 

uležených kontrol, vidíme, že jejich počet se pohybuje okolo 2400-3600 za 

rok. Největší částka vybraná na pokutách dosahovala 212 milionů korun. 

Této sumy bylo dosaženo v roce 2017, kdy bylo uděleno také nejvíce pokut. 

Tabulka 46 - Počet kontrol a výše udělených pokut ve Slovenské republice [73][74][75][76][77][78] 

Ukazatel 
Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet kontrol 26 847 28 084 24 701 30 379 28 478 18 155 

Počet kontrol ve stavebnictví 1 332 1 089 965 1 026 910 772 

Počet uložených pokut 2 470 3 041 3 602 2 887 2 695 2 663 

Výše uložených pokut [mil. €] 5,66 6,95 8,41 7,83 6,76 6,53 

Výše uložených pokut [mil. Kč] 142,84 175,39 212,15 197,74 170,65 164,85 

 

9.3 Inspekce práce Polské republiky 

Počet kontrol provedených v Polsku se až na rok 2020 pohybuje okolo 80 

tisíc. V roce 2020 bylo provedeno pouze 56 tisíc kontrol. Z těchto kontrol 

bylo uloženo v letech 2015-2019 okolo 19 tisíc pokut. V roce 2020 dosahoval 

počet uložených kontrol pouze 8,6 tisíc. Procentuální zastoupení počtu 

kontrol ve stavebnictví se v této zemi pohybuje okolo 15-20 %. U Polské 

republiky sledujeme každoroční pokles částky vybrané na pokutách. Opět 
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ale vidíme, že nejrazantnější pokles by zaznamenán v roce 2020, kdy se 

vybraná částka snížila o téměř 50 milionů korun.  

Tabulka 47 - Počet kontrol a výše udělených pokut v Polské republice [79][80][81][82][83][84] 

Ukazatel 
Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet kontrol 88 308 82 456 80 784 80 194 73 341 56 371 

Počet kontrol ve stavebnictví 17 038 16 564 15 230 12 160 13 121 8 621 

Počet uložených pokut 21 400 19 000 17 700 17 400 17 400 10 530 

Výše uložených pokut [mil. zł] 28,10 24,70 23,50 21,50 21,40 12,70 

Výše uložených pokut [mil. Kč] 152,95 134,44 127,91 117,02 116,48 69,13 

 

9.4 Inspekce práce Rakouské republiky 

V Tabulce 48 můžeme vidět statistiku činnosti inspekce práce Rakouské 

republiky. V první řadě můžeme vidět že až na rok 2020 se počet 

provedených kontrol pohybuje okolo 65 tisíc. Ve zmiňovaném roce 2020 

došlo pouze ke 43 tisícům kontrolám. Počet kontrol pouze v oblasti 

stavebnictví se pohybuje v rozmezí 10-13 tisíc. Z celkového počtu kontrol 

bylo uděleno 1000-2000 pokut. Nejvíce pokut bylo uloženo v roce 2016. 

Tehdy jich bylo uloženo 1996. Naopak nejméně pokut bylo uděleno v roce 

2020, kdy jejich počet dosahoval 674. Podíváme-li se na poslední řádek 

Tabulky 48, můžeme vidět, že největší obnos peněz byl vybrán na pokutách 

v roce 2016. V tomto roce bylo vybráno přes 124 milionů korun. V minulém 

roce bylo vybráno pouze 33 milionů korun. 

Tabulka 48 - Počet kontrol a výše udělených pokut v Rakouské republice [85][86][87][88][89][90] 

Ukazatel 
Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet kontrol 69 401 68 162 63 649 62 405 63 084 43 362 

Počet kontrol ve stavebnictví 10 858 12 997 12 720 11 775 12 043 10 177 

Počet uložených pokut 1 996 1 606 1 282 934 1 036 674 

Výše uložených pokut [mil. €] 3,76 4,94 2,67 1,99 2,05 1,31 

Výše uložených pokut [mil. Kč] 94,94 124,78 67,49 50,28 51,70 33,01 
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9.5 Komparace činnosti inspekce práce jednotlivých států 

Tabulka 49 se zaměřuje na porovnání počtu kontrol inspekce práce 

v jednotlivých zemích. V první řadě vidíme, že stát s nejvyšším počtem 

kontrol je Polsko. Polská republika je ale také státem s největším počtem 

obyvatel a subjektů ke kontrole. Srovnáme-li Českou a Slovenskou 

republiku, vidíme, že se počet kontrol téměř shoduje. Ovšem počet 

podnikatelských subjektů je v České republice výrazně vyšší. Z toho tedy 

vyplývá, že na Slovensku je zkontrolováno více podnikatelských subjektů než 

v České republice. V Tabulce 49 můžeme také jasně vidět vliv pandemie 

Covidu-19 v roce 2020 na počty kontrol v jednotlivých zemích.  U všech 

porovnávaných států se znatelně snížil počet kontrol. V případě České 

republiky je toto snížení téměř o polovinu. Na Slovensku toto snížení 

odpovídá přibližně 35 %. V Rakousku se počet kontrol oproti roku 2019 

snížil až o 30 %. Dvaceti pěti procentní snížení zaznamenalo také Polsko. 

Tabulka 49 - Počet kontrol v porovnávaných zemích 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ČESKO 28 910 29 627 29 904 28 206 28 849 15 852 

SLOVENSKO 26 847 28 084 24 701 30 379 28 478 18 155 

POLSKO 88 308 82 456 80 784 80 194 73 341 56 371 

RAKOUSKO 69 401 68 162 63 649 62 405 63 084 43 362 

 

V předchozí tabulce jsme sledovali počet kontrol inspekce práce 

v jednotlivých zemích. V Tabulce 50 se zaměříme na počet kontrol v oblasti 

stavebnictví v jednotlivých zemích. Vidíme, že nejvíce kontrol v oblasti 

stavebnictví bylo provedeno v Polsku. Zhruba 18 % kontrol se vykoná právě 

v tomto oboru. V případě Rakouské republiky je 19 % z celkových kontrol 

zaměřeno na stavebnictví. Nejméně kontrol, týkající se stavebního oboru, je 

na Slovensku. Zde kontroly tvoří okolo 4 % z celkového počtu. V České 

republice je okolo 12 % kontrol zaměřeno na stavebnictví. V tabulce níže 

můžeme také vidět, že vliv pandemie zde není tak zřejmý, jako tomu bylo u 

počtu kontrol v předešlé tabulce. Z tohoto vyplývá, že stavebnictví, co do 

počtu kontrol nebylo zasaženo pandemií jako ostatní ekonomická odvětví.  
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Tabulka 50 - Počet kontrol ve stavebnictví v porovnávaných zemích 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ČESKO 3 983 3 233 3 402 3 192 3 149 2 033 

SLOVENSKO 1 332 1 089 965 1 026 910 772 

POLSKO 17 038 16 564 15 230 12 160 13 121 8 621 

RAKOUSKO 10 858 12 997 12 720 11 775 12 043 10 177 

 

Níže v Tabulce 51 můžeme vidět, že Polsko má jednoznačně nejvyšší počet 

uložených pokut ze všech porovnávaných zemí. Počet uložených pokut se 

v Polsku v letech 2015-2019 pohybuje v rozmezí 17-21 tisíc. V roce 2020 bylo 

v Polsku uděleno pouze přes 10 tisíc pokut. Tento pokles je opět zapříčiněn 

koronavirovou pandemií. Státem s nejmenším počtem uložených pokut je 

Rakousko. Zde se jedná o tisíc až dva tisíce uložených pokut ročně. Opět je 

zde viditelný pokles množství pokut v roce 2020. V tomto roce bylo 

v Rakousku uděleno pouze 674 pokut. Toto množství je až šestnáct krát 

menší než množství udělených pokut v Polsku. V Česku a na Slovensku je 

počet udělených pokut téměř stejný. Jedná se o rozpětí mezi 2,5-4 tisíci 

uložených pokut ročně. U Rakouské republiky můžeme říct, že pouze u dvou 

procent provedených kontrol dojde k udělení pokuty. Naopak v Polské 

republice dojde k udělení pokuty při každé čtvrté kontrole. 

Tabulka 51 - Počet uložených pokut v porovnávaných zemích 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ČESKO 3 734 3 921 3 514 4 045 3 562 3 101 

SLOVENSKO 2 470 3 041 3 602 2 887 2 695 2 663 

POLSKO 21 400 19 000 17 700 17 400 17 400 10 530 

RAKOUSKO 1 996 1 606 1 282 934 1 036 674 

 

Při pohledu na Tabulku 52 vidíme, že nejméně bylo na pokutách vybráno 

v Rakousku. Vzhledem k předchozí tabulce, která nám ukázala, že právě 

v Rakousku bylo také nejméně uložených pokut, je tento výsledek 

racionální. Průměrně se zde vybere na pokutách okolo 70 milionů korun 

ročně. Stát s druhou nejmenší výší uložených pokut je Polsko, ve kterém se 

výsledná cena pohybuje okolo 120 milionů korun ročně. Polsko je 

následováno Slovenskem. Zde průměrná výše pokut činí okolo 180 milionů 

korun ročně. Stát s nejvyšší cenou za pokuty je Česká republika, ve které se 

průměrně vybere okolo 250 milionů korun ročně. Částka vybraná na 
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pokutách se v jednotlivých letech ale i v jednotlivých státech velice liší. 

Například v České republice se v roce 2019 vybralo na pokutách inspekce 

práce více než 344 milionů korun. Na druhou stranu se ale v roce 2020 

v Rakousku vybralo na pokutách inspekce práce pouze 33 milionů korun.  

Tabulka 52 - Výše uložených pokut v porovnávaných zemích v mil. Kč 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ČESKO 188,01 198,15 221,66 299,36 344,58 274,96 

SLOVENSKO 142,84 175,39 212,15 197,74 170,65 164,85 

POLSKO 152,95 134,44 127,91 117,02 116,48 69,13 

RAKOUSKO 94,94 124,78 67,49 50,28 51,70 33,01 

 

V Tabulce 53 můžeme vidět přepočet výše sankce na jednu uloženou 

pokutu. Na první pohled vidíme, že nejmenší pokuta za porušení pravidel 

inspekce práce nás čeká v Polsku. Zde se oproti ostatním porovnávaným 

zemím pohybujeme v rozmezí 6-7 tisíc korun na jednu udělenou pokutu. 

Toto rozmezí je oproti ostatním zemím až desetkrát menší. V Rakousku je 

průměrná výše jedné udělené pokuty asi 55 tisíc korun. Zemí s nejvyšší 

pokutou na jeden případ je Česká republika, ve které se průměrně zaplatí 

70 tisíc korun. Z tabulky můžeme odvodit, že dobře nastavené výše pokut za 

porušení pravidel inspektorátu práce mohou velice kladně ovlivnit množství 

přestupků. Například u Polské republiky můžeme říci, že výše pokut za 

jednotlivé přestupky jsou nízké a v žádné případě nedosahují výše pokut v 

okolních státech. V zemi tedy inspektoři rozdají násobně větší množství 

pokut než v ostatních porovnávaných zemích, ale jelikož je výše pokuty na 

jeden případ nízká, tržní subjekty nemají důvod k dodržování nařízení 

inspektorátu práce. Je pro ně jednodušší jednat v rozporu s nařízeními a 

v případě kontroly zaplatí pokutu ve výši, kterou na výsledných ziscích nijak 

nepocítí. 

Tabulka 53 - Výše sankce na 1 uloženou pokutu v porovnávaných zemích v Kč 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ČESKO 50 350 50 536 63 078 74 007 96 737 88 669 

SLOVENSKO 57 831 57 674 58 897 68 494 63 323 61 902 

POLSKO 7 147 7 076 7 227 6 726 6 694 6 565 

RAKOUSKO 47 564 77 694 52 641 53 835 49 901 48 981 
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10 VYHODNOCENÍ 

10.1 Vyhodnocení statistik úrazovosti v porovnávaných zemích 

V rámci porovnávaných zemí, jak můžeme vidět na Obrázku 12 a 13, 

dopadla Česká republika a české stavebnictví v počtu smrtelných pracovních 

úrazů nejhůře. Tento fakt může být zapříčiněn nesprávným vyhledáváním a 

vyhodnocováním rizik, špatnými nebo chybějícími prvky kolektivní ochrany 

nebo nepoužíváním OOPP. Pokud chce Česká republika s těmito 

negativními výsledky něco dělat, měla by se zaměřit na správnost a 

dodržování výše vyjmenovaných příčin vzniku smrtelných pracovních 

nehod.  

 

Obrázek 12 - Počet smrtelných pracovních úrazů na 100 000 pojištěnců 

Důležitým aspektem je také to, že počty smrtelných pracovních úrazů se 

v případě stavebnictví drží vysoko nad celostátním průměrem, a také to, že 

ve stavebnictví dojde asi k jedné pětině ze všech smrtelných pracovních 

úrazů. Tyto skutečnosti dělají ze stavebnictví velice rizikový obor, na který 

bychom se při pokusu o snižování počtu smrtelných pracovních úrazů měli 

zaměřit. 
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Obrázek 13 - Počet smrtelných pracovních úrazů na 100 000 pojištěnců ve stavebnictví 

Níže na obrázku můžeme vidět porovnání postoje České a Rakouské 

republiky k pracovním úrazům ve stavebnictví. Zatímco Česká republika 

vykazuje poměrně malé množství pracovních úrazů na 1 000 pojištěnců, 

průměrná doba na potřebnou rekonvalescenci je velmi vysoká. Oproti tomu 

Rakouská republika má relativně velké množství pracovních úrazů na 1 000 

pojištěnců a dobu potřebnou na rekonvalescenci mnohonásobně menší než 

v případě České republiky. Tento rozdílný postoj nasvědčuje tomu, že 

v Rakousku je hlášen jako pracovní úraz větší počet méně závažných 

případů. Tyto méně závažné pracovní úrazy nepotřebují na rekonvalescenci 

dlouhý čas, a tudíž v celkovém výsledku snižují průměr počtu dnů pracovní 

neschopnosti.  

Tento rozdílný přístup může mít více příčin. Buď jsou pracovní úrazy v České 

republice zpravidla závažnější, například z důvodu nepoužívání OOPP, nebo 

se v České republice hlásí jako pracovní úraz pouze ty závažnější případy, a 

lehčí úrazy, které by snižovaly průměrnou dobu pracovní neschopnosti se 

nenahlašují patřičným orgánům.  

Pokud by Česká republika chtěla tyto výsledky statistik změnit, musela by se 

zaměřit na správné používání OOPP nebo na dodržování nařízení vlády o 

způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, podle kterého 

by měl být hlášen jako pracovní úraz každý úraz při práci, bez ohledu na 

jeho závažnost. 
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Obrázek 14 - Porovnání rozdílného přístupu Česka a Rakouska v postoji k pracovním úrazům 

U České republiky, stejně jako u ostatních států, můžeme pozorovat nárůst 

počtu dnů pracovní neschopnosti v oboru stavebnictví. Toto navýšení se 

pohybuje v rozmezí 13-29 %. Tento ukazatel opět nasvědčuje tomu, že 

stavebnictví patří mezi rizikové obory a při řešení otázek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci by se oboru stavebnictví mělo věnovat více 

pozornosti. 

 

Obrázek 15 - Graf navýšení doby pracovní neschopnosti v České republice v oboru stavebnictví 
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10.2 Vyhodnocení statistik kontrol inspekce práce 

Trend v počtu kontrol inspekce práce v letech 2015-2020 je klesající. U všech 

porovnávaných států vidíme prudký pokles v roce 2020, který je nejspíše 

zapříčiněn pandemií Covidu-19. V případě České republiky se jedná o pokles 

téměř o polovinu. 

 

Obrázek 16 – Vývoj počtu kontrol 

Na Obrázku 17 můžeme vidět, že Česká republika má na rozdíl od ostatních 

státu stoupající tendenci v množství vybraných peněz na pokutách. Tento 

rozdíl se nejvíce projeví od roku 2017. Mým zkoumáním nebylo dohledáno, 

čím by toto zvýšení mohlo být zapříčiněno. 

Z logiky věci vyplývá, že pokud bylo v roce 2020 bylo zkontrolováno skoro o 

polovinu méně ekonomických subjektů než v předchozím roce, bude počet 

uložených pokut a vybraná částka na pokutách také zhruba o polovinu nižší 

než v předchozím roce, tak jak to vidíme v případě Rakouska a Polska. Ačkoli 

to na Obrázku 17 není zcela patrné, tak v případě České republiky činí 

pokles u vybraných peněz pouze 25 %. Při bližším zkoumání můžeme vidět, 

že počet udělených pokut v roce 2019 činí 3 562 a v roce 2020 bylo pokut 

uděleno 3 101. Tento pokles odpovídá pouze 14 %. Závěrem lze tedy říci, že 

to vypadá, jako by v České republice neexistoval poměr mezi počtem 

kontrol a množstvím a výší udělených pokut. 
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Obrázek 17 - Výše uložených pokut v porovnávaných zemích 

Stejně jako tomu bylo v případě výše uložených pokut tak i při vztažení výše 

uložených pokut na jednu pokutu, vidíme od roku 2017 značný nárůst. 

Z obrázku 18 můžeme také vidět, že v České republice dosahuje výše sankce 

na jednu uloženou pokutu nejvyšší míry ze všech porovnávaných států. 

Zvlášť v roce 2019 dosahovala průměrná cena za jednu pokutu skoro 100 

tisíc korun. 

 

Obrázek 18 - Vývoj výše sankce na jednu uloženou pokutu v letech  
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ZÁVĚR 

Česká republika by se měla zaměřit na vysoký počet dnů pracovní 

neschopnosti způsobených pracovními úrazy. Mezi možné příčiny může 

patřit fakt, že pracovní úrazy jsou v České republice zpravidla závažnější, 

například z důvodu nepoužívání OOPP nebo se v České republice hlásí jako 

pracovní úraz pouze závažné případy, a méně závažné případy, u kterých je 

doba rekonvalescence krátká, a tudíž by mohly snižovat průměrnou dobu 

pracovní neschopnosti, se patřičným orgánům nenahlašují. Pokud by Česká 

republika chtěla tyto výsledky statistik změnit, musela by se zaměřit na 

správné používání OOPP nebo na dodržování nařízení vlády o způsobu 

evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, podle kterého by měl 

být hlášen jako pracovní úraz každý úraz při práci, bez ohledu na jeho 

závažnost. 

Zvláště by se Česká republika měla zaměřit na snížení počtu pracovních 

úrazů končících smrtí. Z mého pohledu považuji za možné příčiny 

nesprávné vyhledávání a vyhodnocování rizik, špatné nebo chybějící prvky 

kolektivní ochrany, nepoužívání OOPP a nekázeň zaměstnanců. 

Z této práce také vyplývá, že stavebnictví patří mezi rizikové ekonomické 

obory. Ukázalo se to na statistikách pracovních úrazů, smrtelných 

pracovních úrazů i počtu dnů pracovní neschopnosti. Ve všech těchto 

zmíněných aspektech dopadlo stavebnictví hůře, než je celostátní průměr, a 

proto při řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by se oboru 

stavebnictví mělo věnovat více pozornosti. 

Zaměříme-li se na činnost inspekce práce v České republice, měli bychom si 

uvědomit, že pokud v okolních státech dochází ke snižování počtu pokut a 

jejich výší, a v České republice je tomu naopak, dělá Česká republika něco 

špatně. Z mého pohledu bych se zaměřil na informovanost, důslednost a 

sebekázeň zaměstnavatelů a zaměstnanců. 
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BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP – Osobní ochranné pracovní prostředky 

ZP – Zákoník práce (Zákon č.262/2016 Sb.) 

SUIP – Státní úřad inspekce práce 

ČSÚ – Český statistický úřad 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MZd – Ministerstvo zdravotnictví 

EU – Evropská unie  
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