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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá vývojem řízení rizik ve stavebnictví v České republice a 

to v období ekonomické krize, započaté roku 2007. Minulý a aktuální stav stavebnictví je 

v této práci důkladně popsán díky indexu stavební výroby, objemu stavební produkce apod. 

V práci je uveden přehled úrazovosti a úmrtnosti nejen ve stavebnictví, ale pro porovnání i 

v dalších odvětvích. Je zde shrnuta historie BOZP, dále právní předpisy, hlavní příčiny 

smrtelných a pracovních úrazů. Cílem diplomové práce je poskytnout přehled o vývoji a 

účinnosti řízení bezpečnostních rizik a zhodnocení pracovní úrazovosti ve stavebnictví 

s předpokladem dalšího vývoje. 

Abstract 

Thesis deals with the development of risk management in the construction industry in 

Czech republic in time of the economic crisis since 2007. There is in detail described the 

present and paste state of the construction industry in this thesis, thanks to construction 

output index, the volume of construction output, etc. There is overview of accidents and 

deaths in costuction industry, history of risk management in the construction industry and 

the main  reasones of injuries and deaths in the construction industry described in this 

thesis. The aim of this thesis is to inform about development and efectiveness of risk 

management and evaluate work injuries in construction industry with the assumption 

further development.  
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1  ÚVOD 

Bezpečnost a ochrana zdraví je stěžejní oblastí a problematikou, kterou je třeba se 

zabývat při každé práci. Systém, který nějakým způsobem ošetřoval zabezpečení jedinců při 

výkonu práce a povolání byl identifikován již v dávném starověku. Přirozeně tento systém za 

léta existence a vývoje lidstva doznal výrazných změn a současně je stále dynamicky utvářen 

v souvislosti s novými technologiemi, pracovními postupy apod.  

Vzhledem k šíři a obsáhlosti tématu bezpečnosti práce se zde, v této práci, zaměřím 

zejména na oblast stavebnictví. S ohledem na povahu a podstatu stavebnictví, je toto jedno 

z nejrizikovějších pracovních odvětví. Práce ve venkovním prostředí, neupraveném terénu, 

rozestavěných či jiným způsobem nestabilních budovách, to je jen několik málo rizik, které na 

stavební pracovníky působí. Tato rizika spolu s působením lidského faktoru tak činí ze 

stavebnictví obor, ve kterém by se otázka bezpečnosti práce rozhodně neměla podceňovat a 

zanedbávat. 

Cílem této práce je zjistit, zda bezpečnost a ochrana zdraví ve stavebnictví je 

ovlivněna ekonomickou krizí, která započala roku 2008 a výrazně ovlivnila stavebnictví v 

České republice. Nejprve se zaměřím na vymezení základního teoretického pojmosloví, 

v rámci čehož se budu věnovat osvětlení a ukotvení základních pojmů a definic. Tento krok 

považuji za nezbytný pro ujasnění a utřídění celého tématu a následnou operacionalizaci 

dalšího postupu. Následně se v textu budu věnovat historii bezpečnosti práce. Objasnění 

historie až do zlomového roku 2008 poskytne vhled a základní premisy pro následné 

posuzování vlivu ekonomické krize po roce 2008.  
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2  DEFINICE A POJMY 

Vzhledem k tématu práce se pro teoretické ukotvení staly stěžejní následující normy: 

Požadavky na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Principy a 

směrnice managementu rizik; Management rizik, techniky posuzování rizik. 

2.1 ČSN OHSAS 18001: 2008 

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky 

• Přijatelné riziko 

Riziko, které bylo sníženo na úroveň, kterou může organizace tolerovat se zřetelem na 

své právní závazky a vlastní politiku BOZP 

• Neustálé zlepšování 

Opakující se proces zlepšování systému managementu BOZP, jímž se dosahuje 

zlepšení celkové výkonnosti v oblasti BOZP v souladu s politikou BOZP organizace. 

• Nápravné opatření 

Opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí situace. 

• Nebezpečí 

Zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka nebo 

poškození zdraví nebo jejich kombinací. 

• Identifikace nebezpečí 

Proces rozpoznání existence nebezpečí a stanovení jeho charakteristik. 

• Poškození zdraví 

Identifikovatelný, nepříznivý fyzický nebo psychický stav způsobený anebo zhoršující 

se pracovní činností anebo situací spojenou s prací. 

• Incident 

Událost související s prací, při které došlo nebo mohlo dojít k úrazu, poškození zdraví 

(bez ohledu na závažnost) nebo smrtelnému úrazu. 
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• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Podmínky a faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců nebo jiných pracovníků (včetně dočasných pracovníků a pracovníků 

dodavatelů), návštěvníků nebo jiných osob na pracovišti. 

• Cíl BOZP 

Záměr BOZP z hlediska výkonnosti v oblasti BOZP, jehož dosažení si organizace 

stanoví. 

• Výkonnost v oblasti BOZP 

Měřitelné výsledky managementu rizika v oblasti BOZP samotnou organizací. 

• Politika BOZP 

Celkové záměry a směrování organizace ve vztahu k výkonnosti v oblasti BOZP 

oficiálně vyjádřené vrcholovém vedením 

• Organizace 

Společnost, sdružení, firma, podnik, orgán nebo instituce, nebo jejich část nebo 

kombinace, uvedené nebo neuvedené v rejstříku, veřejné nebo soukromé, které mají 

své vlastní funkce a správu. 

• Preventivní opatření 

Opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné potenciální nežádoucí 

situace. 

• Riziko 

Kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a 

závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo 

expozicí jejímu vlivu. 

• Posuzování rizika 

Proces hodnocení rizika vyplívajícího z nebezpečí, vzhledem k přiměřenosti 

jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda riziko je nebo není přijatelné. 
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• Pracoviště 

Jakýkoliv fyzický prostor, kde jsou vykonávány činnosti související s prací řízenou 

organizací. 

 

2.2 ČSN ISO 31 000: 2009 

 Management rizik – principy a směrnice 

• Riziko 

Účinek nejistoty na dosažení cílů. 

• Mangement rizik 

Koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace s ohledem na rizika. 

• Postoj k riziku 

Přístup organizace k posuzování rizika a případně zabývání se rizikem, k spoluúčasti, 

převzetí nebo odmítání rizika. 

• Vlastník rizika 

Osoba nebo entita s odpovědností a pravomocí řídit riziko. 

• Komunikace a konzultace 

Nepřetržité a opakující se procesy, které vykonává organizace k poskytování 

informací a zapojení se do dialogu se zainteresovanými stranami ve věci 

managementu rizik. 

• Posuzování rizik 

Celkový proces identifikace rizik, analýzy rizik a hodnocení rizik. 

• Identifikace rizik 

Proces hledání, rozpoznávání a popisování rizik. 
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• Zdroj rizika 

Prvek, který sám nebo v kombinaci s jinými prvky má vnitřní potenciální schopnost 

způsobit riziko. 

• Událost 

Výskyt nebo změna určité množiny okolností. 

• Následek 

Výsledek události působící na cíle. 

• Hodnocení rizik 

Proces porovnávání výsledků analýzy rizik s kritérií rizik k určení, zda riziko anebo 

jeho velikost je přijatelné nebo tolerovatelné. 

• Monitorování 

Nepřetržitá kontrola, dozor, kritické pozorování nebo určování stavu pro 

identifikování změny od požadované nebo očekávané úrovně výkonnosti. 

• Přezkoumání 

Činnost vykonávaná k určení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti předmětu 

zkoumání k dosažení stanovených cílů. 

 

2.3 ČSN EN 31010: 2009 

Management rizik- Techniky posuzování rizik  

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA- Failure Modes and Effects Analysis) 

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) je technika používaná k identifikaci těch 

způsobů, kterými mohou součásti, systémy nebo procesy selhat ve splnění záměru jejich 

návrhu. 

Analýza stromu poruchových stavů (FTA- Fault tree analysis) 

FTA je technika sloužící k identifikaci a analýze faktorů, které mohou přispívat ke 

specifikované nežádoucí události (nazývané "vrcholová událost"). Příčinné faktory jsou 
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identifikovány deduktivně, jsou organizovány logickým způsobem a jsou znázorněny pomocí 

obrázku v diagramu stromu, který zobrazuje příčinné faktory a jejich logický vztah k 

vrcholové události. 
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3  TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 LEGISLATIVA PRO BOZP 

3.1.1 Definice norem 

ČSN OHSAS 18001: 2008 

Tato norma pro posuzování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (OHAS) 

specifikuje požadavky na systém managementu BOZP tak, aby organizace mohly řídit svá 

rizika v oblasti BOZP a zlepšovat svou výkonnost v této oblasti. Norma neuvádí specifická 

kritéria výkonnosti v oblasti BOZP, ani neposkytuje podrobné specifikace pro navrhování 

systému managementu pro tuto oblast. 

Tuto normu OHSAS může používat jakákoli organizace, která má zájem: 

a) vytvořit systém managementu BOZP za účelem odstranění nebo minimalizace 

rizik u pracovníků a dalších zainteresovaných stran, které mohou být 

vystaveny nebezpečím v oblasti BOZP souvisejícím s jejími činnostmi, 

b) implementovat, udržovat a neustále zlepšovat systém managementu BOZP, 

c) prokázat shodu se svou politikou BOZP, kterou vyhlásila, 

d) prokázat soulad s touto normou OHSAS pomocí 

1) provedeného vlastního rozhodnutí a vydání vlastního prohlášení, nebo 

2) požádání o potvrzení shody zainteresovanými stranami, jako jsou 

zákazníci, nebo 

3) požádání o potvrzení svého vlastního prohlášení stranou, která je 

z pohledu organizace externí stranou, nebo 

4) požádání o certifikaci/registraci svého systému managementu BOZP 

externí organizací. 

Všechny požadavky uvedené v této normě OHSAS jsou určeny k tomu, aby byly 

začleněny do jakéhokoliv systému managementu BOZP. Rozsah jejich uplatnění závisí na 

takových faktorech, jako je politika BOZP organizace, povaha jejich a rizik a složitosti jejich 

činností. 
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Tato norma OHSAS je určena k řešení BOZP a není určena k řešení jiných oblastí 

zdraví a bezpečnosti jako jsou programy tělesné a duševní pohody zaměstnanců, bezpečnost 

výrobků, poškození majetku nebo environmentální dopady. [1] 

 

ČSN ISO 31 000: 2009 

Tato mezinárodní norma poskytuje zásady a generické směrnice pro management rizik 

a mohou ji využívat všechny veřejné, soukromé nebo státní podniky, sdružení, skupiny nebo 

jedinci. Z důvodu mezinárodní uplatnitelnosti není norma specifická pro žádný průmysl nebo 

sektor. 

Normu lze používat v průběhu celého života organizace a pro široký rozsah činnosti, 

včetně strategií a rozhodnutí, provozu, procesů, funkcí, projektů, služeb a majetku (aktiv). 

Současně je použitelná pro všechny typy rizik, ať jsou jakékoli povahy, a rovněž pro 

pozitivní, tak negativní následky. 

Přestože tato mezinárodní norma je generickou směrnicí, není zamýšlena pro rozvíjení 

jednotkového managementu rizik napříč organizacemi. V rámci návrhu a implementování 

plánů a rámců managementu rizik bude třeba zohlednit měnící se potřeby specifických 

organizací, jejich zvláštní cíle, souvislosti, strukturu, činnosti, procesy, funkce, projekty, 

produkty, služby nebo vlastnictví a specifické používané zavedené postupy. 

Je záměrem, aby tato mezinárodní norma byla využívána k harmonizování procesů 

managementu rizik, v existujících a budoucích normách, čímž bude zajištěn společný a 

kompatibilní přístup v podporování norem týkajících se specifických rizik anebo sektorů, aniž 

by nahrazovala tyto normy. Tato mezinárodní norma není určena pro účely certifikace. [2] 

 

ČSN EN 31010: 2009 

Tato mezinárodní norma je podpůrnou normou pro normu ISO 31000 a je v ní 

poskytnut návod k volbě a aplikaci systematických technik pro posuzování rizik. Posuzování 

rizik prováděné v souladu s touto normou přispívá k ostatním činnostem managementu rizik. 

Je uvedena aplikace řady technik se specifickými odkazy na jiné mezinárodní normy, ve 

kterých je koncepce a aplikace technik popsána mnohem podrobněji. 
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V této normě nejsou uvedena specifická kritéria pro zjištění potřeby analýzy rizik, ani 

není specifikován typ metody analýzy rizik, který je požadován pro určitou aplikaci. Norma 

rovněž neodkazuje na všechny techniky a vypuštění určité techniky z této normy neznamená, 

že technika není platná. Skutečnost, že je metoda aplikovatelná za určité situace, neznamená, 

že tato metoda má být nutně použita. Tato norma není zamýšlena pro užití v rámci certifikace, 

předpisů a nařízení nebo pro smluvní použití. [5] 

 

3.1.2 Zákoník práce 

Pracovní právo stanovuje a upravuje zákoník práce. Do roku 2006 byl v platnosti 

zákoník práce č. 65/1965 Sb., který 1. ledna 2007 nahradil současný zákoník práce zákon č. 

262/2006 Sb. Dále 1. ledna 2012 vstoupila v platnost novela výše zmíněného zákoníku. 

Veškeré informace podstatné pro tuto práci, jsou  uvedeny v páté části zákoníku, nesoucí 

název bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci viz. zákoník práce 

Předcházení ohrožení života a zdraví při práci: 

• možná rizika při práci je zaměstnavatel povinen eliminovat, pro bezpečí svým 

zaměstnanců 

• výše zmíněné povinnosti má také každý vedoucí pracovník, na jakémkoliv vedoucím 

postu 

• v případě, kdy na pracovišti pracují zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou povinni 

vyměnit si zprávu o možným rizikách a následně někoho pověřit, kdo bude mít 

bezpečnost a zdraví všech zaměstnanců na starosti 

• pracoviště musí být bezpečné pro všechny fyzické osoby, které se zde nacházejí a to 

s vědomím zaměstnavatele 

• veškeré náklady spojené s bezpečnosti hradí pouze zaměstnavatel 

• zajištění neohrožujícího pracovního prostředí a v případě předešlého rizika, přijetí 

opatření, to je rovněž povinnost zaměstnavatele 

• zaměstnavatel je povinen zavést opatření pro předcházení rizik nebo alespoň minimalizaci 

neodstranitelných rizik 
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• zaměstnavatel je povinen stále vyhledávat možná nebezpečí a spolu se staršími daty 

analyzovat, následně provádět potřebná opatření a změny pro ještě efektivnější zajištění 

bezpečnosti 

• u rizik, které nejdou zcela eliminovat, je zaměstnavatel povinen zavést opatření pro 

minimalizaci a o přijatých opatření vést dokumentaci 

• preventivní zásady k prevenci rizik 

o omezení vzniku  

o odstranění zdroje původu 

o přizpůsobení podmínek 

o inovace nových a technických postupů 

o nahrazování nebezpečným prvků v zaměstnání 

o vystavení nejnižší možný počet zaměstnanců vystavených působení rizikových 

faktorů 

o využití techniky, organizace práce, pracovní podmínky, sociální vztahy a vliv 

pracovního prostředí 

o kolektivní ochrana před riziky má přednost před individuální ochranou 

o omezování úniku škodlivých látek ze strojů apod. 

o udílení vhodných pokynů 

• v případě, kdy je nutno řešit mimořádné opatření (havárie, požáry, povodně apod.), musí 

zaměstnavatel přijmout jistá opatření, jako je okamžitá evakuace, spojená s následnou 

spoluprací bezpečnostních a záchranných složek.  

• opatření, které má na starosti zaměstnavatel, podléhá jeho nepřetržité kontrole a v případě 

měnících se skutečností, adekvátně reaguje, pro zlepšení stavu pracovního prostředí a 

podmínek 
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Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance: 

• zaměstnavatel je povinen 

o nesmí dovolit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce nebo práce, které 

nejsou v jeho schopnostech a to fyzických i dovednostních 

o informovat zaměstnance o kategorizaci práce 

o při práci, kde je povinný určitý průkaz nebo doklad, umístění těch zaměstnanců, 

kteří mají tuto povinnost splněnou 

o informovat zaměstnance o pracovně lakařských službách, které jim jsou 

poskytnuty a které jsou povinné 

o náhrada nákladů zaměstnanci, spojené s pracovně lékařkou službou 

o informovat veškeré zaměstnance o rizicích a opatření proti nim, které jsou spojené 

s jejich práce a pracoviště 

o dostatečně informovat zaměstnance jiného zaměstnavatele (možná rizika a 

případné opatření v případě nutné evakuace) 

o informovat zaměstnankyně s veškerými rizikovými faktory ovlivňující stav 

těhotenství a kojení 

o možnost zaměstnance nahlížení do jeho osobní evidence, která je vedena kvůli 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

o zajistit zaměstnanci první pomoc 

o nemotivovat zaměstnance odměnou, za práci, která by ohrožovala jejich 

bezpečnost a zdraví 

o zajištění zákazu kouření na pracovišti 

• zaměstnavatel je povinen zaměstnancům zajistit školení o veškerých předpisech, 

odbornostech, požadavcích a rizicích spojené s jejich prací, bezpečností a ochranou zdraví 

při práci 

• školení podstoupí zaměstnanec vždy při nástupu a dále 

o v případě změny pracovního zařazení a druhu práce 
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o v případě inovacích v technologii, změny výrobních nebo pracovních prostředků 

anebo změny technologických či pracovních postupů 

o v případech, které mají podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

• zaměstnavatel určuje obsah a četnost školení, dále způsob ověřování znalostí a vedení 

nutné dokumentace 

• zaměstnavatel je povinen těhotným ženám a ženám, které kojí, dále matkám až do 

devátého měsíce po porodu zajistit na pracovišti místo pro jejich odpočinek 

• zaměstnavatel je povinen na svůj náklad zařídit veškeré opatření pro možnost práce osoby 

se zdravotním postižením  

• zaměstnavatel je povinen, pokud riziku nelze zabránit jinak, poskytnout zaměstnancům 

osobní ochranné prostředky, které podléhají zvláštním právním předpisům 

• pokud zaměstnance dělá takovou práci, kdy oděv a obuv podléhá vyšším opotřebením, je 

zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní oděv i obuv 

• zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům veškeré hygienické přípravky a též 

ochranné nápoje 

• zaměstnavatel kontroluje osobní ochranné prostředky, v jakém jsou stavu a zdali jsou 

používány 

• všechny tyto výše zmíněné hygienické prostředky a ochranné nápoje musí být pro 

zaměstnance zcela bezplatné na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce 

• bližší podmínky ohledně hygienických a ochranných prostředků, dále o ochranných 

nápojích stanovuje vláda 

• zaměstnavatel, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, je povinen objasnit příčiny a okolnosti, 

pokud to zdravotní stav postiženého zaměstnance dovolí, tak s ním, se svědky a 

s kompetentní osobou, zabývající se bezpečností práce, objasní na místě činu příčiny a 

okolnosti úrazu; v případě, je-li postižený zaměstnanec zaměstnancem jiného 

zaměstnavatele, postup je stejný, jen se kontaktuje a informuje hlavní zaměstnavatel 

• zaměstnavatel je povinen vést knihu o evidenci všech úrazů a to i o úrazech, které neměly 

následek pracovní žádné neschopnosti nebo ani tří dnů 

• záznamy se musí vést o všech pracovních úrazech, jejich následkem došlo: 
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o zranění zaměstnance, kdy pracovní neschopnost přesáhla více než 3 dny 

o k úmrtí zaměstnance 

• jednu kopii záznamu je zaměstnavatel povinen předat postiženému zaměstnanci, v případě 

úmrtí jeho rodině 

• pracovní úraz je zaměstnavatel povinen hlásit příslušným orgánům a institucím 

• zaměstnavatel je povinen přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů 

• zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u kterých vznikla nemoc z povolání 

a musí udělat taková opatření, která odstraní nebo minimalizuje příčiny této nemoci  

• vláda staví nařízením: 

o způsob vedení evidence úrazů  

o ohlašování úrazů 

o vyhotovení, zaslání záznamu o úrazu a záznamu případných změn 

o okruh orgánů a institucí, kterým se výše zmíněné informace ohlašují 

o co se rozumí smrtelným úrazem pro statistické účely 

o vzory o záznamech 

• zaměstnanec má právo na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále na veškeré 

informace o rizicích a jejich opatřeních; informace musí být pro zaměstnance 

srozumitelné 

• zaměstnanec je oprávněn odmítnout pracovní úkon, domnívá-li se, že je v ohrožení on 

sám nebo někdo jiný; toto rozhodnutí se nesmí brát jako nesplnění povinnosti 

zaměstnance 

• zaměstnanec se podílí na řešení opatření bezpečnostního pracovního prostředí a to svou 

aktivní účastí 

• zaměstnanec je povinen dbát na svojí bezpečnost, ale i na bezpečnost ostatních, kterých se 

jeho jednání týká 

• zaměstnanec je povinen znát veškeré právní i ostatní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• zaměstnanec je povinen: 

21 



o zúčastnit se skolení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a své znalosti 

následně ověřit 

o podrobit se pracovně lékařských aktivit, stanovené zvláštními předpisy 

o řídit se všemi předpisy, pokyny a zásadami bezpečného chování na pracovišti, dále 

také informacemi zaměstnavatele 

o dodržení pracovních postupů, použití pracovních, dopravních, osobně ochranných 

prostředků a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu 

o nepožívat alkoholické a jiné návykové látky na pracovišti 

o oznamovat zaměstnavateli veškeré nedostatky a závady vzniklé na pracovišti 

o dle svých možností se podílet na odstraňování nedostatků, které zjistily kontrolní 

orgány 

o bezodkladně oznámit svůj pracovní úraz, pokud mu to zdravotní stav dovolí, dále 

ohlásit úraz jiného zaměstnance, kterého je svědkem, pro objasnění příčin 

o pod dohledem vedoucího pracovníka, se podrobit zkoušce zda není pod vlivem 

alkoholu nebo jiné návykové látky 

 

Společná ustanovení: 

• zaměstnanec má právo spolupracovat s odborovou organizací, zabývající se bezpečností a 

ochranou zdraví při práci 

• zaměstnavatel je povinen odborové organizaci i zaměstnancům výše zmíněnou aktivitu 

umožnit a to následujícími způsoby 

o poskytnout informace, týkající se jejich jednání 

o vyslechnout informace, připomínky a následné návrhy na možné opatření 

o projednat opatření, vyhodnocení rizik, organizaci školení o právních a ostatních 

předpisech, odborné způsobilosti fyzických osob k prevenci rizik 

• dále je zaměstnavatel povinen odborovou organizaci informovat o 

o zaměstnancích, kteří organizují poskytnutí první pomoci, dále přivolání lékařské 

pomoci, hasičského sboru a policii ČR a v poslední řadě organizování evakuace 

zaměstnanců 
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o výběru a poskytování pracovně lékařských služeb 

o odborné způsobilosti fyzické osoby k prevenci rizik 

o každé další záležitosti, ovlivňující bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

• je povinná spolupráce odborové organizace se zaměstnanci i zaměstnavatelem, tak aby 

výsledek zajistil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky, plnění právních 

předpisů a opatření orgánů 

• zaměstnavatel má na starosti, minimálně jednou ročně prověrky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

• zaměstnavatel je rovněž povinen odborové organizaci a zástupcům bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci zajistit školení poskytnout veškeré právní předpisy a doklady o 

o vyhledávání, vyhodnocení a následné opatření k odstranění rizik 

o evidenci a hlášení pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání 

o opatření a výkonu kontroly 

• zaměstnavatel je povinen přijmout připomínky, které dostane od odborové organizace a 

zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [3] 
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3.2 BOZP Z HISTORIE AŽ PO SOUČASNOST 

3.2.1 Období před naším letopočtem 

První zmínka o bezpečnosti práce se objevila 1800 let před naším letopočtem, kdy 

babylónský panovník Chamurapi vydal 271 zákonů, které se mimo jiné vztahovaly i na 

bezpečnost práce - např. zákon č. 198: „Jestliže některá osoba vypíchne oko nebo zlomí kost 

jinému svobodnému člověku, zaplatí jednu zlatou minci“. [4:3] Chamurapi rovněž stanovil 

tresty za nebezpečné stavební práce a požadované záruky životnosti stavby. Tyto byly ve 

srovnání se současnými platnostmi velice přísné, např. zákon č. 229: „Jestliže stavitel pro 

někoho staví dům a nepostaví jej řádně a dům, který postavil, spadne a zabije vlastníka domu, 

pak bude tento stavitel potrestán smrtí“. [4:3] Dalším příkladem z období před naším 

letopočtem je najmutí lékaře, který se staral o dělníky v kamenolomech a na stavbách. Tento 

počin byl zaznamenán za vlády Ramsese III, 1500 let před naším letopočtem v Egyptě.  

3.2.2 Období Rakouska – Uherska 

V tomto období byla celková industrializace na vysoké úrovni. Na vzestupu byly parní 

stroje, strojírenství, důlní a hutní výroba, textilní továrny, cukrovary a také stavebnictví. 

Rozvoj průmyslové výroby měl však za následek zvýšení počtu úrazů. Byly vyhlašovány 

stávky, v armádě byl snižován počet branců. Současně rostly náklady spojené s léčením a 

invaliditou, a nakonec došlo i ke snížení daní. [4] 

Tyto faktory měli zapříčinění vzniku předpisů a zákonů, např.: 

• 1811 – zaměstnavatel má povinnost pečovat o zdraví a život zaměstnance 

• 1852 – trestní sankce za nedbalost a následné těžké poškození zdraví 

• 1859 – potrestání živnostníků za neplnění povinností a jednání proti předpisům 

• 1854, 1860, 1866 – přijetí předpisů pro zajištění a kontroly v oblasti 

bezpečnosti práce 

• 1883 – dle zákona vznik živnostenské inspekce 

• 1887 – zavedené pojištění pro případ úrazu 

• 1905 – přijaty všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných 

dělníků v živnostenských závodech 
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3.2.3 Období po roce 1918 

Samostatné Československo převzalo zákony a předpisy zabývající se bezpečností 

práce z období monarchie. Tuto legislativu dále dle svých potřeb upravovalo a novelizovalo. 

V roce 1932 začala být vydávána Encyklopedie výkonnosti, která pojednává o člověku, 

výrobě a obchodu v souvislosti s moderním hospodářským vývojem. Tuto encyklopedii 

vydala Masarykova akademie práce. [4] 

Bezpečnostní normy: 

• 1921 – z iniciativy Masarykovy akademie práce vzniká dobrovolná společnost, 

která se věnuje normalizaci 

• 1928 – zahájení činnosti Československé normalizační společnosti 

3.2.4 Období po druhé světové válce 

Období po druhé světové válce s sebou přineslo změnu stylu života. Díky právě 

skončené válce vzniklo mnoho nových technologií, materiálů, ale také změna a postoj 

myšlení lidí. Kvůli prudkému rozvoji průmyslu, kdy bylo na vše málo času a málo pracovní 

síly, nebyla otázka bezpečnosti na pracovišti dostatečně řešena. 

Důraz byl kladen zejména na efektivnost. Pro nově vznikající a rozvíjející se 

průmyslová odvětví, avšak i pro ty již fungující, bylo třeba zajistit množství nových 

pracovníků. Postupem času začala být podrobně řešena fáze plánování, která podporovala 

dodržování bezpečnosti na pracovišti. 

Všeobecná automatizace měla zabránit vzniku nebezpečí na pracovišti. Přesto však 

absolutní bezpečnost neexistuje a je zřejmé, že lidský faktor je nejslabší článek v pracovním 

systému. 

Dva klíčové faktory k vyšší bezpečnosti na pracovišti: 

• Požadavky právních a technických předpisů 

• Potřeba dosažení rovnováhy mezi ztrátami a náklady na bezpečnost 
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3.3 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (dále jen VÚBP), jež vznikl před 60 lety, se 

věnuje vědeckému výzkumu v oblasti BOZP a plnění úkolů vyplývajících z Úmluv 

Mezinárodní organizace práce. 

Projekty, kterým se VÚBP v současnosti věnuje: 

• Proměny kvality pracovního života 

• Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci 

rizik 

• Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP 

• Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence 

závažných havárií 

• Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných 

provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí 

Z historie VÚBP: 

• 1939 – vznikl ústav lidské práce, který zabýval úkoly „součinnosti při řešení 

jednotlivých, práce se dotýkajících otázek sociálního práva, zvláště ochrany 

před úrazy a úrazové péče a otázek technické ochrany práce“. 

• 1945 – nahrazení ústavu lidské práce Československým ústavem práce 

• 1951 – přecházení z malého ústavu Československého do nově zřízeného 

Ústavu bezpečnosti práce 

• 1954 - zřízení Výzkumného ústavu bezpečnosti práce ROH a jeho pobočky na 

Slovensku 

• Po 1989 – těžiště práce přesunuto spíše k poradenské činnosti, hledání nových 

výzkumných témat 

• 1994 – funkci zřizovatele přebralo Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• 2003 – ovlivnění vstupem do EU, schválení dokumentu Národní politiky 

BOZP [6] 
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3.4 STAVEBNICTVÍ PŘED A PO ROCE 2008 

Vývoj ve stavebnictví lze členit do dvou fází. První fáze můžeme umístit před 

začátkem hospodářské krize. Druhá fáze je situována od počátku hospodářské krize až po 

současnost. 

Ze statistických dat je zřejmé, že stavebnictví v České republice dosáhlo vrcholu své 

konjunktury od roku 2007 do 2008 a od té doby klesalo. V průběhu následujících let 

docházelo k prakticky nepřetržitým poklesům jednotlivých ukazatelů. Prokázaný vývoj v roce 

2014, zatím přinesl patřičné zlepšení, když index stavební produkce vzrostl od začátku roku 

do konce září 2014 o celých 3,9 %.  

Z níže uvedeného grafu je patrné, že hlavní ukazatele statistiky stavebnictví a bytové 

výstavby jsou jednoznačně pod úrovní bazického roku 2010. Vývoj stavebnictví v prvních 

třech čtvrtletích roku 2014 vykazuje určité zlepšení výkonu, ale až výsledky za současný rok 

2015 ukážou, zda se skutečně jedná o obrat k trvalejšímu růstu.  

Graf 1: Hlavní ukazatele ve stavebnictví a bytové výstavbě. 

 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/stavebnictvi-na-vzestupu-6mpam877fo 
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V následujícím grafu lze pozorovat hlavně vzestup bytové výstavby do doby, kdy 

v roce 2008 nastala ekonomická krize. Až do roku 2013 pokračuje prudký pokles počtu 

dokončených bytů. 

Graf 2: Počet dokončených bytů v České republice 

 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/cr_od_roku_1989_byty 

 

V dlouhodobém časovém horizontu, jak je vidět v grafu č. 3, probíhala největší bytová 

výstavba v minulém politickém režimu a to od poloviny 60. let až do sametové revoluce.  

Graf 3: Dlouhodobý vývoj bytové výstavby od roku 1948 

 

Zdroj: http://www.sps.cz/ 
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Bytová výstavba v letech 1997 – 2011 byla nejvyšší v Praze, Středočeském a 

Jihomoravském kraji. Naopak nejnižší byla, jak ukazuje graf č. 4, v Karlovarském kraji. 

Graf 4: Bytová výstavba v letech 1997-2011 podle krajů 

 

Zdroj: http://www.sps.cz/ 

Index stavební produkce je dle ČSŮ základním ukazatelem statistik ve stavebnictví. 

Jedná se o ukazatel prosperity/úpadku tohoto odvětví, který je založen na vývoji stavebních 

prací ZSV přeceněných do stálých cen1 a je primárně počítán jako měsíční bazický index. Od 

bazických indexů jsou dále odvozeny indexy meziroční a případné kumulace v čase 

(čtvrtletní, pololetní, roční kumulace). Pro výpočet indexu stavební produkce se vychází z 

vývoje stavebních prací ZSV provedených na inženýrských stavbách a na pozemních 

stavbách. [15] 

1 Přepočet do stálých cen je používán z důvodu minimalizace cenových vlivů na daný ukazatel. Stálé 

ceny umožňují porovnávání ekonomických veličin v delším časovém období. Oproti tomu běžné ceny 

představují ceny platné ve sledovaném období. Údaje v běžných cenách jsou využívány především pro 

hodnocení struktury sledované oblasti v daném roce. [16] 
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V rámci stavební produkce, je zde uveden podrobnější přehled za poslední roky, které 

jsou uvedeny v běžných a stálých cenách. První tabulkový přehled vývoje udává stálé ceny za 

období 2000 – 2014 a dále uvádíme tabulkový přehled za jednotlivé měsíce v roce 2014 + 

leden roku 2015. Další tabulkové vyjádření udává hodnoty v běžných cenách, taktéž za 

období 2000 – 2014 a poté měsíční vyjádření v roce 2014 až leden 2015. 

Přepočet do stálých cen se používá z důvodu odstranění cenových vlivů na daný 

ukazatel. Stálé ceny tak umožňují porovnávání ekonomických veličin v delším časovém 

období. Naopak běžné ceny představují ceny platné v daném (sledovaném) období, ve kterém 

docházelo k realizaci statisticky sledované produkce zboží, obchodu i služeb. Údaje v 

běžných cenách jsou využívány především pro hodnocení struktury statistikou sledované 

oblasti v daném roce. [16] 

Tabulka 1: Index stavební produkce ve stálých cenách za jednotlivé roky. 

Rok 
Index stavební produkce Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 
meziroční 

index 
průměr roku 
2010=100 

meziroční 
index 

průměr roku 
2010=100 

meziroční 
index 

průměr roku 
2010=100 

2000 - 67,5 - 76,9 - 48,4 
2001 110,4 74,5 110,5 85,0 110,0 53,2 
2002 103,0 76,8 102,7 87,2 104,3 55,5 
2003 109,3 84,0 105,5 92,0 121,6 67,5 
2004 108,8 91,4 107,4 98,8 112,9 76,2 
2005 105,2 96,1 104,9 103,7 105,8 80,6 
2006 106,0 101,9 105,0 108,8 108,8 87,8 
2007 107,1 109,1 110,7 120,5 97,9 85,9 
2008 100,0 109,1 96,5 116,2 109,9 94,4 
2009 99,1 108,0 93,1 108,2 114,1 107,7 
2010 92,6 100,0 92,4 100,0 92,8 100,0 
2011 96,4 96,4 99,6 99,6 90,3 90,3 
2012 92,4 89,1 93,5 93,1 90,0 81,3 
2013 93,3 83,1 94,4 87,9 90,7 73,8 
2014 104,3 86,7 103,4 90,9 106,4 78,5 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr 
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Tabulka 2: Index stavební produkce v běžných cenách za jednotlivé roky. 

Rok 

Index stavební produkce Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 

meziroční 
index 

průměr roku 
2010=100 

meziroční 
index 

průměr roku 
2010=100 

meziroční 
index 

průměr roku 
2010=100 

2000 - 51,6 - 59,4 - 35,9 
2001 114,7 59,2 114,8 68,2 114,3 41,0 
2002 105,6 62,5 105,0 71,6 107,8 44,2 
2003 111,5 69,7 107,1 76,8 125,8 55,6 
2004 112,9 78,7 111,8 85,8 116,2 64,6 
2005 108,3 85,3 107,7 92,4 109,8 70,9 
2006 109,2 93,1 108,2 99,9 111,9 79,4 
2007 111,6 103,9 115,4 115,3 101,8 80,8 
2008 104,4 108,4 100,7 116,2 114,8 92,7 
2009 99,9 108,3 93,5 108,6 116,0 107,6 
2010 92,4 100,0 92,1 100,0 93,0 100,0 
2011 96,0 96,0 99,2 99,2 89,6 89,6 
2012 91,8 88,1 92,9 92,2 89,5 80,2 
2013 92,3 81,3 93,5 86,2 89,7 71,9 
2014 104,9 85,3 104,0 89,6 107,0 76,9 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr 

Graf 5: Dlouhodobý vývoj stavební produkce, pozemního stavitelství a inženýrského stavitelství. 

 
Zdroj: http://www.ceec.eu/research/ 
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3.4.1 Před rokem 2008 

Stavebnictví od vzniku samostatného českého státu výrazně roste. Staví se hlavně 

nové byty, obchodní a administrativní centra, průmyslové zóny a v neposlední řadě dopravní 

stavby. Ke každoročnímu růstu přispívá dodatečná úhrada ze státních investic, navíc silná 

generace 70. let se dostává do věku, kdy si chce pořídit vlastní bydlení. Nahrává tomu situace, 

kdy levnější byty podpoří výrobu a také dobře nastavené podmínky pro vlastní bydlení, tedy 

podmínky v české ekonomice, jako jsou nízké úrokové sazby, široká nabídka hypotečních 

úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Dále na růst českého stavebnictví, v době před vstupem 

do evropské unie, mají vliv zahraniční investice, v čele s Německem, které nejvíce ovlivňuje 

svým podílem na evropském trhu, celé evropské stavebnictví. I když evropské stavebnictví 

spíše stagnuje a zažívá i mírný pokles, naopak české stavebnictví vzkvétá. Ve stavebnictví 

rostou mzdy, produktivita, a to nejhlavnější, zaměstnanost. Stavebnictví je asi jediné odvětví, 

kde se takto daří zvyšovat zaměstnanost. 

Se vstupem České republiky do evropské unie, se změnila rovněž sazba DPH na 

stavební práce. Ale tyto změny s tím spojené by během druhého pololetí již neměly mít vliv 

na vývoj stavební výroby. Krátce po vstupu do EU se realizují více inženýrské stavby, dále 

dálnice a obchodní centra. 

Dále můžeme vidět v několika bodech, jak si Česká republika vedla v období kolem 

vstupu do EU. Toho období je nejzásadnější, co se týká různých změn a posunů před 

ekonomickou krizí.  

Růst českého stavebnictví před vstupem do EU: 

• rok 2002 – 2,5 % 

• rok 2003 – 8,9 % 

• rok 2004 – 9,7 % 

Zahraniční investice v České republice: 

• rok 1996 – 2,0 mld. Eur 

• rok 1997 – 1,2 mld. Eur 

• rok 1998 – 3,4 mld. Eur 

• rok 1999 – 5,9 mld. Eur 
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• rok 2000 – 5,4 mld. Eur 

• rok 2001 – 6,3 mld. Eur 

• rok 2002 – 8,9 mld. Eur 

Podíly států na evropském trhu: 

• Německo 19,2 % 

• Francie 14,6 % 

• Itálie 13,3 % 

• Velká Británie 13,3 % 

• Španělsko 11,8 % 

Pramen: ÚRS Praha [7] 

 

3.4.2 Po roce 2008 

V roce 2008 se podle odhadu prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) 

Václava Matyáše zpomalil růst stavební výroby na pouhé jedno procento. A to v roce 2007 

byl stále ještě růst 6,7 procenta. Dle Matyáše má stavebnictví stejný vývoj jako celá česká 

ekonomika. [8] 

Stavebnictví, je stále jedno z nejvýznamnějších odvětví české ekonomiky. Směr, 

kterým se v současnosti ubírá stavebnictví, je realizace energetických staveb, stavby 

související s klimatickými a meteorologickými změnami a ochranu životního prostředí. Na 

vzestupu je používání nových progresivních materiálů a prvků, za podpory nových 

technologií. [9] 

V roce 2015 se předpokládá pokračování pozvolného nárůstu sektoru. Dle odhadů 

však nepůjde o závratný nárůst, i když je dopředu hlášen dostatek financí pro rok 2015. 

Finanční prostředky dle předních představitelů převyšují počet zakázek, tak je možné, že se je 

nepodaří vyčerpat. [10] 

 

V následujícím grafu, je viděn zřejmí pokles polez počtu pracovníků ve stavebním 

sektoru. Po vypuknutí ekonomické krize, jsou tyto počty v řádu tisíců. Důvod je takový, že 
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mnoho podniků je donuceno propouštět své zaměstnance a některé podniky dokonce 

zaniknou. 

Graf 6: Počet pracovníků ve stavebnictví v letech 2008 – 2012. 

 
Zdroj: http://www.sps.cz/ 

V následujícím grafu lze pozorovat pokles počtu stavebních podniků s 50-ti a více 

zaměstnanci a to od roku 2008 do roku 2012 o 21,1%. 

Graf 7: počet stavebních podniků v letech 2008 – 2012 

 
Zdroj: http://www.sps.cz/ 

 V tabulce č. 3 a č. 4 můžeme vidět index stavební produkce pro rok 2014 a začátek 

roku 2015. První tabulka je v cenách stálých, druhá v cenách běžných. Index stavební 

produkce je sestavem z hodnot získaných v pozemním a inženýrském stavitelství. Díky slabé 

zimě z roku 2013 na rok 2014 jsou první měsíce velice pozitivní. Pokles je zaznamenám 
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hlavně v květnu, červenci a v prosinci. V posledním měsíci je pokles každoročně 

předpokládán. 

Tabulka 3: Index stavební produkce ve stálých cenách za měsíce roku 2014 a leden 2015. 

Rok Měsíce 
Index stavební produkce Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 
meziroční 

index 
průměr roku 
2010=100 

meziroční 
index 

průměr roku 
2010=100 

meziroční 
index 

průměr roku 
2010=100 

2014 

1 109,4 43,8 110,7 53,3 104,3 25,3 
2 109,8 50,7 111,3 60,0 104,8 32,6 
3 119,1 65,4 126,7 76,2 99,1 44,4 
4 108,5 76,2 104,2 79,2 119,1 70,4 
5 99,5 82,1 99,0 84,4 100,4 77,6 
6 109,2 94,0 111,7 99,3 103,7 83,6 
7 96,9 92,8 93,5 96,2 105,0 86,2 
8 100,4 100,5 96,1 102,3 110,5 96,9 
9 111,1 111,1 108,6 114,2 116,6 105,3 

10 103,7 117,5 101,7 117,8 107,7 116,8 
11 104,5 114,0 101,7 107,1 109,5 127,2 
12 93,0 92,3 94,0 101,0 90,4 75,5 

2015 1 105,8 46,3 105,5 56,2 107,3 27,1 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr 

Tabulka 4: Index stavební produkce v běžných cenách za měsíce roku 2014 a leden 2015. 

Rok Měsíce 
Index stavební produkce Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 
meziroční 

index 
průměr roku 
2010=100 

meziroční 
index 

průměr roku 
2010=100 

meziroční 
index 

průměr roku 
2010=100 

2014 

1 108,9 42,9 110,3 52,3 103,7 24,7 
2 109,6 49,7 111,1 58,9 104,3 31,8 
3 119,2 64,2 126,9 74,9 99,0 43,4 
4 108,7 74,8 104,5 77,9 119,2 68,7 
5 99,9 80,6 99,5 83,1 100,7 75,8 
6 109,8 92,3 112,3 97,7 104,3 81,7 
7 97,5 91,2 94,2 94,8 105,7 84,3 
8 101,1 98,9 96,9 101,0 111,2 95,0 
9 111,9 109,5 109,5 112,6 117,4 103,4 
10 104,6 115,8 102,7 116,4 108,5 114,8 
11 105,5 112,4 102,6 105,9 110,5 125,1 
12 93,8 91,2 94,9 99,9 91,3 74,3 

2015 1 106,7 45,8 106,3 55,6 108,3 26,7 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr 

Níže zobrazená tabulka č. 5, ukazuje pořadí umístění stavebních firem střední Evropy 

dle celkového objemu tržeb. Akciová společnost Metrostav se umístila mezi českými 

stavebními firmami na prvním místě a celkově, ve střední Evropě obsadila druhé místo. 

Druhé místo Metrostavu, jen lehce zmírňuje nadvládu stavebních firem z Polska. 

Tabulka 5: Top 7 v oblasti nemovitostí a výstavby v rámci střední Evropy (v milionech EUR). 
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Pořadí 
Pořadí 
v TOP 

500 
Společnost Země 

Tržby z 
prodeje 
r.2013 

Změna 
příjmu 
r.2013-

2012 (%) 

Čistý 
příjem 
2013 

Změna 
čistýho 
příjmu 
r.2013-

2012 (%) 
1 163 Budimex Poland 1 127,90 -22,30% 72,1 62,20% 
2 180 Metrostav Czech Republic 1 061,10 -0,10% 13,8 -20,50% 
3 194 Skanska Polska Poland 998,7 -2,30% 35,4 -7,40% 
4 337 Strabag Poland Poland 662,6 -29,50% 15,7 160,20% 
5 422 Polimex Mostostal Poland 561,1 -42,90% -43,8 85,30% 
6 467 EUROVIA CS Czech Republic 506,5 -15,70% 18,6 -26,90% 
7 495 STRABAG CR Czech Republic 481,5 -5,30% 15,1 79,20% 

Zdroj: Studie Deloitte CE Top 500 pro rok 2014 

  

Jak je patrné v následujícím grafu č. 7, Česká republika zaostává ve stavební produkci 

oproti sousedním oproti svým sousedním zemím. Jediné Slovensko je v indexu stavební 

produkce pod námi. Na tomto grafu je průměr roku 2010 = 100. 

Graf 8: Index stavební produkce – mezinárodní porovnání.  

 
Zdroj: Eurostat. 
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Stavebnictví v Rakousku 

Stavebnictví je tradičním pilířem rakouské ekonomiky. V celém sektoru stavebnictví 

pracuje okolo 32 tis. firem, které v roce 2013 zaměstnávaly celkem cca 285 tis. pracovníků. 

Ve stavebnictví působí především malé a střední podniky, v doprovodných stavebních 

profesích pak působí i velký počet OSVČ. Podle Statistik Austria zaměstnávaly v r. 2013 tři 

čtvrtiny stavebních podniků (26 tis., resp. 81%) méně než deset zaměstnanců, zatímco počet 

stavebních podniků s více než 250 zaměstnanci je pouze 71. 

Tabulka 6: Vybrané strukturní údaje rakouských stavebních podniků podle počtu zaměstnanců. 

 
Stavebnictví   

celkem 
Firmy s 
1-9 zam. 

Firmy s 
10-19 zam. 

Firmy s 
20-49 zam. 

Firmy s 
50-249 zam. 

Firmy s 
více než 
250 zam. 

počet   podniků 32 174 26 068 3 493 1 933 609 71 
počet   

zaměstnanců 
celkem (Ø 2012) 

285 320 76 435 47 104 57 689 55 532 48 560 

tržby   (bez DPH) 
42 577,1 

mil. € 
10 366,3 

mil. € 
5 626,9 
mil. € 

7 441,9 
mil. € 

8 711,9 
mil. € 

10 430,2 
mil. € 

tvorba  hrubé 
přidané hodnoty 

(bez DPH) 

14.991,7 
v mil  € 

3.101,7 
v mil  € 

2.165,0 
v mil  € 

2.933,7 
v mil  € 

3.244,8 
v mil  € 

3.546,5 
v mil  € 

hrubé   investice 
1.014,1 
v mil. € 

217,9 
v mil. € 

174,4 
v mil. € 

218,3 
v mil. € 

193,0 
v mil. € 

210,5 
v mil. € 

Zdroj: Statistik Austria, 2013. 

 

Po poklesu ve stavebnictví v důsledku finanční a hospodářské krize (2009: -9,5%) 

zaznamenalo rakouské stavebnictví v letech 2010-2012 období růstu (v r. 2011 dokonce o 

9,3%, v r. 2012 o 5,3%). V souvislosti s nízkými investicemi a poklesem zakázek (výrazným 

zj. u kancelářských budov a průmyslových staveb) rostlo rakouské stavebnictví v r. 2013 jen  

0,5%. Kvůli omezeným veřejným výdajům se v r. 2013 snížil objem podzemních staveb o 

0,6%. V letošním roce se očekává růst bytové výstavby o cca 2%, podzemní stavby o 1,2%. 

Ve spolkových zemích byl 2013 největší počet stavebních podniků v Dolním Rakousku 

(5.725, s provozním výnosem 6,5 mld. €), následuje Vídeň (5.499 podniků, 8,9 mld. €) a 

Horní Rakousko (5.051 podniků, 8,7 mld. €). 
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Stavebnictví v Německu 

Stavebnictví je tradičním pilířem německé ekonomiky. V celém sektoru stavebnictví 

pracovalo v roce 2013 celkem cca 750 tis. pracovníků a obrat celého odvětví činil celkem 

96,6 mld. EUR. Srovnání s předchozími roky dokumentuje tabulka č. 7. 

Tabulka 7: Stavební průmysl - základní data 2011 – 2013. 

  2011  2012  2013 
Obrat (mld. EUR)  92,19 mld. EUR 92,63 mld. EUR 96,6 mld. EUR 
Počet zaměstnanců 

(roční průměr)  734 130  744 930 756 800 

Zdroj: BMWi, červenec 2013. 

3.4.3 Ohlédnutí se za rokem 2014 ve stavebnictví 

Pro srovnávání ekonomických údajů je též vhodné se ohlédnout zpět do roku 2014. 

Podle vyhodnocených údajů ve stavebnictví „stavební produkce v roce 2014 vzrostla 

meziročně reálně o 2,3 %. Produkce pozemního stavitelství zůstala na stejné úrovni roku 2013 

a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 7,5 % (příspěvek 

+2,3 p. b.). Stavební produkce za rok 2014 klesla ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 o 

22,1 %. Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v roce 2014 

meziročně vzrostl o 9,7 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 45 714. Celková hodnota těchto 

zakázek meziročně vzrostla o 23,3 % a činila 184,7 mld. Kč, na pozemním stavitelství 68,5 

mld. Kč (růst o 2,0 %) a na inženýrském stavitelství 116,2 mld. Kč (růst o 40,6 %). [17] 

Dle provedeného průzkumu stavební podniky s 50 a více zaměstnanci měly na konci 

minulého roku smluvně uzavřených 12,6 tisíc zakázek, což udává růst o 23,6 % a cena těchto 

neprovedených zakázek na stavební práce je ve výši 162,4 mld. Kč (tj. růst o celých 15,1 %). 

Nyní uvedeme další souhrnná vyhodnocená data od Českého statistického úřadu, kde 

se uvádí, že „podlahová plocha nových budov povolených v roce 2014 činila 4 602,9 tis. m2, 

což v meziročním srovnání znamená pokles o 0,7 %. Podlahová plocha povolených bytových 

budov vzrostla o 7,2 %, nebytových budov klesla o 9,0 %. 

Počet zahájených bytů v roce 2014 se meziročně zvýšil o 10,1 % a činil 24 351 bytů. 

Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 37,1 %, v rodinných domech nastal 

pokles o 0,4 %. Počet dokončených bytů v roce 2014 meziročně klesl o 5,4 % a činil 23 881 

bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl o 2,4 %, v domech rodinných klesl 

o 9,6 %. [17] 
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Tabulka 8: Stavební produkce za rok 2014. 

 
Zdroj: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/stavebnictvi/ 

 

3.4.4 Výhled na současný rok 2015 a budoucí rok 2016 ve stavebnictví  

Při pohledu na rok 2014 ve stavebnictví je zřejmé, že byl pozitivní, neboť prolomil 

krizi po pěti letech neustálých poklesů a přinesl růst stavební produkce, poprvé vzrostl o 2,3 

%. Můžeme tvrdit, že příznivý vývoj ovlivnila i mírná zima. Tímto už nyní můžeme říci, že 

rok 2015 začíná být dalším rokem mírného oživení sektoru (růst o 4 %). Základem 

postupného vývoje budou jak rostoucí investice z veřejného, tak i privátního sektoru. Další, 

pozvolné zlepšování výkonu stavebnictví se očekává v roce 2016 (až o 3,6%). Růst sektoru 

byl tažen díky inženýrskému stavitelství, které zaznamenalo meziroční růst produkce o 7,5 %, 

naopak produkce pozemního stavitelství zůstala na stejné úrovni roku 2013.  

Předpokládá se, že pro rok 2015 dojde k mírnému růstu stavebního sektoru, jenž bude 

tažen zejména veřejnými zakázkami. Poznat to bude díky dočerpávání finančních prostředků 

z Evropské unie do konce roku 2015. Už nyní ale vidíme, že pozvolna dochází k oživení 

pozemního a železničního stavitelství, kde mezi investory dochází k oživení. Naopak silniční 

stavitelství, budou nadále stagnovat, protože jsou závislé na připravenosti projektů. 

Dle slov náměstka ministra MPO pro stavebnictví pana Ing. Koliby „s prognózou na 

rok 2016 je to již složitější. Tam se mohou setkat protichůdné tendence: předpokládané 
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oživení ekonomiky a restriktivní vliv nové právní úpravy EIA. Přesto i v následujícím roce 

očekávám mírný růst, i když patrně nižší, než v roce 2015.“ [18] 

Co se týče objemu projektových prací, jsou předpoklady zvýšení v roce 2015 o 4,8 

procenta. V roce 2015 zřejmě dojde k nárůstu zakázek pro výstavbu z veřejného i soukromého 

sektoru. Přílivem nové práce bude zajištěn i růst tržeb a téměř třetina firem nyní očekává také 

zvýšení své ziskové marže. Je známo, že kapacity projektových firem jsou v současnosti 

vytíženy na 88 %, proto každá čtvrtá firma plánuje v současném roce jejich zvýšení. 

Mírně větší růst objemu práce očekávají zejména ředitelé společností připravující 

projekty pro inženýrské stavitelství, jak je vyobrazeno níže v grafu. Dle průzkumu celkového 

průměrů odpovědí všech ředitelů velkých stavebních firem se očekává mírně pozitivní vývoj. 

Soukromý sektor pravděpodobně zůstane na stejné úrovni, ale ve veřejném sektoru dojde k 

pozitivnímu nárůstu., a to především díky veřejným investicím. 

Graf 9: Očekávaný vývoj trhu projektových prací v jednotlivých segmentech 2015 – 2016. 

 
Zdroj: http://www.ceec.eu/research/ 

 

Nyní se zaměříme na růst ziskovosti zakázek během roku 2015 a případně pro rok 

2016. Nyní již téměř třetina projektových společností (30 %) očekává v roce 2015 zvýšení 

ziskovosti (marží) svých zakázek. Tímto 58 % ředitelů firem očekává stejnou ziskovost 

zakázek jako v minulém roce 2014. Naopak pokles ziskovosti, u svých zakázek očekává 12 % 
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projektových společností. Výhledem na rok 2016 bude též docházet k vývoji ziskovosti 

zakázek. Dle slov většiny ředitelů stavebních společností zvýšení tržeb chtějí dosáhnout 

růstem objemu zakázek, umírněným zvyšováním cen a též efektivní prací. Pro názornost jsou 

uvedeny hodnoty vyobrazené v následujícím níže uvedeném grafu. 

Graf 10: Vývoj ziskovosti (marží) v letech 2015 – 2016. 

 
Zdroj: http://www.ceec.eu/research/ 

Co se týče růstu cen stavebních prací, v současném roce 2015 plánuje 40 % firem 

zdražit své stavební práce, a to z důvodu nastartovaného růstu trhu a pokračujícího mírného 

zvýšení objemu nových stavebních zakázek z minulého roku. Prvotním předpokladem růstu 

cen ve stavebnictví bude zvýšení nákladů v podobě subdodavatelských prací a dále u nových 

zakázek vytvoření či zvýšení ziskové marže. 

Růst cen plánují zejména velké stavební společnosti (64 %). Zvyšování cen 

bude docházet především u společností z inženýrského stavitelství. Dle provedeného 

průzkumu se předpokládá, že ceny průměrně zvýší o 6 %.  
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Pro přehlednost je uvedena níže tabulka, kde vidíme příčiny růstu cen ve stavebnictví 

pro rok 2015. 

Tabulka 9: Příčiny růstu cen ve stavebnictví – 2015. 

 
Zdroj: http://www.ceec.eu/research/ 

Většina firem zvyšovat kapacity nových zaměstnanců v roce 2015 zcela neplánuje 

(potvrzuje 71 % společností). Ředitelé stavebních společností tvrdí, že chtějí zejména zvýšit 

svoji efektivitu a lépe využívat interní zdroje, tak aby dokázaly i při současném počtu 

zaměstnanců pokrýt rostoucí poptávku. Zároveň také uvádějí, že díky dopředu nasmlouvaným 

zakázkám mají společnosti více práce, kdy podle průzkumu má třetina stavebních společností 

(35 %) více zakázek než v roce 2014. V průměru mají malé a středně velké firmy 

nasmlouvanou práci dopředu na 5,9 měsíců a velké stavební společnosti dokonce na více než 

10 měsíců.  

Díky tomuto pozitivnímu vývoji sektoru „počet zaměstnanců stavebních firem by v průběhu 

 roku 2015 mohl vzrůst o 4 % – 5 %,“ řekl Jiří Vacek ředitel analytické společnosti CEEC 

Research.“ [19] 

Graf 11: Změny počtu pracovníků ve stavebních firmách v roce 2015 

 

Zdroj: http://www.ceec.eu/research/ 
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3.5 ÚRAZY A NEMOCI VE STAVEBNICTVÍ 

Jak uvádí Státní úřad inspekce práce, v České republice se denně stane přibližně 100 

úrazů v zaměstnání, což jsou průměrně 4 úrazy za hodinu. Během první poloviny roku 2014 

se stalo téměř 19 000 úrazu, z toho 700 zranění bylo vážného charakteru a 47 zranění skončilo 

úmrtím. Čísla jsou zřejmě mnohem nižší než je předpokládaný stav skutečnosti, což je do 

značné míry zapříčiněno tím, že mnoho drobných úrazů se vůbec nehlásí. Živnostníci nemají 

povinnost hlásit svůj pracovní úraz, proto mohou být konečná čísla o dost vyšší. 

Asi nejohroženější profese v naší zemi je profese stavebního dělníka. Ve stavebnictví 

také nejčastěji hrozí riziko úmrtí. Nejčastější příčinou bývá nedodržení předpisů ve 

stavebnictví. Nejvíce úrazů končící úmrtím bývá při pádech z výšky. [11] 

3.5.1 Úrazovost ve stavebnictví v porovnání s jinými odvětvými 

V této části se zaměříme konkrétně na rok 2013, právě z tohoto roku byla dostupná 

nejaktuálnější potřebné data. V roce 2013 byl zaznamenán pokles počtu i četnosti pracovních 

úrazů s pracovní neschopností i s následkem smrti. [14] 

„Nejčastější příčinou u všech typů pracovních úrazů v roce 2013 bylo „Špatně nebo 

nedostatečně odhadnuté riziko“. Tato příčina byla uvedena zaměstnavateli na záznamu o 

úrazu, a proto zcela převládá a to i v letech minulých. U pracovních úrazů s pracovní 

neschopností nad 3 dny byla uvedena v 83 % případů, u pracovních úrazů závažných pak 

činila 74 % a u pracovních úrazů smrtelných 46 %.“ [14] 

Následující graf dokumentuje mírný vzrůst v pracovních úrazů v letech 2005 a 2006. 

To ale díky vzrůstajícímu počtu pojištěnců v národním hospodářství, jak můžeme vidět na 

dalším grafu, neohrozilo negativně četnost pracovních úrazů. Poté až do roku 2010 oba tyto 

ukazatele klesaly a právě v roce 2010 došlo k mírnému nárůstu. V Dalších letech počty 

případů klesaly. 
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Graf 12: Pracovní úrazy ČR 

 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 

Graf 13: Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností. 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 
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Následující grafy sledují trend úrazovosti s následkem smrti a to počínaje rokem 2004. 

Četnost a počet případů byl do roku 2006 takřka totožný. V roce 2009 byl zjištěn jak pokles 

pojištěnců, ale i úmrtí. V roce 2010 a 2011 měl opačnou tendenci. V roce 2012 byl zvýšený 

počet pojištěnců, ale pokles úmrtí.  

Graf 14: Smrtelné pracovní úrazy. 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 

Graf 15: Četnost smrtelných pracovních úrazů 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 

 

45 



 

V grafu č. 15 můžete vidět druhy odvětví, pro kraje v České republice, která jsou 

vyjádřena počtem pojištěnců. 

Graf 16: Struktura odvětví v krajích ČR v roce 2013 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 
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Následující graf ukazuje četnost úrázů s pracovní neschopností. Nejvyšší procento vykázal 

kraj Plzeňský, Jihočeský a kraj Vysočina. Naopak nejnižší hodnoty byly zjištěny v Praze. 

 

Graf 17: Podíl počtů pracovních úrazů s pracovní neschopností v krajích ČR v roce 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 
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Další graf znázorňuje zastoupení jednotlivých krajů ČR při rozdělení podílu počtu 

smrtelných pracovních úrazů. Z grafu vyplívá, že nejhůře na tom jsou kraj Jihočeský, 

Karlovarský a kraj Vysočina. Naopak nejlépe kraj Zlínský a Královohradecký. 

Graf 18: Podíl počtů smrtelných pracovních úrazů v krajích ČR v roce 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 
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Z následujícího grafu je patrné, že na poklesu počtu pracovních úrazů s pracovní 

neschopností v ČR se podílela většina krajů ČR. Podrobně situace v jednotlivých krajích ČR 

ve sledovaných letech zobrazuje následující graf. 

 

Graf 19: Počet pracovních úrazů (v tisících) v krajích ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 
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Následující graf zohledňuje četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností 

přepočtenou na 100 pojištěnců zdravotních pojišťoven. Z grafu je patrný obdobný pokles v 

souvislosti s poklesem absolutního počtu pracovních úrazů ve většině krajů ČR. Podrobně 

problematiku v jednotlivých krajích zachycuje následující graf. 

 

Graf 20: Četnost pracovních úrazů s pracovních úrazů v krajích ČR – četnost na 100 pojištěnců. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 
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Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti v důsledku pracovních úrazů se ve 

sledovaných letech meziročně zvýšila ve většině krajů ČR. Podrobně lze jednotlivé tendence 

krajů pozorovat v následujícím grafu. 

 

Graf 21: Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 
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Následující graf zohledňuje podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností, ke 

kterým došlo v jednotlivých odvětvích v roce 2013. Nejvíce těchto pracovních úrazů bylo 

zaznamenáno ve zpracovatelském průmyslu (C. 42,1 %). 

Graf 22: Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v roce 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 

  



53 

Jak vyplývá z následujícího grafu č. 23, v roce 2013 došlo k největšímu počtu 

smrtelných pracovních úrazů (24, tj. 21,8 %) u podniků zabývajících se stavebnictvím. 

Protože zde bylo zaměstnáno jen 5,7 % pojištěnců ČR (jak ukazuje graf 24) vykázalo 

stavebnictví vysokou četnost smrtelných pracovních úrazů (0,96). 

Graf 23:Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích zaměstnavatelů – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 
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Graf 24: Podíl počtu pojištěnců v odvětvích 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 
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V následujícím grafu je zaznamenán vývoj počtu pracovních úrazů s pracovní 

neschopností. Pokles počtu případů byl zaznamenán v odvětví Ubytování, stravování a 

pohostinství, v odvětví Těžba a dobývání a v odvětví Velkoobchod, maloobchod, opravy 

motorových vozidel. 

Graf 25: Pracovní úrazy s pracovní neschopností v odvětvích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz  
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Z grafu č. 26 je patrné, že trvale největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazoval 

zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Tato dvě odvětví se na první a druhé pozici střídají. 

Ve stavebnictví bylo v roce 2009 vykázáno minimum případů (19) od roku 2000. V roce 2010 

došlo k nárůstu o 8 případů (celkem 27) a v roce 2013 zde bylo evidováno případů 24. Na třetí 

pozici je trvale doprava, skladování, spoje (event. doprava a skladování). V roce 2013 zde 

bylo evidováno 18 případů. 

Graf 26: Smrtelné pracovní úrazy v odvětvích. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 
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V grafech č. 27 a 28 lze pozorovat zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů úrazů s 

pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny a úrazů závažných. 

Graf 27: Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny – 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 

Graf 28: Podíl počtu závažných pracovních úrazů ve skupinách zdrojů úrazů - 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 
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Z grafu č. 29 je patrné, jak byly skupiny zdrojů úrazu v roce 2013 zastoupeny: 

•    skupina Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky vykázala největší podíl případů, a to 30,9 %; 

•    skupina Budovy, konstrukce, povrchy vykázala 22,7 % případů; 

•    skupina Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti vykázala 10,0 % případů; 

•    skupina Živé organismy, fyzikální jevy, přírodní živly vykázala 9,1 % případů; 

•    skupina Nebezpečné látky a přípravky vykázala 6,4 % případů; 

•    skupina Stroje a zařízení mobilní a stabilní vykázala 5,5 % případů; 

•    skupina Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování vykázala 3,6 % případů. 

V podrobnějším členění zdrojů úrazu to byly zejména tyto podskupiny z uvedených skupin: 

•    lehká vozidla osobní i nákladní 14 případů (12,7 %) 

•    pozemní vozidla – nespecifikováno 7 případů (6,4 %) 

•    části budov nad úrovní země – pevné 7 případů (6,4 %) 

•    materiál, břemena, výrobky, strojní součásti, úlomky – nespec. 6 případů (5,5 %) 

•    vozidla pro těžké náklady 5 případů (4,5 %)        
 

Graf 29: Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů ve skupinách zdrojů úrazů – 2013. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: www.bozpinfo.cz 
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V grafu č. 30 a 31 je znázorněn podíl počtu smrtelných a závažných  pracovních úrazů 

končících úmrtím podle způsobu zranění v roce 2013. Naprostá většina (91, tj. 83 %) jich byla 

způsobena mechanickým působením. 

Graf 30: Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v druzích a způsobech zranění v roce 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 

Graf 31: Závažné pracovní úrazy končící úmrtím v typech událostí v roce 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz 



Následující tabulky souhrnně zohledňují počty úrazů a úmrtí ve stavebnictví. Tyto 

tabulky byly podkladem pro náseldující, praktickou část této práce. 

Tabulka 10: Úrazy a úmrtí ve stavebnictví - %. 

ÚRAZY A ÚMRTÍ VE STAVEBNICTVÍ (%) 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

úrazy 8,9 8,4 8,2 7,9 7,8 9,6 9 8,1 7,9 7,7 
úmrtí 19,3 20,7 28,9 28,7 32,8 21 20,7 17,6 19,5 16,8 

Tabulka 11: Úrazy a úmrtí ve stavebnictví – absolutní četnost. 

POČET ÚRAZŮ A ÚMRTÍ VE STAVEBNICTVÍ 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

úrazy 7270 6928 6789 6134 5537 4816 4651 3816 3454 3305 
úmrtí 36 34 44 54 57 22 25 22 22 19 

 

Vliv na pokles úrazů měl zejména pokles počtu stavebních prací v rámci celé ČR. 

Současně byl jistě významný m faktorem také fakt, že se na stavbách pohybuje vysoký počet 

osob samostatně výdělečně činných. Tyto osoby své úrazy většinou nehlásí, a tudíž se o nich 

oblastní inspektoráty práce dozvídají až z jiné kontrolní činnosti.  

Podle serveru bozpinfo.cz2 jsou počty úrazů výrazně nižší v zimních měsících. Nárůst 

úrazovosti je obvykle zaznamenán v březnu nebo v dubnu. Pokud je chladné zimní období 

delší, dochází k výraznému zvýšení počtu úrazů na stavbách v následujícím období. To je 

dáno zejména dvěma základními faktory. Prvním faktorem snaha spěšně dohnat práce z doby 

nevhodného počasí, a druhým je značná proměnlivost počasí v jarním období.  

Problematikou bezpečnosti práce na staveništích a potažmo ve stavebnictví se zabývá 

mj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Toto nařízení upravuje a specifikuje povinnosti zhotovitele 

a dalších působících subjektů v oblasti zabezpečení stavenišť. 

 

 

 

2Zdroj: 

http://www.bozpinfo.cz/knihovnabozp/citarna/clanky/bezpecnost_ve_stavebnictvi/staveniste_vyvoj140930.html 
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3.5.2 Nejčastěji porušené předpisy a zjištěné závady 

Nejčastěji porušenými předpisy v uplynulých letech byly: 

• zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), 
• zákon č. 361/2000 Sb., (silniční zákon), 
• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích, 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, 
• vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí a č. 26/1989 Sb., o 
ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti 
prováděné hornickým způsobem na povrchu. 

Nejčastěji zjištěné závady BOZP v letech 2008 – 2012 byly: 

• na straně zaměstnance: 
o používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce, vč. jednání bez 

oprávnění, proti zákazu, prodlévání v nebezpečném prostoru, 
o nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu, 
o nepoužívání předepsaných a přidělených OOPP, 

• na straně zaměstnavatele: 
o nesprávná organizace práce, neinformovanost mezi zaměstnavateli, 
o nezpracovaný pracovní postup, nevyhledaná všechna rizika, 
o chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění, 

• na straně jiné osoby: 
o používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce, vč. jednání bez 

oprávnění, proti zákazu, prodlévání v nebezpečném prostoru, 
• ostatní: selhání techniky, vada materiálu, ohrožení přírodními živly. 
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3.5.3 Desatero nejčastějších příčin úrazů ve stavebnictví 

1) Nedostatečné vybavení a zajištění konstrukcí pro práce ve výškách 

2) Nezajištění otvorů a volných okrajů pracovišť ve výškách 

3) Nepoužívání osobního zajištění proti pádu pracovníka z výšky 

4) Nezajištění výkopů proti sesutí stěn 

5) Nebezpečný způsob provádění bouracích prací 

6) Neodborná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy 

7) Nezakryté pohyblivé nebo rotující části strojů 

8) Špatný technický stav vázacích prostředků a nosných lan zdvihacích zařízení 

9) Používání zařízení svislé dopravy pracovníky, přestože není určeno pro 

přepravu osob 

10) Nedostatečná ochrana živých částí elektrických zařízení [12] 

 

3.5.4 Ukázky úrazů ve stavebnictví 

• „Postižený zaměstnanec svařoval ocelovou konstrukci přístřešku ve výšce asi 5 m. Při 

pohybu lešení se s ním uvolnila jedna podlážka, se kterou spadl na betonovou podlahu. Na 

následky pádu zemřel. Příčinou byla nerovná podlaha lešení provedená z nevhodných 

podlážek (nahnilé a poškozené). Podlážky nebyly navíc zajištěny proti posunutí nebo 

pootočení. Lešení nebylo dokončeno a tedy ani předáno do provozu.“ [13] 

• „Úraz vznikl přiražením zaměstnance neseným hydraulickým rýpadlem (pro traktory) ke 

konstrukci lopatového rýpadla na traktorovém podvozku při vstupu postiženého 

zaměstnance do nebezpečného prostoru. Příčinou bylo nedovolené zdržování se zraněného 

u nebezpečného stroje.“ [13] 

• „Úraz byl způsoben pádem osoby do šachty plošinového stavebního výtahu při přepadnutí 

přes zábranu po klopýtnutí při chůzi po podlaze lešení. Příčinou byly uvolněné, 

odstávající části podlahy lešení.“ [13] 
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4  PRAKTICKÁ ČÁST 

 

V následujících kapitolách se budu věnovat srovnání jednotlivých proměnných, které 

byly představeny v teoretické části práce. Konkrétně se zaměřím na srovnání počtu 

pracovních úrazů a smrtelných pracovních úrazů s mírou stavební produkce, vyjádřenou 

prostřednictvím indexu stavební produkce a objemu bytové výstavby. Vzhledem 

k dostupnosti relevantních dat v těchto segmentech je srovnání realizováno pro rozmezí let 

2004 až 2013. V následující analýze je pracováno s indexy stavební produkce ve stálých 

cenách3, které jsou vhodnější ke srovnávání v delším časovém období (oproti indexu stavební 

produkce v běžných cenách). Metodou FMEA je bude provedena analýza v oblasti BOZP a to 

se zaměřením na nejčastější typy úrazů ve stavebnictví. 

 

  

3 Běžné ceny představují ceny platné v daném (sledovaném) období, ve kterém docházelo k realizaci statisticky 

sledované produkce zboží, obchodu i služeb. Přepočet do stálých cen se používá z důvodu odstranění cenových 

vlivů na daný ukazatel. 
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4.1 PRACOVNÍ ÚRAZY S NÁSLEDKEM PRACOVNÍ 

NESCHOPNOSTI 

 

4.1.1 Index stavební produkce ve stálých cenách 

Jak můžeme vidět v následující tabulce a grafu, index stavební produkce (SP) od roku 

2004 klesá. Největší pokles nastal po roce 2007, vlivem ekonomické krize, kterou jsme 

zmiňovali v teoretické části. Co se týče pracovních úrazů, tak můžeme sledovat, že klesající 

vývoj stavební produkce, má zřejmě velice pozitivní vliv na počet úrazů ve stavebnictví. Od 

roku 2004 se počet úrazů snížil o více než polovinu. Důvody zlepšení bezpečnosti na stavbě 

mohou být různé, ale jedny z hlavních důvodů je zvýšení kontroly, dodržování předpisů a 

používání bezpečnostních pomůcek.  

Tabulka 12: Stavební produkce v letech 2004 – 2013. 

Stavební produkce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Meziroční index 108,8 105,2 106 107,1 100 99,1 92,6 96,4 92,4 93,3 

Úrazy 7270 6928 6789 6134 5537 4816 4651 3816 3454 3305 

 

Graf 32: Vývoj pracovní úrazovosti a meziročního indexu stavební produkce. 
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Index stavební práce je složen ze dvou částí. První z nich je vývoj stavebních prací 

v pozemním stavitelství (PS). Data uvedená v další tabulce ukazují, že pokles výroby je 

stejného charakteru jako u indexu stavební produkce, ale konkrétní pokles z roku 2007 na rok 

2008 je dvojnásobný. Další roky jsou výkyvy minimální s výjimkou roku 2011, kdy se 

pozemní stavitelství nadechlo k růstu, který ovšem nevydržel a následující rok, se vrátil do 

původního stavu. Úrazovost na staveništi byla již výše popsána a lze pozorovat její klesající 

tendenci. Popsané údaje zohledňuje následující tabulka a graficky znázorňuje graf č 33. 

Tabulka 13: Pozemní stavitelství 2004 – 2013. 

Pozemní stavitelství 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Meziroční index 107,4 104,9 105 110,7 96,5 93,1 92,4 99,6 93,5 94,4 

Úrazy 7270 6928 6789 6134 5537 4816 4651 3816 3454 3305 

 

Graf 33: Vývoj pracovní úrazovosti a meziročního indexu pozemního stavitelství. 
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Druhá ze složek, jež tvoří index stavební práce, je inženýrské stavitelství (IS). Na 

tomto stavebním odvětví se ekonomická krize podepsala rovněž, ale s trochu jiným 

průběhem.  Nejprve v roce 2005 prudce klesl. V dalších letech následovaly obrovské výkyvy, 

ze kterých ten největší přišel v roce 2010 a na takové úrovni se držel i následující roky. 

Porovnání indexu inženýrského stavitelství spolu s již popsanou klesající tendencí úrazovosti, 

poskytuje následující tabulka. Výsledky rovněž graficky zobrazuje graf č. 34.  

Tabulka 14: Inženýrské stavitelství. 

Inženýrské stavitelství 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Meziroční index 112,9 105,8 108,8 97,9 109,9 114,1 92,8 90,3 90 90,7 

Úrazy 7270 6928 6789 6134 5537 4816 4651 3816 3454 3305 

 

Graf 34: Pracovní úrazy a meziroční index inženýrského stavitelství. 
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4.1.2 Bytová výstavba 

Níže uvedená tabulka a následně i graf, popisuje počet zahájených a dokončených 

bytů, a to od roku 2004 do roku 2013. Do roku 2009 byl trend vyššího počtu zahájených bytů 

oproti dokončeným bytům. Po roce 2009 se tento trend otočil. Počet zahájených bytů od roku 

2009 každoročně klesá. Počet dokončených bytů byl na nejvyšší úrovni v roce 2007, 

následující roky tento počet rovněž poklesl. Tabulka 15 zobrazuje konkrétní data 

z jednotlivých let, spolu s počty úrazů.  Graficky jednotlivé proměnné zohledňuje graf č. 35. 

Tabulka 15: Bytová výstavba. 

Bytová výstavba 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zahájené byty 39 037 40 381 43 747 43 796 43 531 37 319 28 135 27 535 23 853 22 108 

Dokončené byty 32 268 32 863 30 190 41 649 38 380 38 473 36 442 28 630 29 467 25 238 

Úrazy 7270 6928 6789 6134 5537 4816 4651 3816 3454 3305 

 

Graf 35: Byty zahájené, dokončené a pracovní úrazy. 
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4.2 PRACOVNÍ ÚRAZY S NÁSLEDKEM SMRTI 

4.2.1 Index stavební produkce ve stálých cenách 

Klesající trend indexu stavební produkce byl popsán v předchozí části textu. Nyní se 

zaměřím na vzájemnou souvislost s počtem úrazů s následkem smrti. Tento typ úrazů 

zaznamenal od roku 2006 do roku 2008 stoupající tendenci. V následujících letech se počet 

úmrtí zmenšil o více než polovinu a v roce 2013 se dostal na dosavadní minimum. Tento 

vývoj je velice pozitivní ukazatel zlepšujících se podmínek bezpečnosti práce na stavbě, 

rovněž je to úzce spojeno s každoročně snižujícím se počtem úrazů na stavbě obecně. Trend 

indexu stavební produkce a úmrtnosti ve stavebnictví je zobrazen i v následujícím grafu. 

 Tabulka 16: Index stavební produkce a úmrtí. 

Index stavební produkce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Meziroční index 108,8 105,2 106 107,1 100 99,1 92,6 96,4 92,4 93,3 

Úmrtí 36 34 44 54 57 22 25 22 22 19 

 

Graf 36: Index stavební produkce a úmrtí. 
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Pozemní stavitelství a jeho zahrnutí v indexu stavební výroby bylo již výše zmíněno. 

Tabulka 17 zobrazuje vývoj pozemního stavitelství spolu s vývojem počtu úrazů s následkem 

smrti. Trend těchto veličin je graficky znázorněn v grafu 37. 

Tabulka 17: Pozemní stavitelství a úmrtí. 

Pozemní stavitelství 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Meziroční index 107,4 104,9 105 110,7 96,5 93,1 92,4 99,6 93,5 94,4 

Úmrtí 36 34 44 54 57 22 25 22 22 19 

 

Graf 37: Pozemní stavitelství a úmrtí. 
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Rovněž inženýrské stavitelství a jeho role v indexu stavební výroby bylo již v textu 

podrobně popsáno. Tabulka 18 zobrazuje vývoj inženýrského stavitelství spolu s vývojem 

počtu úrazů s následkem smrti. Trendy těchto veličin je graficky znázorněny v grafu 38. 

Tabulka 18: Inženýrské stavitelství a úmrtí. 

Inženýrské stavitelství 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Meziroční index 112,9 105,8 108,8 97,9 109,9 114,1 92,8 90,3 90 90,7 

Úmrtí 36 34 44 54 57 22 25 22 22 19 

 

Graf 38: Inženýrské stavitelství a úmrtí. 
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4.2.2 Bytová výstavba 

Trend v bytové výstavbě byl již podrobně popsán v předešlém textu. Zde se zaměřím 

na srovnání proměnných bytové výstavby v porovnání s úmrtností ve stavebnictví. Podrobná 

data z jednotlivých sledovaných let jsou uvedeny v tabulce 19, graficky jsou trendy vývoje 

jednotlivých ukazatelů znázorněny v grafu č. 39. 

Tabulka 19: Bytová výstavba a úmrtí. 

Bytová výstavba 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zahájené byty 39 037 40 381 43 747 43 796 43 531 37 319 28 135 27 535 23 853 22 108 

Dokončené byty 32 268 32 863 30 190 41 649 38 380 38 473 36 442 28 630 29 467 25 238 

Úmrtí 36 34 44 54 57 22 25 22 22 19 

 

Graf 39: Bytová výstavba a úmrtí. 
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4.3 PODÍL ÚRAZŮ A ÚMRTÍ NA OBJEMU STAVEBNÍ PRODUKCE 

Následující tabulka zohledňuje objem stavebních prací v jednotlivých letech 2007 – 

2013. V tabulce lze sledovat zde již diskutovaný trend opisující výkyvy celého odvětví 

stavebnictví. Můžeme sledovat vzestupnou tendenci objemu finančních prostředků, jež byly 

v rámci stavebnictví vynaloženy, a to do hraničního roku 2008, od kterého lze naopak 

sledovat zde již rovněž zmiňovaný pokles, způsobený ekonomickou krizí. Níže uvedená data 

jsou základem pro následující výpočty, jež charakterizují poměrné zastoupení pracovních 

úrazů a smrtelných pracovních úrazů na sto miliard korun. 

Tabulka 20: Objem stavebních prací – mld. Kč. 

Rok Stavební práce „S“ (mld. Kč) 
2007 521,5 
2008 547,6 
2009 520,9 
2010 488,7 
2011 464,0 
2012 424,0 
2013 397,5 

 

Analýza smrtelných pracovních úrazů ve vztahu k objemu finančních prostředků 

ukazuje, že v letech 2007 a 2008 podíl těchto úrazů na 100 mld. Kč stagnoval (10,4). 

Následně však lze v roce 2009 pozorovat výrazné snížení, a to na dosud nejnižší zaznamenaný 

počet 4,2 smrtelných úrazů na 100 mld. Kč. Podrobně jsou výsledky zobrazeny 

v následujícím grafu. 
 

Graf 40: Podíl smrtelných úrazů na 100 mld. Kč stavební produkce. 
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Klesající tendence počtu úrazů ve vztahu k objemu finančních prostředků ve 

stavebnictví, lze pozorovat i v případě pracovních úrazů bez následků smrti. V tomto případě 

byl dosud nejnižší počet pracovních úrazů na 100 mld. Kč evidován v roce 2012 (814,6). 

Podrobně jsou data za jednotlivé roky zohledněna v následujícím grafu. 

 

Graf 41: Podíl úrazů na 100 mld. Kč stavební produkce. 
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4.4 FMEA 

 

Analýza možných vad a jejich následků, která byla zpracována pro praktickou část, je 

zaměřena na oblast BOZP. Konkrétně byla FMEA použita na analyzování nejčastějších typů 

úrazů ve stavebnictví. Pro hodnocení závažnosti rizika, jeho odhalení a výskyt, byla zvolena 

stupnice hodnocení, která je zobrazena v následujících tabulkách. 
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Samotná FMEA je rozdělena do šesti dílčích tabulek.  První z nich je zaměřena na 

vybavení a zajištění konstrukcí pro práce ve výškách. Zde bylo vyhodnoceno nejvyšším RPN4 

špatné zajištění pracovníka. Celkově bylo RPN 145 po doporučeném opatření kleslo na 80. 

Další dílčí tabulka byla orientována na otvory a volné okraje pracovišť ve výškách. 

Zde byla stejně vyhodnocena rizika podklouznutí, vypadnutí, zakopnutí a to RPN 45. Po 

navrhnutých změnách RPN všude shodně kleslo na 30. Celkový pokles byl z RPN 135 na 90. 

Třetí část analyzuje rizika při pracích ve výkopu.  Při těchto pracích vyšel nejvyšší 

RPN u nezajištění stěn proti sesutí. V tomto případě byla hodnota RPN 30, tato hodnota klesla 

po doporučeném opatření na číslo 20. Po sečtení všech RPN byl výsledek 65, po návrhu 

opatření klesl na 40. 

Další část FMEI je zaměřena na BOZP při provádění bouracích prací. V tomto případě 

vyšlo nejvyšší RPN u špatně vyškoleného pracovníka, konkrétně na 60. Po doporučeném 

opatření toto číslo kleslo na RPN 40. Celkové RPN čítá 125. Díky doporučenému opatření 

může klesnout na  RPN 80. 

 Pátá dílčí část analýzy se zaobírá obsluhou nebo manipulací se stroji a mechanismy. 

V této tabulce má nejvyšší RPN neodbornost, číselně vyjádřené 30. Díky návrhu na opatření 

RPN kleslo o polovinu, na 15. Po sečtení všech rizik v této tabulce je RPN 63, po opatření 

klesne na 45. 

 Poslední část je zaměřena na rizika spojena s elektrickou energii. Jako nejvyšší RPN 

vyšel případ, kdy vzniká chyba při přepínání energie. U tohoto případu bylo RPN 80, po 

4 RPN - Risk Priority Number tedy nejvyšší číslo rizikové priority 
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návrh opatření kleslo na 40. Co se týká celkového RPN, vychází 155 a 90 po doporučeném 

opatření. 

 Výsledek FMEI vzniká součtem všech RPN a ten činí 688, RPN po doporučeném 

opatření klesá na 425. To znamená, že v oblasti BOZP na stavbě, v případě nejčastějších 

možných rizik, se RPN snížilo přibližně o 38,2%. 
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5  ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo zjistit, zda bezpečnost a ochrana zdraví ve stavebnictví je 

ovlivněna ekonomickou krizí, která započala roku 2008 a výrazně ovlivnila stavebnictví v 

České republice. Tato práce vznikla díky dlouholetým archivováným datům a statistikám, 

které popisují průběh a tendenci stavebnictví i BOZP. 

Při zkoumání českého stavebnictví lze pozorovat žřejmý pokles objemu stavebních 

prací po roce 2008, tedy po roce kdy započala hospodářská krize. Tento jev má negativní 

dopad rovněž v oblasti každoročního úpadku počtu zaměstnanců ve stavebnictví, i udržení 

svojí existence na trhu v podnikové rovině. 

BOZP lze hodnotit jako každoročně pozitivnější, což je patrné z dostupných dat o 

úrazovosti a úmrtnosti na pracovišti. Je to důsledek přísnějších zákonů, kvalitnějších a 

povinných ochranných pomůcek a v neposlední straně nelhostejnosti zaměstnavatelů, ale i 

samotných zaměstnanců. 

Pokles počtu úrazů a úmrtí na stavbě může být samozřejmě zapříčiněn již zmíněnou 

stagnací ve stavebnictví, čímž došlo k nižšímu objemu prací při kterých mohlo dojít k úrazu. 

Při pohledu na grafy podílu úrazů respektive úmrtí a objemu stavební produkce, kdy byl brán 

v potaz počet nehod na 100 miliard Kč, je zřejmý pozitivní pokles úrazů i úmrtí. Tento 

pozitivní jev může být následek právě zmiňované ekonomické krize. Díky zániku firem 

v tomto období, zůstávají na trhu jen ty nejsilnější a nejstabilnější podniky. Tyto podniky 

často kladou zvýšený důraz na BOZP, což může být jeden z možných faktorů ovlivňující 

pozorované zlepšení, dále samozřejmě přísnější předpisy a kontroly. Pokud přihlédneme 

rovněž k rychlému vývoji nových pracovních a ochranných pomůcek a nových méně 

nebezpečných strojů, dostaneme množinu faktorů a vlivů, jež mohou být příčinami 

popisovaného zlepšení situace v oblasti bezpečnosti práce. 
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