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ÚVOD
Motto: Bezpečnost – nejlepší přítel práce1
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci nabývají stále většího významu. Velká
část zaměstnavatelů si již uvědomuje, že dobré a zdraví neohrožující podmínky
jsou jedním z předpokladů konkurenceschopnosti, ale také předpokladem spokojenosti zaměstnanců, která se pak odráží v kvalitě práce. Řada podniků se zapojila do preventivních programů „Bezpečný podnik“, „Správná praxe“, „Podnik
podporující zdraví“, „Zlatý Permon“. Odborové organizace se velkou částí svých
aktivit také podílí na oblasti BOZP, kterou považují za jednu ze svých priorit.
Protože oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je průřezovou problematikou, vznikla v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu s důrazem na
rozvoj institucí, rozvoje lidských zdrojů a rozvoje kvality služeb sociálních partnerů“ i tato publikace.
Ve svém obsahu se zaměřuje na čtyři základní oblasti:
Postavení BOZP v pracovním právu
Základní nebezpečí při práci
Základní nebezpečí při práci, pracovní úrazy, ohrožení nemocí z povolání,
nemoci z povolání
Aktuální otázky v oblasti BOZP
Gestorem projektu je MPSV a partnery projekty jsou Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů, Svaz průmyslu České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
Kolektiv autorů věří, že v této publikaci najdete dostatek cenných informací
a námětů pro svou činnost v oblasti BOZP.

1

„Hitparáda sloganů“ Pavla Goldefusová, ZŠ Valašská Polanka
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1.
POSTAVENÍ BOZP V PRACOVNÍM PRÁVU
Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je jednou z nejdůležitějších
součástí pracovního práva a její vývoj byl přímo odvislý od přístupu společnosti
k práci a těm osobám, kteří tuto práci vykonávají. Nedílnou součástí vývoje oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly tedy samotné právní předpisy
vydávané s ohledem na vývoj vědy, techniky, poznání nebezpečí a z nich vyplývajících rizik.
Když porovnáváme vývoj ve 20. a 21. století, je zde zřejmě patrný postupný
přechod z bezmezného dodržování vydávaných právních a ostatních předpisů
příslušnými orgány státní správy k mnohem významnějšímu přenechávání odpovědnosti za oblast ochrany života a zdraví na samotných účastnících pracovněprávních vztahů. Zatímco dříve rezortní ministerstva vydávala řadu různých pokynů a pravidel a zaměstnavatelé a zaměstnanci se jimi řídili, a tím se domnívali,
že pro ochranu života a zdraví vykonali vše, v současné době se mnohem více
zdůrazňuje důležitost odpovědnosti zaměstnavatele a jeho opatření v rámci plnění úkolů v oblasti prevence rizik.
Toto samozřejmě vede ke zvýšeným požadavkům na znalost právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na obsah a odbornou
úroveň ostatních vydávaných předpisů. Již dnes je zcela jasné, že zaměstnavatel
v rámci své povinnosti zajišťovat zaměstnancům školení o oblasti BOZP musí
zvýšenou pozornost věnovat provozním a místním řádům, místně provozním
a bezpečnostním předpisům, průvodní dokumentaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, technologickým postupům, bezpečnostním listům a jiným
zaměstnavatelem vydávaných předpisům.
V následující části si v návaznosti na výše uvedené pohovoříme o vývoji
a současném stavu právních předpisů k zajištění BOZP.

1.1 Historický vývoj právní úpravy
Již před dávnými časy bylo našim předkům jasné, že práce s sebou nese
značná nebezpečí, která mohou za nepříznivých okolností způsobovat poškozování zdraví, či dokonce smrt osobám tyto práce vykonávající. Když hovoříme
o vývoji oblasti BOZP, není možné si nevzpomenout na 5. knihu Mojžíšovu, ve
které je v kapitole 22, verši 8 zmíněn následující text: „Když vystavíš nový dům,
uděláš na střeše zábradlí. Neuvalíš na svůj dům vinu za prolitou krev, kdyby
z něho někdo spadl.“ Toto je pouze jeden nepatrný úryvek, ale jeho preventivní
smysl je nám všem určitě zjevný.
9
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Vývoj oblasti BOZP tedy přímo souvisel s vývojem pracovních činností,
technologií či používaných prostředků. Jiná poškození zdraví popsal egyptský
lékař Imhotep u dělníků pracujících na stavbách pyramid, jiná onemocnění vznikají v dnešní moderní průmyslové nebo zemědělské výrobě.
Historické začátky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sahají zejména do
19. století. Za připomínku jistě stojí výňatek ze živnostenského řádu schváleného
dne 20. prosince 1859: „Proto má majitel živnosti o to pečovati, aby stroje, zařízení závodní a jejich části tak byly ohrazeny nebo takovými úpravami ochrannými opatřeny, aby dělníci, konající obezřele svou práci, nemohli snadně býti
ohroženi.“
V roce 1883 byl vydán zákon č. 117, o živnostenských inspektorech, o pět
let později byl přijat zákon o úrazovém pojištění dělníků a o rok později i zákon
o nemocenském pojištění.
Pro oblast bezpečnosti práce byl z hlediska historické charakteristiky významný i zákon č. 330/1921 Sb. z. a n., kterým byly závodní výbory pověřeny,
aby dozíraly na dodržování zákonných ustanovení o ochraně zaměstnanců proti
úrazům a zdravotnických opatření v podnicích. V této době pozitivní úlohu
z hlediska ochrany života a zdraví pracujících sehrálo kromě jiných právních
předpisů především nařízení vlády č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, a dále pak nařízení vlády č. 41/1938
Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných
dělníků. Tyto předpisy svým pojetím i obsahem zůstaly dlouho nepřekonány
a k jejich zrušení došlo až v roce 1982 v souvislosti s vydáním právního předpisu, který tvořil a stále, i když omezeně, ještě tvoří jednu z nejdůležitějších právních norem v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení a který by dosud
neměl chybět v žádné knihovně odborně způsobilé osoby, tj. vyhlášky č. 48/1982
Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
Po znárodnění některých klíčových odvětví a dokončení tohoto procesu a po
nechvalných únorových událostech v roce 1948 byla činnost živnostenské inspekce začleněna do tehdejších odborů práce a sociální péče KNV a v závodech
byly zakládány komise ochrany bezpečnosti práce ROH jako základ nově se rodící koncepce dozoru nad bezpečností práce. Tyto komise se staly poradním orgánem tehdejších závodních a dílenských rad a sledovaly zejména stav pracovního prostředí a dbaly na dodržování ostatních pracovněprávních předpisů. V roce
1951 byl zákonem č. 67/1951 Sb., o bezpečnosti při práci, dozor nad bezpečností
při práci svěřen orgánům jednotné odborové organizace. Na základě tohoto zákona vydalo tehdejší ministerstvo pracovních sil vyhlášku č. 206/1952 Ú. l.,
o provozně bezpečnostní službě v podnicích, ve které se setkáváme s pojmem
bezpečnostního technika jako výkonného poradního orgánu zaměstnavatele pro
vytváření a udržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce. Vyhláš10
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ka stanovila též podmínky pro jeho činnost, vymezila vztah k orgánu inspekce
práce jednotné odborové organizace a stanovila důležitou zásadu, která platí
dodnes, že odpovědnost vedoucích zaměstnanců za plnění úkolů zaměstnavatele
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není ustavením tohoto odborného
zaměstnance dotčena a nemůže být na něho z tohoto důvodu přenesena. Tato
vyhláška však nebyla jediným prováděcím předpisem. Byla vydána celá škála
důležitých právních předpisů, které platily až do 60. let.
Od počátku roku 1952 byl tedy dozor nad bezpečností práce vykonáván orgány inspekce práce jednotné odborové organizace s výjimkou technického dozoru ve vybraných odvětvích a specifických činnostech. Technický dozor nad
bezpečností při práci v hornictví upravila vyhláška ministerstva paliv a energetiky č. 80/1952 Ú. l., inspekci v oblasti ochrany zdraví zákon č. 4/1952 Sb.,
o hygienické a protiepidemické péči, a pro zvlášť určená technická zařízení
(zdvihací, tlaková a elektrická zařízení) bylo přijato vládní nařízení č. 53/1952
Sb.
V 60. letech došlo k přehodnocení úkolů v oblasti BOZP a následně nato byl
vydán základní pracovněprávní kodex, který mimo jiné zahrnul také oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zákoník práce – zákon č. 65/1965 Sb.,
který po rozsáhlých úpravách platil až do roku 2006, a dále dozor nad bezpečností práce byl předán zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad
bezpečností práce, novým nezávislým státním orgánům – Českému úřadu bezpečnosti práce a inspektorátům bezpečnosti práce. Tento zákon platí i v dnešní
době, i když už pouze ve vztahu k dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními, neboť v roce 2005 byl vydán důležitý právní předpis – zákon č. 251/2005
Sb., o inspekci práce, který nově upravil zřízení a postavení orgánů inspekce
práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních
podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při
kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. Kontrolní činnost odborů
zůstala zachována v zákoníku práce a platí s určitými úpravami – viz nález
Ústavního soudu – dodnes.
S novým pracovněprávním kodexem zároveň dochází k vydání dalších prováděcích právních předpisů. Když již hovoříme o 60. letech minulého století
a zároveň o působení kontrolních a dozorových orgánů, není možné se nezmínit
o zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a zejména o jeho úpravách v souvislosti s celým systémem prováděných preventivních prohlídek a pojmem tzv.
závodní preventivní péče. Již před rokem 1989 byl v našich firmách znám tzv.
závodní lékař, ke kterému všichni zaměstnanci docházeli, a bylo zcela lhostejné,
jaké důvody k tomu zaměstnance vedly. V souvislosti se svobodnou volbou lékaře a obdobím, kdy tento lékař posuzoval zdravotní způsobilost zaměstnance
k práci, kterou nikdy neviděl, včetně podmínek, ve kterých se tato práce vykonává, bylo nutné celou tuto oblast upravit tak, aby pouze zařízení závodní preven11
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tivní péče bylo s ohledem na prevenci a ochranu zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a na prevenci úrazů kompetentní posuzovat zdravotní způsobilost zaměstnanců k práci. Toto se nakonec
stalo na počátku 90. let a tento systém platí dosud, i když se v nejbližší době očekává, že v rámci celého systému reformy zdravotnictví dojde ke zrušení tohoto
zákona a jeho nahrazení novým právním předpisem.

1.2 Vysvětlení pojmů právních a ostatních předpisů k BOZP
Vzhledem k tomu, že zejména u našich zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců
platí zásada, že za předpis k zajištění BOZP se považuje pouze malá část vydávaných právních předpisů, bylo nutné tento pojem právně blíže specifikovat.
Toto se nakonec podařilo zákoníkem práce, kde je tento pojem vymezen.
V ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, se hovoří: „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 přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví,
pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.“
Již z tohoto přehledu je značná šíře a zároveň náročnost celé oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Často se totiž stává, že zaměstnavatelé při zajišťování školení zapomínají na celou řadu předpisů, které jsou pro uvedenou činnost či pracoviště důležité, a v této souvislosti i na osobu samotného lektora,
který by měl zaměstnancům zajímavou formou ustanovení těchto předpisů
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sdělit.
Velkým problémem jsou v praxi tzv. ostatní předpisy. Za právní předpis
dneska považujeme předpis, který byl publikován či registrován Sbírkou zákonů.
Jde tedy o zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Co však s těmi ostatními předpisy?
Musíme si v praxi uvědomit, že hovořit při školení v oblasti BOZP o důležitosti
postavení orgánů inspekce práce by bylo pro samotného zaměstnance, který obsluhuje nějaké technické zařízení, zcela zbytečné a nesrozumitelné. Jeho školení
musí být zejména zaměřeno na místní provozní bezpečnostní předpisy, průvodní
dokumentaci uvedeného zařízení a jiné zaměstnavatelem vydávané normy. Toto
je však v praxi velkým problémem, a proto je nutné věnovat velkou pozornost
zpracovávaným osnovám školení. Zároveň je nutné si pamatovat, že zaměstnance
seznamujeme s těmi právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, které se týkají jeho práce a pracoviště. Není tedy možné nadále trpět stav, kdy jsou zaměstnanci bez ohledu na svoji práci a pracoviště
shromažďováni v určitém prostoru, kde jim příslušný lektor vypráví o kontrole
12
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brusného kotouče či zacházení s tlakovými nádobami na plyny, a přitom před
ním sedí zaměstnanci provádějící administrativní práce. Toto je nutné změnit
a do budoucna se více věnovat problematice výchovy a vzdělávání v oblasti
BOZP, neboť lektor, který nedokáže posluchače zaujmout, vysvětlit daný problém a následná opatření, může v praxi způsobit i vznik mimořádné události.

1.3 Přehled nejdůležitějších právních předpisů v oblasti BOZP
Dříve než budeme hovořit o některých důležitých právních normách, bude
vhodné si udělat trochu delší přehled, i když pouze vybraných důležitých právních předpisů. Je však nutné si uvědomit, že tento přehled je zpracován k určitému datu, a proto je nutné vždy posuzovat jeho platnost a s tím související nutnost úpravy.
Základní právní normy
Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.), ve znění pozdějších ústavních zákonů
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákonné pojištění, odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, objasňování příčin a okolností vzniku
pracovních úrazů a nemocí z povolání
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů – předpokládaná účinnost od 1. 1. 2010
Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
13
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Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů – účinnost od 1. 1. 2009
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení
a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
Vyhláška MZd č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
Nařízení vlády ČR č. 138/1976 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání
Nařízení vlády ČR č. 60/1982 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání
Nařízení vlády ČR č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
Zákon č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Nařízení vlády č. 191/1993 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání
Nařízení vlády č. 50/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Nařízení vlády č. 263/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání
Nařízení vlády č. 291/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání
Nařízení vlády č. 298/1996 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Nařízení vlády č. 318/1997 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Nařízení vlády č. 320/1998 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povo14
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lání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě
Nařízení vlády č. 283/1999 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Nařízení vlády č. 18/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Nařízení vlády č. 464/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Nařízení vlády č. 60/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Nařízení vlády č. 482/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Nařízení vlády č. 67/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Nařízení vlády č. 329/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po
skončení pracovní neschopnosti při výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání
Nařízení vlády č. 534/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Nařízení vlády č. 557/2006 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
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z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Nařízení vlády č. 12/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po
skončení pracovní neschopnosti při výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání
Nařízení vlády č. 366/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Nařízení vlády č. 373/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po
skončení pracovní neschopnosti při výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání
Nařízení vlády ČR č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí
z povolání
Vyhláška MZd č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MZd č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci
uznávají, ve znění pozdějších předpisů
Pracovní doba, pracovní podmínky žen a mladistvých
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní
doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
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Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce
konat z důvodu přípravy na povolání
Vyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené
Vyhláška č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance
škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
Předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů
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Vyhláška č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického
prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené
pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky
pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
pro děti, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických
zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou,
které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností
některých staveb
Nařízení vlády č. 138/2003 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu
zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů
a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
Vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické
podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako
vysoce toxické
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Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku
a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací
Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto
prací
Vyhláška č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování
Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Směrnice MZd č. 49/1967 Věstníku MZd ČR, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení
zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou
a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za
jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě
Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti
Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších
předpisů
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Kontrolní a dozorové činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o inspekci práce
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
Vyhláška č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Správní řád, trestní zákon, zákon o přestupcích
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2000 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Normalizace, zkušebnictví, metrologie, technické požadavky na výrobky
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku,
ve znění pozdějších předpisů
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Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky
k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české
značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení MPO č. 237/1997 Sb., o pověření Českého normalizačního institutu
zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem
Sdělení MPO č. 238/1997 Sb., o pověření Českého institutu pro akreditaci
prováděním akreditace
Sdělení MPO č. 272/1998 Sb., o pověření prováděním akreditace
Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení
CE
Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
rádiová a telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
chladicí zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
výbušniny pro civilní používání při jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších
předpisů
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro
dopravu osob
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
váhy s neautomatickou činností
Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací
v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve
znění pozdějších předpisů
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Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
elektrická zařízení nízkého napětí
Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
hračky, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
jednoduché tlakové nádoby
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
osobní ochranné prostředky
Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
spotřebiče plynných paliv
Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
strojní zařízení
Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve
znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
výtahy, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
přepravitelná tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády
č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
veterinární technické prostředky
Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým
se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

22

Bezpečnost práce – nedílná součást života

Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní
a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších
předpisů
Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané
části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů
Nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů
Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
měřidla
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky
z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení – účinnost ode dne 29. 12. 2009
Požární ochrana
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních
dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků
požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti
při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
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Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků
Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení a vzoru služebního průkazu
Bezpečnost práce, bezpečnost technických zařízení, organizace práce,
pracovní postupy, dopravní předpisy, vyhrazená technická zařízení, předpisy o zacházení s chemickými látkami a přípravky, stavební předpisy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon ČNR č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností
práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích
a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související
s chovem zvířat
Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování
dopravy dopravními prostředky
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště
a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších
předpisů
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Vyhláška ČÚBP č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých
kotelnách
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Bezpečnost jaderných zařízení
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška č. 145/1997 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační
ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování
zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům
a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 215/1997 Sb., o kritériích na umísťování jaderných zařízení
a velmi významných zdrojů ionizujícího záření
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Vyhláška č. 106/1998 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany
jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu
Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování
Vyhláška č. 195/1999 Sb., o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti
Vyhláška č. 179/2002 Sb., kterou se stanoví seznam vybraných položek
a položek dvojího použití v jaderné oblasti
Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro
přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek,
o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě), ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích
na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 360/2002 Sb., kterou se stanovuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
z provozu
Nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku
obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 419/2002 Sb., o osobních radiačních průkazech
Vyhláška č. 185/2003 Sb., o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště
III. nebo IV. kategorie z provozu
Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných
zařízení
Vyhláška č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke
snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování
Vyhláška č. 462/2005 Sb., o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
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Vyhláška č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd

1.4 Stručná charakteristika nejdůležitějších právních předpisů
v oblasti BOZP
Pro zpracování příslušné charakteristiky bylo nutné rozhodnout ve velkém
množství právních předpisů o těch nejdůležitějších. Pro účely této publikace
a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly vybrány tyto nejdůležitější
právní předpisy:


zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,



zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a kterým se upravují
požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,



zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Po řadu let byl zákoník práce zcela zásadní právní normou pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci pracovněprávních, ale také i mimopracovněprávních vztahů. Odborná veřejnost léta usilovala o osamostatnění některých povinností a jejich vygenerování v samostatný právní předpis, který by
některé povinnosti řešil obecně bez ohledu na zaměstnavatele či jiné právnické
a fyzické osoby, tak jako tomu je například v oblasti požární ochrany.
Tato snaha nakonec vyústila v roce 2006, kdy vyšly dvě důležité zákonné
normy – zákon č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb.
Není pochyb, že zákoník práce nadále zůstal svým významem zásadní normou a osamostatnění některých povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP do
samostatného právního předpisu na této skutečnosti nemohlo nic změnit. Bohužel
zákoník práce a s ním související zákony tím, že byly přijímány v roce 2006, tedy
v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, se staly
v některých případech dokumentem ke zviditelnění politických stran, což jeho
dalším úpravám v obou komorách Parlamentu ČR zjevně nesvědčilo. I v době
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zpracování této publikace dochází k častým diskuzím nad budoucností pracovního práva či návrhům na výrazné uvolnění těchto vztahů a tím i k jejich zpružnění.
Když se podíváme na stávající znění zákoníku práce, a to i po několika novelách, tak bychom mohli pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upozornit na následující ustanovení, která s uvedenou oblastí souvisí. Jde zejména
o tato ustanovení:
Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů


§ 2 odst. 6 – zákaz práce fyzických osob do věku 15 let nebo starších 15 let
do skončení povinné školní docházky

Účastníci pracovněprávních vztahů


§ 6 – zaměstnanec



§ 7 – zaměstnavatel



§ 11 odst. 4 – vysvětlení pojmu „vedoucí zaměstnanec“

Základní zásady pracovněprávních vztahů


§ 13 – základní zásady



§ 15 – odborové organizace

Právní úkony


§ 19 – právní úkony

Postup před vznikem pracovního poměru


§ 31 – povinné informace při sjednávání pracovního poměru



§ 32 – vstupní lékařská prohlídka

Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru


§ 37 odst. 5 – seznámení zaměstnance s pracovním řádem a právními
a ostatními předpisy k zajištění BOZP při nástupu do práce

Změny pracovního poměru


§ 41 odst. 1 – převedení na jinou práci



§ 45 – převedení na jinou práci na základě žádosti zaměstnance

Skončení pracovního poměru


§ 52 – výpověď daná zaměstnavatelem
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§ 56 – okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem



§ 67 – odstupné

Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr


§ 77 – společná ustanovení týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Pracovní doba a doba odpočinku


§ 78 – obecná ustanovení o pracovní době



§ 79 – stanovená týdenní pracovní doba



§ 88–89 – přestávka v práci a bezpečnostní přestávka



§ 90 – nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami



§ 92 – nepřetržitý odpočinek v týdnu



§ 93 – práce přesčas



§ 94 – noční práce



§ 95 – pracovní pohotovost

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


§ 101 – předcházení ohrožení života a zdraví při práci



§ 102 – prevence rizik



§ 103 – povinnosti zaměstnavatele



§ 104 – osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí,
čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje



§ 105 – povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech
z povolání



§ 106 – práva a povinnosti zaměstnance



§ 107 – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci



§ 108 – účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci



§ 117 – mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí



§ 128 – příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Pracovní podmínky zaměstnanců


§ 224 – vytváření pracovních podmínek
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Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců


§ 238 – pracovní podmínky zaměstnankyň



§ 239–241 – pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň - matek,
zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby



§ 243–247 – pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu


§ 273 – plnění pracovních úkolů



§ 274 – přímá souvislost s plněním pracovních úkolů

Informování, projednání v pracovněprávním vztahu a oprávnění odborové
organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci


§ 276–277 – základní ustanovení



§ 278–280 – informování a projednávání



§ 281–285 – rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci



§ 286–287 – působnost odborových organizací v pracovněprávních vztazích
v jednání za zaměstnance a informování a projednání

Společná ustanovení


§ 300 – množství práce a pracovní tempo



§ 301–304 – základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné
výdělečné činnosti



§ 305 – vnitřní předpis



§ 306 – pracovní řád



§ 308–309 – agenturní zaměstnávání



§ 320–323 – oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů,
kontrola v pracovněprávních vztazích



§ 347–349 – výklad některých pojmů (ohrožení nemocí z povolání, předpisy
a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Přechodná a závěrečná ustanovení


§ 364 – náhrada škody z pracovního úrazu v době před nabytím účinnosti
právní úpravy úrazového pojištění
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§ 365–393 – odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech
a nemocech z povolání



§ 394 – použití prováděcích právních předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a kterým se upravují požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů
Jak již bylo uvedeno v zákoníku práce, došlo v roce 2006 k tomu, že některá
obecná či technická ustanovení z někdejšího zákoníku práce byla s legislativně
technickými úpravami převzata do samostatné právní normy – zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
V rámci zpracování návrhu zákona byla zároveň do jeho znění navíc zpracována problematika dalších úkolů zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Byl to již třetí pokus, jak celou tuto
problematiku zakomponovat do našeho právního řádu a tím i naplnit direktivu
EU. Předchozí dva pokusy upravit tuto záležitost samostatným zákonem či novelou stavebního zákona se ukázaly jako neprůchodné.
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je
tedy pro oblast BOZP velmi důležitým právním dokumentem, a to také díky jeho
řešení zajištění oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při činnosti a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a stanovení podmínek odborné
a zvláštní odborné způsobilosti.
Obsah uvedeného právního předpisu:
DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Hlava I
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky
a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky


§ 1 – úvodní ustanovení



§ 2 – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí



§ 3 – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi



§ 4 – požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
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§ 5 – požadavky na organizaci práce a pracovní postupy



§ 6 – bezpečnostní značky, značení a signály
Hlava II
Předcházení ohrožení života a zdraví



§ 7 – rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma



§ 8 – zákaz výkonu některých prací
Hlava III
Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost



§ 9–10 – odborná způsobilost



§ 11 – zvláštní odborná způsobilost

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy


§ 12–13

Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi


§ 14–18
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení



§ 19–24

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
V oblasti ochrany zdraví při práci zaujímá zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zcela zásadní postavení, a je tedy
jedním ze základních pilířů řešení uvedené problematiky. S vydáním uvedeného
zákona došlo nejen ke komplexnímu řešení oblasti ochrany veřejného zdraví, ale
i k napravení některých nejasností ohledně právní závaznosti někdejších předpisů, včetně směrnic ministerstva zdravotnictví.
Kdybychom chtěli jenom v krátkosti hovořit o znění uvedeného zákona,
zřejmě by nám nestačila celá tato publikace a museli bychom zvýšit počet jejích
stran. Zákon o ochraně veřejného zdraví totiž řeší celou škálu problémů, od požadavků na pitnou vodu, hygienických požadavků na koupaliště a sauny, podmí33
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nek pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, hygienických požadavků na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče přes hygienické
požadavky na činnosti epidemiologicky závažné a ubytovací služby, ochranu
před účinky hluku a vibrací, kategorizaci práce, zacházení s chemickými látkami
až k podmínkám předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a samotnému postavení orgánů a organizací ochrany veřejného zdraví. Součástí zákona
jsou také pokuty za jeho porušování.
Jak je z uvedeného přehledu patrné, jde o velmi rozsáhlou právní normu,
která by neměla chybět v žádné technické či odborné knihovně zaměstnavatele či
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.
Velmi důležitou součástí tohoto zákona jsou jeho prováděcí právní předpisy,
kterých je několik desítek a které postihují celou oblast ochrany veřejného zdraví.
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2.
ANALÝZA ÚRAZOVOSTI
2.1 Analýza pracovní úrazovosti
2.1.1 Vývoj pracovní úrazovosti
V úvodu této kapitoly se zaměříme na vývoj pracovní úrazovosti v roce
2007, dále pak na zdroje pracovních úrazů, pracovní úrazovost žen a mladistvých
a příčiny pracovních úrazů. Přehled zdrojů za rok 2007 současně vymezuje oblasti se zvýšenou mírou rizika. Pro srovnání budou v závěru kapitoly zařazeny grafy
s vývojem úrazovosti od roku 2000.
V roce 2007 došlo k výraznému poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů
s pracovní neschopností. Rovněž poklesl počet pracovních úrazů bez pracovní
neschopnosti. Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2007 opět vyznačovala rozdílným vývojem celkové pracovní úrazovosti a vývojem smrtelné pracovní úrazovosti. Zatímco hodnoty absolutních a většiny relativních ukazatelů
celkové pracovní úrazovosti klesly, hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti se proti roku 2006 významně zvýšily.
V roce 2007 bylo statisticky vykázáno 188 smrtelných pracovních úrazů,
což je o 36 případů více než v roce 2006. Četnost smrtelných pracovních úrazů
na 10 000 pojištěnců se meziročně zvýšila o 20,6 %. Pozitivní vývoj smrtelné
pracovní úrazovosti z let 2005 a 2006 zaznamenal v roce 2007 obrat. Nepříznivý
vývoj byl zaznamenán zejména ve zpracovatelském průmyslu a v zemědělství,
myslivosti, lesnictví, dále pak i ve stavebnictví a dopravě, skladování, spojích.
V odvětví dobývání nerostných surovin nedošlo k žádné vážné důlní nehodě.
Počet smrtelných pracovních úrazů výrazně stoupl zejména ve skupinách zdrojů
úrazu: Zdvihadla a dopravníky, stroje a elektřina. Naopak veliký pokles byl zaznamenán ve skupině Materiál, břemena, předměty (kontakt s osobou při manipulaci a pády na osobu).
Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny
byla v roce 2007 skupina „materiál, břemena a předměty“ (40 %). U smrtelných
pracovních úrazů to byly Motorové silniční dopravní prostředky (29 %).
Nejčastější příčinou pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny
bylo v roce 2007 „špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ (81 %). U smrtelných pracovních úrazů bylo nejčastější příčinou nesprávné a nebezpečné jednání
zraněného zaměstnance (65 případů), a to
především vstup do nebezpečných prostorů a zdržování se v nich (27 případů). Zranění zaměstnanci se také podíleli největší měrou na nedodržování právních a ostatních předpisů BOZP (74 případů).
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2.1.2 Zdroje pracovních úrazů v roce 2007
Zdrojem k informacím o zdrojích pracovních úrazů, k nimž došlo v roce
2007, byla data o pracovních úrazech pořízená oblastními inspektoráty práce
a uložená v bázi dat SÚIP. Soubor dat z roku 2007 obsahuje data připravená ze
64 349 záznamů o úrazu s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny,
které inspektorátům zaslaly podniky podléhající kontrolní činnosti SÚIP. Klasifikace zdrojů úrazů byla provedena z důvodů zachování časových řad podle klasifikačního schématu zdrojů úrazu obsaženého v příloze III. nyní již neplatné vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 274/1990 Sb.
Zde je nutné upozornit na skutečnost, že současná metodika podchycování
příčin pracovních úrazů nezajišťuje přesné zjištění skutečnosti.
2.1.3 Zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny
Zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů úrazu:
Skupina Materiál, břemena, předměty 39,8 %
Skupina Pracovní, cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob 26,9 %
Skupina Nářadí, náčiní, nástroje, ručně ovládané strojky a přístroje 9,8 %
Skupina Stroje (hnací, pomocné, obráběcí a pracovní) 8,5 %
2.1.4 Nejčastější podskupiny zdrojů pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny
Nejčastějšími podskupinami zdrojů úrazů z celkového počtu pracovních úrazů
s pracovní
neschopností nad tři dny podle klasifikačního schématu zdrojů úrazu jsou:
Ve skupině Dopravní prostředky
Motorové silniční dopravní prostředky 1,7 %
Nemotorové vnitropodnikové dopravní prostředky 0,9 %
Ve skupině Stroje
Stroje (hnací, pomocné, obráběcí) – nespecifikováno 2,2 %
Ve skupině Pracovní, příp. cestovní, dopravní prostory jako zdroje pádů
osob
Vnitropodniková pracoviště 10,3 %
Schody, žebříky, výstupy – pády osob na nich a z nich 6,9 %
Silnice, cesty ap., vč. dopravních a pracovních prostorů kolejových drah
(pracovní komunikační prostory) veřejného charakteru – pády osob na rovině
4,5 %
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Pracovní, příp. cestovní, dopravní prostory jako zdroje pádů osob – nespec. 3,1%
Ostatní zvýšená pracoviště – pády osob z výše 1,7 %
Ve skupině Materiál, břemena, předměty
Břemena (materiál, předměty přemísťované/manipulované), úrazy břemeny
11,7 %
Ostatní materiál, předměty, výrobky – pád předmětů 10,1 %
Materiál, předměty – působení ostrými hranami 9,4 %
Materiál, břemena, předměty – nespecifikováno 5,7 %
Drobné úlomky z materiálů nebo z nástrojů odlétnuvší 2,7 %
Ve skupině Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky a zařízení
Nástroje ruční (řezné, sekací, krájecí, dlabací a probíjecí) 5,4 %
Pomocné ruční nářadí (náčiní), bicí, utahovací, přidržovací 2,0 %
Ručně ovládané stroje a přístroje 1,3 %
Ve skupině Průmyslové škodliviny, horké látky, oheň a výbušniny
Horké látky tekuté a plynné 1,5 %
Průmyslové škodliviny, horké látky, oheň a výbušniny – nespecifikováno 1,2 %
Horké látky pevné, horké předměty, zařízení apod.0,9 %
Ve skupině Lidé, zvířata a přírodní živly
Zvířata 2,1 %
Úmyslné i neúmyslné poškození, násilí, zranění druhou osobou 1,0 %
Ostatní zdroje úrazů jsou zastoupeny méně než 0,9 %
2.1.5 Pracovní úrazovost žen a mladistvých
V posledním desetiletém období absolutní počet pracovních úrazů s pracovní neschopností u žen klesal až do roku 2000. V letech 2001 a 2002 došlo
k nárůstu počtu těchto úrazů. V roce 2003 se zase ukazatel vrátil k původní hodnotě. Obdobně tomu bylo i s četností. V letech 2004–2006 počet těchto úrazů
rostl jen mírně, což bylo způsobeno vzrůstem počtu zaměstnaných žen (četnost
stagnovala). V roce 2007 došlo k významnému poklesu obou ukazatelů. Hodnota
četnosti byla téměř poloviční, než činí celorepublikový průměr. Počet smrtelných
pracovních úrazů žen v období 1998–2007 postupně klesal a byl charakterizován
tak nízkým počtem případů, že nelze hovořit o nějakém dalším trendu, ale spíše
o nahodilých událostech. V roce 2006 klesl dokonce na pouhé čtyři případy,
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v roce 2007 bylo evidováno případů 11. K převážné většině smrtelných pracovních úrazů žen v předchozích letech došlo při dopravních nehodách, v roce 2007
byly evidovány i dva případy při dopravní nehodě letecké. Častými úrazovými
ději byly pády, vraždy a zavinění živočichem.
Nejrizikovějšími odvětvími u žen byly zpracovatelský průmysl, zemědělství
a doprava, skladování a spoje.
V letech 2001–2004 klesl absolutní počet pracovních úrazů s pracovní neschopností mladistvých pojištěnců (do 18 let), zejména díky výraznému poklesu
počtu těchto pojištěnců. V roce 2007 došlo k poklesu četnosti, neboť počet mladistvých pojištěnců vzrostl. Bylo evidováno 12 758 nemocensky pojištěných
mladistvých, což je nejvíce za posledních osm let. Významný je pokles četnosti
pracovních úrazů na 100 mladistvých. Četnost úrazů klesla již v roce 2002 pod
celorepublikový průměr a v roce 2006 činila 1,34 pracovních úrazů na 100 mladistvých. Ještě v roce 1994 měla četnost pracovních úrazů mladistvých hodnotu
6,61.
2.1.6 Příčiny pracovních úrazů
Nejčastější příčinou těchto pracovních úrazů uváděnou zaměstnavateli
v roce 2007 bylo „špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“. Tato příčina je
uváděna u 80,5 % případů. Nasnadě je otázka, jakým způsobem je naplňována
povinnost zaměstnavatele kontrolovat stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Na druhém místě byly označeny „nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky,
nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a riziko práce“ (12,9 %).
Jako třetí nejčastější příčina bylo označeno „ohrožení zvířaty a přírodními
živly“ (1,9 %). Mezi další významné příčiny podle jejich podílu na všech příčinách náleží:
„Používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce, včetně jednání bez
oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru“ – 1,4 %, „vadný nebo
nepříznivý stav zdroje úrazu (nikoli pracoviště)“ – 1,3 %, „ohrožení jinými osobami (odvedení pozornosti při práci, žerty, hádky a jiná nesprávná či nebezpečná
jednání druhých osob)“ – 1,2 %.
Ostatní příčiny se na celkovém počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny podílí 0,2 % nebo méně. U 0,2 % těchto pracovních úrazů nebyla příčina zjištěna.
Představu o příčinách pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři
dny poskytují údaje zpracované podle metodiky evropské statistiky, které přináší
38

Bezpečnost práce – nedílná součást života

informaci, k jaké došlo odchylce od normálního průběhu pracovní činnosti, jejímž důsledkem byl tento pracovní úraz.
Tyto údaje jsou k dispozici ze zpracování za roky 2003–2006, lze však předpokládat, že se zjištěné údaje v posledních po sobě jdoucích letech výrazně neliší.
Významnější změny se mohou očekávat až v delším časovém rozmezí. Nejčastější nežádoucí událostí v roce 2006 byla „neovladatelnost – ztráta kontroly
(částečná nebo úplná): strojů, dopravních a manipulačních prostředků, ručního
nářadí, předmětů, zvířat“ (36,5 %), přičemž se nejčastěji jednalo o ztrátu kontroly
nad manipulovanými předměty (19,3 %), nad ručním nářadím, popř. jím opracovávaným materiálem (7,5 %) nebo nad strojem (4,9 %). Z podrobného členění
nežádoucích událostí vyplývá, že dalšími velmi častými nežádoucími událostmi
jsou uklouznutí nebo klopýtnutí (14,5 %), špatné došlápnutí bez pádu (8,2 %)
a pád zraněného na nižší úroveň (4,9 %). Součet těchto šesti nejčastějších podskupin nežádoucích událostí, při kterých byl úraz způsoben různými typy ztráty
kontroly, špatným došlápnutím nebo pádem, činí 59,3 % případů z celku.
U zbylých nežádoucích událostí (40,7 %) lze konkrétněji určit, jaká ustanovení bezpečnostních předpisů byla pravděpodobně porušena a jaká konkrétní
organizační, technická nebo výchovná opatření by měl zaměstnavatel přijímat, popřípadě na co by se měly zaměřit kontroly bezpečnosti práce, aby
bylo riziko odstraněno nebo minimalizováno u svého zdroje. Jsou to úrazy
vzniklé vlivem bezprostředních příčin, např. elektrickým proudem, požáry, technickými závadami, únikem látek, nepoužíváním OOPP, zdviháním břemen apod.
U první skupiny pracovních úrazů, které tvoří převážnou většinu, je nutno
hledat příčiny spíše
V úrovni pracovního prostředí, pracovních podmínek, uspořádání pracovišť, v úrovni pracovní pohody nebo stresu, v organizaci práce a celkové
úrovni řízení bezpečnosti práce v podniku. Prevenci úrazů je třeba zaměřit na
systémové změny, které postihnou i nejčastěji uváděné příčiny („špatně nebo
nedostatečně odhadnuté riziko“ a „nedostatky osobních předpokladů…“), které
se podílí na vzniku pracovních úrazů v 93,4 % případů.
2.1.7 Příčiny smrtelných pracovních úrazů
Podstatnější informace o příčinách pracovních úrazů přináší údaje o porušených předpisech, které byly v souvislosti s pracovním úrazem porušeny. Tyto
informace poskytují data o smrtelných pracovních úrazech, která zpravidla vyplývají z nezávislého šetření pracovních úrazů prováděného oblastními inspektoráty práce (OIP). Příčiny smrtelných pracovních úrazů způsobených dopravními
nehodami šetří policie (dále jen PČR).
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2.1.8 Porušené předpisy u smrtelných pracovních úrazů
Z celkového počtu 188 smrtelných pracovních úrazů byl nejčastěji porušován:


zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve 130 případech, tj. 69 %,



zákon č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) v 52 případech, tj. 28 %,



zákon č. 309/2006 Sb. (zákon, kterým se upravují další požadavky v BOZP)
v 9 případech, tj. 5 %,



NV č. 362/2005 Sb. (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) v 6
případech, tj. 3 %,



vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. ve 2 případech, tj. 1 %.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ze strany zaměstnance –
74 případů






Nejčastěji se jedná o § 106 odst. 4 – „zaměstnanec je povinen“
písm. c) „dodržovat právní a ostatní předpisy…“ – 39 případů,
písm. d) „dodržovat při práci stanovené pracovní postupy…“ – 20 případů,
písm. e) „nepožívat alkoholické nápoje…“ – 8 případů,
písm. f) „oznamovat závady na pracovišti…“ – 1 případ,
„dbát o svou vlastní bezpečnost…“ – 6 případů.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ze strany zaměstnavatele
– 41 případů
 § 101 „zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost…“ – 8 případů,
 § 102 „zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné pracovní prostředí…“
– 18 případů,
 § 103 „zaměstnavatel je povinen nepřipustit…“ – 13 případů,
 § 104 Osobní ochranné pracovní prostředky… – 1 případ,
 § 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech… – 1 případ.
Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ze strany jiné osoby/firmy
– 18 případů
 Nejčastěji se jedná o § 101, § 102, § 103 a §106.2

2

Zdroj – Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2007
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3.
GRAFY
Přehled vývoje pracovní úrazovosti a nemocí z povolání v ČR za léta
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Počet hlášených pracovních úrazů
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Smrtelné pracovní úrazy na 1000
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Počet odškodněných pracovních úrazů a nemocí z povolání
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Počet zaměstnanců na rizikových pracích
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Grafy zpracovalo Centrum BOZP a ŽP ČMKOS – zdroj ČSÚ a ČŠI
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4.
KONTROLNÍ ČINNOST NA ÚSEKU BOZP
Kontrolní činnost na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví vykonávají:

4.1 Statní úřad inspekce práce v souladu se zákonem č. 251/2005 Sb.
Tímto zákonem je vymezena působnost Státního úřadu inspekce práce – viz
§ 3 zákona:
§3
(1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z
a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci2(4) práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích, včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo
platu a náhradě výdajů zaměstnancům, s výjimkou právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatelů,
b) právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
c) právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,
d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se
zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
e) právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců3)5, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že
převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního
právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV
(úplná závislost)3a)6,
f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi47.
4

§18 odst. 1 zákoníku práce
§274 odst.2 zákoníku práce
6
§8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
7
§11 odst.2 zákoníku práce, §121 až 124 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti
5
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(2) Úřad a inspektoráty rovněž kontrolují dodržování
a) kolektivních smluv5)8 v částech, ve kterých jsou upraveny individuální
pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož
i vnitřních předpisů podle § 305 zákoníku práce,
b) vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce6a)9, jestliže zakládají
práva zaměstnanců.
(3) Úřad a inspektoráty vykonávají kontrolu také v případech stanovených
zvláštním právním předpisem9)10
K zabezpečení konkrétních úkolů podle stanovených kritérií zpracovává
SÚIP roční program kontrolních akcí, který projednává s vyššími odborovými
orgány a organizacemi zaměstnavatelů a předkládá jej ministerstvu ke schválení.
Tento program je neoddělitelnou součástí programu činnosti systému orgánů
inspekce práce. V návaznosti na něj zpracovávají své vlastní programy činnosti
i oblastní inspektoráty práce.
Zaměření kontrolních akcí vychází zejména z poznatků z kontrolní činnosti předcházejících období, a to:


z počtu podnětů a z oblastí, na které poukazovaly, a z obsahu, který kontrolní činnost potvrdila,



z vytypovaných oblastí, které nejvíce ztěžují pracovní proces zaměstnanců,



z rizikovosti pracovních činností,



z rizikovosti strojů a zařízení,



z ukazatelů pracovní úrazovosti (počtu úrazů, četnosti úrazů, průměrného
procenta pracovní neschopnosti pro úrazy),



z opakování pracovních úrazů ze stejných zdrojů a příčin,



z rizik ohrožení veřejnosti.11

8

§20 zákoníku práce
§305 zákoníku práce
10
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
11
Zprávy o činnosti SÚIP najdete na: www.suip.cz.
9
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4.2 Český báňský úřad kontroluje, zda hornické organizace vykonávají
tyto činnosti v souladu se


zákonem č. 44/1988 Sb.,



zákonem č. 61/1988 Sb.,



předpisy vydanými na jejich základě (horní a bezpečnostní předpisy)



a jinými obecně závaznými právními předpisy (např. zákoníkem práce, nařízením vlády o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních
nehod (havárií) a poruch technických zařízení, vyhláškou o placení úhrad
z dobývacího prostoru a vydobytých vyhrazených nerostů apod.)

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu
jsou nařizována nezbytná opatření. Pokud se zjistí závady, které zřejmě a bezprostředně ohrožují zákonem chráněný obecný zájem a které nelze ihned odstranit,
je nařizováno v nezbytném rozsahu zastavení provozu organizace nebo její části,
popřípadě některých technických zařízení, a to až do odstranění závad.

4.3 Krajské hygienické stanice
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., hygienické stanice podle citovaného zákona vykonávají státní správu v ochraně veřejného zdraví, tj. v ochraně zdraví
populace a jejích skupin. Jsou povinny zabezpečit úkoly podle § 82 citovaného
zákona a dalších zvláštních zákonů (např. zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích, zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, apod.). Státní úřad inspekce práce a oblastní
inspektoráty práce vykonávaly kontrolní činnost na úseku ochrany pracovních
vztahů, pracovních podmínek a bezpečnosti práce a plnily další odborné úkoly
v těchto oblastech ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb.

4.4 Odborové organizace
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění. Odborové organizace
mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci
umožnit výkon kontroly (více § 322 ZP).
Podle ustanovení § 322 odst. 4 náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci hradí stát. Na základě smlouvy uzavřené
mezi Českomoravskou konfederací odborových svazů a Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR zpracovává ČMKOS Souhrnnou zprávu o vyhodnocení
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kontrolní činnosti podle stanovené osnovy MPSV. Tato zpráva shrnuje poznatky
z kontrolní činnosti odborových svazů sdružených v konfederaci a je dostupná na
http://www.cmkos.cz/bozp.
Zpráva obsahuje údaje o poskytovateli, údaje o počtu vykonaných kontrol,
poznatcích zjištěných kontrolou, včetně závažných nedostatků, které by měly
prověřit orgány státní správy. Dále údaje o počtu šetřených pracovních úrazů
a nemocí z povolání jak odborovým orgánem, tak i v součinnosti se zaměstnavatelem. Dále se zabývá identifikací zdrojů úrazů, v neposlední řadě také popisuje
problémy a překážky, na které naráží odborové orgány u zaměstnavatelů při výkonu kontrolní činnosti.
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5.
SCHEMATICKÁ IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ
A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI
V této části uvádíme příklady schematické identifikace nebezpečí, včetně
opatření k jejich eliminaci.
S ohledem na rostoucí nebezpečí ve stavebnictví a montážních pracích jde
o téma velmi aktuální. Aktuální je však i v běžném životě, na stavbách a opravách svépomocí, kde také velmi často dochází díky nám samotným a vlastní benevolenci k možnému riziku úrazu.
1. Stavební činnost – identifikace nebezpečí
Pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při chůzi po svazích)
Opatření k eliminaci rizika


vhodná pracovní obuv s protiskluzovou úpravou,



zvýšená opatrnost a soustředěnost, zejména v zimě a za deště,



při nutné chůzi ze svahu zřídit pomocné stupně,



volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen v těch případech,
kdy je dodržen přípustný sklon svahu, násypu,



opatřit volné okraje přechodových lávek a můstků zábradlím, případně nápadnou překážkou.

Pády osob do šachet, prohlubní, kanálů; propadnutí nedostatečně pevnými
a únosnými poklopy
Opatření k eliminaci rizika


zabezpečení nebezpečných prohlubní a otvorů o velikosti více jak 0,25 m
dostatečnými únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím,



zajištění poklopů proti horizontálnímu posunutí

Pády pracovníků při vstupu do objektu, při vystupování a sestupování ze
schodů a žebříků
Opatření k eliminaci rizika


zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce minimálně 0,75 m,
opatřených oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m nad terénem,
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přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možné používat již
v průběhu stavby,



omezení používání žebříků k výstupům,



nepoškozený a rovný povrch podest a schodišťových stupňů,



vybavení šikmé rampy protiskluznými lištami, zarážkami a podobnými prvky,
a to při sklonu rampy 1:3 ve vzdálenosti 0,45 m od sebe, při sklonu 1 : 4
– 0,5 m a při sklonu 1 : 5 – 0,55 m od sebe,



přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech.

Pád předmětu a materiálu z výšky, pád úmyslně shazovaného materiálu
a předmětů z výšky, nahodilý pád materiálu z volného okraje či pomocné stavební konstrukce
Opatření k eliminaci rizika


bezpečné ukládání materiálu mimo okraj,



materiál a nářadí ukládat, ve výškách zajistit proti pádu, sklouznutí nebo
shození větrem,



zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou na
podlaze, sítí, plachtou proti pádu materiálu,



zřízení záchytných stříšek u vstupu do objektu,



vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách.
Uklouznutí, šikmé našlápnutí na hranu schodišťového stupně
Opatření k eliminaci rizika



udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého
našlápnutí za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi,



používání protiskluzné obuvi, očištění obuvi před výstupem na žebřík.
Pád pracovníka při výstupu na zvýšená místa práce a sestupu z nich
Opatření k eliminaci rizika



k místům práce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy)
Výkopové práce
Opatření k eliminaci rizika


zajištění zeminy před sesutím,



zajištění vytěženého materiálu před sesutím,
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bezpečné komunikace k místu práce (žebříky, schodiště).

Bourací práce
Opatření k eliminaci rizika


zajištění bezpečného stanoviště (lešení, plošiny),



dodržení technologických postupů,



dostatečná ochranná pásma okolo místa výkonu práce.

2. Práce ve výškách použitím OOPP proti pádu z výšky
– identifikace nebezpečí
Volný pád z výše
Zhodnocení následujících faktorů:


způsob výstupu na pracoviště a sestupu z něj,



pohyb pracovníka při výkonu pracovní činnosti a při změně práce,



možnosti kotvení OOPP,



působení mechanických, tepelných, chemických a klimatických vlivů,



členitost pracoviště v dráze vzniklého pádu, tj. bezpečná volná hloubka,



zhodnocení možností a způsobů záchrany pracovníka,



možná indispozice pracovníka,

 stanovení optimálního systému pro zabránění volného pádu nebo systému na zachycení pádu a záchranu postiženého.
Pohyb do prostoru s rizikem pádu
Opatření k eliminaci rizika


použití systému OOPP pro pracovní polohování, který umožní zajištění určité polohy osoby ve výšce,



OOPP tvoří nejčastěji polohovací stroj, lano, nastavovač délky lana a připevňovací prvek (slaňovací zařízení pro pracovní účely nesmí být používáno
bez systému na zachycování pádu).
Pád při slaňování z vyšší polohy do nižší nebo naopak
Opatření k eliminaci rizika



použití záchranného zdvihacího zařízení – pro pracovní účely nesmí být
používáno bez systému na zachycení pádu
53
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6.
SPECIFIKACE NEBEZPEČÍ
A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK
Novou legislativou, zejména zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví, a souvisejícími předpisy, především poslední novelizací zákoníku práce,
se významně změnilo postavení hygienika a postavení zaměstnavatele v systému
managementu zdraví při práci.
Hygienik ztratil výsadní postavení při hodnocení pracovních rizik v nejširším slova smyslu, bylo mu ponecháno hodnocení vybraných rizik, významných
z hlediska celospolečenských zájmů, a naopak se posílila jeho role při řízení
a ovlivňování úrovně péče o zdraví při práci vhodně zaměřeným dozorem a kontrolou; garance za vyhledávání a hodnocení pracovních rizik byly přeneseny na
zaměstnavatele a v rámci výkonu kontrolní činnosti tuto činnost také vykonávají
odborové organizace.
Pro zaměstnavatele je nutné vytvořit takové podmínky, aby pro něho nebylo
problematické či z nějakého důvodu obtížně proveditelné plnit povinnosti při
hodnocení zátěže zaměstnanců kategorizovanými faktory a při stanovení rizik
vyplývajících ze zadávané práce.
V článku 4 direktivy 89/391/CEE, zaměřené na zlepšování bezpečnosti
a zdraví při práci, je stanoveno, že členské státy musí přijmout taková opatření,
aby zajistily ze strany zaměstnavatelů, pracovníků i jejich zástupců plnění právních povinností z této směrnice vyplývajících. Kromě nastolení odpovídajícího
legislativního prostředí je nutno vytvořit vhodné podmínky pro splnění uložených povinností. Nedílnou součástí je zajištění odpovědné kontroly a dohledu
státu, což je u nás v oblasti hygieny práce úlohou státního zdravotního dozoru.
Zajistit skutečné plnění uložených povinností není jednoduché, pokud se zúčastněné strany s těmito požadavky neztotožní. Jejich vymáhání pomocí sankcí je
málo efektivní a zdlouhavé. Státní kontrola může i při nejlepší vůli detailně zkontrolovat z hlediska zabezpečení všech prací jen několik málo subjektů. Je proto
lépe ji orientovat na funkční kontrolu jednotlivých systémů, zbudovaných zaměstnavateli k zajištění stanovených podmínek, na sledování nastupujících trendů a pouze ve vybraných případech na kontrolu detailní.
Již v průběhu devadesátých let se začaly výrazně měnit socioekonomické
podmínky a v závislosti na těchto proměnách se začalo měnit jak chování zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Zaměstnavatelé byli ochotni zaměstnávat pracovníky za cenu podávání mimořádných výkonů a zaměstnanci byli ochotni na
tyto podmínky přistoupit, třebaže pro ně nebyly adekvátní ani podmínky práce,
ani mzda.
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Tlak seshora na vykazování aktivit na ochranu zdraví při práci v posledních
letech ustal a ze strany zaměstnavatelů začal převládat nezájem o zajištění zdraví
při práci. Zadávané práce nebyly ani co do obsahu jasně definovány a sledování
únosnosti práce z hlediska dodržování stanovených limitů zaměstnavatelé nepovažovali za důležité. Naopak u zaměstnavatelů začal převládat názor, že
z nedodržování předpisů musí být usvědčeni na náklady státu.

6.1 Co znamenají pojmy
Nebezpečí je vlastnost zdroji vlastní a od něj neoddělitelná; jde o stav systému, vlastnost látky, fyzikálního jevu nebo děje. Dojde-li k propojení cesty od
zdroje k pracovníkovi, zakládá předpoklad vzniku zdravotního rizika.
Zdroj kategorizovaného faktoru při práci ve smyslu vyhlášky č. 432/2003
Sb. Z hygienického hlediska je významné pouze to nebezpečí, kdy z něj vzniká
reálné riziko minimálně 2. kategorie. Údaje lze získat orientačním (kvalitativním)
měřením, vyčíst z bezpečnostních listů, materiálových norem, technické dokumentace, dotazem u výrobce, z chorobopisu s uvedením specifikace, z výsledků
vyšetření biologického materiálu s uvedením specifikace apod. U nástrojů se
vedle typového označení a výrobce uvádí také rok výroby (v čase dochází obvykle k proměnám parametrů). Látky a přípravky se uvádí pod firemním názvem,
včetně složení. U odezvy organismu je nutno specifikovat, která operace je zdrojem fyzické (psychické, senzorické) zátěže.
Míra expozice – úroveň imisí sledovaného faktoru prokazatelná měřením
u škodlivin měřitelných, výpočtem, eventuálně slovním vyjádřením, u látek neměřitelných (masivní znečištění pokožky). U měření je nutno specifikovat datum
měření, kdo měření prováděl, eventuálně jaká byla použita metoda, není-li to
přímo dáno jiným předpisem, např. normou.
Doba expozice – působení posuzovaného faktoru na člověka v průměrné reálné směně, tedy při skutečné době trvání směny.
Dílčí riziko – jedná se o zdravotní riziko plynoucí z daného faktoru, ve
smyslu z. 258/2000 Sb. se jedná o rizikovost daného faktoru pro zdraví; ve smyslu zákoníku práce jde o riziko.
Limity pro jednotlivé kategorie se stanovují pro standardní směnu 480 min.
– pro většinu kategorizovaných faktorů dle nař. vl. 361/2007 Sb., pro neionizující
záření dle nař. vl. 1/2008 Sb. a pro hluk a vibrace dle nař. vl. 148/2006 Sb. Pro
výpočet rizika se musí proto napřed provést přepočet expozice v reálné směně na
standardní směnu, teprve potom lze srovnávat expozici s limitními hodnotami.
Přepočty se řídí pravidly pro výpočet expozice příslušnému faktoru, pokud je pro
odlišnou délku pracovní doby stanoven odlišný limit (jak u některých faktorů
lze), pak je to nutno v tabulce řádně vyznačit.
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6.2 Přehled nejčastějších nebezpečí a z nich plynoucích rizik
FAKTOR
Zátěž teplem
Minimální zdravotní riziko přípustné mikroklimatické podmínky, nejsou
dosaženy hodnoty tepelné zátěže jako při únosné míře zdravotního rizika
Únosná míra zdravotního rizika více než 10 % prac. dnů v roce nejsou
dodrženy optimální mikroklimatické podmínky, které nejsou krátkodobou a dlouhodobou tepelnou zátěží - práce je z hlediska tepelné zátěže celosměnově únosná
a nevyžaduje režimová opatření
Významná míra zdravotního rizika trvale nejsou dodržovány celosměnově únosné mikroklimatické podmínky, jsou nutná režimová opatření, nejsou
však překračovány limitní hodnoty pro dlouhodobě i krátkodobě únosnou pracovně tepelnou zátěž a vzestup teploty těles. jádra menší než 0,8 °K
Vysoká míra zdravotního rizika jsou překračovány limity dlouhodobé
i krátkodobé pracovně tepelné zátěže, pracovně tepelná zátěž je vyšší než u významné míry rizika
FAKTOR
Zátěž chladem
Minimální zdravotní riziko přípustné mikroklimatické podmínky, nejsou
dosaženy hodnoty chladové zátěže jako při únosné míře zdravotního rizika
Únosná míra zdravotního rizika práce spojené s trvalým pobytem
v chladném ročním období venku (více než 4 hod./směnu) a práce v prostorách s uměle udržovanými mikroklimatickými parametry na hodnotách nižších,
než odpovídá optimálním tepelným podmínkám, teplota vzduchu je vyšší než
4 °C, práce je spojena se střídáním pobytu v teple a v chladu v chladírnách
a mrazírnách více než 15x za směnu
Významná míra zdravotního rizika práce vykonávaná po dobu delší než
4 hodiny v prostorách, kde je teplota nižší než 4 °C, nebo po dobu souhrnně
delší než 1 hodina při teplotách nižších než –5 °C
Vysoká míra zdravotního rizika není uvedena
FAKTOR
Zátěž hlukem
Minimální zdravotní riziko expozice hluku anebo ultrazvuku nedosahuje
únosné míry zdravotního rizika
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Únosná míra zdravotního rizika expozice hluku nebo ultrazvuku o hodnotách ekvivalentní hladiny překračující nejvyšší přípustné hodnoty o 10 dB, je
však nižší než tyto nejvyšší přípustné hodnoty nebo je při práci pravidelná přítomnost impulzního hluku
Významná míra zdravotního rizika expozice hluku nebo ultrazvuku
o hod-notách překračujících nejvyšší přípustné hodnoty, ne však o více než
20 dB
Vysoká míra zdravotního rizika expozice hluku nebo ultrazvuku, kdy jsou
překračovány nejvyšší přípustné hodnoty o více než 20 dB nebo je v daném případě prokázána vysoká biologická škodlivost hluku
FAKTOR
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Minimální zdravotní riziko práce vykonávané v základních pracovních polohách vsedě, vstoje, při střídání poloh, úroveň zátěže je nižší než únosná, nejde
o práci na výrobní lince
Únosná míra zdravotního rizika pravidelně se vyskytují vnucené fyziologicky nevhodné, podmíněně přípustné pracovní polohy (předklon trupu 20–60
stupňů, předklon hlavy 15–25 stupňů, záklon hlavy a její rotace do 15 stupňů,
zdvižení paží bez opory 20–60 stupňů), celkový součet trvání těchto poloh nepřesahuje 160 min./směnu a jejich jednorázové trvaní není delší než 1–8 min., nepřípustné pracovní polohy (viz stupeň 3) nejsou součástí hlavní pracovní
operace, celkově nepřekračují 15 minut
Významná míra zdravotního rizika nevhodné (nepřípustné) polohy (rotace trupu větší než 60 stupňů, vkleče, vleže, záklon a rotace hlavy nad 15 stupňů,
předklon hlavy vyšší než 25 stupňů, předklon trupu vyšší než 60 stupňů, asymetrické polohy trupu, výpon, extrémní polohy kloubů končetin) jsou součástí hlavní pracovní operace a překračují celkem 15 minut/směnu
Vysoká míra zdravotního rizika není uvedena
FAKTOR
Práce ve výškách
Minimální zdravotní riziko nevyskytuje se
Únosná míra zdravotního rizika součástí pracovní činnosti je práce ve
výškách – nad 1,5 m
Významná míra zdravotního rizika výškové práce vyžadují používání
speciálních osobních ochranných prostředků
Vysoká míra zdravotního rizika není uvedena
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FAKTOR
Práce přesčas
Minimální zdravotní riziko nepředpokládá se možnost úrazu, bez zvláštních bezpečnostních opatření
Únosná míra zdravotního rizika možnost úrazu, provozní nehody a havárie při výkonu práce, jsou přijata organizační a technická bezpečnostní opatření
Významná míra zdravotního rizika možnost hromadného úrazu,* provozní nehody a závažné havárie při výkonu práce s vysokou mírou pravděpodobnosti nebo se závažnými následky, nutný souhrn organizačních a technických
bezpečnostních opatření
*

Při téže události došlo ke zranění nejméně tří osob, z nichž alespoň jedna
byla zraněna těžce nebo smrtelně, nebo kdy bylo zraněno více než 10 osob.
Vysoká míra zdravotního rizika není uvedena
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7.
HODNOCENÍ RIZIK
Ze zákoníku práce § 102 vyplývá povinnost zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou
organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Pojďme si nejdříve objasnit některé pojmy, se kterými se při
hodnocení rizik setkáváme.
Co vlastně znamená pojem prevence rizik? Jsou to všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat
je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
Pojem hodnocení rizik představuje proces posuzování pracovních rizik, která vznikají na pracovišti v důsledku nebezpečí. Je to systematické zkoumání
všech aspektů práce, v rámci kterých se zvažuje, co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo škody, zda je možné nebezpečí zamezit nebo jaká preventivní či ochranná opatření by měla být přijata.
Riziko znamená možnost zranění nebo škody na zdraví, je to kombinace
pravděpodobnosti výskytu poškození zdraví a závažnosti tohoto poškození.
Nebezpečí znamená rizikový, nebezpečný nebo ohrožující stav či situaci,
které mohou mít za následek vystavení jednotlivce zbytečným zdravotním rizikům.
Ohrožení je vnitřní vlastnost nebo schopnost čehokoli způsobit škodu.

7.1 Základní kroky při postupu hodnocení rizik
Při hodnocení rizik zvažujeme, co by mohlo být příčinou poškození zdraví
nebo škody. To znamená identifikovat existující ohrožení při práci a vyhodnotit
rizika s ním spojená a určit, jaká opatření by měla být učiněna k ochraně zdraví
a bezpečnosti zaměstnanců. V praxi to znamená projít pracoviště a vyhledat
možné zdroje nebezpečí. Všímat si prostředí pracoviště, například přístupových
cest, stavu podlah, výskytu prachu nebo výparů. Nebezpečím mohou být také
pracovní materiály, technická a strojní zařízení, pracovní postupy. Je třeba vzít
v úvahu dlouhodobé ohrožení zdraví, jako je např. vystavení zaměstnanců škodlivým látkám nebo hluku. Někdy se skutečný postup práce liší od popisu práce
v technologickém postupu. Proto bychom měli sledovat, co se na pracovišti skutečně děje. Můžeme s pracovníky prodiskutovat, s jakými potížemi se setkávají.
Také nesmíme zapomenout na operace, které se provádí jen občas nebo se vymykají rutině. Je to třeba údržba, nakládání a vykládání, změny výrobního cyklu
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atd. Měli bychom vzít na zřetel i neplánované, ale předvídatelné události, jako
jsou přerušení pracovní činnosti.
U každého nebezpečí je potřeba identifikovat osoby, které mohou být vystaveny ohrožení buď přímo, nebo nepřímo. Například pracovník natírající nějakou
plochu je přímo vystaven účinkům ředidla, zatímco pracovníci v jeho blízkosti
vykonávající jiné úkoly jsou také exponováni. Některé skupiny pracovníků mohou být vystaveny zvýšenému riziku, jsou to:


těhotné a kojící ženy,



pracovníci s oslabenou imunitou,



ti, kteří užívají nějaké léky, které mohou snížit jejich odolnost vůči rizikům,



lidé pracující v uzavřených nebo špatně větraných prostorách,



pracovníci bez nebo s malými zkušenostmi,



zdravotně postižení pracovníci,



mladiství a starší pracovníci.

Dalším krokem je vyhodnocení rizik, která vyplývají z jednotlivých nebezpečí, a jejich seřazení podle priorit. Zde posuzujeme jak závažnost možného poškození, tak i pravděpodobnost, se kterou může k poškození dojít. Důležitá je
i skutečnost, jak často a s jakou intenzitou jsou zaměstnanci danému nebezpečí
vystaveni. Identifikace rizik je snadná u činností, kde je nebezpečí zanedbatelné
nebo kde jsou rizika dobře známá a prostředky kontroly jsou k dispozici. Složitější budou případy, kdy není možné identifikovat rizika bez profesionálních
znalostí, jako například u složitějších procesů nebo technologií. Může jít ale také
o velmi složitý proces na bázi komplexního prozkoumání stavu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, např. kvantitativní posouzení rizika pro komplexní
procesy ve velkém chemickém závodě.
Dalším krokem je rozhodnutí o přijetí opatření. Cílem stanovení opatření
k prevenci rizik je zajistit podmínky, které odstraní rizika u zdroje jejich původu
nebo minimalizuje ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Řešením může
být změna technologií nebo pracovních postupů. Pokud takto riziko odstranit
nelze, následují technická opatření kolektivní ochrany. V případě, že stále zůstává zbytkové riziko, použijeme osobní ochranné pracovní prostředky a zavádíme
opatření omezující expozici pracovníka danému riziku.
Dalším důležitým krokem a v podstatě stálou činností je pravidelná kontrola,
zda jsou přijatá opatření účinná nebo jsou prováděna. Hodnocení rizik jsou prováděna vždy před uvedením nového zařízení do užívání, po každé změně, která
by mohla mít vliv na bezpečnost práce, a v neposlední řadě po nehodě nebo pracovním úrazu. Zaměstnavatel by ale neměl zapomenout na seznámení zaměstnanců s výsledky hodnocení rizik a přijatými opatřeními.
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Pomůckou zaměstnavatelům při hodnocení rizik je plán činností. Ten by měl
zahrnovat přípravu, organizování a koordinaci hodnocení rizik, jmenování kompetentních lidí pro provedení hodnocení, zapojení řídících i řadových pracovníků,
postup při hodnocení rizik, kontrolu, zda preventivní a ochranná opatření vychází
z výsledků hodnocení rizik, monitorování těchto opatření s cílem zjistit jejich
účinnost a v neposlední řadě informování pracovníků nebo jejich zástupců
o výsledcích hodnocení a přijatých opatřeních.

7.2 Kdo je oprávněn hodnocení rizik vykonávat
Může to být sám zaměstnavatel (pokud má maximálně 25 zaměstnanců),
zaměstnanci určení zaměstnavatelem (pokud to jsou osoby odborně způsobilé)
nebo externí hodnotitelské služby. Konečnou odpovědnost má ale vždy zaměstnavatel. Ten odpovídá i za to, zda je daná osoba kompetentní pro celý rozsah
hodnocení rizik. V praxi bývá často nutné, aby hodnocení rizik provedl tým,
v němž budou soustředěny patřičné kompetence. Ať už se zaměstnavatel rozhodne pro svého zaměstnance nebo externí služby, musí mít osoba pověřená hodnocením rizik informace například o:


pracovišti a činnosti prováděné pracovníky,



pracovních postupech,



materiálech, nářadí, zařízeních a technologiích používaných při práci,



organizaci práce,



používaných chemických látkách,



vztahu mezi expozicí ohrožení a jeho účinkem,



ohroženích a rizikách, o nichž se ví, že existují a jak vznikají,



právních předpisech,



ochranných opatřeních, která se již osvědčila při srovnatelných činnostech.
Informace může získat:



z analýzy pracovní činnosti,



z konzultací s pracovníky,



z popisů práce na pracovištích,



z manuálů výrobců,



z údajů o pracovních úrazech a nehodách, ale i skoro-nehodách, tj. kdy úrazu nebo škodě je na poslední chvíli zabráněno. O nich však mohou vědět jen
zaměstnanci, kterým se tato situace přímo stala. V praxi totiž nebývají nikde
evidovány,
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zdrojem informací může být zápis z prověrky BOZP nebo předešlého hodnocení rizik,



ze záznamů měření,



z právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP.

O hodnocení rizik při práci by měl být veden záznam. Ten by měl obsahovat
jména osob, které se na hodnocení rizik podílely, včetně jejich funkcí. Dále všeobecný popis firmy, zjištěná nebezpečí a rizika. Nesmí chybět seznam osob, které
jsou vystaveny zvláštním rizikům, např. jeřábníci nebo pracovníci elektroúdržby.
V záznamu by neměl být pouze seznam stanovených doporučených opatření, ale
i zda a kdy došlo k jejich naplnění. Měl by obsahovat organizační opatření, která
z hodnocení rizik vyplývají, včetně podrobností o jejich zavedení. Důležitým
bodem je kontrola dodržování ochranných opatření a stanovení prevence. Záznam by měl být k dispozici pracovníkům, kterým zaměstnavatel určí zvláštní
úkoly týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i zástupcům pracovníků
s konkrétními odpovědnostmi za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Po vyhodnocení rizik musí zaměstnavatel zvážit, zda jde riziko vyloučit nebo mu předejít, např. změnou pracovní technologie. Pokud ne, je třeba rozhodnout, jak riziko snížit na úroveň, kdy nebude ohrožovat zdraví nebo bezpečnost
exponovaných pracovníků. Zaměstnavateli v tomto případě může pomoci vypracování celkové politiky prevence, která by obsahovala veškerou technologii,
pracovní podmínky, organizaci práce a vlivy pracovního prostředí, včetně sociálních vztahů. Nezanedbatelným přínosem by mohlo být přizpůsobení pracovního
místa, výběr pracovního zařízení, výrobních metod. Pokud nelze zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků organizačními opatřeními nebo prostředky
kolektivní ochrany, je nutné, aby zaměstnanci používali osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). Účinnost OOPP by měla být kontrolována, zda
jsou vhodné pro danou práci.

7.3 Metody identifikace a hodnocení rizik
Bezpečnostní prohlídka
Nepochybně první metodou posuzování rizik a nebezpečných situací byla
prohlídka nebo, chcete-li, kontrola zaměřená na posouzení stavu bezpečnosti
provozů. Bezpečnostní prohlídky jsou zaměřeny především na zjištění, zda pracovní operace a údržby jsou prováděny v souladu s provozními předpisy. Zahrnují rozhovory s pracovníky na všech úrovních. Bezpečnostní prohlídky bývají
často prováděny před spuštěním zařízení. Tým pracovníků, který provádí bezpečnostní prohlídku, musí mít přístup k technické dokumentaci, zprávám z šetření nehod a pracovních úrazů, provozním předpisům a protokolům z již provede64
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ných šetření. Pro zkvalitnění bezpečnostních prohlídek je vhodné použít kontrolní seznamy.
Kontrolní seznam (Checklist)
Detailní kontrolní seznam poskytuje základ pro standardní vyhodnocení nebezpečných situací. Výhodou je jejich snadná použitelnost. Je ovšem důležité,
aby je vytvářeli pracovníci s praxí, znalostmi a odbornými zkušenostmi. Jedná se
v podstatě o soubor otázek, které postihují nedostatky a rozdíly proti standardu
a dá se na ně odpovědět pomocí „ano“, „ne“.
Metoda „What-if“ (Co se stane, když…)
Při této metodě prověřuje kvalifikovaný tým formou dotazů a odpovědí události, které mohou nastat. Dotazy začínají charakteristickým „co se stane,
když…“. Této pracovní porady formou brainstormingu se účastní vybraná skupina odborníků. Kdokoli položí otázku a ostatní hledají odpovědi a odhadují následky dané situace a navrhují opatření. Od týmu se očekává, že na základě svých
zkušeností odhalí nebezpečné situace a stavy, které se mohou vyskytnout v různých fázích procesu. Tato metoda však nemá tak propracovanou strukturu jako
např. metoda HAZOP.
Metoda HAZOP – Hazard and Operability Study (analýza ohrožení
a provozuschopnosti)
Tato metoda se používá pro vyhodnocování bezpečnosti složitých zařízení,
pro posouzení stávajícího zařízení, konečného návrhu projektu, variant modifikací zařízení nebo havarijních situací, které se již vyskytly. Cílem je odhalení příčin
poruch, vytvoření seznamu nebezpečných stavů, návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti. Je realizována formou porad vybrané skupiny odborníků, kteří důsledně
a systematicky prohlíží celé zařízení. Soustřeďují se na posouzení rizika a provozní schopnosti systému.
Metoda FMEA a FMECA (Failure Modes and Effect Analysis; Failure
Modes, Effects and Cricality Analysesis)
Metoda FMEA je analýza způsobů a důsledků poruch. Stanoví postup popisu vzniku, průběhu a důsledku poruchy. Je vhodná především při hodnocení jednotlivých prvků systému, které mohou vést k selhání celého systému. FMECA je
analýza způsobů, následků a kritičnosti poruch. Umožňuje uvažovat závažnost
poruchy a kritičnost jejího výskytu. Obě metody jsou vyvinuté pro potřeby studia
poruch systémů. Jejich cílem je vyhodnocení důsledků a posloupností jevů vedoucích k poruše, klasifikování zjištěných poruch podle toho, za jakých podmínek mohou být diagnostikovány, a určení ukazatelů závažnosti a pravděpodobnosti vzniku poruchy.
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Metoda Event Tree Analysis – ETA (analýza stromu událostí)
Strom událostí je postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události
přes konstruování události k příčinám vždy na základě dvou možností – příznivé
a nepříznivé. Je to graf, který popisuje logický rozvoj událostí. Touto metodou je
možné získat informace o tom, kdy se porucha objeví a jaká je její pravděpodobnost. Na základě stanovení pravděpodobnosti nezvratné posloupnosti poruch je
možné navrhnout úpravy vedoucí ke zlepšení.
Metoda Fault Tree Analysis – FTA (analýza stromu poruch)
Metoda stromu poruch slouží k nalezení jednotlivých cest šíření poruch od
primárních příčin ke konečným následkům. Vychází z přesně definovaného konečného stavu a postupně se hledají příčiny, které mohly vést k uvažovanému
stavu. Strom poruch sestavený pro závažný stav může být velice rozsáhlý, neboť
vytváří různé kombinace příčin poruch. Tato metoda se používá pro chemická
nebo průmyslová zařízení, v elektrotechnice i např. v jaderné energetice.
Metody relativní priorizace rizik
Jedná se v podstatě spíš o analytický postup než o analytickou metodu.
Umožňuje srovnávat jednotlivé znaky několika procesů, porovnávat stávající
zařízení a technologie a technologie a zařízení ve fázi návrhu. Podle získaných
informací je možné určit, která varianta je nejlepší nebo méně nebezpečná.

7.4 Volba vhodné metody hodnocení rizik
Zvolení vhodné metody v praxi závisí na mnoha faktorech. Důležitá je znalost metody a praktické zkušenosti s jejím použitím. K hlavním faktorům při
výběru analýzy patří cíl – tedy jaký má být výstup a typ analýzy. K nejběžnějším
cílům patří:


vytvoření seznamu rizikových situací,



návrh opatření vedoucího ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti zařízení,



porovnání rizikovosti stávajícího a navrženého stavu,



posouzení bezpečnosti provozu.

Je také nutné přihlížet ke složitosti systému, tzn. charakteru a rozsahu procesu, typu operací, vlastnostem nebezpečných látek, a v neposlední řadě i k nákladům na analýzu.
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Zaměstnavatel nebo samostatně pracující osoba musí posoudit vykonávané práce z hlediska faktorů, které jsou vyjmenovány v příloze č. 1 vyhl.
č. 432/2003 Sb.:


prach,



chemické látky,



hluk,



vibrace,



neionizující záření a elektromagnetická pole,



fyzická zátěž,



pracovní poloha,



zátěž teplem,



zátěž chladem,



psychická zátěž,



zraková zátěž,



práce s biologickými činiteli,



práce ve zvýšeném tlaku vzduchu.

Vhodnou metodou identifikace nebezpečí na pracovišti je i dotazník čerpající ze zkušeností vybraných zaměstnanců.
Příklad: Pracoviště a pracovní prostředí

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nebezpečí
Mechanická nebezpečí
nepořádek
pád a propadnutí
obtížná evakuace zaměstnanců v případě mimořádných
událostí
nedostatečná výška prostoru
poškozený nebo nevhodný povrch podlah, komunikací,
schodišť
nezabezpečené volné strany schodů, odpočívadel, lávek,
galerií, nezakrytých otvorů
ostré hrany
samovolné zavření oken a dveří
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2. Zdravotní a biologická nebezpečí
a) nedostatečný úklid – nečistoty, prach
b) nedostatečná kapacita sanitárních zařízení – záchody, šatny,
umývárny a sprchy
c) chybějící zásobování pitnou vodou
3. Mikroklimatické podmínky
a) nadměrné horko nebo chlad
b) nedostatečné vytápění tříd
c) příliš velké sucho nebo vlhko
d) průvan
e) dusno, nedostatečné nebo nefungující přirozené nebo nucené
větrání
f) slabé nebo oslňující osvětlení
4. Fyzikální nebezpečí
a. nadměrný hluk
5. Nebezpečí vzniklá ze špatné organizace BOZP
a) nedostatečné vybavení prostředky pro poskytnutí první
pomoci
b) nedostatečné vybavení prostředky proti požáru
c) nebezpečí vyvolané chybějícími, nesprávně označenými nebo
umístěnými bezpečnostními opatřeními, bezpečnostními
značkami a signály (evakuační plán)
6. Ergonomické faktory
a) nedostatečný manipulační a pracovní prostor
b) nedostatečný přístup k materiálům, předmětům
c) špatně navržený nábytek, zařízení
d) nevhodná barevná úprava pracoviště
e) nedostatek míst k sezení nebo nesprávně upravené židle
a sedadla
f) nevhodná výška pracovních stolů
7. Prostředí na pracovišti
a) zobrazovací jednotky
b) nebezpečí exploze
c) 3. únikové cesty
8. Provozní řád
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8.
ERGONOMICKÁ KRITÉRIA K HODNOCENÍ
PRACOVNÍCH PODMÍNEK
Aby člověk mohl efektivně využívat svoji pracovní sílu a svoji osobnost,
musí mít pro pracovní činnost vytvořené optimální podmínky. Optimální pracovní podmínky, vytvořené v projektové fázi pracovního prostředí, jsou předpokladem pro růst pracovního výkonu a s tím spojené produktivity práce. Poznatky
z antropometrie (soubor technik měření lidského těla), perimetre (měření velikosti zorného pole s přesným určením jeho hranic) a též poznatky o výkonnostních
předpokladech člověka tvoří základ pro ergonomické řešení stroje, respektive
pracovního prostředí. Výsledkem využívání ergonomických zásad při projektování pracovišť musí být splnění dvou ukazatelů, a to ekonomického efektu
a zdraví pracovníků.
Cílem ergonomie je uchování zdraví, tělesné, duševní a sociální spokojenosti člověka, vytvoření podmínek pro optimální činnost člověka. Také ale vytvoření
pohody na pracovišti. Význam ergonomie spočívá především v poskytování podkladů a návrhů pro projekční, konstrukční a racionalizační řešení vztahů člověk–
stroj–prostředí.
V oblasti projektování pracovního systému se využívají poznatky z fyziologie práce, psychologie práce a soustava antropometrických údajů. Na základě
těchto poznatků se navrhují optimální rozměry pracoviště a optimální uspořádání
pracoviště. Vlastní úloha ergonomie v oblasti racionalizace práce spočívá
v dosažení zvýšené výkonnosti pracovníků při sníženém psychickém a fyzickém
zatížení. Do této oblasti samozřejmě patří i využívání ergonomických poznatků
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví člověka při práci.
V struktuře zkoumání ergonomie je na prvním místě člověk. Z toho vyplývá,
že ergonomické zásady projektování pracoviště a pracovního prostředí jsou zaměřené na zdokonalení účasti člověka v pracovním procesu.

8.1 Příklady ergonomických kritérií k hodnocení pracovních podmínek v rámci pracovního systému
8.1.1 Uspořádání pracoviště
Při uspořádání pracoviště musíme mít na mysli, zda jsou rozměry pracovního prostoru (pracovního místa, pracoviště) přiměřené proporcím lidské postavy
(muže, ženy). Zda umožňuje konstrukce a uspořádání pracovního místa zaujmout
fyziologicky nejvýhodnější, pohodlnou a příznivou polohu či postavení těla
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a vykonávat bezpečné a fyziologicky vhodné pracovní pohyby. Zvážit, zda výška, ve které se provádí pracovní operace nebo manipulace, je optimální. Zda je
pracoviště (pracovní místo) dostatečně přehledné a umožňuje optimální a nerušené sledování pracovního procesu. Při projektování nesmíme zapomenout na manipulaci s materiálem, tj. jestli pracoviště umožňuje bezpečnou a pohodlnou manipulaci a dopravu materiálu, pomocnými prostředky a výrobními pomůckami.
Stranou našeho zájmu nesmí zůstat ani přístup na pracoviště či na manipulační
plošinu a prověření, jestli odchod z nich je pohodlný a bezpečný.
Zda vyhovují plošiny, schody, žebříky, stupačky i zábradlí svojí kvalitou,
úpravou a rozměry technickým normám a bezpečnosti práce. Velký význam při
navrhování pracoviště má i stav a kvalita podlahy (např. nerovnost, špatná či
nízká tepelná vodivost, přesněji dobrá tepelná izolace, hygieničnost, bezpečnost,
malá opotřebení, snadné udržování, nepropustnost, schopnost tlumení hluku,
nekluznost, odolnost proti opotřebení, vodě, kyselinám apod.). V neposlední
řadě, zda má podlaha na pracovišti při stálé práci vstoje stanovenou měkkost
a pružnost.
8.1.2 Pracovní poloha
Pracovní poloha je jedním z důležitých faktorů, které mohou ovlivnit celkovou výkonnost pracovníka, jeho pracovní pohodu, ale také v případě nefyziologických poloh může toto být příčinou pracovního úrazu. Proto musíme klást důraz na to, zda je umožněno při práci u stroje, pracovní plochy nebo pracovní linky střídat alespoň dvě pohodlné pracovní polohy těla, např. může-li pracovník při
práci sedět nebo střídavě stát a sedět podle své volby. Zda umožňuje ovládací
systém stroje a uspořádání jeho prvků fyziologicky vhodné a neunavující pracovní polohy těla. Na toto by už mělo být myšleno při nákupu nového strojního vybavení.
Pracovní činnost se promítá do celé řady úkonů, proto je důležité zkoumat,
zda např. při práci vsedě je zajištěna potřebná a fyziologicky vhodná opora loktů,
předloktí či ruky. Zda je zajištěn dostatečně velký prostor pro nohy, popř. i rozměrově a tvarově správná podnožka pro pohodlnou polohu nohou. Zda odpovídá
konstrukce a tvar sedadla fyziologickým požadavkům a charakteru práce.
8.1.3 Fyzická zátěž
Nevhodné nebo nadměrné zatížení svalových skupin bývá mnohdy příčinou
zdravotních komplikací, které mohou přejít až do stadia chronického postižení.
Proto je důležité, aby požadovaná síla pro ovládání, řízení či jinou manipulaci se
strojem byla vhodně rozdělena na silné svalové skupiny a také byla v souladu
s přiměřenými fyzickými schopnostmi pracovníka. Přičemž je vyloučeno, aby
déletrvající pracovní úkony pracovníka nebo časté zvedání břemene (např. nářadí, nástroje, obrobku apod.) kladly nadměrné požadavky na jeho fyzickou sílu, tj.
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svalové zatížení. Zda je požadovaná síla pro stále opakovaný pracovní či ovládací úkon vhodně rovnoměrně rozdělena pro obě ruce či nohy – to znamená, že je
vyloučeno jednostranné zatížení jednotlivých svalových skupin.
Také nás musí zajímat, zda je případné svalové zatížení převážně dynamické
a je vyloučena nebo omezena práce statická. Pro statickou práci je příznačná
např. práce při nepřirozené poloze těla, déletrvající držení nástroje nebo břemena,
manipulace daleko od těla apod.
8.1.4 Psychická zátěž
Psychické zatížení bývá mnohdy příčinou nepozornosti a následně vzniku
nehodové události. Posouzení zdravotních schopností pracovníka je proto důležitým předpokladem pro jeho pracovní zařazení. Předmětem zkoumání je tedy, zda
jsou požadavky na jednotlivé smyslové orgány pracovníka při ovládání a řízení
stroje přiměřené jeho schopnostem. Zda jsou vyloučeny na pracovišti psychicky
rušivé vlivy, které by působily na
snižování přesnosti, rychlosti a produktivity ovládací a řídicí činnosti pracovníka. Zaměstnavatel musí zajistit, aby provozní informace a bezpečnostní
signály byly jednoznačné, závažné, vhodně situované a přiměřeně předávané
z hlediska jednotlivých smyslů pracovníka, a zabezpečit, že množství a rychlost
podávaných informací nepřetíží mentální kapacitu pracovníka neboli schopnost
vnímání. V případech poruchových nebo havarijních stavů strojů nebo zařízení
musí být zajištěno, aby požadavky na psychické rozhodování a jednání pracovníka nestouply nad jeho schopnosti a možnosti.
8.1.5 Ovládače
Ergonomické umístění ovládačů na strojních zařízeních je předmětem projektové práce konstruktérů, kteří by neměli opomenout tyto základní parametry,
a to:
 Zda jsou ovládače vzhledem k optimální pracovní poloze pracovníka
a k jejich funkci přehledně umístěné, snadno přístupné a v pohodlném dosahu končetin.
 Zda mají ovládače esteticky a fyziologicky vhodné tvary a vhodnou povrchovou úpravu vzhledem ke své funkci, manipulaci, ovládací síle a četnosti
použití.
 Zda odpovídají hmatné části ovládačů zásadám chirotechniky (optimalizace
hmatníků) a hygieny práce. Zda-li je funkce ovládacích prvků jasně a srozumitelně označena tvarem, barvou, grafickým symbolem, slovním označením, polohou apod.
 Zda jsou ovládače při větším počtu dobře od sebe rozlišitelné svým tvarem,
velikostí, barvou, označením či uspořádáním a je jasně patrná situace, jakou
právě indikuje poloha ovládače.
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8.1.6 Varovné signály
Varovné signály jsou nezbytným předpokladem zajištění bezpečného pracovního prostředí. Proto musíme posoudit, zda je umožněno dobré, ničím nerušené vnímání varovného signálu. Zda umožňuje panel či pult, jeho umístění, tvar,
vzhledová úprava, osvětlení a uspořádání jednotlivých prvků rychlou, snadnou
a bezpečnou ovládací nebo řídicí činnost pracovníka – operátora. Zda ovládací
pult rozměrově vyhovuje průměrným tělesným proporcím pracovníka a optimálním ovládacím pohybům jeho končetin. Zda jsou na panelu či pultu přehledně
seskupeny sdělovače a ovládače podle jejich funkce, frekvence používání, významu, popř. jsou uspořádány podle pořadí jejich typického používání. Zda jsou
funkčně významné ovládače a sdělovače umístěny na nejlépe viditelném a dosažitelném místě na ploše panelu či pultu. Zda jsou použité štítky, značky, nápisy
a zkratky srozumitelné, výrazné, jednoduché, dobře čitelné a graficky dobře vyřešené a nápisy mají vhodný barevný kontrast k pozadí štítku.
8.1.7 Osvětlení
Odpovídající osvětlení je další nezbytnou součástí ergonomického řešení
pracovního prostředí. Pro zajištění bezpečnosti práce a celkové pohody je nutné,
aby byla intenzita osvětlení pracoviště optimální vzhledem k požadované zrakové činnosti (např. rozlišování detailů, dlouhodobé zatížení zraku, sledování údajů
sdělovačů atd.). Aby bylo dosaženo potřebné rovnoměrnosti a stálosti osvětlení
pracoviště a pozorované situace. Aby správný směr umožnil osvětlení potřebnou
plasticitu, zvýraznění objemu, prostorovosti a stínivosti pozorovaného objektu.
Nežádoucí je oslňování zraku způsobované světelnými zdroji, popř. jejich
odrazem v lesklých plochách. Důležité je i psychologické hledisko vnímání světla, tj. že barva umělého světla je psychologicky příznivá a nezpůsobuje větší
zkreslení lokálních barevných odstínů. Vývojáři a konstruktéři musí pamatovat
na to, aby vzhled a umístění osvětlovacího tělesa byly souladu s celkovou výtvarnou koncepcí stroje a strojního zařízení. Z hlediska bezpečné práce je nutné,
aby byly zabezpečeny dobré podmínky viditelnosti na pracovišti (pracovním
místě), přičemž se hodnotí, zda-li je dobrý rozhled, snadná zraková orientace,
dostatečný jas, kontrast a velikost pozorovaného objektu, optimální zorná vzdálenost apod..
8.1.8 Hluk a vibrace
V prostředí hluku pracuje v České republice cca 260 000 pracovníků /zaměstnanců. Vibracemi je dotčeno 7 000 pracovníků. Pro eliminaci tohoto nepříznivého stavu je nutné, aby bylo zajištěno, že trvalá hladina hlučnosti na pracovištích nepřesáhne přípustné akustické limity (včetně přičtených korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti a k povaze hluku, jeho trvání nebo době působení). Dále je nezbytné, aby byla zabezpečena ochrana sluchu pracovníka na
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pracovišti, je-li stroj či zařízení zdrojem nadměrné hlučnosti (kterou nelze jinak
snížit).
Aby bylo omezeno nepříznivé a psychicky rušivé působení charakteristického hluku stroje nebo jiného zařízení na práci pracovníka, popř. jeho dorozumívání, a bylo zabezpečeno tlumení nebo snížení hluku přímo v jeho zdroji. Je-li pracovník při styku s některou částí strojního zařízení často vystavován působení
škodlivých vibrací, kmitání a otřesům, musí být provedena technická opatření
k jejich tlumení.
8.1.9 Mikroklimatické podmínky
Parametry teploty a vlhkosti vzduchu na pracovišti v oblasti pásma tepelné
pohody pracovníka patří do kategorie dalších ergonomických požadavků. Proto
je důležité, aby klimatické hodnoty na pracovišti odpovídaly doporučované teplotě a vlhkosti vzduchu podle druhu vykonávané práce, popř. charakteru pracovního prostoru. Je-li stroj nebo technologické zařízení zdrojem extrémního tepla
konvenčního nebo sálavého, musí být vhodným způsobem zajišťována ochrana
nebo tepelná rovnováha pracovníka. Způsobuje-li strojní zařízení či technologický proces nadměrně vlhké nebo suché pracovní ovzduší, je nutné učinit na pracovišti vhodná kompenzační opatření. Je-li stroj či zařízení zdrojem vývinu škodlivin (např. prachu, plynů, kouře, toxických látek apod.), popř. nepříjemných
pachů, které by nepříznivě působily na práci nebo které by ohrožovaly zdraví
pracovníků, zaměstnavatel musí přijmout opatření, aby bylo zabraňováno jejich
rozptylování do pracovního ovzduší nebo byla zajištěna jiná preventivní technická opatření k jejich zneškodňování či zmírňování jejich působivosti.
8.1.10 Barevná úprava
K dosažení ergonomické pohody musí být pamatováno také na barevnou
úprava strojů, a to, aby byla pracoviště psychicky uklidňující, příznivá pro vizuální vnímání, bez silných barevných a světlostních kontrastů v zorném poli pracovníka. Z hlediska bezpečnosti je nutné, aby byly správně, tj. na vhodných místech a vhodnou formou, uplatněny barvy bezpečnostní (podle příslušné normy),
signální a funkční (pro vyznačování zdrojů nebezpečí, identifikaci, orientaci,
rozlišení, informaci apod.).12

12

Zdroj – Pět kroků chronologického postupu ergonomického zkoumání a hodnocení v rámci pracovního
systému, VÚBP 2002
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9.
HLAVNÍ ZDRAVOTNÍ RIZIKA PŘI PRÁCI V ČR
Tato kapitola vám přináší celou řadu hodnotných informací pro případ, že
pracujete v prostředí, které by mohlo ohrožovat vaše zdraví. Působení zdraví
škodlivého prostředí může mít za následek pracovní úraz, ohrožení nemocí
z povolání, v horším případě může způsobit i nemoc z povolání. Takže jde
o téma navýsost aktuální.
Jak může vzniknout poškození zdraví při práci?
Zdraví člověka je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) definováno jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, tedy ne pouze jako nepřítomnost nemoci. Zdravotní stav každého z nás je ovlivňován kromě genetických
a osobních dispozic spolupůsobením vlivů zevního prostředí, pracovních a mimopracovních podmínek. V pracovním prostředí trávíme značnou část našeho
života. Faktory, které zde na člověka působí, jsou často odlišné od ostatních faktorů zevního, mimopracovního prostředí. Rozdílné mohou být svou kvalitou
(mnohé z pracovních faktorů se v běžném životním prostředí vůbec nevyskytují)
nebo kvantitou. Působení nadměrně intenzivního faktoru může vést k poškození
zdraví i při krátkodobé expozici, naopak při dlouhodobé nebo opakované expozici může mít nepříznivý vliv na zdravotní stav i působení málo intenzivních faktorů. Mohou tak vzniknout poškození zdraví z práce různého charakteru. Mezi
poškození zdraví z práce, která jsou uznávána naší legislativou, patří pracovní
úraz, ohrožení nemocí z povolání a nemoc z povolání.
Jaké byly počátky péče o zdraví pracujících?
V kapitole „Historický vývoj právní úpravy“ na straně 7 byly popsány právní předpisy tak, jak postupně byly zaváděny do právního řádu. V tomto odstavci,
který se také zabývá historií, se zaměříme na počátky péče o pracující.
S historickým vývojem pracovních činností člověka a používaných technologií se charakter poškození zdraví z práce měnil. Nejvíce sledovanou profesí
z hlediska rozvoje pracovních poškození bylo od středověku hornictví. Z doby
Václava II., konkrétně z r. 1300, se dochoval Horní zákoník, od r. 1527 platilo
nařízení k zaopatření horníků v případě nemoci nebo úrazu. Uchovaly se spisy
Paracelsa o nemocech horníků ze 16. století, J. Agricola Bauer popsal tzv. krušnohorskou nemoc u horníků v 17. století. Asi první dochovanou prací pojednávající o nemocech řemeslníků bylo dílo B. Ramazziniho z r. 1700. S rozvojem
průmyslové výroby v 18. a 19. století přibývá i lékařů, kteří se zabývali léčbou
a později i prevencí poškození zdraví z práce a stanovením zásad přizpůsobení
práce schopnostem a možnostem pracujících. Za Rakouska-Uherska vešel
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v r. 1887 v platnost zákon o úrazovém pojištění a o rok později i zákon
o nemocenském pojištění. Postupně se péče o pracující zlepšovala, od r. 1932
platil u nás zákon, který upravoval odškodnění osob, u nichž vznikla nemoc
z povolání. Po r. 1945 u nás byla zřízena síť ústavů pracovního lékařství, které
dohlížely na zdraví pracujících, a později přibyla i síť hygienických stanic, které
sledovaly pracovní podmínky na pracovištích. Tento stav se s drobnými úpravami zachoval dodnes.
Jaké poškození zdraví se označuje jako pracovní?
Faktorů, které mohou mít vliv na zdraví pracujících, je velké množství. Některé z nich se vyskytují pouze nebo především v pracovním prostředí, jiné se
vyskytují i v běžném prostředí mimo pracoviště, jsou tzv. „obecné“. Některé
mohou působit jednorázově; náhlým, silným a násilným působením vyvolají úraz
nebo prudkou otravu. Jiné svým déletrvajícím nepříznivým působením vyvolají
onemocnění. Pro praxi je důležité odlišit úrazy a nemoci vzniklé v důsledku výkonu práce od úrazů a nemocí vzniklých z obecných příčin. U pracovních úrazů
a nemocí z povolání se musí prokázat, že k poškození zdraví došlo při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. U nemoci z povolání kromě
tohoto kritéria přibývají ještě další zákonem stanovené podmínky.
Jaké jsou nejčastější příčiny pracovních úrazů?
Mezi časté příčiny pracovních úrazů patří havárie různých dopravních prostředků, poranění osoby pohybujícím se strojem nebo jeho částí, pády předmětů
nebo pracovníků, vtažení do nebezpečných míst stroje, zasažení pracovníka elektrickým proudem, chůze po špatně udržovaných komunikacích na pracovišti,
nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků, přetěžování pracujících při manipulaci s břemeny, úrazy při ošetřování velkých hospodářských zvířat a některé další. Je třeba připomenout, že často při vzniku pracovního úrazu
hraje významnou roli nedbalost zaměstnanců nebo podcenění nejrůznějších povinností, nebezpečí a též podcenění zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Jaké jsou nejčastější příčiny nemocí z povolání?
Příčiny nemocí z povolání se významně měnily v různých historických obdobích. Zatímco dříve bývaly časté nemoci vzniklé škodlivým působením nejrůznějších chemických látek, v současnosti tyto příčiny ustupují spíše do pozadí.
Významu naopak nabývají onemocnění z přetěžování svalových skupin ruky
a předloktí, onemocnění způsobená přenosem vibrací na horní končetiny, kožní
nemoci, infekční a parazitární nemoci, alergická onemocnění kůže nebo dýchacích cest. Stále setrvalý trend má výskyt nemocí plic z expozice prachu s obsahem oxidu křemičitého, i když s útlumem hornických oborů v posledních letech
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jsou spíše než nově vznikající nemoci pozorována onemocnění, která se vyskytují u osob s dlouhodobou expozicí tomuto faktoru v minulosti.
Jak se stanovuje míra rizika na pracovišti?
Pro sledování pracovních podmínek a možnosti jejich působení na zdraví
zaměstnanců na pracovišti je nutno identifikovat, které rizikové faktory s možným vlivem na zdraví člověka se na každém pracovním místě vyskytují. Podle
intenzity působení a míry reálného nebezpečí na zdraví zaměstnanců se pracoviště zařazují do 4 kategorií.13
Kategorie

Charakteristika

1

Práce nepředstavují riziko poškození zdraví

2

Poškození zdraví z práce nelze vyloučit, zvláště u citlivých osob.

3

Expozice rizikovým faktorům není spolehlivě snížena technickými
opatřeními. K ochraně osob je třeba používat osobní ochranné prostředky.

4

Práce s vysokým rizikem poškození zdraví, které nelze vyloučit ani
při používání dostupných pracovních ochranných prostředků.

Práce zařazené do kategorie 1 nepředstavují pro pracovníka podle současných znalostí pravděpodobně žádné riziko poškození zdraví z práce. Příkladem
takové práce může být práce v administrativě. Práce kategorie 2 jsou práce,
u kterých je možné očekávat nepříznivý vliv na zdraví zaměstnanců jen výjimečně, ale kde poškození zdraví vlivem pracovních podmínek nelze vyloučit.
K poškození zdraví může docházet především u zvýšeně citlivých osob. V pracovním prostředí nejsou překračovány hygienické limity pro vyskytující se škodliviny. Jsou to např. práce v běžných chemických laboratořích, činnost operátora
výrobní linky, práce v třísměnném režimu apod. Práce kategorie 3 představují
práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity škodlivin na pracovišti.
Expozice osob rizikovým faktorům pracovního prostředí není spolehlivě snížena
technickými opatřeními na úroveň stanovenou hygienickými limity. Pro zajištění
ochrany zdraví pracovníků je třeba využívat osobní ochranné pracovní prostředky. Příkladem může být práce v hlučném prostředí na pile, broušení kovových
výrobků nebo konstrukcí apod. Práce kategorie 4 jsou práce s vysokým rizikem
poškození zdraví, které nelze vyloučit ani při používání dostupných a použitel13

Vyhláška č. 432/2003 Sb. ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu
pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
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ných ochranných opatření. Příkladem může být práce při dezinfekci budov plynnými, vysoce toxickými chemickými přípravky.
Jako rizikové práce jsou označovány práce zařazené do kategorie 3 a 4.
Podle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví (OOVZ – krajské hygienické
stanice – KHS) může být za rizikovou práci vyhlášena za určitých okolností
i práce kategorie 2. Kritéria, která určují zařazení prací do kategorií, jsou uvedena v příloze vyhlášky č. 432/2003 Sb.
Kdo stanovuje míru rizika na pracovišti?
Povinnost identifikovat rizikové faktory v pracovním prostředí má každý
zaměstnavatel nezávisle na počtu zaměstnanců. Tuto povinnost má i ten, kdo
vykonává příslušnou práci sám nebo se svými rodinnými příslušníky. Zaměstnavatel je povinen určit, které faktory pracovního prostředí mohou ohrozit život
a zdraví pracujících, a podle platné legislativy navrhnout zařazení těchto faktorů
do kategorií. Pokud zaměstnavatel usoudí, že se na pracovišti vyskytují pouze
práce kategorie 1, není nutné tuto skutečnost OOVZ oznamovat. Práce kategorie
2 je zaměstnavatel povinen OOVZ oznámit. Pokud KHS tento návrh akceptuje,
nevydává žádné rozhodnutí, pouze tuto skutečnost vezme na vědomí. Když
OOVZ rozhodne, že práce zařazená do kategorie 2 je prací rizikovou, vydá o tom
rozhodnutí nebo práci zařadí do vyšší kategorie. Pokud zaměstnavatel navrhne
zařadit práci do kategorie 3 nebo 4, podá návrh OOVZ. Ten návrh posoudí
a vydá rozhodnutí o zařazení práce do příslušné kategorie. Součástí tohoto rozhodnutí je i stanovení frekvence a náplně preventivních lékařských prohlídek
zaměstnanců, případně dalších opatření, která je zaměstnavatel povinen respektovat a provádět. OOVZ provádí pravidelné kontroly pracovišť a v případě, že
kategorizace není provedena vůbec nebo že nejsou plněny povinnosti, které
z rozhodnutí OOVZ vyplývají, může být zaměstnavateli udělena vysoká finanční
pokuta.
Může vzniknout nemoc z povolání i mimo rizikové práce?
Ano, může. Všechny potenciální faktory pracovního prostředí není možné
zařadit do vyšších pracovních kategorií. Je tomu tak např. i proto, že některé
látky u někoho mohou způsobit zdravotní postižení, u jiné osoby takové postižení
nezpůsobí. Typickým příkladem jsou látky s alergizujícím účinkem. Alergická
reakce po kontaktu s některou látkou u jedné osoby vznikne, většina jiných zaměstnanců ale alergické obtíže nemá. Podobně i při expozici dalším faktorům
jsou některé osoby na jejich působení zvýšeně citlivé a nemoc u nich může
vzniknout daleko dříve než u většiny jiných osob. Pro uznání vzniku nemoci
z povolání není stanovená kategorie práce v pracovním zařazení pacienta rozhodující. Ověření pracovních podmínek pro posouzení souvislosti mezi vykonávanou prací a vznikem možného profesionálního poškození zdraví provádí OOVZ
v případě šetření vzniku nemoci z povolání vždy individuálně.
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10.
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Co dělat v případě, že moje práce a prostředí negativně ovlivňují mé
zdraví?
Faktorů, které mohou ovlivňovat zdraví, může být celá řada. Jsou to například mikroklimatické podmínky, ergonomické uspořádání pracoviště, pracovní
prostředí s rizikem chemické a biologické karcinogenity. Dále to mohou být vlivy související s výkonem práce, jako například práce ve vnuceném tempu
(v taktu) nebo práce ve vnucené poloze. Jejich důsledkem může být pracovní
úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.
Musíme si uvědomit, že zaměstnavatel má určité povinnosti dané mu právními předpisy. Za dodržování těchto povinností odpovídají vedoucí zaměstnanci
zaměstnavatele na všech stupních řízení. Pokud dojde k jejich porušování či nerespektování, zaměstnavatel zjevně porušuje předpisy.
Jestliže tato situace nastane, doporučujeme bez zbytečného prodlení oznamovat svému nadřízenému, odborové organizaci nebo zástupci zaměstnanců
nedostatky, které by při práci mohly ohrozit bezpečnost a zdraví, zejména však
bezprostřední a vážné ohrožení života. Ti by měli spolu se zaměstnavatelem navrhnout taková řešení, která sníží nebo úplně odstraní riziko. Jestliže tato situace
nastane, můžete se obrátit na příslušné kontrolní orgány. Těmi jsou oblastní inspektoráty práce a krajské hygienické stanice. Může ale také nastat situace, kdy
už máte konkrétní zdravotní problémy. Zde se obraťte na lékaře, který zajišťuje
ve vaší firmě závodní preventivní péči, případně přímo na vámi svobodně zvoleného lékaře. Pokud výsledkem jeho diagnózy bude podezření na nemoc z povolání, odešle vás na příslušné odborné pracoviště nemocí z povolání.
Sami za sebe si můžete chránit své zdraví osobními ochrannými pracovními prostředky. Musíte si uvědomit, že pokud vám zaměstnavatel takovéto prostředky přidělí a uloží vám je při výkonu práce používat, vaší povinnost je tento příkaz splnit. V opačném případě jde o porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci se všemi důsledky, které z toho plynou. Dále je důležité si uvědomit, že
zákon ukládá zaměstnancům také řadu povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, zejména povinnost dbát o svoji vlastní bezpečnost.
Co by měl zaměstnavatel činit za účelem předcházení poškození zdraví
z práce?
Základní povinnosti zaměstnavatele pro předcházení poškození zdraví
z práce jsou stanovené zvláštními právními předpisy. Jde zejména o zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „ZP“/,
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zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dále o zákon č. 20/1966 Sb., o péči
o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
V prvé řadě by měl zaměstnavatel pro své zaměstnance v rámci prevence
úrazů, nemocí z povolání a jiného poškození zdraví z práce zajistit závodní preventivní péči, na kterou se podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje
svobodná volba lékaře. Úkolem zařízení závodní preventivní péče je provádění
odborné poradenské činnosti v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální
pohody, pravidelná prohlídka pracovišť podniků, zjišťování vlivů práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávání preventivních lékařských
prohlídek zaměstnanců, spolupráce se zaměstnavatelem při zajišťování poskytnutí první pomoci zaměstnancům, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a podílení se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory
zdraví.
Zaměstnavatel je dále povinen podle platných ustanovení zákoníku práce zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika
možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, a vytvářet
bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou
organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Za tím účelem je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat
nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění musí vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.
Jak mohu sám sebe chránit před poškozením zdraví?
Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že veškeré povinnosti v oblasti
předcházení vzniku poškození zdraví z práce jsou pouze na zaměstnavateli, ve
skutečnosti i sám zaměstnanec má v uvedené oblasti řadu práv a povinností,
zejména daných ustanoveními § 106 ZP.
Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
na informace o rizikách své práce a na informace o opatřeních na ochranu před
jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelné.
Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to,
že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Toto odmítnutí není možné považovat za nesplnění povinnosti zaměstnance.
Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stano80
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vených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní
bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních
povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou
součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.
Níže uvádíme základní povinnosti zaměstnance
Zaměstnanec je povinen:


účastnit se školení, zajišťovaných zaměstnavatelem, zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně ověření svých znalostí,



podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy,



dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se
zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,



dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky
a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu,



nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat
pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích
a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.
Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří
pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo
se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto
nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů
obvykle spojeno,



oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména
hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření,
závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených
k jejich zamezení,



s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na
odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší
výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů,
81

Projekt „Posilování sociálního dialogu“



bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj
pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem,
a spolupracovat při objasňování jeho příčin,



podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Tyto povinnosti však bývají zpravidla konkretizovány ve vnitřních předpisech zaměstnavatele, s kterými musí být zaměstnanci prokazatelně seznámeni,
a to jednak před vznikem pracovního poměru a dále pak v rámci pravidelných
školení. Pro zaměstnance jsou i tyto ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práce stejně závazné jako zákon.
Významnou úlohu v oblasti prevence sehrávají zástupci zaměstnanců,
zejména pak odborové organizace. Tito zástupci jsou nejen prostředníkem mezi
zaměstnavatelem a samotnými zaměstnanci. Například alfou a omegou je vyhledávání rizik, kdy bez účasti zaměstnanců a jejich zástupců by proces vyhledávání
rizik nemohl být efektivní. A to především z důvodů, že právě zaměstnanci jsou
prvními indikátory možných rizik a nebezpečí vyplývajících z jejich práce či
pracoviště, na kterém pracují.
Zaměstnavatel nereaguje na podněty zaměstnanců v řešení otázek
BOZP
I přes nepochybně významnou úlohu zaměstnanců a jejich zástupců v řešení
otázek oblasti BOZP zakotvenou v ustanovení § 108 ZP dochází k případům, kdy
zaměstnavatelé odmítají naslouchat či respektovat názory svých zaměstnanců
a kdy na jednotlivé jejich podněty nereagují.
Když pomineme právní důsledky tohoto jednání, je vždy nutné říci, že takoví zaměstnavatelé si svých zaměstnanců zřejmě neváží a rovnice o spokojeném
zaměstnanci a spokojeném zaměstnavateli postrádá význam.
Zaměstnanci mají v takovýchto případech možnost obrátit se na své zástupce, zejména pak na odborovou organizaci či zástupce pro oblast BOZP, popř.
odborníky vyššího odborového orgánu. Zároveň mohou zaměstnanci využít bezplatného poradenství poskytovaného orgány státní správy, zejména pak oblastními inspektoráty práce a orgány ochrany veřejného zdraví. Je vždy nutné říci, že
jde o krajní řešení a že pro řešení jednotlivých otázek v oblasti BOZP je vhodné
využít všech možností pro jednání se zaměstnavatelem. Znovu zde musíme zopakovat úlohu odborové organizace, která má nejen právo zastupovat zaměstnance, ale má k této činnosti právní nástroje zakotvené v zákoníku práce, zejména
pak v ustanoveních § 108, 287, 320 až 322.
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11.
ZÁSADY PREVENCE VZNIKU A ROZVOJE
PROFESIONÁLNÍCH PORUCH ZDRAVÍ
Je možné nemocem z povolání předcházet?
Ochrana před poškozováním zdraví z práce je možná dvěma základními
způsoby. Jednak je nutné sledovat a kontrolovat podmínky, za kterých člověk na
pracovišti pracuje, tedy sledovat a kontrolovat výskyt a intenzitu rizikových faktorů, kterým jsou zaměstnanci v práci vystaveni. Je možné monitorovat jejich
působení z hlediska kvality (přítomnosti či nepřítomnosti faktorů) i kvantity (míry expozice, intenzity působení). Druhou oblastí předcházení poškození zdravotního stavu je sledování důsledků působení těchto faktorů na zdraví – tedy sledování a hodnocení vývoje zdravotního stavu zaměstnanců.
Jaké jsou používané možnosti technické prevence poškození zdraví?
Nejúčinnější prevencí poškození zdraví je prevence technologická – odstraňování rizikových faktorů z pracovního prostředí náhradou rizikových látek,
pracovních postupů a technologií postupy méně rizikovými nebo zcela bezpečnými. Dosavadní rozvoj vědy a techniky však zatím – bohužel – nedovoluje plné
nahrazení rizikových technologií postupy nerizikovými pro zdraví zaměstnanců,
i když také v této oblasti, především v posledních letech, došlo k významnému
pokroku. Patří sem např. řízení a kontrola rizikových technologií ze vzdálenějších míst, hermetizovaných a klimatizovaných velínů nebo řídicích center.
Významnou složkou prevence poškození zdraví při práci je legislativní činnost orgánů ochrany veřejného zdraví. V právních předpisech jsou zakazovány
nebo významně omezovány práce s nejnebezpečnějšími látkami (např. benzen,
azbest a další). U jiných látek jsou stanovovány nejvyšší přípustné koncentrace
(NPK) pro pracovní a životní prostředí a přípustné expoziční limity (PEL) pro
práce v prostředí chemických látek. Ty jsou určovány tak, aby podle úrovně současných poznatků buď neohrozily zdraví člověka vůbec, nebo pokud není možné
ohrožení zdraví zcela vyloučit, aby představovaly možnost vzniku onemocnění
jen pro velmi malou část nejcitlivějších jedinců. Takto stanovené koncentrace
jsou hygieniky kontrolovány a jejich překračování je postihováno.
Pokud není možné eliminovat škodlivinu z pracovního prostředí úplně, doporučuje se na pracovišti zavádění organizačních opatření. Těmi jsou například
bezpečnostní přestávky, kdy ve stanovených intervalech jsou zaváděny přestávky
v práci s vypnutím zdrojů hluku. Tyto přestávky slouží k regeneraci sluchového
aparátu. Patří sem i střídání zaměstnanců během směny na pracovištích s příto-
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mností rizikového faktoru a na jiných pracovištích, kde se tento faktor nevyskytuje.
Tzv. náhradní opatření se zavádí tehdy, pokud se předchozími opatřeními
nepodaří dostatečně snížit hladinu rizikového faktoru a omezit tak jeho působení
na zdraví. Nejjednodušším náhradním opatřením je používání osobních ochranných pracovních pomůcek, které zabrání nebo sníží působení rizikových faktorů
na úrovni citlivých míst v organismu (např. chrániče sluchu).
Jak se provádí zdravotnická prevence vzniku onemocnění z práce?
Zdravotnickou prevenci poškození zdraví z práce tvoří ucelený systém zdravotnických prohlídek v zařízení, které na základě smluvního vztahu poskytuje
pro zaměstnavatele závodní preventivní péči. Systém zdravotních prohlídek je
podrobněji popsán v samostatném bodě.
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12.
ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE
Co je závodní preventivní péče?
Závodní preventivní péče je součástí preventivní péče – ochrany zdraví zaměstnanců před možnými zdravotními následky z vykonávané práce, pracovního
prostředí a pracovních podmínek. Tuto péči je povinen pro své zaměstnance zajistit zaměstnavatel. Jejím úkolem je především zabránit poškození zdraví osob
působením rizikových faktorů v pracovním prostředí. Lékař závodní preventivní
péče musí zvážit, zda u zaměstnance při nástupu do nového zaměstnání nebo při
změně pracovního zařazení nejsou přítomny takové změny zdravotního stavu,
které by se pravděpodobně vlivem pracovních faktorů mohly zhoršovat a vést
ke vzniku nějakého onemocnění nebo k jeho zhoršení, pokud již existuje.
Kdo tuto péči poskytuje?
Základní závodní preventivní péči poskytuje obvykle lékař závodní preventivní péče nebo praktický lékař nebo jiný lékař splňující podmínky pro poskytování jednotlivých činností závodní preventivní péče s odpovídající kvalifikací.
Může ji poskytovat i některé z oddělení zdravotnického zařízení – polikliniky
nebo nemocnice. Protože součástí lékařských prohlídek mohou být i složitější
vyšetření, náročná na přístrojové vybavení, může k těmto vyšetřením lékař své
klienty odesílat na odborná oddělení zdravotnických zařízení nebo zařízení poskytujících specializovanou závodní preventivní péči.
Vyšší stupeň – specializovanou závodní preventivní péči – poskytují zdravotnická zařízení orientovaná na poskytování závodní preventivní péče (centra
pracovního lékařství), pracovně lékařská pracoviště jako součásti zdravotnických
zařízení poskytujících komplexní multidisciplinární služby ochrany zdraví při
práci a kliniky a oddělení pracovního lékařství nebo nemocí z povolání.
Musím se preventivní lékařské prohlídky zúčastnit?
Pokud máte zájem o určité zaměstnání, pak ano. Zaměstnavatel by vás bez
kladného vyjádření lékaře o vaší zdravotní způsobilosti k práci neměl k výkonu
práce připustit. Pokud se při kontrole zjistí, že zaměstnavatel tuto povinnost nedodržuje, hrozí mu ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) vysoká finanční pokuta.
Musím jít na prohlídku k lékaři, kterého určí zaměstnavatel?
Ano, závodní preventivní péče je vyjmuta ze svobodné volby lékaře. Je tomu tak proto, že lékař závodní preventivní péče, který provádí prohlídky zaměst85
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nanců pro nějaký podnik, musí znát pracoviště v tomto podniku z hlediska vyskytujících se pracovních rizik a musí vědět, jak tato rizika v jednotlivých pracovních zařazeních mohou ovlivnit vaše zdraví. Není možné, aby např. každý
praktický lékař znal pracovní podmínky ve všech závodech, podnicích, u všech
podnikatelů v celém, často rozsáhlém regionu, v němž působí.
Jaký je systém zdravotních prohlídek?
Před vstupem na pracoviště musí zaměstnanec absolvovat vstupní prohlídku, kterou se zjišťuje jeho zdravotní způsobilost k vykonávání určité pracovní
činnosti. Jejím cílem je upozornit zaměstnavatele před uzavřením pracovního
poměru na to, že u dotyčné osoby by mohlo dojít při výkonu konkrétní práce
k poškození zdraví. Zaměstnavatel má totiž povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práci, která by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
Periodické prohlídky se provádí v pravidelných intervalech při výkonu zaměstnání. Jejich smyslem je podchytit už v počátečních stadiích případné rozvíjející se poškození zdraví z práce. Dalším úkolem lékaře je zachytit osoby, u nichž
došlo z jiných než profesionálních příčin k poškození zdraví a vzhledem
k dalšímu rozvoji nebo pokračování nemoci pro ně není dosavadní pracovní zařazení vhodné. Příkladem jsou periodické prohlídky zaměstnanců pracujících
v noci.
Mimořádné prohlídky se provádí mimo lhůty pravidelných periodických
prohlídek tehdy, kdy lze předpokládat, že vlivem změněných pracovních podmínek nebo vlivem mimopracovní změny zdravotního stavu zaměstnance mohlo
dojít ke změně ve zdravotní způsobilosti zaměstnance k dané práci.
Součástí periodických nebo mimořádných prohlídek mohou být v některých
případech vyšetření tzv. biologických expozičních testů (BET). Jsou to metody,
které zjišťují, do jaké míry je v organismu přítomna nebo zda a do jaké míry
působí škodlivá látka z pracovního prostředí na organismus. Rozborem krve nebo
moči zaměstnanců se zjišťuje přítomnost škodlivé látky (např. přítomnost olova
v krvi) nebo látek vznikajících při jejím rozkladu (např. porfyriny v moči při
otravě olovem). Jiné testy sledují např. množství enzymů v krvi, které pomáhají
rozkládat cizorodou látku při jejím vniknutí do organismu (např. hladina cholinesterázy u pracujících v riziku organofosfátových látek na ochranu rostlin).
Výstupní prohlídka se provádí u zaměstnance, který končí práci u daného
zaměstnavatele nebo který končí práci rizikovou a přechází na jinou práci. Jejím
cílem je posoudit, zda v daném zaměstnání nedošlo k takovým změnám ve zdravotním stavu, které by mohly mít příčinu v ukončované práci. Jedná se současně
o ochranu zaměstnance, zjištění, zda při vykonávané práci neonemocněl,
i o ochranu zaměstnavatele.
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Následné prohlídky se provádí i opakovaně u zaměstnanců po ukončení jejich pracovní činnosti, pokud pracovali v takovém riziku, jehož účinky na zdravotní stav se mohou projevovat i za delší dobu po ukončení pracovní expozice.
Cílem těchto prohlídek je opět zjištění počátečních fází změn zdravotního stavu
v souvislosti s vykonávanou prací (pozdní vznik uhlokopské pneumokoniózy
/silikózy/ u horníků za dlouhou dobu po ukončení expozice).
Je náplň všech preventivních prohlídek stejná?
Jistě není. Základní náplní každé preventivní prohlídky je pohovor lékaře
s vyšetřovaným zaměstnancem zaměřený na výskyt onemocnění v rodině u nejbližších příbuzných, především takových onemocnění, ke kterým může být rodinná dispozice a která mohou znamenat omezení k některým pracovním činnostem. Důležité je seznámení lékaře s vlastním zdravotním stavem, onemocněními
prodělanými v minulosti, úrazy a operacemi, informacemi o pravidelném užívání
léků, kouření apod. Často k důkladnému seznámení s vaším zdravotním stavem
lékař závodní preventivní péče vyžaduje výpis ze zdravotnické dokumentace
ošetřujícího praktického lékaře. Obvykle následují dotazy na současné zdravotní
obtíže, které mohou být popřípadě cílené podle vykonávaných pracovních činností a pracovních rizik. Podrobná pracovní anamnéza je nezbytnou součástí
každé prohlídky. Další součástí prohlídky je fyzikální vyšetření celého zaměstnance, s důrazem především na vyšetření systémů, které mohou být v daném
pracovním zařazení zaměstnance ovlivněny pracovními faktory nebo pracovními
podmínkami. Další laboratorní nebo přístrojová vyšetření ordinuje lékař podle
pracovních rizik v příslušném pracovním zařazení zaměstnance. Mohou sem
patřit vyšetření krve, moči, rentgenové nebo ultrazvukové vyšetření, případně
další speciální laboratorní nebo zobrazovací vyšetřovací metody. Další skupinu
vyšetření může ordinovat lékař podle aktuálních zdravotních obtíží vyšetřované
osoby.
Kdo hradí lékaři provedenou prohlídku?
Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny periodické prohlídky zaměstnanců vykonávajících rizikové práce, osob, jejichž činnost může ohrozit
zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva, prohlídky osob, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost (hasiči, vojáci, …), pracujících ve školských
zařízeních a některých dalších. Ze zdravotního pojištění je rovněž hrazeno poskytování první pomoci v souvislosti se závodní preventivní péčí a případné další
prohlídky nebo vyšetření, které lékař naordinuje k objasnění případných zdravotních obtíží zaměstnance. Ostatní prohlídky, tj. především výstupní a periodické
prohlídky pracujících nevykonávajících rizikové práce, hradí zaměstnavatel,
vstupní prohlídku hradí fyzická osoba ucházející se o zaměstnání, pokud toto
není upraveno vnitřním předpisem nebo kolektivní smlouvou.
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Jak se dozvím výsledek preventivní prohlídky?
Výsledkem preventivní prohlídky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Ten ve svém závěru stanoví, zda je daná osoba zdravotně způsobilá
k výkonu práce v konkrétním pracovním zařazení zaměstnance v daném podniku.
Posudek musí vycházet ze zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby a brát
ohledy na pracovní podmínky, bezpečnostní a zdravotní rizika vykonávané práce
i na režim práce (směnnost, práce v noci apod.). Se závěrem posudku musí být
zaměstnanec prokazatelně seznámen a poučen o možnosti podat návrh na jeho
přezkoumání. Osvědčila se praxe předávání posudku o zdravotní způsobilosti
k práci přímo klientovi osobně na závěr provedené prohlídky. Pokud toto není
možné (např. pokud musíme čekat na výsledky provedených vyšetření), lékař
zašle posudek na domácí adresu klienta.
Jak mohu vyjádřit nesouhlas se závěrem posudku o zdravotní způsobilosti k práci?
Každý lékařský posudek musí být přezkoumatelný. Jeho součástí musí být
poučení, ke komu se v případě, že nesouhlasíte s jeho závěrem, můžete odvolat.
Odvolání se provádí do 15 dnů od doručení posudku k nadřízenému orgánu nebo
ke zřizovateli zdravotnického zařízení, které posudek vydalo. Adresuje se cestou
vydávajícího zdravotnického zařízení. Prakticky to tedy znamená, že můžete
podat písemné odvolání, ve kterém popíšete, se kterou částí lékařského posudku
nesouhlasíte, a uvedete důvod svého nesouhlasu.
V případě, že posudek vydal praktický lékař, adresujete odvolání vedoucímu
zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které lékařský posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického
zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu
nevyhoví, předloží jej k rozhodnutí odvolacímu orgánu, kterým je odbor zdravotnictví příslušného krajského úřadu.
V případě, že posudek vydalo zdravotnické zařízení (nestátní či státní, např.
oddělení pracovního lékařství nemocnice), adresujete odvolání řediteli (vedoucímu) zdravotnického zařízení (nemocnice), které posudek vydalo, cestou vydávajícího lékaře nebo oddělení, kliniky apod. Posuzující lékař je povinen písemně
uvést stanovisko, v němž popíše důvody, které jej vedly k vydání posudku,
a spolu s vaším odvoláním je poskytnout řediteli zdravotnického zařízení. Pokud
tento rozhodne ve váš prospěch, zruší lékařský posudek a vrátí jej vydávajícímu
lékaři k doplnění, přepracování apod. Pokud nerozhodne ve váš prospěch, je ředitel povinen zaslat vaše odvolání k posouzení zřizovateli zdravotnického zařízení
(krajskému úřadu nebo ministerstvu zdravotnictví). Jeho rozhodnutí je potom
konečné.
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Další možností, jak postupovat v případě nesouhlasu s lékařským posudkem,
je vyžádat si rozhodnutí soudu.
Kdo se o mě postará v případě patologických nálezů z vyšetření?
Pokud jsou při některém z vyšetření lékařem, který poskytuje závodní preventivní péči, nalezeny odchylky ve vašem zdravotním stavu, které mohou být
podmíněny vykonávanou prací, odešle vás tento lékař na zdravotnické pracoviště, které poskytuje specializovanou závodní preventivní péči. Toto pracoviště
potom došetří vaše obtíže a rozhodne, jestli je možné uznat ohrožení nemocí
z povolání nebo nemoc z povolání.
Pokud jsou vaše obtíže způsobeny tzv. obecným onemocněním, tj. nemocí,
která s prací nesouvisí nebo nemůže být uznána za nemoc z povolání, vyrozumí
lékař závodní preventivní péče vašeho registrujícího praktického lékaře.
Některá pracoviště vydávají nebo zasílají klientům i lékařskou zprávu z provedeného vyšetření, v níž jsou uvedeny výsledky vaší preventivní prohlídky, její
závěr a doporučení dalšího postupu. S touto zprávou se dostavíte ke svému praktickému lékaři, který zajistí další potřebná vyšetření nebo léčbu.
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13.
PRACOVNÍ ÚRAZ - JAK POSTUPOVAT
V případě, že se mi stane nebo jsem svědkem pracovního úrazů:
Zajistím první pomoc a lékařskou pomoc
Podle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost zajistit poskytnutí první
pomoci. Musí být tedy připraven k provedení jednoduchých účelných zásahů na
záchranu zdraví a života zaměstnance, který utrpěl úraz. S ohledem na druh činnosti a velikost pracoviště zákoník práce požaduje po zaměstnavateli, aby tuto
předlékařskou první pomoc zajišťovali vyškolení zaměstnanci, kteří organizují
poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné
služby, Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR a organizují evakuaci
zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti (přesněji v § 102 odst. 6 ZP).
Ohlášení úrazu zaměstnavateli
(všechny úrazy, včetně drobných úrazů, se zapíší do knihy úrazů, § 105
odst. 2 ZP)
Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj
pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin (§ 106 odst. 4
písm. h) ZP).
Ohlašování všech úrazů je nezbytné minimálně proto, že


i z malého „škrábnutí“ se může později rozvinout vážnější poškození zdraví
s pracovní neschopností, včetně nutnosti sepsání záznamu o úrazu, spojené
s licitováním, zda skutečně jde o pracovní úraz,



zaměstnavatel je vždy povinen stanovit nápravná a preventivní opatření,



je prvním krokem k odškodnění pracovního úrazu.

Sepsání záznamu o úrazu. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu obdrží
poškozený, případně jej při smrtelném pracovním úrazu obdrží rodinní
příslušníci (§ 105 odst. 3 písm. b) ZP)
Zaměstnavatel musí objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu
a vést v knize úrazů evidenci všech pracovních úrazů, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny. Při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance musí zaměstnavatel nej91
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později do pěti pracovních dnů po oznámení úrazu vyhotovit záznam o pracovním úrazu, vést o pracovním úrazu dokumentaci a ohlásit a zaslat záznam o úrazu
stanoveným orgánům a institucím (§ 105 ZP a nařízení vlády č. 494/2001 Sb.).
Zamezení opakování úrazového děje
Zaměstnavateli je zákonem uloženo provést objasnění příčin a okolností
vzniku pracovního úrazu a přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů
(§ 105 odst. 1 a odst. 5 ZP).
Objasňováním příčin a okolností vzniku pracovního úrazu, čili řádným vyšetřením, lze zjistit, proč k úrazu došlo. Nestačí pouze vyplnit záznam o úrazu. Je
na zaměstnavateli, aby učinil následující úkony:


ohledání místa pracovního úrazu, včetně pořízení příslušné dokumentace,



zjištění svědků úrazu a jejich výpovědí a provedení rozhovoru s postiženým
zaměstnancem, je-li to možné,



prověření zdroje či původce pracovního úrazu,



prověření příslušné dokumentace (o zdravotní způsobilosti, o kvalifikaci
a školeních apod.),



zjištění závažnosti a rozsahu újmy na zdraví,



zjištění vzniklých škod na pracovních zařízeních,



provedení rekonstrukce úrazového děje a zajištění znaleckých posudků, je-li
to potřebné,



prověření účinnosti stávajících opatření k předcházení pracovním úrazům,



zjištění, jak, kým a co bylo porušeno (jaký právní předpis, pokyn, návod
apod.),



zapsání do knihy úrazů, případně sepsání záznamu o úrazu.

Když zaměstnavatel neoprávněně trvá na tom, že úraz není úrazem
pracovním
Při opožděném hlášení vzniku úrazu je problém v dokazování, že úraz je
úrazem pracovním. Důkazní břemeno je plně na straně postiženého zaměstnance.
Proto jsou důležité výše uvedené kroky, jako jsou zápis do knihy úrazů a záznam
o úrazu. Svědecké výpovědi se také připouští jako důkazní prostředek, avšak ten
nemusí zaměstnavatel uznat a uplatní se až při soudním projednávání sporného
případu.
Soudnímu sporu zaměstnanců se zaměstnavatelem o uznání pracovního úrazu a jeho odškodnění se někdy nelze vyhnout, proto je dobré být členem odboro-

92

Bezpečnost práce – nedílná součást života

vé organizace, a tím pádem mít také možnost bezplatného zastupování před soudem odborovými právníky.
Co je pracovní úraz?
(příklady)


pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li
k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením
zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
(§ 380 odst. 1 ZP),



pracovním úrazem může být i akutní otrava způsobená chemickou látkou,



pracovním úrazem je též poškození zdraví způsobené jednorázovým přetížením organismu (způsobené např. mimořádným fyzickým nebo psychickým vypětím, jako je manipulace s nadměrným břemenem či vystavení pracovníka neúměrné námaze a stresu),



i úraz při školení zaměstnanců může být (za určitých podmínek) úrazem
pracovním (§ 274 odst. 2 ZP),



pracovním úrazem jsou i úrazy vzniklé při činnosti, která je předmětem pracovní cesty,



pracovním úrazem jsou i úrazy vzniklé při jiné činnosti vykonávané na příkaz zaměstnavatele a úrazy při činnosti konané pro zaměstnavatele z vlastní
iniciativy zaměstnance (podmíněně § 273 odst. 2 ZP).

O pracovní úraz naopak nejde, pokud tento úraz nemá souvislost s plněním pracovních úkolů, například stane-li se úraz na cestě do zaměstnání a zpět
a při stravování např. píchnutí vidličkou do oka.
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14.
OHROŽENÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ
Co je ohrožení nemocí z povolání?
Termínu ohrožení nemocí z povolání se používá pro takové změny zdravotního stavu, které vznikly působením nepříznivých podmínek práce nebo pracovního prostředí, ale ještě nedosahují takové závažnosti, aby nemoc splnila klinická
kritéria potřebná pro uznání nemoci z povolání. Pokud by byl zaměstnanec dále
vystaven působení rizikového faktoru v pracovním prostředí, pravděpodobně by
došlo ke zhoršení stavu a ke vzniku nemoci z povolání. Příkladem mohou být
opakovaně hraniční nebo jen lehce zvýšené výsledky laboratorních či pomocných
vyšetření potvrzující změny zdravotního stavu nebo opakované překročení limitu
biologických expozičních testů. Ohrožení nemocí z povolání je tedy preventivním nástrojem, který má zabránit vzniku nemoci z povolání. Umožní vyřadit
ohroženého zaměstnance z vlivu nepříznivých faktorů pracovního prostředí
a převést ho na jinou práci bez toho, aby se toto vyřazení nepříznivě projevilo na
jeho výdělku. Současně je podnětem pro orgán ochrany veřejného zdraví ke zvýšení hygienického dozoru na pracovišti i upozorněním pro zaměstnavatele, aby
odstranil nebo alespoň snížil míru působící škodliviny.
Je tento stav trvalý?
Ohrožení nemocí z povolání se přiznává jen na takovou dobu, po kterou
uvedené změny zdravotního stavu trvají. Po tuto dobu je zaměstnanec kontrolován pracovním lékařem. Pokud lékař shledá, že nebezpečí vzniku nemoci z povolání pominulo, tedy např. došlo k trvalejší normalizaci biochemických hodnot,
ohrožení nemocí z povolání se ukončí a zaměstnanec se může vrátit do svého
původního pracovního zařazení.
Na co mám právo při ohrožení nemocí z povolání?
Pro ohrožení nemocí z povolání je zaměstnanec vyřazen z působení vyvolávající škodliviny a převeden na jinou práci u téhož zaměstnavatele, aby bylo vyloučeno další působení škodlivých vlivů a zhoršování zdravotního stavu zaměstnance. Nové pracovní zařazení zaměstnance může vyžadovat nižší kvalifikaci,
být méně náročné, a tím i méně honorované. Protože by zaměstnanci nezaviněně
vznikla finanční ztráta, doplácí mu po dobu trvání ohrožení nemocí z povolání
zaměstnavatel finanční rozdíl do výše průměrného výdělku před převedením na
jinou práci. Tento doplatek však není náhradou za ztrátu na výdělku (viz dále)
a jeho výše se v průběhu let nevalorizuje.
Po ukončení ohrožení nemocí z povolání je zaměstnavatel povinen zařadit
zaměstnance zpět na původně vykonávanou práci.
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15.
NEMOC Z POVOLÁNÍ
Co je nemoc z povolání?
Nemocí z povolání se rozumí nemoc vznikající nepříznivým působením
chemických, fyzikálních, biologických faktorů nebo jiných škodlivých faktorů
souvisejících s prací, pokud je uvedena v seznamu nemocí z povolání a pokud
vznikla za podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká, a dosáhla klinického
stupně závažnosti, který je jako nemoc z povolání uznáván. To znamená, že ne
každé onemocnění, které vzniká působením vlivů pracovního prostředí nebo na
jehož vzniku se podílí vliv pracovních podmínek, je nemocí z povolání. Protože
tento termín má kromě medicínského obsahu také obsah právní, je pro uznání
nemoci z povolání nutné splnění několika podmínek daných zákonnými normami. Jinak řečeno, onemocnění musí splňovat stanovená lékařská i právní kritéria.
Aby bylo možné onemocnění označit za nemoc z povolání, musí být tato nemoc
uvedena v seznamu nemocí z povolání, který je přílohou k nařízení vlády
č. 290/1995 Sb. Toto nařízení uvádí i další podmínky, které je nutné splnit –
např. některé nemoci se mohou uznat teprve tehdy, pokud dosáhly určitého stupně závažnosti. Další podmínkou je potvrzení souvislosti vzniku onemocnění
s vykonávanou prací, jejím charakterem a závažností působících rizikových faktorů, při nichž takové onemocnění podle současných poznatků může vzniknout.
Pokud tedy nějaká nemoc není uvedena v tomto seznamu nebo pokud vznikla za
jiných podmínek, než které nařízení vlády uvádí, nemůže být za nemoc z povolání uznána.
Za jakou dobu může vzniknout nemoc z povolání?
Není možné přesně ohraničit období, po které je třeba vykonávat nějakou
práci nebo pracovat v nějakém prostředí, aby mohla nemoc z povolání vzniknout.
Některé nemoci mohou vzniknout po jednorázové expozici škodlivině, např.
akutní otrava chlorem v případě, že dojde k havárii technologického zařízení.
Zde je mechanismus vzniku nemoci z povolání podobný jako u pracovního úrazu. Jindy je ke vzniku nemoci potřebné opakované působení škodlivého faktoru
trvající dny, týdny nebo měsíce. Příkladem takové nemoci mohou být chronické
otravy olovem nebo onemocnění pohybového aparátu ruky z přetěžování nebo
z působení vibrací. V dalších případech je ke vzniku nemoci z povolání potřebná
několikaletá expozice rizikovému faktoru. Zde může být příkladem vznik silikózy – uhlokopské pneumokoniózy u slévačů a horníků kamenouhelných dolů při
expozici prachu s obsahem oxidu křemičitého nebo vznik nedoslýchavosti při
expozici nadměrnému hluku. Jsou i nemoci, u kterých může doba do vzniku jejich projevů trvat několik desítek let – např. vznik nádorového onemocnění
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z expozice azbestu nebo ionizujícímu záření. Významnou roli v době vzniku
nemoci může hrát i individuální citlivost a vnímavost člověka k působící škodlivině.
Kdo uznává nemoc z povolání?
Nemoc z povolání mohou posuzovat a lékařský posudek o jejím uznání (neuznání) vydávat pouze místně příslušná střediska nemocí z povolání. Jejich seznam je uveden ve vyhlášce č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto
nemoci uznávají, v platném znění. Střediska jsou místně příslušná u pracujících
osob podle místa jejich pracoviště (tedy ne např. podle sídla ústředí podniku, ale
podle místa, kde se nachází pracoviště posuzovaného). U nepracujících osob
(nezaměstnaných, důchodců) jsou místně příslušná střediska určena podle místa
jejich trvalého bydliště. Pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance vojenské
správy je místně příslušným střediskem vojenské středisko nemocí z povolání,
které se nachází v Ústřední vojenské nemocnici Praha.
Které nemoci mohou být uznány jako nemoc z povolání?
Jak už bylo napsáno výše, mohou to být pouze nemoci uvedené v seznamu
nemocí z povolání, který je přílohou k nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Tento seznam je členěn do kapitol podle charakteru působící škodliviny nebo orgánů,
které mohou být poškozeny. Kapitola I uvádí 55 položek nemocí z povolání způsobených chemickými látkami. K častějším patří např. nemoci z olova, chromu,
oxidu uhelnatého, halogenovaných uhlovodíků nebo homologů benzenu. Kapitola II uvádí nemoci způsobené fyzikálními činiteli (např. poruchu sluchu způsobenou hlukem, nemoci cév rukou z vibrací, nemoci periferních nervů končetin
z přetěžování apod.). Kapitola III obsahuje nemoci z povolání dýchacích cest,
plic, pohrudnice a pobřišnice (např. pneumokonióza uhlokopů, azbestóza, rakovina plic z radioaktivních látek, astma). Kapitola IV se týká kožních onemocnění,
kapitola V infekčních a parazitárních nemocí a kapitola VI obsahuje nemoci
ostatní (např. uzlíky na hlasivkách).
Jaký je výskyt nemocí z povolání v ČR?
V průběhu dlouhodobého sledování se do počátku 90. let 20. století v ČR
počet nově hlášených nemocí pohyboval ročně kolem 5 000. Zejména v posledním desetiletí má celostátní vývoj trvale sestupnou tendenci (následující graf).
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Podle názoru většiny odborníků tento trend nezachycuje reálnou situaci. Podílí se na něm řada okolností, např. špatně fungující závodní preventivní péče,
malé zkušenosti praktických lékařů s posuzováním zdravotního stavu osob při
rizikových pracích, obavy zaměstnanců ze ztráty zaměstnání pro nemoc z povolání, unikání řady pracovišť hygienickému dozoru apod. Od r. 1997 do počátku
r, 2007 bylo uznáno celkem 41 287 profesionálních onemocnění, z toho 40 503
nemocí z povolání a 754 ohrožení nemocí z povolání. Z toho 68 % nemocí bylo
hlášeno u mužů, 32 % onemocnění u žen.
Ve kterých odvětvích se nemoci z povolání vyskytují nejčastěji?
Podle odvětvové klasifikace ekonomických činností jsou nejčastěji nemoci
z povolání hlášeny u pracujících v hutnictví a v kovovýrobě, následují zdravotnictví, oblast sociální péče, veterinární činnosti, další v pořadí jsou těžba uhlí,
rašeliny a lignitu, zemědělství a lesnictví, výroba nekovových minerálních výrobků, potravinářství, výroba dopravních prostředků a zařízení, výroba a opravy
strojů a zařízení a stavebnictví.
Jaké jsou nejčastější nemoci z povolání?
Za nemoc z povolání bývají nejčastěji uznávány nemoci kloubů, šlach a nervů končetin způsobené jejich dlouhodobým, jednostranným a nadměrným přetěžováním nebo otřesy přenášenými na ruce z vibrujících nástrojů a zařízení. Častá
jsou kožní onemocnění z podráždění nebo alergická onemocnění (ekzémy),
z profesionálních kožních infekcí je častý svrab nebo trichofycie (kožní plísně).
Další místo v pořadí zaujímají nemoci dýchacích cest a plic, např. zaprášení plic
prachem s obsahem křemene (silikóza), smíšeným prachem (uhlokopská pneu99
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mokonióza) nebo prachem azbestu. Také průduškové astma nebo alergická rýma
jsou častými nemocemi z povolání. Vyskytuje se i profesionální nedoslýchavost
způsobená hlukem na pracovišti.
Co dělat, když se domnívám, že mám nemoc z povolání?
a)

Navštivte svého praktického lékaře nebo lékaře závodní preventivní péče
a sdělte mu své zdravotní obtíže a domněnku, že vaše obtíže mohly vzniknout působením škodlivin pracovního prostředí.

b)

Váš lékař nebo lékař závodní preventivní péče provede nebo zařídí potřebná
vyšetření u odborných lékařů, aby se prokázalo, jakou nemocí (a případně
v jaké tíži) trpíte.

c)

Praktický nebo odborný lékař posoudí nálezy provedených vyšetření
a s doporučením a výsledky provedených vyšetření vás odešle na spádové
středisko nemocí z povolání.

d)

Středisko nemocí z povolání vás vyšetří, vyžádá si a podrobně prostuduje
další potřebnou zdravotnickou dokumentaci od praktického nebo odborných
lékařů, případně doporučí provedení dalších potřebných vyšetření.

e)

Na základě dostupných poznatků středisko ověří diagnózu onemocnění, jeho
závažnost a porovná je s požadavky uvedenými v seznamu nemocí z povolání, případně dalších předpisech.

f)

Pokud odpovídá diagnóza nemoci požadavkům seznamu nemocí z povolání
a nemoc splňuje klinická kritéria uvedená v příslušných předpisech, požádá
středisko nemocí z povolání příslušnou krajskou hygienickou stanici (nebo
v případě onemocnění z ionizujícího záření Státní úřad pro jadernou bezpečnost) o ověření podmínek práce, za kterých onemocnění vzniklo.

g)

Ověření podmínek vzniku onemocnění provedou pracovníci KHS na pracovišti, na kterém nemoc z povolání vznikla, za účasti zástupce zaměstnavatele. Je výhodné, pokud se ověřování podmínek práce může účastnit i sám posuzovaný zaměstnanec.

h)

Pokud je to potřebné, provádí se na pracovišti i podrobné měření škodlivin,
které k nemoci mohly vést – např. koncentrace chemických látek v pracovním prostředí, měření svalových sil, které musí zaměstnanec při práci
vynakládat, apod. V případě získané infekce se provádí epidemiologické šetření s cílem zjistit možný zdroj a cestu přenosu nákazy.

i)

Z tohoto šetření podmínek na pracovišti vznikne protokol, k němuž mají
možnost všechny zúčastněné strany vyjádřit své připomínky.

j)

Po doručení výsledku hygienického šetření středisko nemocí z povolání
ověří, zda jsou splněny všechny podmínky potřebné k uznání nemoci z po100
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volání, a vypracuje písemný lékařský posudek o uznání (případně neuznání)
nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.
k)

Posudek o uznání nemoci z povolání zašle zaměstnanci, zaměstnavateli,
lékaři závodní péče, praktickému lékaři zaměstnance, zdravotní pojišťovně
zaměstnance, krajské hygienické stanici a Centrálnímu registru nemocí
z povolání. Posudek o neuznání nemoci z povolání zašle pouze zaměstnanci.

l)

S nároky na náhradu škody se zaměstnanec musí obrátit na zaměstnavatele,
u něhož nemoc vznikla.

Jak postupovat, když nesouhlasím se závěrem lékařského posudku
o neuznání nemoci z povolání?
Součástí každého lékařského posudku, tedy i posudku o uznání (neuznání)
nemoci z povolání, musí podle zákona o zdravotnické dokumentaci být poučení
o možnosti podat návrh na jeho přezkoumání. Přímo v posudku je tedy uvedeno,
že do 15 dnů ode dne doručení mohou zúčastněné strany (zaměstnanec i zaměstnavatel) podat návrh na jeho přezkoumání (odvolat se) k řediteli zdravotnického
zařízení, které posudek vydalo, obvykle cestou vydávajícího střediska nemocí
z povolání. V případě, kdy ředitel zdravotnického zařízení zjistí nedostatky
v provedeném postupu hlásicího střediska, návrhu vyhoví a posudek zruší. Pokud
návrhu na přezkoumání nevyhoví, postoupí posudek i veškerou zdravotnickou
dokumentaci nadřízenému orgánu, kterým je zřizovatel zdravotnického zařízení
(krajský úřad nebo ministerstvo zdravotnictví). Tento orgán posudek přezkoumá
a svým rozhodnutím jej potvrdí nebo zruší. V případě zrušení je vrácen celý případ zpět středisku nemocí z povolání k doplnění nebo novému projednání. Rozhodnutí tohoto odvolacího orgánu je konečné.
Má rozhodnutí o nemoci z povolání trvalou platnost?
Nemoc z povolání je z lékařského hlediska stejná jako jakákoli jiná nemoc,
která vznikla z neprofesionálních příčin. V závislosti na povaze onemocnění
a míře postižení orgánů se může léčit a buď zlepšit, nebo úplně vyléčit (např.
akutní otrava olovem, kožní onemocnění, infekční onemocnění). Některé nemoci
mohou přetrvávat ve stabilní nezhoršující se podobě (např. nedoslýchavost
z působení hluku). Jsou ovšem i nemoci, které se mohou zhoršovat, některé
z nich i tehdy, když již nepůsobí vyvolávající příčina (např. pneumokonióza uhlokopů, azbestóza).
Prognóza velké části onemocnění závisí do značné míry na odstranění vyvolávajících příčin ze života nemocného. Pokud se nemocný vyvaruje kontaktu
s vyvolávající škodlivinou, většinou nastává zlepšení nebo vyhojení nemoci.
Podobně jako lékařská stránka onemocnění se může měnit i pohled právní.
Při vyléčení nemoci může být novým lékařským posudkem stanoveno, že nemoc
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z povolání již netrvá. I pak ale často přetrvávají omezení ve zdravotní způsobilosti k práci zaměstnance tak, aby se zabránilo návratu klinických známek nemoci.
Jak bude sledován zdravotní stav, když trpím nemocí z povolání?
Po uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání budete
v pravidelných intervalech zváni na kontrolní vyšetření do střediska nemocí
z povolání. Kontroly zdravotního stavu v rámci tzv. dispenzární péče slouží ke
sledování vývoje onemocnění, a pokud je to možné, mají zabránit jejímu zhoršování. Je ve vašem zájmu na tyto kontroly přijít, vyšetření může včas zjistit případné změny zdravotního stavu, které lze léčebně ovlivnit. Kromě toho vyšetření
zdravotního stavu je často podrobnější než u praktického lékaře a často se týká
i vašich případných dalších obtíží, které bezprostředně s nemocí z povolání nemusí souviset. Lhůty, ve kterých vás hlásicí středisko na kontrolní vyšetření pozve, závisí na charakteru a tíži vašeho onemocnění.
Jaká bude další pracovní schopnost nemocných?
V závislosti na vašem onemocnění může být, a ve většině případů bývá,
zdravotní způsobilost k práci, kterou jste vykonávali před vznikem nemoci
z povolání, omezena. Omezení zdravotní způsobilosti k práci stanoví lékař, který
pro vašeho zaměstnavatele vykonává závodní preventivní péči. Omezení se většinou týká zákazu práce v takovém prostředí nebo v takových podmínkách, které
vedly ke vzniku nemoci z povolání. Cílem je omezit další expozici škodlivině
a zabránit tak dalšímu zhoršování onemocnění. Některá pracovní omezení mohou
být dočasná, především při ohrožení nemocí z povolání. Při uznání nemoci
z povolání jsou většinou trvalá.
Kde nalezneme podrobnější informace?
Některé další informace můžete najít buď na internetových stránkách Společnosti nemocí z povolání, nebo na některých dalších stránkách zabývajících se
pracovními úrazy, nemocemi z povolání nebo problematikou BOZP. Rovněž jsou
některé zdroje poskytující právní poradenství v této oblasti dostupné na internetu.
Nejvíce a nejpodrobnější informace naleznete v odborné literatuře. Další informace vám může poskytnout váš registrující praktický lékař, lékař, který pro vašeho zaměstnavatele vykonává závodní preventivní péči, nebo přímo lékaři hlásicích středisek nemocí z povolání ve vašem regionu.
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16.
ODŠKODŇOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH
PORUCH ZDRAVÍ
Rozdíl mezi obecnou odpovědností zaměstnavatele a odpovědností za
škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání
Ustanovení § 265 zákoníku práce řeší odpovědnost zaměstnavatele za škodu
způsobenou zaměstnanci v obecné rovině, tj. v těch případech, na které nedopadá
odpovědnost podle dalších ustanovení ZP o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci, zejména podle § 365 a násl. ZP pojednávajících
o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech
z povolání.
Podmínkou zde ovšem současně je, že nejde o škodní událost, na kterou se
vztahuje některá z dalších úprav odpovědnosti zaměstnavatele. To znamená, že
tohoto ustanovení se může zaměstnanec dovolat jen tehdy, když se žádná
z dalších úprav odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci
na škodní událost nevztahuje a zaměstnanec zaměstnavateli přesto prokáže, že
mu škoda vznikla a že vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. V praxi se podle tohoto ustanovení posuzují všechny škody na zdraví,
které nejsou pracovním úrazem ani nemocí z povolání. Jsou to různé ekzémy,
případy poleptání kyselinou apod.
Je možné, aby se zaměstnavatel v některých případech zprostil své odpovědnosti za škodu z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání?
Ano. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci z titulu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání je tzv. odpovědností objektivní (na
rozdíl např. od právní úpravy odpovědnosti v občanském zákoníku). Při ní stačí
zaměstnanci prokázat pouze škodní událost, vznik škody (její výši) a přímou
příčinnou souvislost mezi nimi. Z toho vyplývá, že zaměstnavatel odpovídá prakticky vždy, i když mu nelze prokázat nějaké zavinění nebo zanedbání např.
v oblasti BOZP.
Proto je v ustanovení § 367 ZP zmírněna objektivní odpovědnost zaměstnavatele tím, že v určitých výslovně vyjmenovaných případech (porušení předpisů
zaměstnancem, opilost, …) se může zprostit své odpovědnosti zcela nebo zčásti.
Pokud se např. zaměstnavatel zprostí své odpovědnosti zčásti, určí se část škody,
kterou tedy nese tzv. ze svého. Zpravidla se vyvinění zaměstnavatele určuje procentem (např. 20 %) a tato částka se posléze sráží z každé náhrady škody, na
kterou vznikne zaměstnanci v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání právo.
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Není možné, aby zaměstnavatel krátil náhradu za ztrátu na výdělku po dobu
pracovní neschopnosti a bolestné vyplatil v plné výši – jakmile se jednou zaměstnavatel částečně vyviní, pak to platí pro všechny náhrady. V případě, kdy se
zaměstnavatel vyviní z důvodu lehkomyslného jednání zaměstnance, musí vždy
uhradit zaměstnanci alespoň jednu třetinu vzniklé škody.
Jak prokázat, že zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo
ostatní předpisy k zajištění BOZP, ačkoli s nimi byl seznámen?
V tomto případě nestačí pouze zjištění, že zaměstnanec porušil bezpečnostní
předpis nebo pokyn, ale musí se především prokázat, o který konkrétní předpis se
jedná a do jaké míry a kdy s ním byl zaměstnanec seznámen. V takovém případě
zdaleka nestačí popis pracovní náplně, kde bývá uvedeno, že zaměstnanec dbá
všech předpisů BOZP. Musí být prokázáno, kdy s nimi byl zaměstnanec řádně
seznámen, tedy kdy se školení konalo a jestli se zaměstnanec školení skutečně
účastnil, kdo zaměstnance školil a jestli skutečně byl daný předpis proškolen. Pro
míru zavinění je také důležité, jak si zaměstnavatel plnil povinnost soustavné
kontroly znalosti bezpečnostních předpisů, včetně jejich dodržování.
V té souvislosti se ale musí prokázat i zaměstnancovo zavinění, tedy že zaviněným jednáním porušil předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zavinění z tohoto pohledu předpokládá vědomou nedbalost
zaměstnance, což jsou případy, kdy zaměstnanec sice ví, že porušuje určitý předpis (pracuje u stroje, který nemá ochranný kryt apod.), ale předpokládá, že jeho
činnost zůstane bez následků.
Definuje zákoník práce pojem „opilost zaměstnance“?
Pojem opilosti není v ZP definován a nelze jej ani vykládat jako opilství
v trestním právu. Tam se vyskytuje jako pojmenování trestného činu, jehož se
dopouští ten, kdo poté, co požil alkoholické nápoje, vykonával zaměstnání nebo
činnost, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou
škodu na majetku. Stav opilosti podle ZP nemusí být dán již pouhým požitím
alkoholického nápoje, nýbrž k jeho požití musí dojít v takové míře, že způsobí
snížení duševních funkcí a celkové pohotovosti zaměstnance. Nakonec i každá
osoba reaguje na požití alkoholu různě. Např. již při hladině 1–1,5 ‰ alkoholu
v krvi, tj. při tzv. mírném stupni opilosti, mohou osoby, které nejsou zvyklé alkoholu, působit dojmem velmi opilých, a naopak u jiných se tento stupeň navenek
nijak neprojeví. Zřetelné příznaky opilosti jsou patrné ve většině případů až při
tzv. středním stupni opilosti, kdy hladina alkoholu v krvi činí 1,5–2 ‰.
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Jak si lze vyložit zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele v návaznosti
na lehkomyslné jednání zaměstnance?
Pojem lehkomyslné jednání lze jen obtížně definovat. Podle judikatury je to
takové jednání, kdy si vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci na pracovišti počíná zaměstnanec způsobem, při němž vědomě podstupuje riziko hrozícího
poškození na zdraví a způsob je v rozporu s obvyklým způsobem chování, tj. kdy
zaměstnanec postupuje odlišně od ostatních zaměstnanců. V podstatě jde o nedbalost vědomou, určitým způsobem kvalifikovanou. Zaměstnanec věděl, že si
může způsobit škodu na zdraví způsobem postupu u ostatních zaměstnanců neobvyklým, ale lehkomyslně spoléhal na to, že k poškození na zdraví nedojde.
Naproti tomu o běžnou neopatrnost, která se za lehkomyslné jednání nepovažuje, jde, když zaměstnanec postupuje běžným způsobem, obvyklým při výkonu konkrétní práce, jeho pozornost je soustředěna na práci, ale přitom se nevědomky dopustil chyby, která se může stát každému zaměstnanci.
Jaké odškodnění může zaměstnanec uplatnit v souvislosti s pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání
Odškodnění, která může postižený zaměstnanec v případě pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání uplatnit vůči odpovědnému zaměstnavateli v rozsahu,
v jakém tento za škodu odpovídá, jsou taxativně vyjmenována v ustanovení
§ 369 ZP. Jedná se o náhradu za


ztrátu na výdělku,



bolest a ztížení společenského uplatnění,



účelně vynaložené náklady spojené s léčením,



věcnou škodu.

Jaká odškodnění se mohou uplatnit v případě, kdy zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemře
Odškodnění, která lze v takovém případě uplatnit vůči odpovědnému zaměstnavateli, jsou taxativně vyjmenována v ustanovení § 375 ZP. Jedná se
o náhradu


účelně vynaložených nákladů spojených s léčením,



jednorázového odškodnění pozůstalých,



přiměřených nákladů spojených s pohřbem,



nákladů na výživu pozůstalých,



věcné škody.
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Jak je dlouhá a odkdy běží lhůta k uplatnění jednotlivých práv na náhradu škod? Od vzniku pracovního úrazu nebo od uznání nemoci z povolání?
Podle ustanovení § 331 ZP se promlčecí doba řídí § 103, § 106 a § 107 občanského zákoníku – to znamená, že promlčecí doba je podle § 106 odst. 1 občanského zákoníku dvouletá a běží ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě
a o tom, kdo za ni odpovídá. Proto nelze v žádném případě stanovit den pracovního úrazu nebo uznání nemoci z povolání jako den vzniku škody nebo počátek
běhu promlčecí doby. Podmínky pro vznik jednotlivých náhrad běží v určitém
čase; v okamžiku, když „dospějí“, vznikne právo a od toho okamžiku se počítá
promlčecí doba. Např. u náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti běží promlčecí lhůta zásadně až od skončení pracovní neschopnosti,
kdy se dá stanovit délka pracovní neschopnosti a i výše náhrady za ztrátu na výdělku.
Výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopností činí rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání a plnou výší dávek nemocenského. Tato náhrada není ničím
limitována.
Vzorec pro výpočet této náhrady je následující: NŠ = PV – DN, přičemž NŠ
se rozumí náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, PV průměrný výdělek a DN dávky nemocenského za celou dobu trvání pracovní neschopnosti. Takto vypočtená náhrada však podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, podléhá dani z příjmu. Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se však neodvádí (§ 3 zákona č. 592/1992 Sb. a § 5 zákona č. 589/1992
Sb.).
Stanovení průměrného výdělku pro výpočet náhrad za ztrátu na výdělku
Pro správné zjištění průměrného výdělku je rozhodující správně stanovit
okamžik vzniku škody, tedy kdy například vznikla pracovní neschopnost (pro
náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti), nebo okamžik
převedení na jinou práci či přiznání plného nebo částečného invalidního důchodu
(pro vznik náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti).
Průměrný výdělek se stanoví zpravidla z předchozího kalendářního čtvrtletí
před vznikem škody (viz § 354 ZP). V případě, že je však pro zaměstnance výhodnější průměrný výdělek z předchozího kalendářního roku, použije se tento
výdělek. Zásady pro výpočet průměrného výdělku jsou stanoveny v § 351 a násl.
ZP.
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Výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
Předem je třeba zdůraznit, že ustanovení § 371 ZP v sobě zahrnuje prakticky
tři základní rovnice výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku, a to:
1)

kdy se od průměrného výdělku odečítá výdělek po vzniku škody,

2)

kdy se od průměrného výdělku odečítá invalidní důchod,

3)

kdy se od průměrného výdělku odečítá částečný invalidní důchod spolu
s výdělkem po vzniku škody.

Základní vzorce výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku vyplývající z nyní
platného ustanovení § 371 ZP můžeme zapsat takto:
1)

NŠ = PV – V nebo

2)

NŠ = PV – ID nebo

3)

NŠ = PV – (ČID + V),
kde
NŠ se rozumí náhrada škody, tedy náhrada za ztrátu na výdělku,

PV – průměrný výdělek zaměstnance před vznikem škody upravený ve
smyslu valorizačních předpisů,
ID – invalidní důchod momentálně vyplácený, snížený však o částku
220 Kč,
ČID – částečný invalidní důchod, též však momentálně snížený o částku
220 Kč,
V – výdělek zaměstnance po vzniku škody.
V řadě případů, u tzv. starých úrazů, tj. úrazů z doby před novelou starého
zákoníku práce č. 65/1965 Sb., provedenou zákonem č. 74/1994 Sb., je třeba při
výpočtu vycházet ze vzorce pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku podle
právní úpravy obsažené v § 195 zákoníku práce platného v období let 1989
– 1994. Tehdy platily následující rovnice výpočtu:
1)

NŠ = RPV – V nebo

2)

NŠ = RPV – ID nebo

3)

NŠ = RPV – (ČID + V),
kde NŠ se rozumí náhrada škody, tedy náhrada za ztrátu na výdělku,

RPV – redukovaný průměrný výdělek zaměstnance před vznikem škody (do
3 000 Kč se počítá plná výše a nad tuto částku pouze 75 %) a upravený ve smyslu valorizačních předpisů,
ID – invalidní důchod v původní výši,
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ČID – částečný invalidní důchod v původní výši,
V – výdělek zaměstnance po vzniku škody.
Toto omezení neplatilo, pouze pokud byla škoda způsobena úmyslně nebo
výhradně porušením právních nebo ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, pokud je neporušil postižený zaměstnanec. Z důvodů
hodných zvláštního zřetele mohl soud rozhodnout, že toto omezení neplatí též
tehdy, byla-li škoda způsobena hrubou nedbalostí, které se nedopustil postižený
zaměstnanec. V těchto případech se však musí vypočtená náhrada za ztrátu na
výdělku zvýšit o 20 % a následně zdanit v souladu s ustanovením čl. V zákona
č. 160/1993 Sb.
V čem spočívá podstata náhrady za bolest a ztížení společenského
uplatnění?
Právní úprava práva na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění
ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je v ZP jen rámcová.
Ustanovení § 372 ZP pouze konstatuje, že náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění, které vznikly zaměstnanci následkem pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání, se poskytuje jednorázově, a § 372 ZP obsahuje zmocnění pro
ministerstvo zdravotnictví, aby v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí
stanovilo vyhláškou výši, do které lze poskytnout náhradu za bolest a za ztížení
společenského uplatnění, a určování výše náhrady v jednotlivých případech. Touto vyhláškou je vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, která platí jak pro odškodnění náhrady za bolest a za ztížení
společenského uplatnění podle ZP, tak pro odškodnění náhrady za bolest a za
ztížení společenského uplatnění podle obdobné právní úpravy obsažené v občanském zákoníku pro případy odškodňování škody na zdraví.
Kdy vlastně začíná běžet promlčecí doba k uplatnění práva na náhradu
bolestného a ztížení společenského uplatnění? Okamžikem, kdy poškozenému skončí pracovní neschopnost?
Odpověď na tuto otázku nalezneme v konstantní judikatuře, kdy bývalý Nejvyšší soud v judikátu R 9/1986 v odůvodnění zobecnil, že o škodě spočívající ve
ztížení společenského uplatnění se poškozený dozví v době, kdy lze objektivně
provést ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění, neboť až tehdy
má poškozený k dispozici skutkové okolnosti, z nichž lze škodu zjistit. Podle
vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, se posouzení bolestného a ztížení společenského uplatnění provede, jakmile je
možné považovat zdravotní stav poškozeného za ustálený. Posouzení otázky, kdy
je možné zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený, je závislé na vyjádření lékaře.
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Podstata náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s léčením
Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením se vztahuje na
náklady, které vzniknou poškozenému zaměstnanci nad rámec bezplatného zdravotního pojištění, a to jak na náklady při vlastním ošetření, tak i např. na poplatky u lékaře i v lékárně, doplatky na léky, ortopedické pomůcky, brýle, naslouchátka, ale i invalidní vozíky, lázeňskou léčbu, pokud je indikována, apod. Účelnost a vhodnost vynaložených nákladů však v praxi může nejlépe posoudit pouze
ošetřující lékař. Podle § 373 ZP účelně vynaložené náklady spojené s léčením
přísluší tomu, kdo je vynaložil, nemusí to tedy být v praxi přímo postižený zaměstnanec.
V praxi jde často např. i o zvýšené náklady na stravování, zejména v důsledku některých nemocí z povolání vyžadujících dietní stravování, o zvýšené náklady na některé zdravotnické pomůcky nebo prostředky, které nejsou zcela hrazeny
ze zdravotního pojištění, např. speciální obuv, sluchové aparátky, speciální protézy, vozíky apod. Mezi náklady léčení lze ovšem zahrnout i náklady, kdy postižený zaměstnanec v důsledku svého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné
osoby, kterou si sám zajistil a která o něho pečuje.
Právní teorie i soudní praxe dost dlouhou dobu váhaly nad tím, zda za náklady spojené s léčením lze považovat též zvýšené náklady, které jsou spojeny
s dodržováním diety, která je podmínkou úspěšného léčení postiženého zaměstnance. To se často stává např. u zdravotních sester, které onemocní infekční žloutenkou jako nemocí z povolání. Pokud ale lékař potvrdí, že dodržování této diety
je nezbytnou podmínkou pro léčení prováděné v souvislosti s poškozením zdraví
pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání, pak rozdíl mezi náklady na dietní stravu a obvyklými náklady, které zaměstnanec na stravu vynakládal před léčením,
je vymahatelný formou náhrady nákladů spojených s léčením.
Nakonec za náklady spojené s léčením lze považovat i výlohy za jízdné, které vzniknou nejbližším příbuzným návštěvou v nemocnici nebo jiném léčebném
zařízení. Je však třeba ke každému případu přistupovat individuálně s ohledem na
konkrétní zdravotní stav nemocného apod. Zásadně se však náklady spojené s
léčením musí likvidovat jako úhrada prokazatelně již vzniklých nákladů. Nelze
např. do budoucna poskytovat paušální částku na dietu nebo na cestovní náklady
nemocného za lékařem a na vyšetření.
Podstata náhrady věcné škody
Právní teorie i judikatura se ustálily v názoru, že pojem náhrada „věcné škody“ je širší než náhrada „škody na věci“. V praxi často bývá pojem náhrada věcné škody ztotožňován s bezprostřední majetkovou újmou, která zaměstnanci, jenž
utrpěl pracovní úraz nebo nemoc z povolání, vznikla např. poškozením oděvů
nebo hodinek či jiných předmětů, které měl v okamžiku vzniku škodní události
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u sebe. To je samozřejmě pravda. Když tuto škodu zaměstnanec prokáže a když
prokáže, že vznikla následkem pracovního úrazu, bude zaměstnavatel povinen ji
v rozsahu své odpovědnosti hradit. Musí se ale prokázat, že v okamžiku vzniku
škody měl zaměstnanec poškozené nebo ztracené věci skutečně u sebe. Pokud jde
o poškozené věci, nebude asi v praxi činit důkaz vážnější problémy, zejména
tehdy, když půjde o běžné věci, o kterých je známo, že je zaměstnanec používá
při své práci. V případě ztráty předmětů bývá situace v praxi poněkud obtížnější
a je zde třeba vycházet z hodnověrnosti zaměstnancova tvrzení, případně z jiných
důkazů, které závisí především na okolnostech, jež nastaly při poškození na
zdraví.
Nakonec ale může jít i o takovou škodu, která spočívá ve zmenšení majetku
poškozeného. Jde tedy o škodu, která se projevuje v majetkové sféře a nelze ji
nahradit poskytnutím peněžní náhrady, jako např. v případě, kdy poškozený zaměstnanec si nemůže sám nakoupit, obstarat domácnost apod. a potřebuje na tyto
práce jinou osobu za úplatu.
Pojem „náhrada věcné škody“ je velice široký, v podstatě lze pod něj zahrnout každou škodu, která nastala poškozenému v přímé souvislosti s pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání a není odškodnitelná některou z předchozích
náhrad. Nelze ale tento pojem zase vykládat tak, že by pod něj bylo možné zařadit i např. náhrady za příplatky, které by zaměstnanci příslušely, kdyby pracoval.
Je potřeba i v těchto případech především vycházet ze základních principů odpovědnosti za škodu a z toho, zda škoda vznikla v přímé souvislosti s pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání.
Zásadně i zde platí, že zaměstnanec má právo na náhradu skutečné škody.
Proto se při určení její výše u poškozených a ztracených věcí vychází z ceny
v době poškození. Podle zákona se může tato škoda nahradit v penězích, pokud ji
zaměstnavatel neodčiní uvedením do předchozího stavu (např. nezajistí opravu
poškozené věci apod.). To je také jeden ze základních rozdílů mezi náhradou
věcné škody a ostatními tzv. peněžitými právy, neboť zde je výslovně připuštěna
i oprava.
Komu se poskytuje náhrada účelně vynaložených nákladů spojených
s léčením při úmrtí zaměstnance? Pouze dědicům zemřelého?
Právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zemřelého zaměstnance je právo, které se přiznává zásadně osobě, která tyto náklady
prokazatelně vynaložila. Tato zásada vyplývá z § 376 ZP, podle kterého se náklady spojené s léčením a náklady spojené s pohřbem hradí zásadně tomu, kdo
tyto náklady vynaložil, bez ohledu např. na příbuzenský poměr k zemřelému.
V praxi se musí proto důsledně posoudit, zda a komu právo na tuto náhradu
vznikne – musí jít o náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením,
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které za postiženého vynaložil někdo jiný, a zde je lhostejno, zda se jednalo
o příbuzného (manžela, dítě apod.) či např. o souseda nebo kamaráda, který za
postiženým docházel před smrtí na návštěvu a na požádání mu obstarával v lékárně léky. V případě, že pozůstalí či jiné osoby uplatňují přímo právo na náhradu
účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zemřelého zaměstnance podle
§ 375 ZP, musí prokázat, že jim tyto náklady skutečně vznikly a že nebyly odškodněné za života postiženého zaměstnance. Toto právo není omezeno pouze na
dědice zemřelého.
Podstata náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem
Podle § 376 ZP náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří
výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo
desky do výše 20 000 Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým podle
§ 116 občanského zákoníku. Osobami blízkými podle § 116 občanského zákoníku jsou příbuzní v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner – jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže
by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
Jakým způsobem se postupuje při výpočtu náhrady nákladů na výživu
pozůstalých?
Podle § 377 ZP přísluší náhrada nákladů na výživu pozůstalých pozůstalým,
kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat,
a to do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního
měsíce, kdy by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku.
Náhrada nákladů náleží pozůstalým ve výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance zjištěného před jeho smrtí, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen
poskytovat jedné osobě, a ve výši 80 % tohoto průměrného výdělku, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat více osobám. Od částek připadajících
na jednotlivé pozůstalé se odečte důchod přiznaný pozůstalým. K případnému
výdělku pozůstalých se nepřihlíží. Zde je třeba uvést, že pod pojmem pozůstalí
musí být zahrnuty všechny osoby, kterým zemřelý výživu poskytoval nebo byl
povinen poskytovat, často je to např. i družka zemřelého.
Výše jednorázového odškodnění pozůstalých
Podle § 378 ZP přísluší jednorázové odškodnění pozůstalých pozůstalému
manželovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši 240 000 Kč; rodičům
zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné
výši 240 000 Kč. Jednorázové odškodnění ve výši 240 000 Kč přísluší i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič.
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Co se rozumí pod pojmem „valorizace“?
Pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se průměrný výdělek zjišťuje k určitému momentu – ke vzniku škody.
K tomuto datu se vypočte průměrný výdělek a tento pak platí bez ohledu na to,
zda se náhrada za ztrátu na výdělku poskytuje dotyčnému poškozenému jeden
rok nebo třicet let. Z judikatury vyplývá, že žádná změna týkající se výše mezd
u zaměstnavatele již dále neovlivní danou skutečnost a daný průměrný výdělek,
který byl stanoven k určitému datu. Proto, aby reálná hodnota poskytované náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v průběhu let neklesala, vložil zákonodárce do § 390 odst. 2 ZP zmocnění pro vládu, aby vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravila podmínky,
výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
a náhrady nákladů na výživu pozůstalých. Toto ustanovení bývá v praxi nazýváno valorizačním opatřením, neboť na jeho základě vláda upravuje – valorizuje –
průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v souvislosti s vývojem mezd v národním hospodářství.
Počínaje nařízením vlády č. 298/1996 Sb. byla zavedena praxe provádět pracovněprávní i občanskoprávní valorizaci v jednom předpise, takže vláda nyní
nařizuje úpravu náhrady za ztrátu na výdělku podle § 202 odst. 2 ZP i podle
§ 447 odst. 3 občanského zákoníku. V posledních letech se provádí valorizace
pravidelně k datu 1. ledna, aby navazovala na valorizaci důchodů.
Jak má postupovat zaměstnavatel při odškodňování pracovního úrazu?
Pokud se týká pracovního úrazu, je základním důkazním prostředkem řádně
vyplněný a pravdivě sepsaný záznam o pracovním úrazu. Pokud záznam o úrazu
byl sepsán v rozporu se skutečnostmi nebo nebyl sepsán vůbec, je samozřejmě
možné i jiným způsobem prokázat, že k úrazovému ději došlo v okamžiku, kdy
zaměstnanec plnil pracovní úkoly nebo vykonával činnosti, které s tím souvisí.
Mohou zde pomoci svědectví a prohlášení osob, které byly úrazu přítomny, apod.
V případě sporu si může soud vyžádat i znalecké posudky odborníků, především
lékařů.
Zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec v pracovním poměru v době úrazu,
za tento jeho pracovní úraz odpovídá. Odškodňovací řízení následuje až po uznání pracovního úrazu. Způsob a náhradu škody je zaměstnavatel povinen projednat
bez zbytečného odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem (§ 369
odst. 2 ZP). Obtížnější bývá v tomto případě situace u nemoci z povolání, protože
ta se často může projevit až v době, kdy zaměstnanec u odpovědného zaměstnavatele nepracuje, a musí se ihned vyjasnit naprosto jednoznačně, že tento zaměstnavatel je skutečně tím posledním, u kterého dotyčný zaměstnanec pracoval
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za podmínek, ze kterých nemoc z povolání vznikla, aby byla dána jeho zákonná
odpovědnost. Za škodu odpovídá zaměstnavatel, který je pro případ této odpovědnosti pojištěn.

16.1 Příklady z praxe
Zaměstnanec doložil lékařským posudkem o uznání nemoci z povolání
vznik nemoci z povolání ke dni 25. 4. 2007 a zároveň jsme jej hned 26. 4.
2007 převedli na jinou práci podle lékařského posudku, jedná se však
o méně placenou práci. Z jakého průměrného výdělku máme nyní stanovit
náhradu za ztrátu na výdělku, když on nebyl zatím přímo práce neschopen
z titulu nemoci z povolání?
Máte pravdu v tom, že pojem „náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti“ ne zcela přesně vyjadřuje situace, kdy se tato škoda poskytuje. V praxi jsou to vlastně veškeré případy, kdy zaměstnanec v důsledku
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání musel změnit zaměstnání nebo zkrátit
svůj pracovní úvazek a na základě toho došlo k poklesu jeho výdělku, tedy vznikla mu škoda. Vzniku této škody nakonec nemusí bezprostředně předcházet pracovní neschopnost – jak by na první pohled vyplývalo z názvu této škody a jak
tomu bylo i u Vašeho zaměstnance. U nemocí z povolání, kdy se poškozený léčí
ambulantně, často dochází k situaci, že zdravotní potíže gradují tak, že dotyčný
musí změnit zaměstnání, aniž by tato změna bezprostředně navazovala na pracovní neschopnost.
Zákonodárce chtěl pojmem „náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti“ pouze odlišit tento druh škody od předchozí škody podle
ustanovení § 371 zákoníku práce způsobené ztrátou na výdělku po dobu pracovní
neschopnosti.
Pro stanovení průměrného výdělku před vznikem této škody, tedy „náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti“, by Vám průměrný
výdělek před pracovní neschopností vůbec nepomohl. Musíte zásadně vyjít
z průměrného výdělku před vznikem škody, tedy byla-li nemoc z povolání zjištěna 25. dubna 2007 a dnem 26. dubna jste jej převedli na jinou práci, je pro poškozeného rozhodným průměrným výdělkem jednou provždy průměrný výdělek
prvního kalendářního čtvrtletí roku 2007. V roce 2007 totiž neplatilo pravidlo, že
v případě, kdy je to pro zaměstnance výhodnější, stanoví se průměrný výdělek
z předchozího kalendářního roku.
Zaměstnanec utrpěl pracovní úraz dne 15. ledna 2007. Následně byl až
do 7. ledna 2008 v pracovní neschopnosti. K datu 7. ledna 2008 mu byl přiznán částečný invalidní důchod a my jsme jej převedli na jinou práci od
8. ledna 2008, kdy nastoupil znovu do práce. Jak mu máme stanovit prů113
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měrný výdělek pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, když ve
IV. čtvrtletí roku 2007 byl práce neschopen? Z průměrného výdělku před
vznikem úrazu?
V daném případě budete muset použít tzv. pravděpodobného výdělku podle
ustanovení § 355 zákoníku práce. Zásadně platí, že se vychází z průměrného
výdělku před vznikem škody, tj. před vznikem náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti, a ne z průměrného výdělku před vznikem úrazu.
Okamžik vzniku této škody není v naprosté většině případů shodný s průměrným
výdělkem před vlastním úrazem, a to především proto, že průměrný výdělek se
stanoví podle § 351 a násl. ZP zpravidla z průměrného výdělku dosaženého zaměstnancem v předchozím kalendářním čtvrtletí před vznikem škody, tj. před
vznikem náhrady za ztrátu na výdělku.
Vzhledem k tomu, že v převážné většině případů po vzniku pracovního úrazu následuje pracovní neschopnost, stává se běžně, že je odlišný průměrný výdělek pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti ve
smyslu ustanovení § 370 ZP a pro výpočet této náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti. V řadě případů totiž ani okamžik vzniku této
náhrady bezprostředně nenavazuje na skončení pracovní neschopnosti. Často se
také stává, že zaměstnanci se nejprve sami z vlastní vůle snaží vykonávat předchozí zaměstnání, a teprve až když je skutečně nemohou zastávat, jsou pak na
základě lékařského posudku převedeni na jinou práci ve smyslu ustanovení § 41
odst. 1 písm. b) ZP a vznikne jim právo na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Jinak samozřejmě i zde platí ustanovení § 382 ZP,
podle kterého se může stanovit průměrný výdělek z předchozího kalendářního
roku, je-li to pro zaměstnance výhodnější.
Odpovídáme za pracovní úraz našemu zaměstnanci, který asi deset let
pobíral plný invalidní důchod. Nyní mu jej posudková komise sociálního
zabezpečení odebrala a přiznala mu pouze částečný invalidní důchod. Můžeme mu na základě toho namítnout podstatnou změnu?
Ano, změny zdravotního stavu – ať k lepšímu či k horšímu – znamenají
vždy podstatnou změnu. Případ Vašeho zaměstnance byl zobecněn v judikátu R
213/2002, kde Nejvyšší soud dospěl k závěru, že „o změnu poměrů poškozeného
ve smyslu ustanovení § 202 odst. 1 zákoníku práce (dnes § 390 odst. 1 ZP) jde
vždy, jestliže poškozenému zaměstnanci byl pro následky pracovního úrazu namísto dosud pobíraného plného invalidního důchodu přiznán pouze částečný
invalidní důchod“.
Pro Vás to v praxi znamená, že místo rovnice, kde jste od rozhodného (dále
pak valorizovaného) průměrného výdělku odečítali invalidní důchod, budete
k výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti používat rovnici NŠ = PMV – (ČID + V). Jakmile je zaměstnanec uznán pouze za
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částečně invalidního, je zároveň z posudkového hlediska konstatováno, že je
částečně práce schopen, a tudíž by měl nastoupit do práce.

16.2 Přehled legislativy ke kapitole 3
(pro všechny legislativní normy platí dovětek „ve znění pozdějších předpisů“)
1.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

2.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů

3.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

4.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a kterým se se upravují další požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

5.

Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání

6.

Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí
z povolání a vydává seznam zařízení, která tyto nemoci uznávají

7.

Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění

8.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů,
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

9.

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

10. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení
a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
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16.3 Seznam použitých zkratek v kapitole 3
BET

–

biologické expoziční testy

KHS

–

krajská hygienická stanice

NPK

–

nejvyšší přípustné koncentrace

OOVZ

–

orgán ochrany veřejného zdraví (KHS)

PEL

–

přípustné expoziční limity

WHO

–

Světová zdravotnická organizace

ZP

–

zákoník práce

16.4 Důležité odkazy pro kapitolu 3
Další příklady a rady lze nalézt na internetu, zejména na www.bozpinfo.cz.
Přehled středisek nemocí z povolání a jejich místní příslušnosti je uveden na
internetové adrese http://www.nemocizpovolani.cz/index.php?ipage=strediska.
Z vybraných internetových zdrojů se tematikou pracovních úrazů a nemocí
z povolání zabývají např. následující:
http://www.nemocizpovolani.cz
http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_1675.html
http://www.profipravo.cz/index.php?page=list&idcategry=152&csum=3e69d4c7
http://pravniradce.ihned.cz/1-10078240-10789900-F00000_detail-b7
http://www.bozpinfo.cz/
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17.
EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST
A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Každé tři a půl minuty v EU někdo zemře v důsledku působení faktorů
souvisejících s prací. To představuje 150 000 úmrtí ročně následkem pracovního úrazu (8 900) nebo nemoci z povolání (142 000).
Evropská unie založila v roce 1996 Evropskou agenturu pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci v reakci na poptávku po informacích z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Agentura sídlí ve španělském Bilbau a jejím
cílem je zlepšovat kvalitu pracovního života ve všech členských zemích EU.
Zabývá se zprostředkováním technických, vědeckých a ekonomických znalostí
a informací všem osobám a subjektům (od řadových pracovníků po hlavy států),
kterých se dotýkají otázky BOZP. Agentura je tripartitní organizací. Je jediným
referenčním bodem pro informace v oblasti BOZP. Zadává, shromažďuje a publikuje nový vědecký výzkum a statistické údaje týkající se rizik BOZP.
Agentura je řízena ředitelem Jukkou Takalou z Finska a řídicí radou.
Řídicí rada
Řídicí rada stanovuje cíle a strategie a určuje priority otázek BOZP v těch
oblastech, kde jsou zapotřebí další informace nebo činnost. Jmenuje ředitele
a přijímá plán činnosti, výroční zprávu a rozpočet. Řídicí radu tvoří zástupci
vlád, zaměstnavatelů a pracovníků z členských států, zástupci Evropské komise
a pozorovatelé. Řídicí rada zasedá nejméně jednou ročně.
Předsednictvo řídicí rady
Předsednictvo řídicí rady pracuje jako řídicí skupina, která dohlíží na provozní výkon agentury a zasedá čtyřikrát ročně. Je tvořeno jedenácti členy řídicí
rady.
Poradní skupiny
Tři poradní skupiny poskytují strategické poradenství a zpětnou vazbu o naší
činnosti. Poradní skupiny zahrnují observatorium rizik, informace o pracovním
prostředí a komunikaci a propagaci. Řídicí rada agentury jmenuje členy poradních skupin z tripartity, tj. z řad zaměstnanců, zaměstnavatelů a vlád.
Ředitel
Ředitel je právním zástupcem agentury a odpovídá za její řízení a každodenní provoz, včetně všech finančních, administrativních a personálních záležitostí
agentury. Funkční období ředitele trvá pět let a je jednou obnovitelné; ředitel je
jmenován řídicí radou, které je odpovědný.
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Personál
Zaměstnance agentury tvoří personál specializovaný v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP). Součástí jsou i odborníci na komunikaci
a administrativu z celé Evropy. Jejich vkladem jsou bohaté znalosti tematiky
BOZP a komunikace ve věci BOZP v různých členských státech EU.
Struktura

Hlavní informační síť pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tvoří národní kontaktní místa v každém členském státě EU, v kandidátských zemích
a v zemích Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Vlády v každém
členském státě jmenují kontaktní místa jako oficiální zastoupení agentury v dané
zemi – obvykle jsou jimi národní orgány pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci. Národní kontaktní místa díky spolupráci s vnitrostátními sítěmi zástupců
státní správy, zaměstnavatelů a zaměstnanců poskytují informace a zpětnou vazbu, čímž podporují iniciativy agentury. Také spravují národní webové stránky
agentury, organizují Evropskou kampaň pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci a jmenují zástupce do expertních skupin.
V České republice je to Focal Point. České internetové stránky FOP jsou
součástí informační sítě BOZP Evropské unie (OSHA Bilbao, Španělsko) a jsou
zaměřeny na problematiku bezpečnosti práce v EU ve vztahu k ČR. Hlavním
cílem evropské sítě FOP je podpořit výměnu informací v oblasti BOZP mezi
jednotlivými členskými i kandidátskými zeměmi EU a distribuovat informace
a materiály k BOZP vydávané Evropskou agenturou pro BOZP.
Klíčovým úkolem této stránky je pomáhat uživatelům najít informace mezinárodního charakteru o BOZP v ČR i za hranicemi. Website Focal Point ČR navazuje na národní oborový portál BOZPinfo.cz a vzájemně se doplňují.
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Problematika BOZP
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci představuje jednu
z nejdůležitějších a nejvíce rozvinutých oblastí sociální politiky EU. Akce EU na
tomto poli mají svůj právní základ v článku 137 Smlouvy o založení ES. Význam
politiky BOZP na evropské úrovni dokládá skutečnost, že od roku 1989, kdy byla
přijata rámcová směrnice 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, bylo v souladu s touto směrnicí
přijato dalších 19 samostatných směrnic na ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků.
V únoru 2007 Rada EU předložila novou strategii v oblasti BOZP na léta
2007–2012, která nahradila předchozí strategii na období 2002–2006. Hlavním
cílem nové strategie je snížení výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání
v EU o 25 %. V rámci této strategie věnuje komise značnou část své pozornosti
malým a středním podnikům, ve kterých dochází k 82 % všech pracovních úrazů
a 90 % smrtelných úrazů.
Slovo ředitele agentury
„Svět práce v Evropě se neustále mění a tempo změn se zrychluje. Nestálost
zaměstnání, více souběžných zaměstnání či vysoká intenzita práce – to vše může
vyvolat stres při práci a ohrozit zdraví pracovníků. Kontinuální monitorování
a zlepšování psychosociálního pracovního prostředí jsou nezbytné pro vytvoření
kvalitních pracovních míst a udržení dobré kondice pracovníků.“14
Při tomto konstatování je třeba upozornit na několik aspektů, které jsou úzce
spojeny s oblastí BOZP.
Pracovní prostředí
To se v důsledku zavádění nových technologií, materiálů a pracovních procesů výrazně mění. Změny v rozvržení, organizaci a řízení práce vyvolávají
vznik nových oblastí rizik, jež mohou vést ke zvýšené úrovni stresu a posléze
mohou mít velmi neblahý dopad na duševní i fyzické zdraví pracovníků. Zpráva
Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ukazuje, že hlavní
psychosociální rizika souvisí s novými formami pracovních smluv, nestálostí
zaměstnání, zvyšováním intenzity práce, vysokými emocionálními nároky spojenými s prací, násilím při práci a s nedostatečnou rovnováhou mezi pracovním
a soukromým životem, přičemž stres při práci je jedním z nejsložitějších problémů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), se kterými se
v Evropě setkáváme.

14

Jukka Takala, ředitel Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
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Počet lidí trpících stresujícími podmínkami vyvolanými či zhoršenými vlivem práce navíc bude pravděpodobně dále růst. Stres je druhým nejčastěji uváděným zdravotním problémem souvisejícím s prací a postihuje 22 % pracovníků
v EU (2005). Studie naznačují, že stres stojí v pozadí 50 až 60 % všech zameškaných pracovních dnů. V roce 2002 byly roční ekonomické náklady na stres při
práci odhadovány v rámci EU na 15 až 20 miliard eur.
Práce v rámci nejisté pracovní smlouvy představuje pro pracovníky
zdravotní riziko
Nejistá práce je obecně definována jako nekvalitní zaměstnání s nízkým příjmem, které skýtá nepatrnou možnost vzdělávání a kariérního postupu. Pracovníci s nejistými smlouvami obvykle vykonávají ty nejnebezpečnější práce, pracují
v horších podmínkách a dostává se jim v menší míře školení o BOZP.
Práce v nestabilním pracovním prostředí může vést k pocitu nestálosti zaměstnání, který značně zvyšuje stres při práci.
Zvyšování intenzity práce vede ke zdravotním problémům
Ve snaze dodržet přísné termíny a udržet vysoké pracovní tempo je v EU
velké pracovní zátěži a tlaku vystaveno čím dál tím více pracovníků. Rovněž
snižování počtu pracovníků, rostoucí množství informací, jimiž se pracovníci
musí v důsledku nových komunikačních technologií zabývat, a vyšší nároky kladené na menší počet pracovníků mohou vést k většímu stresu při práci.
Násilí či šikana představují pro pracovníky ohrožení
Problém násilí a šikany na pracovišti vyvolává rostoucí znepokojení. Přestože postihuje všechny typy povolání a odvětví činnosti, v odvětví zdravotní péče
a služeb převažuje. Násilí a šikana na pracovišti mohou vést k poklesu sebeúcty,
pocitu úzkosti, k depresím, a dokonce i k sebevražedným pokusům.
Nedostatečná rovnováha mezi pracovním a soukromým životem má vliv
na rodinu
Velká pracovní zátěž a nepružná pracovní doba znesnadňují dosažení přiměřené rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, zvláště pak u žen, které
mnohdy stále pracují „na dvě směny“, v práci a pak doma. To může vést ke stresu a dalším negativním dopadům na lidské zdraví, především nemají-li zaměstnanci možnost přizpůsobit si pracovní podmínky svým osobním potřebám. Více
než 40 % zaměstnanců v EU-27, kteří pracovali hodně přesčas, uvedlo, že není
s rovnováhou mezi pracovním a rodinným životem spokojeno.
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17.1 Evropské kampaně
Kampaně, které vyhlásila agentura za posledních pět let, se zaměřily na aktuální témata týkající se ochrany zdraví pracovníku:
2004

STAVÍME NA BEZPEČNOSTI

2005

STOP HLUKU

2006

BOZ(P) NA START

2007

POSVIŤME SI NA BŘEMENA

2008

ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ – dobré pro vás, dobré pro podnikání

Kampaň 2008
Zdravé pracoviště: dobré pro vás, dobré pro podnikání
Evropská kampaň o hodnocení rizik
(ke kampani pro rok 2008 pár užitečných informací)
Se zahájením kampaně o hodnocení rizik (2008–2009) přechází Evropská
agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na dvouletý cyklus kampaní.
Účelem této změny je zvýšit účinnost kampaní při dosahování cílů strategie EU
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012.
Díky rozšíření průběhu kampaně Evropského týdne na období dvou let bude
k dispozici více času na přípravu a následné činnosti, včetně plánování strategie
kampaně a vypracování nových materiálů pro kampaň a jejich překladů, výrobu
a distribuci.
Úspěšnost kampaně závisí na aktivní podpoře a spolupráci celé řady zúčastněných subjektů a partnerů kampaně, včetně kontaktních míst Evropské agentury
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nový model se proto více zaměřuje na
kampaně založené na využívání sítí. To poskytuje i více času na navazující činnosti, zejména na propagaci osvědčených postupů a rozvoj partnerství.
Cílem kampaně je rovněž zapojit širokou škálu podniků a organizací a předávat klíčové poselství kampaně dále jejich dodavatelům, smluvním partnerům
a sousedům a přimět je k účasti na kampani. Zejména velké společnosti mají
zájem napomáhat menším podnikům ve svých dodavatelských řetězcích a prostřednictvím vzájemné spolupráce podporovat sdílení zkušeností a odborných
znalostí.
Kampaň má podporu předsednictví EU, zastávaného v roce 2008 Slovinskem a Francií a v roce 2009 Českou republikou a Švédskem, Evropského parlamentu, Evropské komise a evropských sociálních partnerů.
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Hodnocení rizik může být složitým úkolem, což platí zejména pro malé
a střední podniky, ale nemusí tomu tak být. Cílem kampaně o hodnocení rizik je:


zvýšit povědomí o právní odpovědnosti a významu a praktické potřebě
hodnotit rizika na pracovišti. Hodnocení rizik není cílem samo o sobě, je ale
účinným nástrojem na rozpoznání potřeby preventivních opatření,



demystifikovat tento proces a ukázat, zvláště malým a středním podnikům,
že hodnocení rizik nemusí být nutně komplikovanou a byrokratickou činností nebo úkolem pouze pro odborníky,



propagovat přístup k hodnocení rizik v pěti krocích,



vybízet společnosti k tomu, aby hodnocení rizik prováděly vlastními silami,
mají-li k dispozici kompetentní pracovníky,



zdůraznit skutečnost, že hodnocení rizik je trvalý proces, nikoli jednorázová povinnost,



zdůraznit skutečnost, že kvalita se vyplácí (a že je důležité dokumentovat,
sledovat a revidovat hodnocení rizik),



propagovat hodnocení rizik spojené s účastí všech, zapojení každého pracovníka do hodnocení rizik,



podporovat osvědčené postupy, které jsou přenosné a pomáhají zjednodušit proces.

Hlavním cílem je samozřejmě pomoci omezit počet lidí, kteří na pracovišti
utrpí úraz nebo v důsledku výkonu své práce onemocní, a to nyní i v budoucnosti.
Kalendář kampaně
2008


13. června zahájení kampaně za účasti Evropské komise a slovinského předsednictví EU v Bruselu



20.–26. října Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(43. kalendářní týden)



3.–4. listopadu FITS (Forum International Travail Santé) za účasti francouzského předsednictví EU



listopad/prosinec předání národních hodnocení příkladů správné praxe
k posouzení na úrovni EU

Evropské týdny jsou každoroční sérií událostí, které se konají ve všech členských státech EU na podporu vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Jsou přístupné všem, koho tato oblast zajímá.
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Součástí kampaně jsou také ceny za správnou praxi udělované podnikům
a organizacím, které výjimečným způsobem přispěly k podpoře hodnocení rizik
na pracovišti. V roce 2008 se soutěž o ceny za správnou praxi pořádá na národní
úrovni i na úrovni EU.
2009


únor/březen konference a ceny za správnou praxi pod záštitou českého



předsednictví EU



únor–září tematické aktivity se zaměřením na konkrétní oblasti a odvětví



19.–25. října Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci



(43. kalendářní týden)



říjen/listopad konference pod záštitou švédského předsednictví EU



listopad závěrečný ceremoniál k ukončení kampaně

Po vyhlášení výherců cen za správnou praxi budou vítězné příklady propagovány po celý rok 2009.
Materiály pro kampaň
Veškeré materiály pro kampaň se vyhotovují ve 22 jazycích EU a jsou k dispozici zdarma ke stažení na internetových stránkách kampaně:
http://hw.osha.europa.eu.
Tyto materiály zahrnují:


plakáty a letáky,



informační listy,



prezentace v programu PowerPoint,



případové studie správné praxe,



kvízy,



animace s populární kreslenou postavičkou Napo,



tipy, jak organizovat a řídit činnosti v průběhu Evropského týdne,



sekce o partnerech a událostech,



odkazy na zdroje na souvisejících internetových stránkách
a mnohem více…

Internetové stránky umožňují rovněž přístup k nástrojům pro hodnocení rizik rozděleným podle odvětví a druhu nebezpečí, které pomáhají s praktickými
stránkami provádění hodnocení rizik.
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Veškeré materiály mohou jednotlivé organizace využívat bezplatně a distribuovat je svým zainteresovaným subjektům a partnerům.
V průběhu kampaně budou pořádány tiskové konference a jiné mediální akce na podporu propagace významu hodnocení rizik.
Propagační leták s logem kampaně pro rok 2008
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18.
OSM PRIORITNÍCH OBLASTÍ PRO POLITIKU EU
PŘI OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
I.

Ochrana zdraví při práci

Více než 150 000 lidí zemře v Evropské unii na následky pracovních úrazů
nebo nemocí z povolání, které jsou způsobeny špatnými pracovními podmínkami. 150 000 úmrtí je alarmující hodnota. Průzkumy hovoří o únavě, bolestech,
nezpůsobilostech a nemocech, kterými pracovníci trpí v ohromném měřítku. Často je zde chybně vnímáno, že zdravotní problémy na pracovišti jsou hlavně technického rázu. Sociální nerovnosti v oblasti zdraví jsou stále evidentní a často se
ještě v celé Evropě zvyšují. Délka života, pravděpodobnost pracovní nezpůsobilosti a různost nemocí a poruch se u jednotlivých sociálních tříd liší.
Pracovní podmínky jsou hlavní příčinou těchto zdravotních rozdílů. Špatné
pracovní podmínky jsou faktorem, jenž zkracuje délku života, a to přímo – jako
příčina smrtelných pracovních úrazů a nemocí se stejným důsledkem. Fenoménem posledního desetiletí je práce spojená se stresem. Stres je spojen s řadou
nemocí a poruch, které mohou být skryty dlouhou dobu latence a pak nečekaně
explodují formou závažného onemocnění. Některá rizika, jež byla dosud přehlížena, dnes vyplývají nelítostně na povrch. Objevují se nové problémy a zhoršují
se staré, zatímco jiné postupně mizí.
II. Strategie Evropského společenství
Hlavním nástrojem činnosti v oblasti ochrany zdraví při práci jsou směrnice.
To bylo akceptováno všemi státy, členy EU, když byla evropská smlouva revidována jednotným evropským aktem v roce 1986. Ať už bylo dosaženo jakéhokoli
pokroku, vždy se tomu dělo jen v oblastech, které byly zasazeny do společného a
závazného rámce stanoveného směrnicemi. Všude jinde, kde platí jen nezávazný
rámec (doporučení), např. uznávání nemocí z povolání, to jednoduše nefunguje.
Je snadné ztratit se v labyrintu institucí EU. Rozhodovací orgány nejsou
v kontaktu se zájmy obyčejných lidí. To často vede k pocitu, že vlastně ničeho
nelze dosáhnout. Dokonce i na národní úrovni není jednoduché pro jednotlivce
účinně promluvit do politiky. Ale jsou zde některé povzbuzující precedenty, které
dokazují, že mobilizace odborů může působit na změny a utváření politické volby. Uvedený příklad z minulých let se vztahuje k legislativě liberalizující práci
v docích, která mohla způsobit vážné poškození životních a pracovních podmínek.
Odbory dopravy začaly totální kampaň okamžitě, když byla liberalizace
ohlášena Evropskou komisí. Jeden z nejnebezpečnějších aspektů reformy by se
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mohl nazvat samorozhodovací princip, který umožňoval vlastníkům lodí provádět nakládání a vykládání plavidel pracovníky podle jejich vlastního uvážení,
kteří by tedy mohli být příležitostně najati pro tento účel, popř. by mohlo jít
o posádku lodi bez příslušné kvalifikace pracovníků doků. Tento princip uvrhl
práci dokařů do rizika a vytvořil konkurenci, která by mohla ohrozit jak jejich
mzdy, tak pracovní podmínky.
Legislativa ochrany zdraví při práci může být chápána jako vysoce technická záležitost, jíž mohou rozumět pouze opravdoví specialisté. A přitom podstata
této legislativy má co do činění se základní společenskou volbou. Pohledem do
minulosti zjistíme, že kdykoli byla na programu legislativa chránící zdraví a bezpečnost pracovníků, byly navrhované reformy surově napadány, obvykle ne kvůli
jejich obsahu, ale spíše z důvodu předpokládaných nákladů na jejich realizaci.
Panikářské odhady vždy označily legislativu jako nebezpečí pro ekonomiku.
Průmyslníci 19. století tvrdili, že zákaz dětské práce v dolech ovlivní ekonomický úpadek v Evropě.
Zdraví nemůže být ovlivňováno zvenku. Musí být chráněno individuálně
i kolektivně prostřednictvím každodenních aktivit. To je důvod, proč odbory patří
mezi nejdůležitější aktéry v oblasti ochrany zdraví při práci. Existence husté
a aktivní sítě zástupců zaměstnanců pro BOZP je klíčem k úspěchu jakékoli strategie ochrany zdraví při práci.
III. Preventivní systémy
Inspektoráty práce jsou nejdůležitější pro implementaci národních strategií
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jejich činnost by měla zajistit, že všichni
pracovníci se těší stejným právům v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při
práci. Ale poddimenzování lidských zdrojů inspekce a její nedostatečné financování blokuje národní systémy inspekce práce ve všech evropských zemích, snižuje jejich efektivitu v rámci extrémní segmentace výroby, rozšiřování subkontraktace a příležitostného najímání pracovníků. V České republice je významným
nástrojem zajišťujícím prevenci právo kontroly dané odborovým organizacím ze
zákona.
Ty ho využívají v maximální možné míře s cílem dosáhnout příznivých pracovních podmínek pro zaměstnance, které zastupují. Odborová kontrola je zaměřena především do oblasti prevence.
IV. Organizace práce
Organizace práce je souborem mnoha souvisejících faktorů, jako jsou pracovní doba, tempo práce, střídání na pracovišti, vhodnost zapracování a školení,
informace a jiné dostupné formy podpory, jaké mohou být k práci poskytnuty,
soudržnost mezi pracovníky, důstojnost apod., které hrají také svou roli.
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V. Chemická rizika
Chemická rizika jsou dnes hlavní příčinou úmrtnosti pracovníků v Evropě.
Ta jsou daleko větším nebezpečím než pracovní úrazy. Podle dostupných údajů
jsou nejčastější nemocí rakovina a nejčastější příčinou chemická rizika. Expozice
chemickým látkám je hlavním faktorem vysvětlujícím sociální nerovnost v oblasti zdraví. Údaje týkající se výskytu rakoviny dokládají nerovnoměrnost rozdělení
případů rakoviny v jednotlivých sociálních skupinách.
Expozice v práci může sehrát v závislosti na druhu rakoviny rozhodující roli
(např. rakovina nosu, plic, jater apod.) nebo relativně méně důležitou roli (rakovina prostaty).
Co se týče převládajících nemocí, expozice v práci jsou signifikantním faktorem sociální nerovnosti v oblasti zdraví u onemocnění respiračního traktu, kožních onemocnění a alergií. Mají také hlavní vliv na reprodukční zdraví.
Legislativa Evropského společenství k chemickým látkám má tři hlavní větve:


pravidla pro pracoviště – stanovují povinnosti pro zaměstnavatele a pracovníky,



pravidla pro marketing – stanovují povinnosti výrobců a importérů chemikálií a kompetentních národních úřadů,



pravidla pro velké průmyslové havárie (směrnice Seveso) – ukládají firmám
bezpečnostní povinnosti z hlediska hrozby, kterou představují pro životní
prostředí a bezpečnost společnosti žijící blízko výrobních nebo skladovacích
prostorů.

Od roku 1989 došlo ke změně pojetí přijetím Rámcové směrnice
89/391/EHS. Následovala celá řada specifických směrnic o prevenci chemických
rizik.
Tyto směrnice spadají pod Rámcovou směrnici a vztahují se ke:


karcinogenům (první směrnice přijatá v roce 1990, opakovaně revidovaná),



těhotným pracovnicím (1992). Tato směrnice selhala v tom, že jasně nerozlišila mezi eliminací rizika u zdroje a u opatření k řízení rizika s tím, že se
odkazuje na konkrétní situaci. Její praktická implementace ukazuje, jak velice je podceněno reprodukční zdraví jakožto část celkové preventivní politiky,



chemickým rizikům (1998). Toto je nejkomplexnější směrnice s koherentním vztahem k Rámcové směrnici z roku 1989.
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Hierarchie preventivních opatření je často ignorována. Nebezpečné látky
jsou stále jen výjimečně nahrazovány jinými bezpečnými nebo méně nebezpečnými látkami. To se děje ovšem jen v případě závazného nařízení nebo pod oficiálním tlakem (jako v případě azbestu). Osobním ochranným prostředkům je dávána přednost před kolektivním způsobem ochrany.
Je překvapivé, že v odvětvích používajících chemikálie se, z řady důvodů,
chemická rizika tradičně pasivně akceptují. Jsou pro to empirické důkazy – např.
v zemědělství, textilním průmyslu, v některých zpracovatelských odvětvích,
v potravinářství, stejně jako ve službách, jako je úklid, garážování, kadeřnictví
a zdravotní péče. Nelze ani říct, že úroveň prevence v základním chemickém
průmyslu je uspokojivá, což dokumentují špatná opatření k prevenci dopadů
dlouhotrvajících expozicí (karcinogeny, reprotoxiny apod.).
Nedostatečná pozornost je věnována dopadům dlouhodobých expozicí chemickým rizikům. O tomto problému nejlépe hovoří stoupající počet pracovníků
exponovaných karcinogenům při práci. Situace je o to horší u mutagenů a perzistentních organických rozpouštědel. Problém zvětšuje skutečnost, že mnoho nemocí spojených s prací nelze uznat jako nemoc z povolání. Malá pozornost je
věnována vlivům spojeným s nízkou úrovní expozice, stejně tak jako kombinovaných expozicím. Je to oblast, kde pro dosažení shody s expozičními limity
stačí jen malá ochrana a kde není systematická zpětná vazba výsledků zdravotních prohlídek k hodnocení rizika a přepracování preventivních plánů. Mnoho
zemí Evropské unie nestanovilo žádná opatření pro zdravotní prohlídky pracovníků exponovaných nebezpečným chemikáliím, protože nebezpečí expozice není
uznáno jejich zaměstnavateli.
Prevence na pracovišti velmi závisí na informacích, které jsou dostupné na
trhu. Chemická rizika nemusí být viditelná pouhým okem, v mnoha případech
reálná úroveň preventivních opatření závisí na informacích dodaných s výrobkem, jako jsou jeho klasifikace, bezpečnostní listy, charakteristiky rizika apod.
Přípravné práce na návrhu pro chemikálie identifikovaly v těchto informacích
celou řadu chyb. Špatná klasifikace, některé vlivy opomíjené hodno-cením rizika
provedeném výrobci, chyby v hodnotícím mechanismu veřejných úřadů apod. Je
zde žalostný nedostatek informací, který ilustrují zejména tragické případy, jako
byla smrt šesti pracovníků ve Španělsku (případ Ardystil) a problémy spojené
s glykoly éteru ve Francii. Může směrnice REACH zlepšit prevenci na pracovišti? Odpověď zní: REACH by měla poskytnout lepší monitoring dopadů výroby
na zdraví jak z hlediska hodnotícího systému, především však ze zavedení jednotné kvalifikace a označení chemických látek a také dynamičtější a systematičtější informační tok.
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Strašák azbest
Azbest začal být široce používán průmyslem v posledních třiceti letech
19. století. První signifikantní výstražný signál, oznamující vysokou úmrtnost
pracovníků vystavených azbestu, se ozval na přelomu 19. a 20. století. Azbest
způsobuje zejména tři nemoci: azbestózu (silikóze podobná fibróza plic, která
způsobuje několik dýchacích potíží a může být smrtelná), rakovinu plic a rakovinu pohrudnice (mesothelioma). Způsobuje také jiné druhy rakoviny. Azbest se
stal také známou příčinou vážných respiračních onemocnění od roku 1920. Jasné
vědecké důkazy o karcinogenitě azbestu byly dostupné od roku 1950. Světová
zdravotnická organizace klasifikovala azbest jako karcinogenní pro člověka
v roce 1977.
Výrobci azbestu a zpracovatelský průmysl to dlouho veřejným úřadům zatajovali. Pod pláštíkem chránění pracovních míst tlačili na pokračování „zodpovědné“ výroby azbestu podporované opatřeními průmyslové hygieny. Tato strategie byla vadná. Byla nástrojem ke zpoždění zákazu azbestu a přispěla k desítkám tisíců úmrtí v Evropské unii, kterým šlo předejít. Zákaz azbestu stále neplatí
v hlavních „uživatelských“ zemích, které se nacházejí v Asii, Latinské Americe
a Africe. Teprve v roce 1999 se Evropská unie rozhodla zakázat všechny druhy
azbestu s platností od 1. ledna 2005. Úmrtnost spojená s azbestem je nyní
v průmyslových zemích vyšší než úmrtnost následkem pracovních úrazů. Tento
stav bude pokračovat ještě mnoho desetiletí. Je tomu tak proto, že latentní doba
od vystavení se azbestu k rozvoji rakoviny pohrudnice může přesáhnout 40 let.
Rovněž mnoho budov stále obsahuje azbest, což znamená velkou hrozbu pro
lidské zdraví. Příslušná preventivní opatření budou představovat velkou finanční
zátěž pro řadu dalších generací.
VI. Nejistota práce
Desítky milionů pracovníků v Evropské unii mají „nestandardní“ zaměstnání. Mohou mít stejná práva na papíru, ale v praxi často nemají žádné záruky,
kterým se typicky těší pracovníci ve stálých kontraktech s plnou pracovní dobou.
Většina výzkumů pracovního zdraví zjistila, že příležitostní pracovníci patří
mezi nejvíce zranitelné. Trpí vysokou četností pracovních úrazů a mají horší
přístup k preventivním službám než ostatní. Mají méně pravidelných zdravotních
prohlídek. Obvykle obdrží méně informací a tréninku o rizikách spojených
s prací a zřídkakdy mají své zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Příležitostná práce je často považována za zázračný lék na nezaměstnanost.
Ale ve skutečnosti nenabízí pro mnoho pracovníků dlouhodobý pobyt na trhu
práce. U některých to může vést k sestupné spirále sociálního vyloučení a k životu stále více blízkému chudobě. Příležitostné najímání a propouštění je jedním
z hlavních příčin růstu množství „pracující chudiny“ v Evropě, to znamená lidí,
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kteří žijí za hranicemi chudoby, nehledě na to, že mají práci. To se zejména týká
žen a mladých lidí.
Stále stoupající nebezpečné pracovní podmínky nejsou způsobeny pouze
příležitostnou zaměstnaností.
Agenturní zaměstnávání, které patří do kategorie příležitostného zaměstnávání, má i úzkou spojitost s vysokou úrazovou četností. Statistické údaje dokládají, že úrazová četnost je výrazně vyšší. Studie z roku 2003 zabývající se
statistikou za období let 1996 až 2002 zjistila, že situace se zhoršuje – úrazová
četnost roste mnohem strměji u dočasných a krátkodobých pracovníků než
u stálých pracovníků. Mezi lety 1996 a 2002 se zvýšila úrazová četnost u dočasných pracovníků ze 101 na 121 na tisíc pracovníků ve srovnání se zvýšením ze
42 na 45 případů na tisíc pracovníků u stálých kontraktů.
Pracovní doba
Mezi zeměmi Evropské unie existují velké rozdíly, co se týče pracovní doby. V zemích, jako je například Spojené království, je velmi rozšířena praxe individuálních výjimek z maximální týdenní pracovní doby, která úspěšně tlačí lidi
do velmi dlouhé pracovní doby, což je špatné pro jejich zdraví a bezpečnost.
Britská vláda uvádí, že 3 742 000 pracovníků pracuje déle než 48 hodin týdně.
Toto množství představuje přibližně 20 % všech zaměstnanců pracujících na plný
úvazek! Tento problém není typický jen pro Spojené království. Průzkum pracovních podmínek provedený Dublinskou nadací zjistil, že v EU pracuje 14 %
pracovníků více než 45 hodin týdně a přibližně jedna třetina pracovníků více než
10 hodin denně. Průměrná pracovní doba v nových členských zemích EU je ještě
vyšší než v zemích starých.
Některé nestandardní pracovní doby (práce v noci, práce o víkendech) mohou zhoršit společenský život a zkomplikovat vyváženost pracovního života.
Tato pracovní schémata jsou rovněž nekompatibilní s lidskými biorytmy. Zejména práce v noci ovlivňuje poruchy spánku a zažívání, srdeční onemocnění apod.
Třetí důležitý faktor je pravidelnost a předvídatelnost pracovních schémat.
Často se měnící schémata, která střídají dlouhou a kratší pracovní dobou,
a zejména neexistence schémat pro práci v následujících týdnech a měsících mají
zhoubný efekt na zdraví. Takové situace jsou stále obvyklejší v důsledku politiky
flexibilní pracovní doby, která nutí lidi přizpůsobit se okamžitým potřebám výroby. A tak doba, po kterou potřebuje zaměstnavatel mít zaměstnance k dispozici, nemusí být v souladu s jeho volným časem s ohledem na kvalitu odpočinku,
organizaci domácích povinností, mimopracovní aktivity apod. To vše se negativně promítá do soukromého a rodinného života. Všechny tyto vlivy mají za následek nárůst tlaku na zaměstnance a s tím spojeného stresu.

130

Bezpečnost práce – nedílná součást života

Pracovní zátěž
Pracovní zátěž je pro zdraví pracovníků rozhodujícím faktorem. Je také
aspektem organizace práce, která je stále příliš podceňována.
Pracovní zátěž je velmi komplexní problém zahrnující jak fyzikální, tak intelektuální úsilí společně s psychosociálním a emocionálním výdejem. Je velmi
úzce svázána s možností jednotlivců mít kontrolu nad svou prací, s formami spolupráce mezi jednotlivci a jejich kolegy, podporou poskytnutou prostřednictvím
tréninku a informací, s vhodností pracovních prostředků pro prováděnou práci
apod.
Velké riziko je obecně v současné intenzifikaci práce. Počet lidí pracujících
ve velmi vysokém tempu stále roste, počet lidí pracujících v napjatých termínech
má také vzestupný trend. Intenzifikace práce má mnoho škodlivých dopadů:


zvýšení stresu a souvisejících psychologických poruch,



psychosomatické problémy, které signifikantně zhoršují mnoho psychických
nemocí. Signifikantní nárůst souboru zdravotních problémů klasifikovaných
společně jako „muskuloskeletální poruchy“,



intenzita práce samotná je také faktorem pracovních úrazů. Kvapná práce
nenechává obvykle prostor pro vyrovnání se s nepředvídanými okolnostmi.

Intenzita práce je podstatných faktorem zejména pro vyloučení stárnoucích
pracovníků. U žen, majících problémy s vybalancováním placené práce s neplacenými povinnostmi v domácnosti, to může vést ke ztrátě placeného zaměstnání
nebo k přechodu na částečný pracovní úvazek.
Monotónní a opakovaná práce dále zvyšuje škodlivé efekty intenzifikace
práce. Zjištění průzkumu Dublinské nadace zdůraznila škodlivé dopady opakující
se práce na zdraví.
VII. Reprodukční zdraví
Pracovní prostředí v sobě skrývá mnoho rizikových faktorů pro reprodukční
zdraví. Například chemikálie, jejichž toxicita nebyla vhodně hodnocena, a fyzikální faktory jako horko, ionizační záření apod. Organizace práce může sama
o sobě také představovat riziko. Dlouhá pracovní doba a noční práce mohou například vést k potratům, problémům ve vývoji plodu (zvláště k nízké porodní
váze) a předčasným porodům. Stres spojený s prací ve vysokém tempu má také
často škodlivý vliv na sexuální aktivitu.
Jsou zde dva problémy:


rizika pro reprodukční zdraví, která jsou spojena s prací, nejsou dostatečně
zmapována výzkumem. Je zde velký nedostatek údajů. Jen hrstka evropských regionů (jedním z nich je Toskánsko v Itálii) má registr, který umož131
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ňuje spojit vrozené vady s expozicemi v zaměstnání. Chemický průmysl si
velmi nepřeje provést v této oblasti vyčerpávající hodnocení rizika, které
představuje jeho výroba,


tam, kde jsou údaje dostupné, si však místní strategie často nevšímají prvoplánové prevence (zejména eliminace rizika) a upřednostňují její individuální řízení pouze po dobu trvání těhotenství.

Vědecká literatura uvádí, že plod je v největším riziku v raných fázích těhotenství. Dokonce i tam, kde je vyžadováno včasné ohlášení těhotenství, trvá průměrně 7,5 týdne, než je o těhotenství informován zaměstnavatel. Riziko poškození plodu je nejvyšší mezi třetím a osmým týdnem těhotenství, s vrcholy
v různých periodách podle zasažených orgánů. Pro velkou většinu žen to znamená, že opatření k prevenci expozice plodu jsou neúčinná. Hodnocení rizika provedené až potom, kdy je zaměstnavatel informován o těhotenství pracovnice,
nemůže dát základ pro stanovení efektivní preventivní politiky.
V rámci hodnocení rizika je přednostním úkolem eliminace rizika a předcházení rizikům u zdroje. Jiným řešením jsou dočasné úpravy pracovních podmínek. Pokud to není technicky anebo objektivně proveditelné, musí zaměstnavatel
převést pracovnici na jinou práci. Pokud převedení není technicky nebo objektivně proveditelné, musí garantovat pracovnici dovolenou po celé období nezbytné
k ochraně jejího zdraví.
Nejčastějším řešením je přesun pracovnice z rizikového místa na jiné pracovní místo. Tento přesun může těhotná pracovnice považovat za vyloučení
z pracoviště. To přináší dva problémy: snížení garantovaného příjmu, což může
vést řadu pracovnic k tomu, že budou chtít zůstat u nebezpečné práce. Druhým
problémem je, že prvoplánová prevence – eliminování rizika u zdroje – není považována mnohdy za prioritu.
Nejefektivnější pojetí prevence by mělo ochranu mateřství zajistit souborem
opatření specifických pro těhotenství (zejména v oblasti ergonomie, pracovní
doby a tempa práce, ale také zlepšené ochrany proti určitým patogenním látkám a
ionizačnímu záření) a výrazně přidat v politice prevence u chemických rizik na
základě eliminace a náhrady látek, které jsou nebezpečné pro reprodukci (jak
mužů, tak žen), a v případech, kde eliminace není technicky proveditelná, využít
efektivní kontrolní opatření ke snížení expozicí na nejnižší úrovně.
Dalším důležitým úkolem při eliminaci rizika je podněcování výzkumu reprodukčních rizik a využití dostupných údajů o rizikách pro reprodukční zdraví
v pracovním prostředí.
Příklad – Glykoly éteru
Glykoly éteru jsou obsaženy v široké paletě spotřebitelského zboží rychlé
spotřeby i na pracovištích. Jsou používány v čisticích prostředcích pro domác132
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nost, lepidlech, barvách a nátěrech, osvěžovačích vzduchu, kosmetice, lécích
apod. Legislativa EU zakázala používat některé známé reprotoxické glykoly éteru ve spotřebitelském zboží, ale co se týče expozice na pracovišti, nebylo uděláno
dosud nic. Ve Spojených státech byl v roce 2000 proveden průzkum mezi pracovníky firmy IBM v Corbeil (Francie). Odhalil 11 případů rakoviny varlat,
17 jiných rakovin a 10 případů vrozených defektů.
VIII.

Nemoci z povolání

Stanovit priority pro prevenci na základě údajů o hlášení a uznávání nemocí
z povolání v Evropě by mohlo z mnoha důvodů postrádat smysl, protože dostupné důkazy vypovídají více o praktikách zatajování než o realitě zdraví na pracovišti. Nepřiznávání nemocí z povolání je společné pro všechny evropské země.
Negativní důsledek tohoto faktu je:


celkově menší zájem o mnoho nemocí, jež nejsou považovány za prioritu
pro prevenci,



obrovský transfer zdrojů ve prospěch zaměstnavatelů, přičemž část nákladů
nesou oběti (např. ztráta mzdy jako důsledek přeřazení na jiné pracovní místo, další důsledky spojené se změněnou pracovní schopností),



v analýzách souvisejících s nemocemi z povolání je rovněž podhodnocen
problém gender. To s sebou přináší systematickou diskriminaci, která oslabuje preventivní politiku zaměřenou na nemoci, vyskytující se více mezi ženami a kterými jsou napadány více ženy než muži. Ve většině evropských
zemí tvoří nemoci z povolání přiznané ženám 25–40 %. Ve Spojeném království je to 10 % a v Belgii okolo 15 %. Z tohoto hlediska jde o problém
stále aktuální.
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19.
NÁRODNÍ POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ČESKÉ REPUBLIKY
Nenahraditelným nástrojem pro zkvalitňování bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci je Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších orgánů státu zajistit odpovídající podmínky pro zachování maximální kapacity pracovní síly v rámci udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje tak, aby byla zajištěna co nejvyšší
výkonnost ekonomiky a současně bylo naplněno ústavní právo upravené v článku
28 Listiny základních práv a svobod, tj. uspokojivé pracovní podmínky. Tímto
dokumentem naplňuje Česká republika usnesení Rady EU z 25. června 2007
o nové strategii EU pro BOZP, kterým jsou členské státy výslovně vyzvány, aby
ve spolupráci se sociálními partnery vypracovaly a uskutečňovaly jednotné
vnitrostátní strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zájmu
snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání, zejména však v těch odvětvích, která vykazují jejich nadprůměrnou míru. Je krátkodobým průřezovým
dokumentem k jednotlivým rezortům.
Podpora péče o BOZP, ochrana zaměstnanců a ostatních osob vykonávajících samostatně výdělečnou činnost, jakož i těch, kteří mohou být touto činností
nepříznivě ovlivněni, a ochrana životního prostředí před nepříznivými dopady
pracovních činností jsou důležitou součástí sociální politiky státu. Na tomto poli
sehrávají sociální partneři důležitou úlohu především pro vyvážení celého systému BOZP. Nepochybně součástí kultury podnikání je i vytváření optimálních
podmínek pro uspokojivou práci, včetně přizpůsobení práce a pracovních podmínek potřebám pracovníků, a to jak mužů, žen, mladistvých, tak starších pracovníků a zdravotně znevýhodněných osob. To vše přispívá ke zvyšování kvality života, dlouhodobému udržení pracovní schopnosti pracovníků, k pohodě k práci,
k sociální a právní ochraně pracovníků a k právní ochraně jiných osob, které se
zdržují s vědomím zaměstnavatele na pracovištích, popřípadě i osob, které se
podílí na pracovním procesu, např. formou poskytování služeb. Strategie BOZP
přitom usiluje o omezení všech negativních jevů souvisejících s prací, včetně
stresu, šikany, obtěžování, nerovného zacházení a diskriminace na pracovišti,
dětské práce a dalších negativních jevů. Záměrem je naplnit pojem „zdraví“,
který Světová zdravotnická organizace definuje jako stav fyzické, psychické
a sociální pohody člověka.
Národní politika zdůrazňuje ve svém obsahu význam ochrany zdraví při
práci, stanovuje strategické cíle národní politiky v oblasti BOZP, včetně nástrojů
pro jejich realizaci. Současně přijímá tento dokument ambiciózní cíl strategie
Evropského společenství, který se týká snižování pracovní úrazovosti, a to
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o 25 % během pěti let. Zde je však nutné podotknout, že v tomto nespatřuje jen
měřitelný ukazatel, ale především motivaci pro zvyšování prevence ochrany lidských životů a zdraví. Její součástí jsou také cíle ve zkvalitňování prevence rizik
a ochrany specifických skupin na pracovním trhu a při přípravě na povolání. Dále
jde o priority ve využívání osvěty, výchovy a vzdělávání v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
19.1 Podpora péče o ochranu zdraví zaměstnanců
Podpora péče o ochranu zdraví zaměstnanců a ostatních osob vykonávajících pracovní činnosti, ale také těch, které mohou být touto činností nepříznivě
ovlivněny, je důležitou součástí sociální politiky státu. Významnou roli v systému zabezpečení tohoto procesu sehrávají také odborové orgány. Jejich působení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví je mnohdy nezastupitelné.
Hlavní přínos národní politiky je ten, že může být instrumentem, který
v případě aplikace všech doporučení významně ovlivní snižování pracovní úrazovosti a napomůže realizaci preventivních opatření. V České republice přišlo
v důsledku pracovního úrazu v roce 2007 o život bezmála 190 pracovníků, potom
je každé opatření, které povede ke snížení počtu úmrtí a snížení počtu pracovních
úrazů a nemocí z povolání, nanejvýše potřebné.
Starost o vlastní bezpečnost a bezpečnost druhých by se měla stát integrální
součástí životního stylu každého z nás.
19.2 Jaké faktory ovlivňují oblast bezpečnosti?
V prvé řadě je to růst nároků na pracovní tempo a kvalitu práce. Fyzickou
náročnost poměrně rychle nahrazuje vysoká psychická zátěž. Ta je indikována
rostoucím výskytem stresu, který bývá často spouštěcím momentem, který nakonec vyústí v pracovní úraz. Dále rostoucí věková hranice odchodu do důchodu
a míra nejistoty zaměstnání s sebou nesou nové rizikové faktory. Velmi problematickým místem je úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osob samostatně výdělečně činných, zejména v oblasti protiúrazové prevence. Jako příklad
lze uvést osoby samostatně výdělečné činné, které pracují v lese a jsou najímány
pro likvidaci polomů a těžbu dřeva. Vysoký počet smrtelných úrazů v tomto odvětví je varující. Navíc po sobě nechávají tito „dřevorubci“ mnohdy zavěšené
pokácené stromy, protože nedisponují žádnou mechanizací. Ty při uvolnění mohou fatálně ohrozit návštěvníky lesa.
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19.3 Oblasti, na které se zaměřuje národní politika
Oblastí je celá řada, od hodnocení současného stavu, strategické cíle a nástroje národní politiky, její základní cíle až po financování celého systému a zahraniční a mezinárodní spolupráce.
Pokud se zaměříme na strategické cíle, tak prvotním cílem je zabránění vysokým celospolečenským a hospodářským ztrátám způsobeným pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Dalším je právo zaměstnanců na uspokojivé pracovní
podmínky a kulturu práce a také posílení konkurenceschopnosti a zlepšování
podmínek práce a motivace zaměstnavatelů a zaměstnanců k podpoře hospodářského růstu a zaměstnanosti.
Pozornost je také věnována zvýšení preventivní účinnosti dohledu nad zdravím, zejména zefektivněním prevence v rámci poskytování závodní preventivní
péče. Vyrovnáním se se sociálními a demografickými změnami, které přímo
souvisí se stárnutím společnosti, a prodlužováním aktivního věku. Dále jde
o opatření ve prospěch rehabilitace a opětovného začleňování pracovníků dlouhodobě vyloučených z trhu práce z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání
nebo zdravotního postižení. Nezbytným předpokladem je účinnější vynucování
dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů prostřednictvím inspekčních orgánů.
19.4 Ochrana specifických skupin
Je jednou z priorit národní politiky. Zvýšená pozornost bude věnována specifickým skupinám osob, které jsou vystaveny rizikům spojeným s výkonem
povolání a přípravou na něj, mladistvým osobám se zdravotním postižením, zaměstnancům vyšších věkových kategorií, agenturním zaměstnancům a zahraničním pracovníkům.
První dílčí skupinou jsou děti, žáci, studenti a mladiství pracovníci. Zde je
dlouhodobým problémem nedokončení procesu zpracování právních úprav, které
stanoví podmínky bezpečnosti a ochrany v této oblasti. Důležitým aspektem při
rozhodování o výběru budoucího povolání je také zajištění odborného lékařského
posouzení zdravotního stavu žáků a studentů připravujících se na povolání
s ohledem na možná rizika budoucího povolání. Při praktické přípravě žáků
a studentů na výkon budoucího povolání je to také zajištění důsledného dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Aby byla
zajištěna komplexní péče, je nezbytná spolupráce všech subjektů, tj. rodiny, školských zařízení, zaměstnavatelů a lékařů, kteří znají konkrétní pracovní podmínky
na daných pracovištích a nároky, které na pracovníky práce klade.
Druhou dílčí skupinou jsou zaměstnanci vyšších věkových kategorií. Zde
vystupuje do popředí preventivní ochrana zdraví zaměstnanců po celou dobu
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jejich aktivního pracovního života. Důležitou součástí je uplatňování ergonomických zásad při navrhování pracovišť, organizace práce a přizpůsobení se individuálním potřebám starších pracovníků. Nesmíme zapomenout na motivaci zaměstnavatelů k vytváření vhodných pracovních míst a pracovních podmínek pro
zaměstnávání osob vyšších věkových kategorií. Jednou z možností jsou ekonomické pobídky ze systému úrazového pojištění zaměstnanců.
Poznámka k této skupině pracovníků. Realizované prodlužování věku odchodu do důchodu lze problematicky uplatňovat např. u profese horníka, hutníka
a dalších profesí, kde dochází k nadměrnému opotřebení pracovníka. Je velmi
problematická představa, jak horník na čelbě v 80centimetrové štole v 65 letech
rube uhlí.
Třetí skupinou jsou osoby se zdravotním postižením. Zde jde o cílenou integraci občanů se zdravotním postižením při vytváření optimálních podmínek při
jejich zapojení do pracovního procesu, a to v oblasti poradenství, rekvalifikací
a vytváření společensky účelných pracovních míst a podporou vzniku chráněných dílen. Zde může sehrát významnou úlohu stát vytvářením vhodné daňové
politiky a financováním, které nabízí Evropský sociální fond.
Čtvrtou skupinou jsou agenturní zaměstnanci a zahraniční pracovníci. Kamenem úrazu při dočasném zaměstnávání je často podceňovaná problematika
odborné přípravy na práci a odpovídající zdravotní způsobilosti.
Častým jevem je zaměstnávání na černo, které se vymyká veškerému dohledu a mnohdy se stává i v 21. století nevolnictvím. Další problém je jazyková
bariéra, kdy zahraniční pracovníci nejsou školeni ve svém rodném jazyce a ani
nemají zpracovány manuály z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v rodném jazyce.
19.5 Problém eliminace důsledků poškození zdraví
Nezbytností je zajištění cílené, včasné a ucelené rehabilitace postižených
osob v oblasti léčebné, sociální a pracovní. Aby mohl být tento cíl splněný, musí
být připravena nová právní úprava rehabilitace osob se zdravotním postižením
a důsledně uplatňovány nástroje poúrazové rehabilitace v systému úrazového
pojištění, obdobně jak je tomu v ostatních vyspělých zemích. Z toho vyplývá
zabezpečení včasného poradenství s motivačním efektem, využití prostředků
cílené sociální a ekonomické podpory postiženým osobám a jejich rodinám.
19.6 Rizikové práce
Podle posledních statistických údajů vykonává rizikové práce ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
v platném znění, více než 439 000 osob, z toho asi 30 % připadá na ženy.
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U vysoce rizikových prací zařazených podle kategorizace prací do čtvrté skupiny
se jedná téměř o 21 000 osob. Nejčastěji v důsledku expozice fibrogennímu prachu nebo vibracím. Příčinou rizika v ostatních kategoriích, kterému jsou pracovníci vystaveni, je především expozice nadměrnému hluku a týká se téměř
260 000 pracovníků, dále se jedná o nadměrnou zátěž pohybového ústrojí. Zde
jde o 70 000 pracovníků. A konečně vibracím, což postihuje cca 7 000 pracovníků.
Pro lepší pochopení pojmu riziková práce uvádíme:
Riziková práce, kterou se pro účely zákona 258/2000 Sb. rozumí práce, při
níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací.
Jedná se o práce zařazené do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazené do
kategorie druhé, o nichž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis – zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém
využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).
Nesmíme také v souvislosti s rizikovou prací opomenout povinnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce,
je povinen
a)

zabezpečit neprodleně mimořádná měření faktorů pracovních podmínek,
pokud o ně požádá zařízení vykonávající závodní preventivní péči nebo pokud tak stanoví rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,

b)

zjistit příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů a zabezpečit její odstranění; neprodleně informovat o těchto skutečnostech zaměstnance.

Překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů sdělí
zaměstnavateli zařízení vykonávající závodní preventivní péči. Přitom je povinno
dodržet mlčenlivost o výsledcích testů jednotlivých zaměstnanců. Při hodnocení
míry expozice zaměstnanců faktorům pracovních podmínek pomocí biologických
expozičních testů provede zařízení závodní preventivní péče odběr biologického
materiálu za podmínek upravených prováděcím právním předpisem.
Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je dále povinen: a) u každého zaměstnance ode dne přidělení rizikové práce vést evidenci o jménu, příjmení a rodném čísle, o počtu směn odpracovaných při rizikové
práci, s výjimkou rizika infekčního onemocnění, o datech a druzích provedených
lékařských preventivních prohlídek a jejich závěrech, o zvláštních očkováních
souvisejících s činností na pracovišti zaměstnavatele nebo o imunitě (odolnosti)
k nákaze, údajů o výsledcích sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory
pracovních podmínek a o naměřených hodnotách intenzit a koncentrací faktorů
pracovních podmínek a o druhu a typu biologického činitele, s výjimkou údajů
o zdravotním stavu zaměstnanců, b) ukládat evidenci podle písmene a) po dobu
10 let od ukončení expozice, jde-li o práce:
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1)

s chemickými karcinogeny stanovenými zvláštním právním předpisem,

2)

s azbestem,

3)

v riziku fibrogenního prachu a

4)

s biologickými činiteli, které mohou vyvolat latentní onemocnění, onemocnění, která mají velmi dlouhou inkubační dobu, nebo způsobují onemocnění,
která se opakovaně projevují remisemi či mohou mít závažné následky, po
dobu 40 let od ukončení expozice,

c) evidenci o pracích podle písmene b) bodů 1 až 4 předat při svém zániku
bez právního nástupce, neuplynula-li dosud lhůta podle písmene b), příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví,
d) oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na zvýšení expozice zaměstnance faktorům pracovních podmínek.
19.7 Výchova a vzdělávání
Tuto záležitost lze považovat za alfu a omegu prevence. Proto je nutné začlenění bezpečnosti a ochrany zdraví do výchovných a vzdělávacích programů.
Zkvalitnění úrovně vzdělávání při přípravě na budoucí povolání, vzdělávání na
podnikové úrovni a celoživotní vzdělávání odborníků a specialistů. Výchova
a vzdělávání v oblasti bezpečnosti jsou nástrojem k systematickému utváření
a rozvíjení odborných vědomostí, schopností a zručností a také vedou k vytvoření
žádoucích postojů zaměstnavatelů a zaměstnanců.
Specifickou a neřešenou oblastí je vzdělávání osob samostatně výdělečně
činných. Jedna z možností nápravy je postup, kdy vydání živnostenského oprávnění bude podmíněno průkazným proškolením a ověřením znalostí v tom oboru,
ve kterém chce dotyčný pracovat. Bez tohoto by oprávnění nemělo být vůbec
vydáno.
S tím nedílně souvisí vytvoření komplexních informačních služeb v celém
rozsahu problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví, zahrnujících informace
z oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, prevence závažných havárií, požární
ochrany a ochrany životního prostředí, přístupných všem zainteresovaným. Rozvíjení osvěty a propagace zcela rozhodně napomůže ke zlepšení obecného povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví. K realizaci tohoto cíle účinně přispívají
evropské a národní kampaně.
19.8 Národní politika a kontrolní mechanismy
Základní cílem je součinnost kontrolních orgánů při zavádění, prosazování
a vynucování plnění povinností k vytváření pracovního prostředí, které zabezpečí
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bezpečnou a neohrožující práci. Aby byla kontrolní činnost efektivní, bude třeba
posílení materiálního a personálního zajištění orgánů inspekce práce, které jsou
zjevně poddimenzované. Zmíněné orgány mimo jiné musí aktivně působit na
změnu kultury podnikání, a to formou informační a poradenské činnosti.
19.9 Spolupráce sociálních partnerů, orgánů, institucí a odborné veřejnosti
Toto je základní pilíř v oblasti prevence a naplňování právních předpisů.
Spolupráce začíná a končí na úrovni sociálního dialogu. Pokud se jedná
o národní úroveň, ta je především realizována v poradním orgánu vlády ČR –
Radě vlády pro BOZP a jejích stálých výborech a pracovních skupinách a prostřednictvím dialogu vedeného v poradním orgánu tripartity – Pracovním týmu
pro bezpečnost a ochranu zdraví při RHSD.
Dalším významným prvkem je spolupráce na podnikové úrovni, kde je nutné v prevenci rizik více využívat názoru zaměstnanců a jejich zástupců. Účinným
nástrojem jsou kolektivní smlouvy, kde pasáže týkající se oblasti bezpečnosti
jsou důležitým nástrojem pro vytváření bezpečného a kultivovaného pracovního
prostředí. Odborové orgány jsou na tomto poli fundovanými sociálními partnery
s vysokou úrovní praktických, ale i teoretických zkušeností.
19.10 Zásadní problém realizace národní politiky
Problémem je současný systém finančního zajištění celé oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Zejména systém zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, respektive
podle nové právní úpravy - úrazového pojištění zaměstnanců, které však dosud
nenabylo účinnosti. Nyní - a dále minimálně do 1. ledna 2010 - se v podstatě
žádné peníze (hlavně od zaměstnavatelů) nevrátí ze státního rozpočtu do oblasti
prevence pracovních rizik.
Národní politika by se bez zaopatření dostatečných finančních zdrojů pro zajištění celé oblasti BOZP v ČR, zejména zajištění finančních prostředků na preventivní činnosti, stala těžko realizovatelným dokumentem.
19.11 Usnesení vlády České republiky
Vláda České republiky přijala dne 23. července 2008 usnesení č. 290, ve
kterém schvaluje Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České
republiky. Toto usnesení je uvedeno následně.
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. července 2008 č. 920
o Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
České republiky
Vláda
I. schvaluje Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České
republiky, obsaženou v části III materiálu č. j. 1048/08;
II. ukládá místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a předsedovi Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci připravit a zpracovat ve spolupráci s ostatními členy vlády, vedoucími ostatních ústředních orgánů
státní správy, hejtmany a představiteli ústředních orgánů odborových organizací
a organizací zaměstnavatelů k naplnění Národní politiky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci České republiky, uvedené v bodě I tohoto usnesení, Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s konkrétními a adresnými
úkoly s tím, že bude tento program do 31. prosince 2008 projednán a schválen
Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Provedou:
členové vlády a
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.
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20.
NÁRODNÍ AKČNÍ PROGRAM V OBLASTI BOZP
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „národní program“) je krátkodobým programovým dokumentem Rady vlády pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jsou jím rozpracovány záměry stanovené
Národní politikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci schválenu usnesením
vlády ČR č. 475 ze dne 19. 5. 2003.
Tento dokument respektuje členění krátkodobých termínovaných úkolů
podle priorit národní politiky, a to do jednotlivých oblastí zahrnujících právní
a ekonomické motivační nástroje, propagaci a osvětu, výzkum a vzdělávání, prostředky pro prosazování a vynucování dodržování právních předpisů a mezinárodní spolupráci.
Národní akční program na roky 2008 – 2009
Národní program úzce navazuje na předchozí národní program a přijímá návrhy na opatření, která byla součástí hodnocení jeho naplňování.
Vedle úkolů vycházejících z dokumentů přijatých v předchozím období na
národní úrovni jsou do národního programu aktuálně zařazeny i krátkodobé úkoly a střednědobé úkoly s termínem zahájení v období 2008 až 2009, směřující
k naplňování „strategie Evropského společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na období 2007 – 2012“ (dále jen „strategie Evropského společenství“),
přijaté Evropskou unií ke zlepšení kvality a produktivity práce.
Střednědobá strategie Evropského společenství si s ohledem na nové podmínky ve světě práce a předpokládaný vývoj ve společnosti stanovila pro období
2007 až 2012 zejména následující priority:


zabránit vysokým celospolečenským a hospodářským ztrátám způsobeným
pracovními úrazy a nemocemi z povolání,



naplnit právo zaměstnanců na uspokojivé pracovní podmínky, kulturu práce
a přispět ke zvýšení pracovní schopnosti každého pracovníka a předcházení
předčasného odchodu z trhu práce,



posílit konkurenceschopnost, produktivitu a zvýšení ekonomické výkonnosti
zlepšováním podmínek práce a motivací zaměstnavatelů a zaměstnanců
podpořit hospodářský růst a zaměstnanost.

Prvořadým cílem strategie Evropského společenství je trvalé snižování výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání s tím, že si klade strategie za cíl
snížit výskyt pracovních úrazů v rámci Evropského společenství do roku 2012
o 25 %. Ke splnění tohoto záměru musí být na národní úrovni dána přednost pro143
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vedení souboru opatření, která přispějí ke zvýšení úrovně dodržování právních
předpisů, zejména v malých a středních podnicích a v rizikových odvětvích.
V revidované Národní politice, která byla schválena 23. července 2008, bude v souladu se strategií Evropského společenství věnována zvláštní pozornost
zejména:


zvýšení preventivní účinnosti dohledu nad zdravím (efektivita prevence
v rámci poskytování závodní preventivní péče),



vyrovnání se se sociálními a demografickými změnami (stárnutí společnosti
a prodlužování aktivního věku),



novým trendům v zaměstnávání (OSVČ, agentury práce, migrace),



opatřením ve prospěch rehabilitace a opětovného začleňování pracovníků
dlouhodobě vyloučených z trhu práce z důvodu pracovního úrazu, nemoci
z povolání nebo zdravotního postižení,



účinnějšímu vynucování právních předpisů (inspekční orgány),



posílení soudržnosti dalších národních politik s cílem snížit celospolečenské
ztráty z důvodu poškození zdraví z práce (BOZP, vzdělávání, veřejné zdraví,
zaměstnanost, konkurenceschopnost),



začlenění tematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do výchovných
a vzdělávacích programů,



integraci otázek BOZP do podnikového systému řízení (zejména malé
a střední podniky – motivace, technická pomoc, ekonomické pobídky, úloha
zástupců zaměstnanců),



identifikaci nových a nastupujících rizik (stanovení priorit výzkumu a vývoje),



podpoře duševního zdraví na pracovišti (zejména prevence stresu a násilí na
pracovišti).

Při stanovení konkrétních opatření národního programu pro období 2008–
2009 byly zohledněny výše uvedené priority a stanoveny cíle, jejichž naplnění je
reálné v krátkodobém horizontu dvou let, nebo jsou vytvořeny podmínky pro
zahájení jejich realizace.
S ohledem na připravované předsednictví České republiky v Evropské unii
v prvním pololetí roku 2009 byly do národního programu BOZP pro období
2008–2009 zařazeny i úkoly související s přípravou a samotnou realizací aktivit
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve sledovaném období.
Obsahová náplň Národního akčního programu je rozdělena do osmi oblastí
a obsahuje celkem 25 termínových úkolů pro státní správu, zaměstnavatele, odborné společnosti a sociální partnery – viz níže.
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Právní oblast
Cíle: K naplňování cílů národní politiky BOZP a v souladu se strategií Evropského společenství je nutné vytvořit potřebné podmínky pro motivaci a podporu všech subjektů v oblasti prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
k zajištění dostupných a kvalitních pracovně lékařských služeb, ke snížení sociálně-ekonomických důsledků poškození zdraví z práce cestou cílené rehabilitace
a zpětného začleňování po úrazu a nemoci na trh práce a k vytvoření podmínek
pro efektivní výkon státní kontroly v oblasti BOZP. K zajištění těchto úkolů je
třeba řešit v právní oblasti:
priority:


urychleně přehodnotit systém úrazového pojištění zaměstnanců, dokončit
jeho právní úpravu a zahájit realizaci v praxi,



připravit návrh právní úpravy pracovně lékařské péče,



dokončit práce na návrhu právní úpravy rehabilitace osob se zdravotním
postižením.
Opatření:

1.

Zpracovat harmonogram prací dalšího postupu při zavedení systému úrazového pojištění zaměstnanců.

2.

Zpracovat návrh zákonné úpravy pracovně lékařské péče, která bude zahrnovat zejména vymezení jejího obsahu, rozsahu, financování a kontroly kvality, včetně zajištění preventivní lékařské péče žákům při praktické přípravě
na povolání a posuzování zdravotní způsobilosti při volbě povolání.

3.

Zpracovat návrh zákonné úpravy rehabilitace osob se zdravotním postižením.

4.

Zpracovat návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických
zařízení.

5.

Zpracovat návrhy právních úprav k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních při vzdělávání a při
souvisejících činnostech v poskytování školských služeb.

6.

Zpracovat analýzu povinností ukládaných vysokoškolským institucím
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů, vyplývajících ze zákona
o vysokých školách, a uplatňování nynější právní úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví studentů při výuce. Navrhnout případná legislativní,
organizační a metodická opatření.

7.

Novelou vyhlášky MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, blíže vymezit pojem nepřítomnosti dítěte, žáka a studenta ve škole a
školském zařízení.
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8.

Pokračovat v tvorbě jednotné terminologie pro oblast BOZP, připravit harmonogram prací, technická a organizační opatření a zapojit do spolupráce
zainteresované odborné subjekty.

9.

Připravit návrh na ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 81
z roku 1947, o inspekci práce v průmyslu a obchodě, a Úmluvy č. 129,
o inspekci práce v zemědělství.

10. Zpracovat návrh nařízení vlády, kterým se vydává aktualizovaný seznam
nemocí z povolání.
11. Zpracovat návrh prováděcího předpisu k § 347 zákoníku práce k institutu
ohrožení nemocí z povolání.
Ekonomické nástroje podpory BOZP
Cíl: V souladu s prioritami strategie Evropského společenství a k naplnění
cílů národní politiky zajistit odpovídající zdroje a prostředky pro ekonomické
pobídky ke zlepšování úrovně BOZP, zejména na podnikové úrovni, dále prostředky na podporu aktivit a subjektů v oblasti prevence a rehabilitace.
Opatření:
12. Připravit a projednat v Radě vlády pro BOZP návrh na zajištění finančních
zdrojů v oblasti prevence BOZP a poúrazové rehabilitace pro období do zavedení systému úrazového pojištění.
13. Provést analýzu využitelnosti programů zdrojového financování fondů EU
v působnosti MPO a MMR k účelům podpory projektů malých a středních
podniků zaměřených na BOZP.
14. Zpracovat návrh metodiky pro provádění cost/benefit analýzy (analýzy nákladů/přínosů) na úrovni podniku, včetně návrhu jejího efektivního zavedení v podnikové praxi.
15. Pravidelně informovat a vyhodnocovat účast ČR v grantech vyhlášených
Evropskou komisí v rámci programu PROGRESS, zaměřených na pracovní
podmínky a BOZP.
Informační systém
Cíl: K naplňování priority strategie Evropského společenství ve snižování
četnosti pracovní úrazovosti stanovit měřitelné ukazatele a cíle pro snižování
počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání, zejména pro vybrané kategorie
pracovníků (například vysoce riziková odvětví, rizikové profese, druhy subjektů).
Vytvářet podmínky pro implementaci připravovaného nařízení Evropské komise
a Rady o statistických informačních systémech v oblasti BOZP.
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Opatření:
16. S cílem zefektivnění činnosti orgánů státní správy a zkvalitnění plánování
a koordinace preventivních činností v oblasti BOZP připravit po technické,
organizační a legislativní stránce návrh na propojení informačních zdrojů
správních úřadů (zahrnující data z oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví,
prevence závažných havárií, požární ochrany, ochrany životního prostředí).
17. V Radě vlády pro BOZP projednat vývoj a stav na úseku pracovních úrazů,
školních úrazů, úrazů studentů připravujících se na budoucí povolání na pracovištích, nemocí z povolání a ohrožení nemocemi z povolání a navrhovat
konkrétní opatření na úseku prevence, propagace a osvěty.
Výzkum a vývoj
Cíle: V souladu se strategií Evropského společenství zaměřit výzkum nových a existujících rizik zejména na prevenci psychosociálních rizik, muskuloskeletálních onemocnění, na výskyt nebezpečných chemických látek, reprodukční rizika, rizika vyplývající z nanotechnologií, nové formy organizace práce,
nedostatky při řízení BOZP na podnikové úrovni, na problematiku zpětného začleňování osob po úrazu a nemoci na trh práce a aspekty rovnosti žen a mužů.
Zvláštní pozornost směřovat k řešení problematiky sociálních a demografických
změn (stárnutí společnosti a prodlužování aktivního věku).
Opatření:
18. Realizovat priority výzkumu a vývoje BOZP schválené na léta 2008–2010.
Výchova a vzdělávání
Cíl: Začlenit bezpečnost a ochranu zdraví při práci do výchovných a vzdělávacích programů, zkvalitnit úroveň vzdělávání v oblasti BOZP při přípravě na
budoucí povolání, vzdělávání na podnikové úrovni a vzdělávání odborníků.
Opatření:
19. Provést analýzu současného zařazení oblasti BOZP do systému vzdělávání
v ČR a na základě této analýzy připravit příslušná opatření.
Poradenství, osvěta a propagace
Cíle: V rámci zvýšení úrovně prevence BOZP usnadnit zejména malým
a středním podnikům přístup k odbornému poradenství. Zajistit tvorbu a poskytování jednoduchých nástrojů pro hodnocení rizik a manuálů BOZP pro různé
skupiny uživatelů a šířit příklady správné praxe.
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Opatření:
20. Napomáhat cestou preventivních programů kontrolních a dozorových orgánů – „Bezpečný podnik“, „Podnik podporující zdraví“, „Zlatý Permon“ – ke
zvyšování úrovně BOZP a zlepšování pracovních podmínek. Propagovat tyto programy v Evropě.
Prosazování a vynucování dodržování pravidel
Cíl: Zajistit účinnější zavádění, prosazování a vynucování právních předpisů prostřednictvím inspekčních orgánů, zaměřit pozornost na nové trendy
v zaměstnávání (OSVČ, agentury práce, volný pohyb osob) a zvýšení účinnosti
prevence v oblasti ochrany zdraví při práci. K dosažení cíle zajistit efektivní spolupráci zainteresovaných subjektů v oblasti BOZP na národní i regionální úrovni
(státní orgány, sociální partneři, samospráva, odborné instituce a další).
Opatření:
21. Zpracovat koncepce činností všech inspekčních orgánů zainteresovaných
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR ve vazbě na priority
strategie EU, projednat je v Radě vlády a přijmout konkrétní opatření
k zajištění efektivního zavádění, prosazování a vynucování dodržování
právních předpisů v oblasti BOZP.
22. V souladu se schválenými zásadami pro regionální spolupráci státních orgánů působících na úseku kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců, orgánů samosprávy a odborných institucí pokračovat v přípravě sítě regionálních výborů a informovat
Radu o postupu prací.
Zahraniční a mezinárodní spolupráce
Cíl: Ve spolupráci s institucemi a členskými zeměmi Evropské unie se především zaměřit na zajištění přípravy a úspěšného průběhu aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci předsednictví České republiky
v Evropské unii v roce 2009.
Opatření:
23) Projednat v Radě vlády pro BOZP návrh aktivit v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v rámci přípravy a v průběhu předsednictví České
republiky v Evropské unii, včetně návrhu na jejich zabezpečení.
24) Realizovat evropské informační a kontrolní kampaně zaměřené na oblast
BOZP v úzké spolupráci se zainteresovanými rezorty a sociálními partnery,
např. Evropskou kampaň o hodnocení rizik.
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25) Zapojit se do aktivit evropské sítě podpory zdraví na pracovišti v rámci projektu „Evropa v pohybu“ – kampaň pro zlepšení podpory zdraví na pracovišti, orientovaná na zdravý životní styl v Evropě, a v rámci projektu „Podpora
správné praxe pro duševní zdraví na pracovišti“ a koordinovat celostátní
kampaně pro zaměstnavatele, které budou zaměřeny na zdravý životní styl
zaměstnanců.15

15

Programový dokument schválený na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007
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21.
AGENTURNÍ PRÁCE
Agentury práce do českého právního řádu ČR vstoupily novelou zákoníku
práce v říjnu 2004. Oproti ostatním zemím má český pracovní trh svá specifika,
která vyplývají jednak z platné legislativní úpravy v oblasti pracovního práva
a jednak z jeho sociogeografických charakteristik. Ze sekundární analýzy vyplývá, že agenturní zaměstnávání je v ČR hojně využíváno nejen v období omezení
stavu a náboru kmenových zaměstnanců, ale i v takových situacích, jako je rodičovská dovolená nebo onemocnění či absence vlastních pracovníků. Jen v letech
2004 a 2005 se podle průzkumu Work Place Survey 2006 na českém trhu „agenturního zaměstnávání“ zvýšilo zaměstnávání agenturních zaměstnanců o 150
procent. Zkušenost s agenturním zaměstnáváním mají všichni výše uvedeným
průzkumem dotázaní personalisté a finanční manažeři.
Hlavním důvodem využívání agenturního zaměstnávání je pro 49 % zaměstnavatelů ideální způsob, jak zaměstnat lidi na konkrétní časově omezený projekt,
pro 29 % flexibilní zaměstnanecká politika, pro 12 % snížení fixních nákladů
a pro 8 % čerstvý pohled na činnost firmy.
Obecně lze agenturní zaměstnávání přirovnat k využívání služeb odborníků
na základě živnostenského oprávnění či outsourcingu služeb. Jedná se o situaci,
kdy se potenciální zaměstnavatel rozhodne nezaměstnat svého pracovníka přímo,
ale prostřednictvím personální agentury. Agenturní zaměstnávání je charakterizováno trojstranným vztahem, kde jako zaměstnavatel vystupuje personální
agentura. Ta požadovaného zaměstnance nejen vyhledá a doporučí, ale také zaměstná a dočasně přidělí k výkonu práce u svého klienta-uživatele.
ČMKOS v uplynulém období vyvinula iniciativu orientovanou na řešení
problematiky agenturního zaměstnávání. Na sklonku minulého roku se konala za
přítomnosti sociálních partnerů MPSV, úřadu práce i asociace agentur diskuze
organizovaná Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí o problematice agenturního zaměstnávání. V této diskuzi byly identifikovány oblasti a problémy,
které je třeba v této souvislosti řešit.
Nejvýznamnější problémy právní úpravy a praktická aplikace v případě
agenturního zaměstnávání:

21.1 Licenční podmínky, respektive udělování a odnímání licencí
Agenturu může zřídit jakákoli právnická i fyzická osoba, která splní stanovené podmínky. Podmínkou udělení povolení právnické osobě je splnění stanovených podmínek fyzickou osobou, která plní funkci odpovědného zástupce pro
151

Projekt „Posilování sociálního dialogu“

účely zprostředkování zaměstnání. Ukazuje se, že přestože fyzická osoba nemůže
být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pro více než dvě právnické
osoby, tak v praxi není výjimkou existence pro tři a více právnických osob, dokonce je zaznamenán případ i pro dvacet právnických osob. MPSV v uvedených
případech porušuje svůj vlastní právní předpis. Důvodem je zejména neexistence
evidenčního softwaru, který by respektoval podmínky pro udělení licence.
V případě odnímání licencí se doporučuje, aby k odejmutí licence nedošlo
pouze na základě porušování zákona o zaměstnanosti, ale i za porušení právní
úpravy agenturního zaměstnávání zákoníku práce (hlavně by k němu v praxi
opravdu mělo docházet – dosud nebyla odebrána žádná licence !!!).

21.2 Absence definice srovnatelných podmínek a jejich kontrola
Právní úprava požaduje pro agenturní zaměstnance zajištění stejných (nebo
srovnatelných) pracovních a mzdových podmínek, jako mají kmenoví zaměstnanci. Jak se ale ukázalo, znění této právní úpravy činí v praxi velký problém.
Jednak je tu problém definice srovnatelných podmínek a jednak kontroly jejich
dodržování s ohledem na nepovinnost předkládat všechny potřebné dokumenty.
Doporučuje se proto:


vytvořit definici srovnatelných podmínek, ze které by bylo patrno, o jaké
podmínky vlastně jde,



pro kontrolu dodržování pracovních a mzdových podmínek vyzbrojit instituce více pravomocemi.

21.3 Kontrolní činnost státních orgánů zaměřená na fungování agentur práce
Z analýzy vyplynulo, že funkční kontrolní činnost je nezbytnou podmínkou
pro dobré fungování agentur práce. Sama Asociace poskytovatelů personálních
služeb požaduje účinnější kontrolu.
Ukázalo se však, že v případě kontroly není jasně stanovena kompetence
státních úřadů, v podstatě neexistuje funkční kontrolní mechanismus. Kontrola je
rozdělena na několik segmentů a zúčastnění v tomto procesu se nedokáží orientovat, kdo a co vlastně může kontrolovat. Nejde pouze o kontrolu ze strany úřadu
práce a inspektorátu práce, je třeba provázanost s finančním úřadem, živnostenským úřadem, cizineckou policií a Policií ČR. Otázkou je i provázanost s hygienickou stanicí a stavebním úřadem.
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V souvislosti se zajištěním účinné kontrolní činnosti se navrhuje:


vytvořit jedno centrum kontroly,



vynutit kooperaci mezi všemi subjekty, kterých se kontrola dotýká (zajištění
potřebných dat institucí státu),



jasně stanovit kompetence jednotlivých státních orgánů (kdo a co má kontrolovat),



možnost vyžadovat ze strany kontrolního orgánu všechny potřebné dokumenty,



kooperaci při kontrole směřovat na regionální, okresní úroveň,



vyřešit, respektive personálně posílit, složky kontroly.

21.4 Zneužívání agenturní práce ze strany zaměstnavatele
V praxi se v souvislosti s agenturním zaměstnáváním vyskytují i případy,
kdy si zaměstnavatelé zakládají agentury práce z důvodu úspory mzdových nákladů (zejména úspora za neproplácení přesčasových hodin) – dopoledne pracuje
osoba na své mašině jako zaměstnanec v podstatě svého zaměstnavatele a odpoledne je tam jako agenturní pracovník uživatele. Z tohoto důvodu se požaduje do
zákona doplnit pro tzv. vedlejší pracovní činnost podmínku, že spočívá v jiném
druhu práce a že toto ustanovení není možné obcházet prostřednictvím jiných
právních vztahů. Do jisté míry by právě toto mohlo přispět k zpřehlednění situace
kolem agenturního zaměstnávání.

21.5 Odpovědnost uživatele
V zákoně není jasně vymezena odpovědnost uživatele, což v praxi některé
agentury práce „svádí“ k porušování pracovněprávních předpisů. Doporučuje se
proto v zákoně jasně vymezit odpovědnost uživatele.

21.6 Působnost kolektivních smluv na zaměstnance agentur
Na agenturní zaměstnance se v současné době nevztahuje kolektivní smlouva uzavřená u uživatele, přestože právě ona vytváří standard mzdových a ostatních pracovních podmínek. Doporučuje se proto zvážit, zda by uzavřené kolektivní smlouvy, které jsou závazné pro uživatele, neměly být závazné i pro dočasně přidělené agenturní zaměstnance.
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21.7 Právo agenturních zaměstnanců na informace
a jejich projednání
Zaměstnanci mají právo na informace a projednání, které zaměstnavatel zajišťuje buď přímo, nebo prostřednictvím zástupců zaměstnanců. Ukazuje se, že
agentury práce z důvodu charakteru své formy objektivně nemohou plnit vůči
svým zaměstnancům tuto svou povinnost. Doporučuje se proto, s ohledem na
specifické postavení agenturních zaměstnanců, přenést tuto povinnost na uživatele - zástupci zaměstnanců u uživatele by zastupovali i dočasně přidělené zaměstnance agentury práce.
Malá znalost o agenturním zaměstnávání – chybí tvrdá data
Agentury práce mají ze zákona pro statistické účely do konce ledna sdělit
MPSV za předchozí rok tyto údaje:
1.

počet míst, na která zprostředkovávaly zaměstnání,

2.

počet jimi umístěných osob,

3.

počet zaměstnanců, kteří vykonávali práci u uživatele.

Neplnění této povinnosti může být sankcionováno pokutou 500 000 Kč. Jak
ukazuje praxe, uvedenou povinnost plní pouze jedna třetina agentur práce,
a pokuty se neukládají. Realita agenturního zaměstnávání v ČR tedy není známa.
Jak dále vyplynulo z diskuze, současný statistický výkaz pro MPSV je co do
obsahu nedostačující – sami zástupci Asociace poskytovatelů personálních služeb
by přivítali detailnější znalost. Doporučuje se proto:


sankcionovat nedodání statistických údajů v termínu,



rozšířit současný statistický výkaz (Asociace poskytovatelů personálních
služeb již předložila MPSV možný návrh).

Nutné je zdůraznit, že rozbor problematiky agenturního zaměstnávání v ČR
a navrhované změny, které se dotýkají výše uvedených problémů, byly zpracovány na konci roku 2007. Od té doby se v legislativních normách neudálo nic,
agentury práce nám rostou jak houby po dešti, což dokládá graf, který je přiložen,
a nekalé praktiky pracovních agentur se neustále prohlubují (v současné době již
existuje cca 2 400 těchto agentur). 10. 10. 2008 byla na jednání RSHD na náš
návrh ustavena pracovní skupina pro problematiku agenturního zaměstnávání ve
složení: po dvou zástupcích: sociální partneři a Asociace poskytovatelů personálních služeb a po jednom zástupci MPSV ČR, MF ČR, MPO ČR a MV ČR. Gestorem je MPSV ČR a vedoucím skupiny je Ing. Marie Bílková, vrchní ředitelka
Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV ČR.
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21.8 Ze života
V závěru této kapitoly uvádíme úryvek z článku z magazínu Pátek Lidových
novin ze dne 31. 10. 2008. Úsudek si jistě udělán každý sám.
Jak se u nás VYRÁBĚJÍ OTROCI
Díky obchodu s otroky byla Velkomoravská říše v 9. století nejbohatším
místem střední Evropy. O jedenáct set let později funguje v České republice něco
velmi podobného.
Pracovní agentury jsou dnes vskutku výnosný byznys. Při absenci jakékoli
kontroly a účinné legislativy zde vznikl systém, na který by byli hrdí i starověcí
otrokáři. Agenturu – některé jsou výhradně české, jinde spolupracují Češi s Vietnamci, Mongoly či Ukrajinci – dodávající zahraniční dělníky si může založit
prakticky každý. Dnes jich u nás působí 2 350, z nich loni 1 300 nenahlásilo,
kolik pracovníků do země přivedly. Nikdo tedy přesně neví, kolik cizinců – hlavně z Asie a východní Evropy – v Česku žije. Oficiální statistiky hovoří
o 410 000. Dle kvalifikovaných odhadů tu ale je skoro stejně tolik pracovníků
nelegálních.
Stát se otrokem je v naší zemi neuvěřitelně snadné. Každý dělník, který do
Česka přijede, má vízum vázané na konkrétní pracovní místo. Často mu ale agentura oznámí, že než do továrny nastoupil, bylo jeho místo obsazeno. Anebo ho
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agentura nastoupit do továrny nechá, ale pak milý Vietnamec či Mongol dostane,
nejčastěji ve zkušební době, bez udání důvodu výpověď. Agentura tohoto člověka nahlásí úřadu práce, ten policii a policie zahájí řízení o zrušení pobytu. Pokud
si zaměstnanec do té doby nestihne sehnat jiné místo, stane se nelegálem. A to je
pro lidi, kteří se na českých úřadech nemají šanci domluvit, neřešitelný problém.
Zvlášť když je sama agentura do ilegality popostrčí. Třeba tím, že cizince přestěhují do jiné ubytovny – ti totiž vůbec netuší, že musí nahlásit změnu adresy. Peníze gastarbeitr nemá (úspory dal za úplatek, aby dostal v Česku práci), místo
taky ne, a tím pádem už ani vízum. Je v koutě a podepíše cokoli. Agentura mu
milostivě sežene novou práci. Nastoupí tedy do jiné továrny, ale za úplně jiných
podmínek, než slibovala práce předcházející. Nyní dře patnáct hodin denně, za
méně peněz, než bylo slíbeno, a nemůže s tím nic dělat, protože by mu hrozilo
udání od agentury a následné vyhoštění.
Přehled o cizincích vlastně nikdo nemá. Gastarbeitr je evidován v místě sídla agentury, která ho má zaměstnat. Miloslav Zeman, předseda Okresní hospodářské komory Plzeňska, popisuje, jak v Plzni působí agentury, které sídlí například v Ostravě. Ostravský úřad práce by od nich měl dostávat informace, kde kdo
z jejich klientů pracoval. Agentury si ale s doklady dělají, co se jim zlíbí, a ostravští úředníci si je do Plzně ověřovat nejezdí. Obvyklá praxe agentury je, že na
úřad nahlásí 50 cizinců, ale přitom jich z Mongolska či Vietnamu přiveze desetkrát tolik. 450 lidí je bez povolení a nikdo to nezjistí. Všichni totiž používají pasy
50 krajanů, kteří mají doklady v pořádku. A u Vietnamců úředník sotva pozná, že
jde o někoho jiného.
Proč nekontrolují cizince samotní majitelé továren? Protože jim tento stav
vyhovuje, ušetří na daních i pojištění. „Jsou to často absurdní scény,“ říká Miloslav Zeman. „Když úřady vyžadují v továrnách doklad o prověrce bezpečnosti
práce, její vedení řekne: To jsou zaměstnanci agentury, potvrzení mají tam.
Agentura se ale klidně mezitím přejmenovala nebo papírově změnila majitele,
případně prohlásí: My jsme ho před 14 dny propustili, on už u nás nedělá a na to
pracoviště se šel asi vloupat. Všichni od něj dají ruce pryč.“
Na otrokářském systému tratí i daňoví poplatníci. „Celé to agenturní zaměstnávání je jeden velký podvod, obcházení zákoníku práce,“ doplňuje právník
Pavel Čižinský z Poradny pro občanství, občanská a lidská práva. „Firma vás
nezaměstná přímo, ani když si to místo sami najdete. Musíte podepsat smlouvu
s agenturou, s níž spolupracuje. Mezi zaměstnancem a firmou tak není žádný
právní vztah.“ Problém se přitom již dávno netýká pouze cizinců, na kterých byl
systém „vyvinut“.
Vezměme si jen, že cizinci dluží plzeňské fakultní nemocnici za ošetření už
přes 5 milionů korun. Zaměstnanec takové montovny sice maká i 15 hodin denně, ale na ruku dostane pár tisíc. Agentura, která továrně prodává jeho práci, mu
totiž z platu ještě leccos strhne. Běžná je taxa sedm a půl tisíce korun za ubyto156
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vání. Pokoj se sedmi spolubydlícími na strašidelné ubytovně tak stojí stejně jako
pronajmutí garsonky v Praze. Výplata takovému nebožákovi stačí tak tak na přežití. A když onemocní nebo se mu kvůli nepozornosti pramenící z chronické
únavy stane úraz, je vyřízený.
„Je to kombinace absurdního zákona, přetížených, laxních a neschopných
úředníků a mafiánů,“ říká Pavel Čižinský, na jehož poradnu se obrací čím dál víc
Asiatů. Třeba nejmenovaná agentura, která vlastně ani žádnou práci nesháněla.
Z Mongolska prostě jen přivezla lidi, kteří jí zaplatili 1 500 dolarů. Lidé z agentury je odvezli do ubytovny a tam je nechali vlastnímu osudu. Mongolům se mezitím (možná pomocí jiné vypečené agentury) podařilo sehnat práci jinou, ale to
už kvůli diskriminačnímu paragrafu, že je vízum vázané na jedno konkrétní pracovní místo, spadli do nelegality.
Vedle zotročování desítek tisíc lidí, daňových úniků, velkých personálních
problémů českých podniků a mezinárodní ostudy tak otrokářský systém připravuje další časovanou bombu. Co budeme za pár let se všemi těmi zbídačenými lidmi bez dokladů dělat?16

16

Magazín Pátek Lidových novin, 31. 10. 2008, | MILAN VIDLÁK
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22.
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
22.1 Odškodňování pracovních úrazů, nebo úrazové pojištění
V následujících řádcích se stručně pokusíme nastínit rozdíl mezi odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce“) a úrazovým pojištěním podle zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o úrazovém pojištění“). Úvodem upozorňujeme, že také pojem odškodňování pracovních úrazů používáme
jako zkratku pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Otázka „jaký je rozdíl mezi odškodňováním pracovních úrazů (pojem odškodňování pracovních úrazů používáme jako zkratku pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání) podle zákoníku práce a úrazovým pojištěním?“
bývá totiž v popředí zájmu jak samotných postižených, tak lidí zajímajících se
o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Odpověď na danou otázku se pokusíme
dát vysvětlením podstaty obou způsobů odškodnění.
Odškodňování pracovních úrazů bylo původně upraveno ve starém zákoníku
práce č. 62/1965 Sb., v ustanoveních § 190 až § 206 a v ustanoveních § 25 až
§ 29 a § 33 až § 37 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník
práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce
č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
ve znění pozdějších předpisů. V současně platném zákoníku práce je upraveno
v ustanoveních § 273, § 274 a § 365 až § 393, s tím, že ustanovení § 205d starého
zákoníku práce a vyhláška č. 125/1993 Sb. platí i nadále. Při přijímání zákoníku
práce se předpokládalo, že spolu se zákoníkem práce nabude účinnosti i zákon
o úrazovém pojištění. Když se posléze vyjasnilo, že bude účinnost zákona
o úrazovém pojištění odložena (v současné době je odložena k datu 1. ledna
2010), byla pasáž týkající se odškodňování pracovních úrazů zařazena do přechodných a závěrečných ustanovení zákoníku práce, tedy na přechodnou dobu,
do doby nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění.

22.2 Pojem pracovní úraz a nemoc z povolání
Dříve než přistoupíme k objasnění podstaty odškodňování pracovních úrazů
a nemocí z povolání podle zákoníku práce a úrazového pojištění, musíme alespoň
stručně vysvětlit to, co je oběma systémům společné – obsah pojmu pracovní
úraz a nemoc z povolání.
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Pracovní úraz není jen tělesné zranění, ale každá porucha na zdraví, která
byla zaměstnanci způsobena nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, např. byl-li zaměstnanec při práci, na kterou není zvyklý a která je
nepřiměřená jeho tělesným možnostem, nucen okamžitým usilovným vzepětím
sil překonávat vnější odpor a zvýšit tak náhle, neobvykle a nadměrně svou námahu. Nemusí jít tedy výlučně o tělesné zranění, ale o jakékoli jiné porušení zdraví,
třeba i psychické. V pochybnostech bude věcí znaleckého posudku, aby se prokázala tzv. příčinná souvislost s nadměrným zvýšením třeba i duševní námahy.
Úrazem může být za určitých okolností i úpal, omrznutí nebo otrava.
Judikatura nakonec vyjasnila, že i infarkt myokardu nebo náhlou cévní příhodu lze považovat za pracovní úraz, pokud je prokázána souvislost infarktu
nebo jiné cévní příhody s náhlým vypětím sil nebo velkou námahou v přímé souvislosti s plněním. Pak i tyto případy lze považovat za pracovní úrazy. V případě
infarktu myokardu totiž platí, že i když zdánlivě chybí zevní faktor úrazového
děje, může o takový úrazový děj jít, nastane-li náhlé poškození zdraví v důsledku
vypětí sil při velké námaze či nezvyklém úsilí, kdy pracovní výkon přesahuje
meze obvyklé, každodenně vykonávané práce, nebo je sice konán v těchto mezích, ale za nepříznivých okolností, anebo se sice pohybuje v hranici obvykle
namáhavé práce, pro kterou však organismus zaměstnance není přizpůsoben anebo na kterou svými schopnostmi nestačí. Bezprostřední příčinou vyvolávající
infarkt myokardu může být i psychické trauma. Námaha z tělesné i duševní práce
je posuzována stejně, musí však k ní dojít při plnění pracovních úkolů nebo
v přímé souvislosti s ním. Judikatura také jednoznačně zastává názor, že mozková příhoda vyvolaná rozčílením z negativního hodnocení zaměstnance jeho nadřízeným se za pracovní úraz nepovažuje.
Jako pracovní úraz se odškodňuje i úraz, který zaměstnanec utrpí pro plnění
pracovních úkolů.
Starý zákoník práce č. 65/1965 Sb. neobsahoval definici pojmu pracovní
úraz, a tak se nyní platný zákoník práce pokusil tento nedostatek napravit
a v ustanovení § 380 odst. 1 tento pojem definuje.
Důležité však je uvědomit si, že zákon nerozlišuje příčinu vzniku pracovního úrazu. Je nerozhodné, zda např. zaměstnanec trpí určitou chorobou, která vyvolá úrazový děj, jehož následkem je pracovní úraz. V praxi jsou časté případy
nemocných cukrovkou nebo epilepsií, kdy zaměstnancova nemoc je vlastně původcem toho, že dojde k úrazu – zaměstnanec v epileptickém záchvatu upadne na
zem a zlomí si ruku. Pro odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci to však nemá žádný význam, neboť stačí pouze, že došlo k poruše zdraví
zaměstnance a že k ní došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti
s ním. Znamená to tedy, že se nezkoumá, do jaké míry zaměstnavatel něco zavinil, není ani rozhodující, zda zaměstnanec např. uklouzl na mokré podlaze nebo
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zda upadl pouze vinou své neopatrnosti. Rozhodující je, že ke škodní události
došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním pracovních
úkolů. Pojmy plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s plněním pracovních
úkolů jsou podrobně definovány v ustanoveních § 273 a § 274 zákoníku práce.
Z nich vyplývá také, že z objektivní odpovědnosti zaměstnavatele jsou vyloučeny
úrazy, k nimž dojde v důsledku vlastního stravování zaměstnance (např. poranění
příborem, pořezání konzervou, opaření horkou tekutinou při vaření čaje apod.).
Obecně je vyloučen z odpovědnosti zaměstnavatele za škodu pouze úraz,
který nastal zaměstnanci na cestě do zaměstnání a zpět. Vlastní pojem cesty do
zaměstnání zákon definuje jako cestu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné
místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět. U zaměstnavatelů v lesnictví,
zemědělství a stavebnictví je to cesta z bydliště na určené shromaždiště a zpět.
Pouze cesta z obce zaměstnancova bydliště nebo pracoviště do místa ubytování
v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako úkon nutný před počátkem práce
nebo po jejím skončení a úraz vzniklý na této cestě je posuzován jako úraz pracovní.
Nakonec je zřejmé, že za pracovní úraz nelze považovat úraz, ke kterému
dojde v době, kdy zaměstnanec vybočil z plnění pracovních úkolů (tzv. exes),
např. při vyrábění určitých předmětů pro svoji vlastní potřebu bez vědomí zaměstnavatele nebo při vybočení z trasy pracovní cesty kvůli obstarání soukromých záležitostí – při tzv. černé jízdě.
Jak bude uvedeno dále, odpovědnost za škodu při pracovních úrazech je odpovědnost za výsledek. Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel
povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví. Pouze v zákoně výslovně stanovených případech se může zaměstnavatel této odpovědnosti zprostit, a to zcela nebo zčásti, prokáže-li zavinění
zaměstnance. Vzhledem k tomu, že odpovědnost zaměstnavatele za škodu na
zdraví, kterou utrpěl zaměstnanec, je založena na objektivním principu, vylučuje
i pouhá náhoda jako jedna z příčin pracovního úrazu plné zproštění odpovědnosti
zaměstnavatele. Nakonec je zřejmé, že zaměstnavatel se nemůže vyvinit ze své
odpovědnosti v případě, kdy zaměstnanec vykonává určité práce na příkaz zaměstnavatele.
Ani v případě nemoci z povolání nemá zákoník práce přesnou definici. Zákon o úrazovém pojištění ji ale definuje takto: „Nemocí z povolání se rozumí
nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických
faktorů nebo jiných škodlivých faktorů souvisejících s prací, pokud je uvedena
v seznamu nemocí z povolání uvedeném v příloze k tomuto zákonu a pokud vznikla za podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká, a dosáhla klinického stupně
závažnosti, který je jako nemoc z povolání uznáván.“ V současné době však podle
ustanovení § 380 odst. 4 zákoníku práce jsou nemocemi z povolání nemoci uve161

Projekt „Posilování sociálního dialogu“

dené v zvláštním předpisu, jestliže vznikly za podmínek tam uvedených. Tímto
předpisem je nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí
z povolání. Toto nařízení vlády obsahuje v příloze seznam nemocí z povolání
(celkem 82 nemocí). Procesní stránku věci týkající se uznávání nemocí z povolání upravuje vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání
nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci
uznávají, ve znění pozdějších předpisů.
Zákoník práce obsahuje ještě zásadu, že jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to
od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše tří let před jejím zařazením do
seznamu. To bylo převzato ze starého zákoníku práce č. 65/1965 Sb., neboť za
jeho účinnosti došlo k praktické aplikaci této zásady, když původní vyhláška
č. 149/1988 Sb. obsahovala seznam pouze 44 chorob z povolání a stávající nařízení vlády obsahuje seznam 82 nemocí z povolání.
Zásadní a podstatný rozdíl mezi nemocí z povolání a pracovním úrazem je
v tom, že za škodu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem odpovídá obecně
zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru. Za
škodu způsobenou zaměstnanci nemocí z povolání však odpovídá zaměstnavatel,
u něhož zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval za podmínek, za
nichž nemoc z povolání, kterou byl postižen, vzniká. Nemusí tedy to být vždy
zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec v okamžiku vzniku nemoci z povolání
v pracovním poměru. Skutečný fakt, že jde o nemoc z povolání, posuzuje klinika
nemocí z povolání, která vydává rozhodnutí o tom, že zaměstnanci je přiznána
nemoc z povolání.

22.3 Odškodnění pracovních úrazů podle zákoníku práce
Stejně jako se právo i při své vnitřní jednotě člení do jednotlivých právních
odvětví, tak můžeme obecný institut odpovědnosti roztřídit podle jednotlivých
právních odvětví. V právním řádu proto rozlišujeme zejména trestněprávní odpovědnost, občanskoprávní odpovědnost, správněprávní odpovědnost a v neposlední řadě také pracovněprávní odpovědnost. Jednotlivé druhy odpovědnosti se navzájem překrývají a doplňují.
Pracovněprávní odpovědnost může vzniknout zásadně pouze za předpokladu, že existuje některý ze základních pracovněprávních vztahů. Z toho hlediska
je pracovněprávní odpovědnost vztahem vždy odvozeným, který nemůže existovat bez předchozího základního pracovněprávního vztahu. Na druhou stranu jde
o vztah relativně samostatný, neboť je ve své další existenci nezávislým na základním pracovněprávním vztahu a může existovat i po jeho skončení.

162

Bezpečnost práce – nedílná součást života

Kromě již shora uvedených specifik pracovněprávní odpovědnosti je třeba
zdůraznit, že odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci
pracovním úrazem je na rozdíl od odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, která vychází z tzv. subjektivního principu, při kterém se
musí prokázat i zavinění zaměstnance, postavena na tzv. objektivním principu.
To znamená, že k jejímu vzniku stačí pouze splnění těchto tří předpokladů :


škodní událost (pracovní úraz nebo nemoc z povolání),



její následek (škoda, majetková újma),



příčinná souvislost mezi škodnou událostí a následkem (škodou).

Tento druh odpovědnosti se liší jak od principů odpovědnosti, kterou známe
z běžných občanskoprávních vztahů, tak i od zásad odpovědnosti zaměstnance za
škodu způsobenou zaměstnavateli podle zákoníku práce. U občanskoprávní odpovědnosti a u odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
se jedná o tzv. subjektivní odpovědnost, tj. odpovědnost za výsledek, kdy se musí
především prokazovat míra zavinění škůdce a příčinná souvislost mezi zaviněním
škůdce a vznikem škody.
V občanském právu se rozlišuje odpovědnost závazková a mimozávazková,
toto členění bývá právní literaturou považováno za nejdůležitější. V pracovním
právu se rozlišuje nejčastěji odpovědnost za zavinění, která nastupuje v případě,
kdy odpovídá zaměstnanec, a odpovědnost bez zřetele na zavinění, tj. odpovědnost objektivní. Odpovědnost objektivní je v našem právu vždy pouze odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci. Její podmínkou je totiž pouze vznik škody a skutečnost, že ke škodě došlo při plnění pracovních úkolů nebo
v přímé souvislosti s ním, a zavinění zaměstnavatele se již předpokládá.
Obecně je možné konstatovat, že odpovědnost za škodu v pracovním právu
plní funkci preventivně-výchovnou (tj. předcházet škodám), funkci reparační
(tj. odčinit škodu) a funkci sankční (tj. postihnout porušení povinnosti).
Zákoník práce obecně vychází z koncepce, že na první místo je třeba klást
předcházení škodám, tj. preventivní funkci, neboť pochopitelně optimálním stavem je, pokud vůbec ke škodě nedojde. Část jedenáctá zákoníku práce nazvaná
náhrada škody je uvozena ustanoveními, která se zaměřují na předcházení škodám. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní
podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění. Prevenční
povinnost je ovšem uložena nejen zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům.
Pro odpovědnost zaměstnavatele za škodu je však charakteristické (na rozdíl
od odpovědnosti zaměstnance), že preventivně-výchovná funkce je spíše potlačena a převládá jednoznačně reparační funkce s cílem nahradit zaměstnanci
v plném rozsahu škodu, kterou utrpěl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
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souvislosti s ním. Skutečností navíc je, že u odpovědnosti za škodu způsobenou
zaměstnanci nelze hovořit o škůdci, protože odpovědný subjekt nemusí být totožný s tím subjektem, který škodu způsobil. Zaměstnavatel odpovídá za škodu
i v případě, kdy žádnou právní povinnost neporušil. Právní sankce náhrady škody
způsobené zaměstnavatelem jde v pracovním právu nad rámec povinností a týká
se prostě sankce za následky škodní události. Zaměstnavatel je povinen hradit
zaměstnanci skutečnou škodu, a to v penězích, pokud škodu neodčiní, uvedením
v předešlý stav.
Pro úplnost je třeba uvést, že tento systém odpovědnosti není v evropském
civilním (občanském) právu běžný, ba naopak dá se říci, že tato právní úprava
objektivní odpovědnosti je výjimkou. Evropské státy mají běžně upravenou odpovědnost na principu zavinění a otázky odškodnění škod způsobených prací řeší
v rámci pojišťovacích systémů, zejména v rámci pojištění odpovědnosti za škodu
z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání.

22.4 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
S ohledem na změnu ekonomických poměrů po roce 1989 a vznik malých
a středních zaměstnavatelů, kteří by nemuseli být natolik ekonomicky silní, aby
byli schopni hradit náklady škody z titulu objektivní odpovědnosti zaměstnavatele, které v případě pracovního úrazu mohou nastat, aniž by byla vážně ohrožena
vlastní ekonomika zaměstnavatele, byl v ustanovení § 205d starého zákoníku
práce č. 65/1965 Sb. v roce 1993 upraven institut tzv. zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Zaměstnavatelé jsou pro případ své odpovědnosti pojištěni buď u České pojišťovny a.s., nebo u Kooperativy a.s. Zákonné pojištění se nevztahuje pouze na
zaměstnavatele, kteří mají postavení státního orgánu.
Pojišťovny však hradí za zaměstnavatele pouze nároky na náhradu škody ze
škodních událostí, které vznikly v době trvání zákonného pojištění. Náhrady ze
škod, které vznikly před zavedením zákonného pojištění v § 205d starého zákoníku práce, i nadále hradí zaměstnavatelé. Tím došlo k diferenciaci samotné
právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání na tzv. staré
a nové případy, tj. na případy odškodňované přímo zaměstnavateli a na případy
odškodňované za zaměstnavatele příslušnou pojišťovnou. Zaměstnavatelé jsou
tedy povinni platit pojistné do systému zákonného pojištění odpovědnosti za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, z tohoto systému jim však
jsou hrazeny pouze škody z pracovních úrazů a nemocí z povolání vzniklých po
31. 12. 1992 a odškodnění tzv. starých případů i dnes nesou ze svého, neboť na
vlastním principu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci podle právní úpravy obsažené v zákoníku práce se zavedením zákonného
pojištění nic nezměnilo.
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Provádění zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je upraveno jako neziskové. Případná
majetková újma uvedených pojišťoven vzniklá provozováním tohoto pojištění je
kryta ze státního rozpočtu a naopak vzniklý přebytek z tohoto pojištění pojišťovny odvádí do státního rozpočtu. Pojišťovnám je stanovena pevná výše nákladů na
jejich správní režii, která činila při vzniku zákonného pojištění 29,5 % z celkového objemu přijatého pojistného zaplaceného zaměstnavateli v daném kalendářním roce a postupně byla v souvislosti s růstem objemu přijatého pojistného snižována.
Tím tedy právní úprava dá se říci provizorním způsobem zabezpečila ochranu poškozených zaměstnanců v situaci, kdy byl zahájen proces privatizace dřívějších státních podniků, jejich následné restrukturalizace spojené s velkým pohybem pracovních sil, častými změnami vlastnických poměrů, zánikem podniků
a s dalšími změnami, které by ve svých důsledcích připravily řadu zaměstnanců
o jeden ze základních prvků pracovněprávní a sociální ochrany.

22.5 Úrazové pojištění zaměstnanců
Zákonem o úrazovém pojištění se mění dosavadní koncepce poskytování
a právní úpravy zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úrazu a nemoci z povolání v souladu s pozicí, kterou zaujala Česká
republika v průběhu vyjednávání o podmínkách přístupu České republiky
k Evropské unii, a to tak, že navrhuje přechod z komerčního pojištění na pojištění
sociálního systému, které formuluje jako pojištění komplementární k zákonnému
systému sociálního zabezpečení.
Do budoucna již tedy nepůjde o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ale o formu sociálního úrazového pojištění s vlastním systémem poskytovaných dávek. Nicméně se zachovává komplementární podoba pojištění, což znamená, že úrazové pojištění bude,
tak jako předchozí zákonné pojištění, komplementem k pojištění zdravotnímu,
nemocenskému a důchodovému.
Zákon o úrazovém pojištění vlastně ruší objektivní odpovědnost zaměstnavatelů za škody v těchto případech, neboť jak jsme shora uvedli, jde o odpovědnost v evropském měřítku ojedinělou. Zavádí se dávkový systém, obdobně jako
je tomu v sociálním zabezpečení, který z pohledu zaměstnance zachovává současný stav, kdy zaměstnanec nemusí prokazovat, že k pracovnímu úrazu nebo ke
vzniku nemoci z povolání došlo zaviněním zaměstnavatele.
Systém odškodnění formou náhrady škody se nahrazuje systémem dávkovým. I když tato změna nepředstavuje žádný radikální rozdíl mezi výší dřívějších
náhrad a navrhovaných dávek, umožňuje dávkový systém objektivní nastavení
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výše dávky při dlouhodobém poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání v závislosti na míře dlouhodobého poškození zdraví. Dávkový systém
je koncipován tak, aby obsahoval motivační prvky pro návrat zaměstnance do
pracovního procesu. Dávkový systém rozhodně neznamená omezení ochrany
zaměstnance v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, naopak zvyšuje jeho sociální jistoty.
Vlastní definice pojmů pracovní úraz a nemoc z povolání se v zákoně
o úrazovém pojištění oproti právní úpravě v zákoníku práce věcně nemění. Zákon
o úrazovém pojištění naopak navazuje na konstantní judikaturu k zákoníkům
práce.
Z pojištění se však na rozdíl od zákoníku práce, kde se poskytují náhrady
škody, poskytují dávky peněžité a věcné, přičemž věcnou dávkou je pouze rehabilitace v úrazovém pojištění. Rehabilitace v úrazovém pojištění je nově zavedenou věcnou dávkou. Úrazovým pojištěním nebude nadále kryta věcná škoda,
která vznikla v důsledku pracovního úrazu, případně i nemoci z povolání. Úrazové pojištění se zaměřuje jen na poškození zdraví zaměstnanců. Při náhradě této
věcné škody bude postupováno podle příslušného ustanovení zákoníku práce.
Provádění úrazového pojištění bude svěřeno České správě sociálního zabezpečení jako organizační složce státu, která provádí i ostatní druhy sociálního
pojištění. Nositel úrazového pojištění bude zajišťovat aktivní výběr pojistného na
základě průběžného porovnávání seznamu poplatníků pojistného s registrem
ekonomických subjektů. Vzhledem k tomu, že nositel úrazového pojištění bude
vyplácet dávky, sníží se výrazně zatížení zaměstnavatelů agendou i jejich finanční náklady související s prováděním úrazového pojištění. Nadále již zaměstnavatelé nebudou stanovovat výši jednotlivých náhrad a provádět jejich výplatu, budou pouze poskytovat nositeli úrazového pojištění součinnost v rozsahu obdobném jako v jiných systémech sociálního pojištění.
Pozice zaměstnance se zřetelem k této změně nijak nezhoršuje, protože stejně jako dosud neponese důkazní břemeno, jeho nárok bude nadále náležet „objektivně“ při splnění zákonem stanovených podmínek, a jeho právní jistota získání nároku na dávku však bude vyšší, protože státní orgán, který bude o jejím
přiznání rozhodovat, nebude mít na rozhodnutí vlastní hmotný zájem. Případné
spory se budou týkat, stejně jako dosud, jen skutkové otázky, zda úraz je úrazem
pracovním, příčinné souvislosti poškození zdraví zaměstnance s pracovním úrazem a posouzení míry zdravotního poškození zaměstnance.
Nová právní úprava úrazového pojištění v porovnání s úpravou odpovědnosti zaměstnavatele zásadně pozměňuje podmínky pro stanovení výše vyplácených
dávek s ohledem na koncepční změnu, která souvisí s opuštěním principu náhrady za ztrátu na výdělku a uplatněním sociálního dávkového systému úrazového
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pojištění. Proto nebudou a ani nemohu být výše „starého“ a „nového“ plnění
v jednotlivých případech totožné.
V některých případech dojde z hlediska výše plnění, které zaměstnanec
z úrazového pojištění obdrží, ke zhoršení ve srovnání se stávající úpravou,
a v jiných případech tomu bude naopak – výhodnější bude plnění z úrazového
pojištění. Snížení se týká především opakujících se dávek, kde stávající úprava
nepřiměřenou výší náhrad nemotivuje zaměstnance k návratu do práce. To nastává zejména u případů s nižší mírou poškození zdraví, kde existuje objektivně
možnost návratu zaměstnance do zaměstnání.
Je však třeba upozornit, že podle ustanovení § 364 zákoníku práce se budou
nároky z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které vznikly před účinností
zákona o úrazovém pojištění, řídit dosavadní právní úpravou. Jde o nároky,
o kterých bylo pravomocně rozhodnuto nebo o kterých byla uzavřena dohoda,
anebo o případy, kdy byla náhrada škody poskytována. Opakující se nároky,
jimiž byly náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
a náhrada nákladů na výživu pozůstalých, příslušející přede dnem nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, se ode dne nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění považují za úrazovou rentu a úrazovou rentu pozůstalého. Jejich výše nesmí být po účinnosti zákona o úrazovém pojištění nižší, než
příslušela podle zákoníku práce ve znění platném ke dni předcházejícímu nabytí
účinnosti právní úpravy úrazového pojištění. Navíc jsou zaměstnanci, kterým se
bude náhrada škody tzv. překlápět ze zákoníku práce v dávku úrazového pojištění, zajištěni tím, že po dobu deseti let od nabytí účinnosti zákona o úrazovém
pojištění nebudou zváni na kontrolní prohlídku zdravotního stavu.
Některé dávky, resp. náhrady, jsou ponechány na dosavadní úrovni (např.
bolestné, příspěvek za ztížení společenského uplatnění), jinde je pro zaměstnance
navrhovaná úprava výhodnější (zejména v případech, kdy v období před pracovním úrazem dosahoval malý výdělek a vyplácená náhrada se mu při pozdějším
nárůstu nového výdělku snižovala).
Opakující se dávky (renty) budou oproti současnému stavu motivovat poškozeného zaměstnance k návratu do zaměstnání a omezí podstatně i možnosti
zneužívání úrazového pojištění.
V úrazovém pojištění je významným prvkem rehabilitace jako nová věcná
dávka. Tato dávka bude představovat určitý pokrok, především pro zaměstnance,
kteří se dříve uzdraví a budou se moci i dříve vrátit do práce.
Stejně významným novým prvkem úrazového pojištění, který bude motivovat zaměstnavatele ke zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
je zavedení systému bonus-malus jako ekonomických nástrojů (přirážka k pojistnému a sleva na pojistném) ovlivňujících výši placeného pojistného v závislosti
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na vývoji počtu a závažnosti pracovních úrazů a nemocí z povolání. Takovou
právní úpravu zákoník práce neobsahuje.
Závěrem je třeba konstatovat, že současná právní úprava zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání neobsahuje některé důležité pozitivní prvky, které se vyskytují v obdobných
právních úpravách v jiných zemích. Současná právní úprava např. nezvýhodňuje
zaměstnavatele za preventivní aktivity, kterými ve svých podnicích snižují počet
pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Současný systém pojištění si nakonec neklade za cíl ani zlepšit prevenci
a přispět k rehabilitaci. Neumožňuje pojišťovnám zabývat se prevencí pracovních
úrazů a nemocí z povolání, resp. ji určitým podílem z vybraného pojistného
financovat. Cílem je pouze zaručit poškozenému odpovídající finanční náhradu,
nikoli usnadnit jeho návrat do zaměstnání. To vše má zákon o úrazovém pojištění
zlepšit.
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ZÁVĚR
Právo na ochranu zdraví při práci a na důstojné pracovní podmínky je považováno za jedno ze základních lidských práv. Je jako takové zakotveno v řadě
významných mezinárodních dokumentů a je součástí právního řádu všech vyspělých zemí světa. Problematika ochrany zdraví a života člověka před riziky a negativními vlivy práce a pracovního prostředí má představovat rozsáhlý komplex
opatření v oblasti prevence.
Z praxe je však zřejmé, že péče o zdraví zaměstnanců si dosud nezískala
v podvědomí všech podnikajících subjektů trvalé místo. Proto také nejsou povinnosti k ochraně zdraví zaměstnanců pro mnoho podnikatelů samozřejmostí.
Zvláště se to týká malých a středních podniků a také osob samostatně výdělečně
činných, přičemž pracovní úrazy, nemoci z povolání, nehody a havárie představují obrovské a často zbytečné ztráty.
Zdravý lidský potenciál není v mnoha případech vnímán jako základ firemního bohatství a mnoho podnikatelů o ochranu zdraví nedbá. Také si řada zaměstnanců neuvědomuje potřebu chránit své zdraví dodržováním bezpečných
postupů při výkonu práce, předcházením rizik a využíváním osobní ochrany. To
byl také jeden z důvodů k napsání této publikace. Dalším důvodem bylo zvýšení
a rozšíření znalostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví nejen v profesním
životě každého z nás, ale také v rámci posílení kompetencí managementu
a zaměstnanců v tak důležité oblasti, jakou je oblast BOZP.

169

Projekt „Posilování sociálního dialogu“

170

Bezpečnost práce – nedílná součást života

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
1)

Sbírka zákonů České republiky

2)

Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí
práce za rok 2007

3)

Souhrnná zpráva o vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2007 v oblasti
BOZP

4)

Pět kroků chronologického postupu ergonomického zkoumání a hodnocení
v rámci pracovního systému, s. 22–26, VÚBP 2002

5)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Verlag Dashöfer, díl 2 – Specifikace
nebezpečí a z nich plynoucích rizik, listopad 2006

6)

Hodnocení rizik na pracovišti, Pere Box, Laurent Vogel, TUTB, Brussels
1999, ČMKOS 1999

7)

Návod na hodnocení rizik při práci, z anglického originálu Guidance on risk
assessment at work vydaného Office for Official Publications of the European Communities přeložila a vydala ČMKOS, Praha 2001

8)

Identifikace a hodnocení rizik, Bezpečný podnik, VÚBP s podporou 3 M
Česko, spol. s r.o., Praha 2003

9)

Starší pracovník, VÚBP, Praha 2002

10) Národní politika BOZP, Národní akční plán BOZP
11) Propagační materiály k EW 2008–2009, vydalo MPSV
12) Magazín Pátek Lidových novin, 31. 10. 2008

171

Projekt „Posilování sociálního dialogu“

Poznámky

172

