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Pracovní úrazovost v ČR v roce 2002

V působnosti Ministerstva práce a sociálních 
věcí se připravují organizační podmínky k rea-
lizaci usnesení vlády č. 475 ze dne 19.5.2003, 
kterým byla přijata Národní politika BOZP. V její 
návaznosti předložil Odbor bezpečnosti práce 
a pracovních podmínek dokumenty, které po 
projednání ve vládě budou tvořit organizační 
základ pro sestavení Rady pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci jako vládního porad-
ního orgánu s reprezentativním složením ze 
zástupců resortů a řady expertů. 
Mezi významné úkoly patří přijetí paragrafo-
vaného návrhu zákona o inspekci práce, který 
by měl zásadním způsobem změnit koncepci 
dnešního státního dozoru ve smyslu dosud 
platného zákona č. 174/1968 Sb. o státním 
odborném dozoru nad bezpečností práce v je-
ho dosavadním znění. Rozdíl v pojetí inspekce 
práce je zásadní, neboť činnost „orgánů státní-
ho dozoru nad bezpečností práce a technických 
zařízení“ dožívá.
Pokud jde o problém vynutitelnosti podmínek 
bezpečného užívání vyhrazených technických 
zařízení, nebylo před desetiletím nikdy sporu 
o tom, kdo kontroluje inspekčně celý uživa-
telský cyklus výroby a užití nebezpečného 
výrobku. To je již vše minulost, v dobrém i ve 
špatném smyslu slova nevratná, kterou bude 
nutné neprodleně řešit.
Z hlediska legislativních návazností mezi před-
pisy MPO a předpisy MPSV přetrvává právně 
nejasná situace. Jako vnější důkaz tohoto stavu 
evidentně vzniká i nejasná vazba mezi termíny 
užívanými v působnosti těchto legislativ. Vzni-
kají tím metodické pochybnosti o správném 
výkladu navazujících předpisů o povinnostech 
zaměstnavatelů při provozu, například při apli-
kaci nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, pří-
strojů a nářadí. 
Vyvstává otázka, jak splnit meziresortní koordi-
nační roli při dopracování systémových  mezer, 
které nelze ignorovat v dopracování návrhu 
zákona o inspekci práce. 
Meziresortní spolupráce by měla nastartovat 
co nejdříve už proto, aby se  pokryla aktuální 
potřeba vytvořit novou řadu nařízení vlády 
v oblasti bezpečnosti práce, s diferencovaným 
přístupem k prevenci rizik, nároků na kvalifikaci 
obsluh, akreditaci školicích organizací, atd. 
tak, aby nové předpisy zachovávaly zásady 
provozu výrobků a bezpečnosti pracovišť plat-
né pro státy EU a komplementárně vstoupily 
do legislativních pravidel bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví.
Lze jen očekávat, že právě Rada pro bezpeč-
nost a zdraví při práci se stane tím místem, kde 
léta neřešené problémy meziresortních vztahů 
v oblasti BOZP nakonec vyřešíme společně 
jako profesionální tým. Ing. Antonín Cuc,

Odbor 54 MPSV

Meziresortní 
koordinace 
– základ pro další 
zvyšování BOZP

Slovo na aktuální téma

Celkem 88 523 případů pracovních úrazů 
bylo spojeno s následnou pracovní neschop-
ností delší než 3 dny. Z toho ve 21 736 přípa-
dech byly déle než 3 dny práce neschopné 
ženy. Bez následné pracovní neschopnosti 
bylo v roce 2002 vykázáno celkem 28 451 
případů pracovních úrazů, z toho v 7 034 
případech u žen. Z hlášených pracovních 
úrazů bylo 22 300, tj. téměř 25 % pracovních 
úrazů, způsobeno ženám a 179 úrazů, tj. té-
měř 0,2 %, mladistvým zaměstnancům. 

Při zmíněném snížení počtu pracovních 
úrazů nedošlo k výrazné změně hodnoty 
ukazatele četnosti případů pracovních úrazů 
na 100 pojištěnců, i když  tento ukazatel ne-
patrně klesl z hodnoty 2,08 na hodnotu 2,03, 
to znamená snížení zhruba o 2,5 %.
Smutným faktem je, že v roce 2002 stoupla 
oproti loňskému roku průměrná délka trvání  
pracovní neschopnosti pro pracovní úraz 
z hodnoty 40,61 kalendářního dne na hod-

V roce 2002 bylo v České republice hlášeno 
celkem 90 867 případů pracovní neschop-
nosti pro pracovní úrazy z  počtu 4 466 699 
nemocensky pojištěných zaměstnanců. 
Hlášené a evidované pracovní úrazy měly 
za následek 3 788 076 kalendářních dnů 
pracovní neschopnosti. Je potěšitelné, že 
ve srovnání s rokem 2001  došlo ke snížení 
počtu pracovních úrazů o 2413 případů, tj. 
o 2,59 % (graf č. 1).

notu 41,69, tedy o 1,08 kalendářního dne. 
Vzestupný trend v této oblasti je alarmující. 
Od roku 1990 do roku 2002 vzrostla hodnota  
ukazatele z 21,9 kalendářního dne na dneš-
ních  41,69 kalendářního dne. To představu-
je nárůst o téměř 87 %. V důsledku pracovní 
neschopnosti pro pracovní úraz bylo denně 
v práci nepřítomno průměrně 10 378 za-
městnanců.
V grafu č. 2 je patrný trend monotónně ros-
toucích hodnot ukazatele průměrné délky tr-

vání  pracovní neschopnosti 
pro pracovní úraz v intervalu 
posledních desíti let.
V roce 2002 byla již územ-
ní působnost jednotlivých 
inspektorátů bezpečnosti 
práce uvedena do soula-
du s mezinárodní územní 
klasifikací CZ-NUTS (La 
Nomenclature des Unités 
Territoliales Statistiques).
Ze čtrnácti krajů Čes-
ké republiky vznik-

la téměř polovina pracovních úrazů 
(49,7 %) v pouhé třetině krajů: na úze-
mí hl. m. Prahy (11,5 %), ve Středočeském 
kraji (10,5 %), v Moravskoslezském a Ji-
homoravském kraji (oba shodně 9,8 %) 
a v Jihočeském kraji (8,1 %).
Nejméně pracovních úrazů vykázal 
Karlovarský kraj (2,7 %), Liberecký kraj 
(4,5 %), Olomoucký kraj (5,3 %)    s    Pardubickým 
a Zlínským krajem (oba shodně 5,4 %).
Při nepatrném snížení počtu případů 
pracovních úrazů oproti roku 2001 došlo 
v územních působnostech jednotlivých 
inspektorátů bezpečnosti práce současně 

ke snížení hodnot ukazatelů 
četnosti případů pracovních 
úrazů na 100 pojištěnců. 
Nejvýraznější snížení vyka-
zuje IBP pro Jihomoravský 
a Zlínský kraj (z 2,52 na 
1,45),  Plzeňský a Karlo-
varský kraj (z 2,79 na 2,65). 
V oblasti působnosti ostat-
ních IBP došlo ke snížení 
hodnot ukazatele o pouhé 
setiny.
Nejnižší hodnoty ukazate-

le četnosti případů na 100 pojištěnců jsou 
již delší čas zaznamenávány v územních 
působnostech IBP pro hl. m. Prahu (v roce 
2002 to bylo 1,21), IBP pro Jihomoravský 
a Zlínský kraj (1,87) a IBP Moravskoslezský 
a Olomoucký kraj (1,92).
Sledován byl rovněž vývoj hodnot ukazatelů 
pracovních úrazů v jednotlivých odvětvových 
kategoriích ekonomických činností (OKEČ). 

pokračování na str. 4
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Ve dnech 22. – 25. června t.r. se ve Výzkumném ústavu 
bezpečnosti práce v Praze uskutečnila schůzka mezi-
národní pracovní skupiny ředitelů výzkumných ústavů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze zemí  EU, kan-
didátských zemí (Česká republika, Maďarská republika 
a Polsko), Kanady a Izraele.
Cílem této schůzky byla nejen výměna informací 
o výzkumných programech a dosažených výsledcích, ale 
i o nových trendech a problémech v oblasti BOZP.
Velký důraz byl kladen na vytvoření efektivní informační 
sítě podporující výzkumné aktivity v oblasti BOZP, vý-
měnu informací a znalostí mezi jednotlivými výzkumný-
mi ústavy a vytváření i vhodného fora pro vznik nových myšlenek podporujících politiku BOZP EU 
i politiky národní.
V rámci diskuse byl představen projekt PEROSH – Partnership for European Research in Occu-
pational Safety and Health, na jehož realizaci se podílí 15 zemí EU. K účasti na tomto projektu se 
přihlásili i přítomní  účastníci z kandidátských zemí.

Ing. Miloš Paleček, CSc., 
ředitel VÚBP

Schůzka ředitelů výzkumných ústavů

Výzkumný ústav bezpečnosti práce při-
pravuje vydání ediční řady „Správná praxe 
pro malé a střední podniky“. Cílem této 
ediční řady je poskytnout zaměstnava-
telům praktické podklady a informace, 
které mají usnadnit postup při vytváření 
bezpečnostní politiky podniku tak, aby 
byly splněny požadavky uložené právními 
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 
Zájemci o ediční řadu „Správná praxe pro 
malé a střední podniky“ si budou vybrané 
tematické celky nakupovat na internetové 
stránce www.vubp.cz. O aktuální nabídce 
a připravovaných titulech bude veřejnost 
průběžně informována prostřednictvím in-
ternetové stránky www.vubp.cz, v poraden-
ském, konzultačním a informačním středisku 
BOZPcentrum při VÚBP, Ve Smečkách 29, 
Praha 1, formou propagačních letáků, na 
seminářích, kurzech, přednáškách apod.

VÚBP připravuje
Správná praxe pro malé

a střední podniky

Bližší informace o ediční řadě 
a způsobu nákupu jednotlivých 

titulů získáte na tel. č. 221 015 892, 
224 210 494 nebo na el. adrese 

hlavickova@vubp-praha.cz.  
VÚBP NIVOS

1. Úvod do BOZP

2. Bezpečnost práce při výrobě, 
provozu, obsluze a údržbě 
vyhrazených technických zařízení 
- elektrická

3. Bezpečnost práce při výrobě, 
provozu, obsluze a údržbě 
vyhrazených technických zařízení 
- plynová

4. Bezpečnost práce při výrobě, 
provozu, obsluze a údržbě 
vyhrazených technických zařízení 
- tlaková

5. Bezpečnost práce při výrobě, 
provozu, obsluze a údržbě 
vyhrazených technických zařízení 
- zdvihací

6. Bezpečnost práce v lesnictví

7. Bezpečnost práce v zemědělství

8. Bezpečnost práce u obráběcích strojů 
na kovy

9. Bezpečnost práce při strojním 
obrábění dřeva

10. Bezpečnost práce při svařování

11. Bezpečnost práce v obchodu 
a veřejném stravování

12. Bezpečnost práce při manipulaci 
s materiálem a při jeho skladování

13. Bezpečnost práce při provozu 
a údržbě motorových vozidel

14. Bezpečnost práce ve stavebnictví

15. Bezpečnost práce v administrativě

16. Bezpečnost práce při zacházení 
s chemickými látkami

Do konce r. 2003 budou vydány tyto 
tematické celky:

Zjišťování příčin a okolností pra-
covních úrazů a jiných nehodových 
událostí. Metodická pomůcka pro 
zaměstnavatele a osoby pověřené 
zaměstnavatelem k vyšetřování příčin 
a okolností pracovních úrazů, havárií, 
poruch technických zařízení a tech-
nických příčin průmyslových otrav 
a nemocí z povolání. 
Podrobný přehled informací a popis ově-
řených metod, které pomáhají objasnit 
okolnosti a příčiny nehodových událostí. 
Příručka určená osobám pověřeným 
vyšetřováním pracovních úrazů. Cena 
125 Kč

Aktuální nabídka 
publikací VÚBP

Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Vás zve na 

Pracovní seminář k problematice související s činností bezpečnostních techniků 
11. listopadu 2003

Program

08. 30 - 09. 00 Prezence

09. 00 - 09. 30 Bederní protektory OccuMed - záda pro budoucnost
Ing. Jiří Drahovzal, QUATRO D Čelákovice s.r.o.

09. 30 - 10. 30 Novelizace vyhl. č. 261/1997 Sb. kterou se stanoví práce 
a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, 
matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, 
a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat 
z důvodu přípravy na povolání (účinnost vyhl. č. 288/2003 Sb. 
od 4. 9. 2003)
MUDr. Jaromír Šamánek, SZÚ 

10. 30 - 11. 30 Správná praxe pro malé a střední podniky
Ing. Lenka Svobodová, VÚBP

11. 30 - 11. 45 Přestávka

11. 45 - 12. 45 Evropský týden BOZP 2003 
NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY: OPATRNĚ! 
Ing. Marie Ševčíková, VÚBP

12. 45 - 13. 00 Diskuse a závěr

Bližší informace získáte na www.bozpinfo.cz v rubrice Kalendář akcí 
nebo na el. adrese krizkovaj@vubp-praha.cz.
Kontaktní osoba: Jana Křížková, VÚBP NIVOS-BP, Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1, 
tel.: 221 015 891, fax: 224 210 494.

Kontaktní osoba: Martina Šedivá, 
VÚBP NIVOS-BP, 

Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1, 
tel. 221 015 891, fax 224 210 494,

sediva@vubp-praha.cz, 
www.vubp.cz.

• Aktuální informace z BOZP, 
bibliografi e, články

• Odkazy na instituce, fi rmy 
a jejich www stránky

• Problematika BOZP v kontextu EU
• Právní předpisy, nařízení 
 a směrnice platné v ČR

• Praktické rady, návody, upozornění
• Kampaně, výstavy a další akce 

v oblasti BOZP

VÚBP, Jeruzalémská 9,
116 52 Praha 1

bozpinfo@vubp-praha.cz

www.bozpinfo.cz
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Zdokonalit podmínky pro vzájemnou ko-
munikaci při přípravě kampaně a naplnit 
osvětové záměry Evropského týdne BOZP 
2003, zaměřeného na chemické látky a jejich 
komponenty, je smyslem řady rozsáhlých 
iniciativ, které Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce organizuje již od letošního dubna. 
Oficiální podporu Evropskému týdnu 2003 vy-
jádřil v Kaiserštejnském paláci dne 17. dubna 
na semináři k otázkám bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví osobně ministr práce a so-
ciálních věcí Zdeněk Škromach a současně 
vyzval ke spolupráci na zajištění úspěš-
ného průběhu kampaně sociální partnery 
a podnikatelské svazy, asociace a sdružení. 
Iniciativa zaměřená k osvětě při bezpečné 
manipulaci s chemickými látkami vstoupila 
v  září do závěrečné fáze a vyvrcholí na 
veletrhu PROTECT  v Ostravě slavnostním 
oceněním nejlepších účastníků programu 
Správná praxe.
Doba, která uplynula od oficiálního posvěcení 
aktivit ministrem až do současných dnů, při-
nesla řadu zkušeností. Odrážejí aktuální stav 
v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
a současně potvrzují, že eliminace problémů, 
které s sebou prosazování  bezpečnosti prá-
ce a ochrany zdraví přináší, bude vyžadovat 
dlouhodobou, trpělivou, ale velice pružnou 
a tvůrčí práci. Cílem úsilí by se měla stát 
zásadní změna v názorech a postojích 
zaměstnanců a zejména nejpočetnější sku-
piny zaměstnavatelů  v malých a středních 
podnicích k vytváření bezpečných pracovišť 
a celkové pracovní pohody. 
Již samotná příprava a rozpracování opat-
ření, zadaného z Evropské agentury BOZP 
v Bilbao a  zaměřeného na používání che-
mických látek a jejich komponentů, ukázaly, 
že realizace úkolů a úspěšnost Evropského 
týdne 2003 bude v České republice závi-
set na ochotě se do celostátní kampaně 
zaměřené na BOZP zapojit. Bude záviset 
i na vůli státních orgánů prosadit opatření do 
vlastní praxe a přesvědčit o významu těchto 
kampaní zástupce odborů a vedení komor, 
svazů, sdružení a asociací, které profesně 
mají k podnikatelské sféře nejblíže a jsou 
schopni pro osvětu a propagaci angažovat 
své územní orgány.
Pokud však bude všeobecně převládat názor, 
že organizace podobných  osvětových opat-
ření v BOZP nepatří do náplně činnosti věcně 
příslušných státních orgánů nebo naopak že 
jsou výhradně jejich doménou, zatímco se 

profesních a podnikatelských subjektů  tato 
záležitost netýká, pak bude situace podob-
ná jako v oblasti připravenosti obyvatelstva 
k ochraně v době mimořád-
ných situací. Viník se bude 
hledat až v okamžiku, kdy 
dojde k nějakému skutečně 
závažnému problému. A to 
v bezpečnosti práce, která 
podmiňuje i řadu klíčových 
ekonomických ukazatelů, je 
na denním pořádku. Stačí 
nahlédnout do statistik. Při-
tom je více než jasné, že 
hlavní cestou vždycky  a za 
všech okolností bude preven-
ce, na které se může podílet 
v rozsahu svých kompetencí a možností co 
nejvíce subjektů. Příkladem přístupu k pre-
venci může být řada nejrůznějších projektů 
resortů zdravotnictví nebo vnitra. 
Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce se 
podařilo ve velice krátké době připravit podle 
vzorových dokumentů Evropské agentury 
BOZP řadu propagačních, informačních 
a osvětových materiálů. Velice rychle se 
také podařilo ve spolupráci s Ministerstvem 
zdravotnictví, Státním zdravotním ústa-
vem, krajskými hygienickými stanicemi 
a inspektoráty bezpečnosti práce zorganizo-
vat a personálně zajistit kvalifikovaným lektor-
ským týmem odborné semináře. Vynaložená 
snaha nepřinesla očekávaný výsledek. Před-
poklad, že k rozsáhlejší informovanosti a me-
dializaci Evropského týdne dojde ještě před 
prázdninovými měsíci, se naplnil jen zčásti. 
Z toho důvodu se pro nízký zájem z původně 
plánovaných 4 seminářů uskutečnily pouze 
dva, přestože základní informační balíček 
obdrželo téměř 5 tisíc adresátů.
Programové uspořádání seminářů vycházelo 
z metodického záměru připravit účastníky 
na vlastní přípravu, uskutečnění a vyhod-
nocení letošního EW 2003 a poskytnout jim 
orientaci v problematice. Z toho důvodu byla 
skladba programu obsahově zaměřena ze-
jména na potřeby malých a středních podniků 
a živností a na praktickou aplikaci legislativ-
ních požadavků. Kromě toho byly objasněny 
cíle, úkoly i postupy osvěty a postupy při vy-
hodnocení efektivnosti letošního ročníku.
Součástí struktury přednášek byla i aktualiza-
ce problematiky chemických rizik v podmín-
kách jednotlivých regionů. Tuto problematiku 
včetně poradenství v jednotlivých regionech 

přednesli pověření inspektoři bezpečnosti 
práce. Systémové informace byly doplněny 
informacemi z oblasti zdravotnictví a hygieny 
práce.
Přes snahu rozšířit přínos kampaně, se nepo-
dařilo přimět ke spolupráci sociální partnery 

a oborové subjekty – kon-
krétně místní hospodářské 
komory, územní organizace, 
sdružení apod. Určitý názo-
rový protipól, který by vytvá-
řely v hledání potřebného 
koncensu zejména odborové 
svazy, sdružení aj., a který by 
mediálně umocňoval proble-
matiku BOZP, zde výrazně 
chyběl a bude do budoucna 
nutné v kampaních podobné-
ho typu hledat společné pole 
pro integraci úsilí. Kromě 

prezidenta Hospodářské komory Jaromíra 
Drábka, předsedy Sdružení podnikatelů 
Bedřicha Dandy a místopředsedy ČMKOS 
Pavla Skácelíka nepřišla žádná jiná odezva. 
Seminářů se sice nikdo ze zmíněných sub-
jektů nezúčastnil, ale k iniciativě s distribucí 
tiskovin a oslovením podniků k účasti v pro-
gramu Správná praxe se přihlásilo Sdružení 
podnikatelů a ČMKOS.
Výstižně zhodnotil výsledky dosavadního úsilí 
realizačního týmu krátce po skončení semi-
náře v Brně inspektor Josef Malík:
„V podnikatelské oblasti ještě není od-
povídající pocit odpovědnosti za možné 
důsledky případných nehod nebo havárií, 
kdy nesprávnými technologickými postupy, 
skladováním a jinou manipulací by mohlo 
dojít k provozním nehodám, popřípadě 
haváriím. Tomuto napomáhají současné 
právní předpisy, které nestanovují přísné 
a konkrétní požadavky pro evidenci a výdej 
nebezpečných chemických látek. Účastníci 
školení přitom měli možnost rozšířit si vědomí 
o současných platných předpisech pro zachá-
zení s těmito nebezpečnými látkami a o pří-
pravě nových předpisů pro zacházení s nimi. 
Lze konstatovat, že pro případné pořádání 
obdobných akcí bude zapotřebí kvalitnějšího 
a širšího oslovení podnikatelů v této oblasti 
tak, aby jejich účast na akcích byla vyšší a ze 
znalosti věci bude také vyšší i jejich osobní 
odpovědnost za bezpečnost při zacházení 
s nebezpečnými chemickými látkami a pří-
pravky.“

Ing. Miroslav Franta, 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Evropský týden vstupuje do finále

Igor Banaszewski, Monika Wojtaszek
S laskavým svolením CIOP, Varšava, Polsko
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Již po osmé, letos od 4. do 6. listopadu, 
proběhne v Ostravě výstava s nomen-
klaturou bezpečnosti a hygieny při práci 
a prostředků osobní ochrany s názvem 
PROTECT. Tentokrát se výstava uskuteč-
ní poprvé v nové moderní výstavní hale, 
která na výstavišti Černá louka vyrostla za 
rekordně krátkou dobu šesti měsíců 
během roku 2002. Nové pavilony byly 
slavnostně otevřeny 6. 11. 2002, tak-
že během letošní výstavy PROTECT 
oslaví své první narozeniny. Souběž-
ně se uskuteční také akce POŽÁRNÍ 
TECHNIKA, s níž tvoří PROTECT 
dvojici bezpečnostních výstav, jejichž 
společným mottem je „ochrana osob 
a majetku“.
Ve stejném termínu se bude na ost-
ravském výstavišti Černá louka konat  
PRŮMYSLOVÝ VELETRH OSTRAVA, 
nad kterým v letošním roce převzal zášti-
tu ministr průmyslu a obchodu ing. Milan 
Urban a který je zaměřen převážně na fi rmy 
působící v oborech hutních, strojírenských 
a energetických. Spojení těchto akcí je pro 
vystavovatele PROTECTu velmi zajímavé, 
protože vystavovatelské fi rmy z Průmyslo-
vého veletrhu patří k významným odběrate-
lům ochranných pracovních prostředků.
Charakteru PRŮMYSLOVÉHO VELETR-
HU OSTRAVA, jehož letošní ročník má za 
úkol přispět hlavně k oživení stávajících 
a navázání nových obchodních vazeb, je 
přizpůsoben i jeho doprovodný program 

Výstavy o bezpečnosti v Ostravě již po osmé

8. ročník mezinárodní výstavy
bezpečnosti a ochrany při práci

4. 11. – 6. 11. 2003
Výstaviště Černá louka, Ostrava

Doprovodný program k výstavě

Evropský týden BOZP 2003
Prevence a ochrana  před účinky 
nebezpečných chemických látek

6. 11. 2003
areál ostravského výstaviště 

Černá louka

Bližší informace:
http://www.osha.mpsv.cz/ew2003/
http://www.bozpinf.cz/kalendar/

franta@vubp-praha.cz
tel: 221 015 848

PROTECT 2003

pokračování ze str. 1
Nejvíce pracovních úrazů trvale vzniká v podnicích z kategorie Zpracovatelský prů-
mysl, tato kategorie zahrnuje zároveň téměř 24 % pojištěnců. Pomineme-li pojištěn-
ce, u nichž nebyla zjištěna odvětvová ekonomická činnost (1,3 mil. pojištěnců), potom 
tento podíl představuje 34 % pojištěnců s identifikovanými kategoriemi OKEČ.
Se značným odstupem za touto kategorií následují dvě kategorie s blízkými hodnotami 
počtu případů pracovních úrazů, kategorie Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 
a kategorie Stavebnictví. Obě kategorie též zahrnují zhruba stejný počet pojištěnců 
(3,4 % a 3,6 %).
Velmi podobná situace byla v kategorii Doprava, skladování a spoje a v kategorii 
Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží. 
Další skupinu tvoří dvě kategorie, kategorie Dobývání nerostných surovin, u níž je patr-
ný trend razantního poklesu hodnot ukazatele počtu případů pracovních úrazů v čase, 
a kategorie Zdravotnictví, veterinární a sociální služby, v níž se hodnoty tohoto uka-
zatele v čase mírně zvedají.
Potěšitelnou skutečností je výrazný pokles ukazatele počtu pracovních úrazů 
u kategorií Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a Pohostinství a ubytování, které 
z vybraných kategorií OKEČ vykazují v posledních čtyřech letech nejnižší hodnoty 
tohoto ukazatele.
Podkladem k informacím o zdrojích pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2002, byla 
zpracovaná data o pracovních úrazech pořízených inspektoráty bezpečnosti práce 
a uložených v bázi dat ČÚBP. Soubor dat z roku 2002 obsahoval data připravená 
ze 70 276 záznamů o úrazu, které inspektorátům zaslaly podniky podléhající dozo-
ru systému ČÚBP. Tento soubor zahrnuje 78,8 % záznamů o úrazu, které měly být 
inspektorátům BP zaslány podle již platného 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. Zpracovaný vzorek a z něj odvozené relativní četnosti jsou pro část podniků, 
které podléhají dozoru systému ČÚBP, jsou proto dostatečně reprezentativní.

PhDr. Zdeněk Svoboda, 
Český úřad bezpečnosti práce

(Česko-ruské a Česko-polské ekonomické 
fórum), který naváže na velice úspěšné akti-
vity minulého ročníku, kdy se podařilo před-
stavit region jako obchodně velice zajímavý 
prostor ve vztahu k tzv. východním trhům. 
Přínos kumulace zmíněných výstav je pře-
devším v příležitosti k neformálnímu setkání 

výrobců a uživatelů osobních ochranných 
pracovních prostředků s možností navázat 
nové obchodní kontakty a vyměnit si aktu-
ální informace.
Význam výstav PROTECT a POŽÁRNÍ 
TECHNIKA vyzdvihuje i to, že se konájí 
pod záštitou Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR a Ministerstva zdravotnictví 
ČR. Odborným garantem se stal Český 
úřad bezpečnosti práce, Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce a Institut výchovy 
a bezpečnosti práce. Partnerem při orga-
nizaci výstavy je Inspektorát bezpečnosti 
práce pro Moravskoslezský a Olomoucký 

kraj se sídlem v Ostravě. Posledního roční-
ku, který se konal v roce 2001, se účastnilo 
40 vystavovatelů na čisté výstavní ploše 
450 m2.

Letošní ročník výstavy PROTECT by měl 
ukázat připravenost  fi rem na vstup do Ev-
ropské unie, především v oblasti menších 

a středních fi rem, kde bezpečnost 
a hygiena při práci nebývá vždy na 
požadované úrovni.
Bohatý bude letos i doprovodný pro-
gram. Aktuálním tématem bude vyvr-
cholení kampaně „Evropský týden 
BOZP 2003“, v letošním roce zaměře-
né na prevenci a ochranu před účinky 
nebezpečných chemických látek. Dal-
šími body programu bude slavnostní 
vyhodnocení  programů SPRÁVNÁ 
PRAXE a BEZPEČNÝ PODNIK. 
Bezpečnostní výstava POŽÁR-

NÍ TECHNIKA, která letos zaznamená 
čtvrté pokračování, je úzce spojena s vý-
stavou PROTECT, a proto je velkým pří-
nosem pro hasiče a odbornou veřejnost, 
ale současně  významnou a zajímavou 
společenskou událostí pro mnohé návštěv-
níky výstaviště. Naším cílem je přestavit co 
nejširší veřejnosti nejnovější požární tech-
niku  a záchranářské prostředky, výzbroj 
a výstroj hasičů, ale také nejrůznější systé-
my preventivní požární ochrany.

Ing. Tomáš Výtisk,
náměstek ředitele Ostravské výstavy, a.s.


