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Předmluva 
 
Publikace „Prevence pracovních rizik“ si klade za cíl ve čtyřdílném provedení 
poskytnout podnikům i jednotlivcům praktické návody, které představují doporučený 
způsob bezpečného chování, pracovních postupů a výčet nezbytných opatření pro 
prevenci rizik při konkrétních činnostech, při práci u vybraných strojů a zařízení a 
v některých odvětvích národního hospodářství. Na podnikové úrovni mají tyto návody 
a postupy usnadnit orientaci jednotlivých ekonomických subjektů při vytváření vlastní 
bezpečnostní politiky tak, aby byly v co nejvyšší míře splněny požadavky uložené 
právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Výzkumná činnost Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., realizovaná ve 
výzkumném záměru v letech 2004 – 2010, je zaměřena na zkoumání oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kontextu proměn, které v současnosti 
probíhají jak z hlediska socio-ekonomického vývoje, tak v návaznosti na mezinárodní 
vazby, vyplývající především z členství České republiky v Evropské unii. Publikace je 
výsledkem a výstupem výzkumné činnosti VÚBP, v.v.i., probíhající v rámci 
uvedeného výzkumného záměru, uskutečněné především v letech 2004 až 2009. 
Zároveň je také výstupem očekávaným s ohledem na funkci VÚBP, v.v.i., který je 
mimo jiné ústředním místem výzkumu a vývoje prostředků snižující rizika vyplývající 
z pracovních činností a zvyšujících produktivitu, kulturu práce a pracovní uspokojení. 
K takto složitému multidisciplinárnímu výzkumu musí být nezbytně přizváni odborníci 
z řady vědních oborů a z praxe, protože jednotlivé subobory BOZP jsou dnes již 
poznatkově natolik rozsáhlé, že nemohou být řešeny bez vkladu úzce zaměřených 
specialistů. Proto se v údaji o zpracovateli za zkratkou „kol.“ skrývají jména řady 
osob, které se podílely na výzkumu i textech této publikace.  
 
Bezpečnost a ochrana zdraví (dále BOZP) je pojímána jako jeden z významných 
segmentů sociální politiky ČR i EU. Na rozdíl od dřívějšího pojetí není BOZP 
chápána pouze jako protiúrazová prevence, případně jako prevence nemocí 
z povolání, ale soustřeďuje se na prevenci nemocí souvisejících s prací, na možnosti 
a postupy vytváření optimálních pracovních podmínek, které ve své pozitivní podobě 
nejen neohrožují zdraví pracovníků, ale vedou i k vyššímu uspokojení z práce, 
k pracovní pohodě, čímž přispívají také ke zvyšování kvality a efektivity práce, kvality 
života a k udržení pracovní schopnosti pracovníků do vyššího věku. BOZP se proto 
týká všech kategorií osob provádějících pracovní činnosti a faktorů souvisejících 
s prací, včetně takových faktorů jako je stres, mobbing, harassment, rovnost 
příležitosti na pracovišti, dětská práce, stárnutí populace apod. 
Výzkum v rámci BOZP v  současném evropském pojetí vyžaduje interdisciplinární, 
systémový a longitudinální výzkum postihující vliv jednotlivých relevantních faktorů 
ovlivňujících úroveň BOZP i jejich vzájemné působení a zohledňující působení 
vnějších vlivů.  
Společenskoekonomické změny probíhající ve společnosti se promítají i do oblastí 
BOZP. Nicméně přetrvává absence ekonomických a jiných nástrojů podmiňujících 



  

lepší uplatňování požadavků BOZP v praxi. Nedostatečná je informovanost 
podnikové sféry nejen o nových požadavcích BOZP, ale i o možných negativních 
dopadech jejich zanedbávání. Rozvoj osvěty a propagace jen velmi zvolna mění 
postoje vedoucích pracovníků, provozovatelů a vlastníků firem k BOZP, s čímž ruku 
v ruce jdou i nízká úroveň vzdělání v oblasti BOZP a obecně nízké právní vědomí. 
Stále nepříznivá situace je v mikropodnicích a malých podnicích a u osob 
samostatně výdělečně činných. Přitom tato kategorie podniků a podnikání 
představuje významný prvek národního hospodářství.  
Důsledkem uvedeného stavu je nedostatečná realizace komplexních preventivních 
opatření, nedostatečné zainteresování všech účastníků trhu práce na zlepšení stavu 
BOZP a nedostatečné společenské postavení BOZP, což se negativně promítá jak 
do oblasti ekonomické tak i sociální. Odhaduje se např., že až 10 % nádorových 
onemocnění má původ v pracovních podmínkách, více než 11 % z pracovní 
populace je při práci vystaveno působení stresogenních faktorů a dvě třetiny těchto 
osob trpí různými zdravotními poruchami. Na směny pracuje 25 % populace. Právě u 
těchto osob jsou prokazatelně zjišťovány zdravotní potíže jako gastrointestinální 
poruchy, poruchy spánku a srdečně cévní onemocnění. Zlepšení toho stavu 
vyžaduje systémová opatření.  
Ztráty a náklady na pracovní úrazy jsou pravidelně v ČR vyhodnocovány a 
v současné době dosahují cca 22,5 miliardy Kč ročně. Tyto ztráty a náklady jsou 
z velké části ztrátami zaměstnavatelů (18,5 mld. Kč). Nepojištěné tvoří 10 mld. Kč. 
Ztráty a náklady plynoucí z nemocí z povolání jsou odhadovány na 2 mld. Kč. 
Svým obsahem se publikace orientuje převážně na praxi především malých a 
středních podniků, které musí mít k dispozici efektivní nástroje a postupy pro 
předcházení rizikům vznikajícím v pracovních systémech, pro zvýšení uvědomění si 
významu bezpečných pracovních podmínek a postupů pro zachování pracovních 
schopností a zvyšování kvality práce a pracovní spokojenosti, pro efektivní 
poskytování informací především malým a středním podnikům a osobám o správné 
praxi v oblasti BOZP. Nedílnou součástí na úseku BOZP v podnicích musí být také 
zavedení systému monitoringu faktorů ovlivňujících BOZP a ukazatelů úrovně BOZP 
včetně ekonomických dopadů. Zvláštní pozornost musí pracovníci BOZP v podnicích 
v současné době věnovat psychosociálním rizikům, která se stále více stávají hlavní 
příčinou pracovních neschopností, psychosomatických onemocnění a dalších závažných 
problémů u pracovníků. Jedná se o pracovní stresy, psychologický nátlak (mobbing), 
harassment, šikanování, deprese a další nové jevy spojené s věkem, pohlavím, zdravotním 
stavem atd. Rovněž změny ve formě zaměstnávání, nové technologie, sociální klima 
společnosti a specifické podmínky jednotlivých pracovišť vytvářejí nová rizika, mění 
strukturu a intenzitu stávajících stresorů a mnohorozměrnou povahu stresů. To vyžaduje 
transfer nových poznatků, longitudinální monitorování rizik, inovativní přístup a nová 
opatření na podnikové úrovni.  
 
Předkládaná publikace je určena širokému spektru uživatelů. Na prvním místě 
jmenujme osoby, které zastupují podnikovou praxi: zaměstnavatele a všechny další 
osoby, plnící podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, úkoly v prevenci rizik a 
zajišťující bezpečnost a zdraví zaměstnanců, počínaje osobami odborně způsobilými 
v prevenci rizik přes další odborníky na otázky BOZP na úrovni manažerů, vedoucích 
bezpečnostních oddělení, podnikových ergonomů, lékařů závodní preventivní péče, 
pracovníků oddělení rozvoje lidských zdrojů, pracovních hygieniků a dalších kolegů, 
kteří se bezpečností a ochranou zdraví při práci zabývají z hlediska své profese 
s ohledem na provádění potřebných opatření v BOZP v rámci pracovněprávního 



  

vztahu zaměstnavatele a zaměstnance a z hlediska účinků a důsledků působení 
pracovních podmínek a faktorů pracovního prostředí na zdraví člověka. Druhou 
skupinou uživatelů, jimž je tato publikace určena, jsou osoby samostatně výdělečně 
činné podle živnostenského zákona, ale i běžní občané, kteří v publikaci naleznou 
řadu informací o tom, jak se chránit před riziky z práce vykonávané v rámci 
podnikatelských aktivit nebo při zájmových pracovních činnostech prováděných ve 
volném čase.  
 
 


