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Úvod

� Systém sledování úrazů v ČR se nezabývá dynamickými změnami v typu práce, 
pracovní doby a pracovních procesů během pracovního cyklu v týdnu nebo 
roce. Za posledních 30 let byly výzkumy pracovní úrazovosti zaměřeny 
především na místo úrazu a následky. Pozornost však nebyla věnována počtu 
pracovních úvazků postiženého zaměstnance.

� Shromáždili jsme údaje z průzkumu u zaměstnanců, kteří pracují pro více 
zaměstnavatelů (IVUBP). Rovněž jsme porovnali data National Health
Interview Survey (NHIS) s publikovanými statistikami z ČR.
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Metodika a cíl

� Na základě informací a dat z dostupných zdrojů byl proveden odhad míry 
rizika pracovních úrazů u zaměstnanců s více pracovními úvazky. 

� K tomu jsme použili informace z interview projektu č. TIMPSV0006 „Ochrana 
zaměstnanců pracujících pro více zaměstnavatelů“, data ČSÚ a SZÚ v České 
republice a National Health Interview Survey ve Spojených státech 
amerických k odhadu podílu zaměstnanců s vícenásobným zaměstnáním a 
porovnání charakteristik a míry rizika zranění.



Dotazníkové šetření

� Soubory otázek pro zaměstnavatele

� 1. Máte informace, kolik vašich zaměstnanců pracuje i 
pro jiného zaměstnavatele?

� 2. Pokud ano, jak se to dozvídáte?

� 3. Máte nějaká opatření pro zaměstnance s více úvazky 
(školení, výcvikový program, zdravotní prohlídky,…)?

� 4. Uvažujete o změně přístupu k zaměstnancům, kteří 
mají více pracovních úvazků, z pohledu BOZP?

� 5. Jak hodnotíte možnost dalšího pracovního úvazku 
zaměstnance z pohledu BOZP?

� 6. Ovlivňuje více pracovních úvazků zaměstnance jeho 
zdraví a bezpečnost? Pokud ano, jak?

� 7. Jsou nutné legislativní úpravy/změny, např. zákoníku 
práce, aby byla zajištěna BOZP na pracovišti 
zaměstnavatele, který zaměstnává osoby s více úvazky?

� 8. Jak vnímáte zaměstnance, který pracuje ještě někde 
jinde/pro někoho jiného?

� 9. Je zaměstnanec s vícenásobným pracovním úvazkem 
ohroženější z pohledu BOZP než zaměstnanec s jedním 
pracovním úvazkem? Pokud ano, co ho ohrožuje nejvíc?

� Soubory otázek pro zaměstnance (výběr)

� 1. Máte více pracovních úvazků než pouze jeden?

� 2. Uvažujete o dalším pracovním úvazku?

� 3. Jak dlouho pracujete pro více zaměstnavatelů?

� 4. Vaše celková pracovní doba za všechny úvazky za 
den/týden/měsíc/rok je jak dlouhá?

� 5. Necítíte se ohroženi z pohledu BOZP při práci pro více 
zaměstnavatelů?

� 6. Pociťujete na sobě nějaké rozdíly od doby, kdy máte 
další pracovní úvazek ( vyčerpanost, únava, stres, 
nesoustředěnost, poruchy spánku,..)?

� 7. Ovlivňuje váš další pracovní úvazek vaši rodinu? Jak?

� 8. Kolik hodin lze pracovat u dalšího zaměstnavatele bez 
toho, aby došlo k ohrožení vašeho zdraví a bezpečnosti 
na pracovišti?

� 9. Jak hodnotíte možnost dalšího pracovního úvazku 
zaměstnance z pohledu BOZP?
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Počet zaměstnaných osob a podíl osob s dalším 
zaměstnáním (upraveno dle dat ČSÚ)



Pracovní úrazy, Česká republika 
(www.bozpinfo.cz/pracovni-urazovost-v-ceske-
republice-v-roce-2018)



Smrtelné pracovní úrazy v ČR 
(www.bozpinfo.cz/pracovni-urazovost-v-ceske-
republice-v-roce-2018)



Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích (CZ –
NACE) v roce 2018 (www.bozpinfo.cz/pracovni-urazovost-v-
ceske-republice-v-roce-2018)



Pracovní úrazy s pracovní neschopností v odvětvích 
(CZ – NACE) (www.bozpinfo.cz/pracovni-urazovost-
v-ceske-republice-v-roce-2018)



Smrtelné pracovní úrazy v odvětvích (CZ – NACE) 
(www.bozpinfo.cz/pracovni-urazovost-v-ceske-
republice-v-roce-2018)



Základní charakteristiky zaměstnanců 
v ČR (zdroj: ČSÚ)

Zaměstnanci Zaměstnanci s 

jedním zaměstnáním 

v tis.(podíl v %)

Zaměstnanci s 

druhým/ dalším 

zaměstnáním v 

tis.(podíl v %)

Zastoupení 

zaměstnanců s 

druhým/dalším 

zaměstnáním v 

celkovém počtu 

zaměstnanců

Muži 2946,3 (55,5) 61,8 (45) 2%

Ženy 2359,2 (44,5) 75 (55) 3,20%

Celkem 5305,5 (100) 136,8 (100) 2,58%
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Pracovní úrazovost v ČR a odhad jejího 
rozdělení mezi zaměstnance s jedním a více 
zaměstnáními v roce 2018

Pracovní úraz 

(pracovní 

neschopnost) v 

tis. (podíl v %)

Pracovní úraz 
(pracovní 

neschopnost) 

zaměstnanců 

s jedním 

zaměstnáním 

v tis. (dle 

zastoupení 

zaměstnanců s jedním 

zaměstnáním v 

celkovém počtu 

zaměstnanců)

Pracovní úraz 

(pracovní 

neschopnost) 

zaměstnanců s 

druhým/ dalším 

zaměstnáním v 

tis. (dle zastoupení 

zaměstnanců 

s druhým/ dalším 
zaměstnáním v 

celkovém počtu 
zaměstnanců)

Pracovní úraz 

(pracovní 

neschopnost) 

zaměstnanců s 

druhým/ dalším 

zaměstnáním v 

tis. (odhad na 

základě NHIS)

Pracovní úraz 

(pracovní 

neschopnost) 

zaměstnanců s 

druhým/ dalším 

zaměstnáním v 

tis. (odhad na 

základě IVUBP)

Muži 31,34 (67,8) 30,71 0,63 0,73 0,75

Ženy 14,88 (32,2) 14,4 0,48 0,73 0,51

Celkem 46,22 (100) 45,11 1,11 1,46 1,26 Výzkumný ústav 
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Závěr
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� Snahou bylo odhadnout výši pracovních úrazů u zaměstnanců s více pracovními úvazky v České 
republice. K tomu jsme využili sérii rozhovorů s otázkami pro zaměstnance s více pracovními úvazky 
a pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance s dvěma a více zaměstnáními. Ty přinášely 
podobné charakteristiky pro zaměstnance zaměstnané u více zaměstnavatelů. Především to, že 
pracují déle než zaměstnanci s jedinou prací a jsou tak zřejmě s větší pravděpodobností ohroženi 
rizikem ohrožení zdraví. 

� V ČR se struktura práce změnila mnoha způsoby a nyní existuje mnoho různých forem zaměstnávání, 
včetně příležitostné a dočasné práce, leasingu práce, samostatné výdělečné činnosti, subdodávek a 
domácích prací. Když jsme použili doplňkové otázky na další/jinou práci, zjistili jsme náznaky, že 
zaměstnanci budou s větší pravděpodobností zaměstnáni v nestandardních pracovních situacích a ve 
večerních hodinách. 

� Většina současných systémů sledování úrazů a standardních průzkumů zaměstnanosti v České 
republice navíc nezohledňuje dynamické výkyvy v současných pracovních formách. Abychom lépe 
porozuměli úloze lidí zaměstnaných na více pracovních místech, je třeba do dotazníků začlenit 
mnoho různých forem vícenásobného zaměstnání, jako je práce na více než jednom zaměstnání 
každý den (na částečný nebo plný úvazek) či práce na jiném místě nebo práce ve druhém 
zaměstnání v sezónním období (např. brigáda – sběr ovoce a zeleniny, zaměstnání učitelů během 
prázdnin apod.).

� Naše zjištění naznačují, že práce na více pracovních místech je spojena se zvýšeným rizikem úrazu a 
měla by být zvažována při sledování úrazů.



Děkuji Vám za pozornost.
nechvatal@vubp-praha.cz, sencik@vubp-praha.cz, sedlackova@vubp-praha.cz, 
vala@vubp-praha.cz

www.vubp.cz

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz


