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N á v r h     u s n e s e n í 
 

 
Koordinační výbor OS po projednání : 
 
 
 
I.   Schvaluje 
     Zprávu o vývoji úrazovosti a nemocnosti v odvětvích OS za rok 2021. 
 
 
II.  Ukládá 
  

a) Mgr. Ondřeji Fedoročkovi, předsedovi OS 
 

1. Informovat o vývoji pracovní úrazovosti a nemocnosti na regionální poradě předsedů ZV ZO 
OS. 

     Termín: dle termínu jednání představenstva ASKP ČR 
    

2. Zveřejnit Zprávu o vývoji úrazovosti a nemocnosti v odvětvích OS v roce 2021 na webových 
stránkách OS.  
    Termín: bez zbytečného odkladu 
 

b) Závodním výborům 
 

Projednat Zprávu o vývoji úrazovosti a nemocnosti v odvětvích OS v roce 2021 na jednání ZV OS. 
     Termín: bez zbytečného odkladu 
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Úrazovost a nemocnost v odvětvích OS za rok 2021 
 
Předkládaná zpráva o vývoji úrazovosti a nemocnosti v odvětvích Odborového svazu skla, keramiky 
a porcelánu (dále jen „OS“) sleduje a zpracovává přehled o následující problematice: 
I.  Pracovní neschopnost celkem. 
II. Pracovní neschopnost pro pracovní úrazy. 
III. Nemoci z povolání, pracovní neschopnost pro nemoci z povolání. 
IV. Riziková práce. 
 
Poznámky:   
Materiál k pracovní neschopnosti a úrazovosti za rok 2021 je zpracován na základě údajů z „Výkazu 
o pracovní neschopnosti a úrazovosti“, který poskytli OS jednotliví zaměstnavatelé, a to na základě 
závazku z KSVS, PKS nebo mimo zmíněné závazky, pokud hodnocené údaje sledují. Obsah výkazu (viz 
příloha) je stanoven v příloze č. 3 KSVS sjednávané mezi OS a ASKP ČR. Z celkového počtu 40 
sledovaných zaměstnavatelů byl výkaz zaslán všemi zaměstnavateli. Zaslané výkazy se tak týkají 
celkem 13 921 zaměstnanců; z toho v odvětví skla 11 435 zaměstnanců, v odvětví keramiky 1 395 
zaměstnanců  a v odvětví porcelánu 1 091 zaměstnanců. 
 
Ve zprávě jsou sledovány údaje: 

• v odborovém svazu, v odvětví skla, keramiky a porcelánu u zaměstnavatelů v působnosti OS 
(dále jen odborový svaz (OS), odvětví skla (S), odvětví keramiky (K) a odvětví porcelánu (P). 
 

Ve zprávě jsou údaje srovnávány z hlediska: 

• srovnání mezi sledovanými skupinami v příslušném roce, tj. v roce 2021, 

• srovnání roku 2020 s rokem 2021, 

• vývoje v období posledních pěti let (srovnání roku 2021 s rokem 2017). 
 

Ve zprávě jsou pro srovnání použity ukazatele: 

• počet případů pracovní neschopnosti (celkem, pro pracovní úrazy, pro nemoc z povolání) na 
100 zaměstnanců, jedná se o ukazatel, který vypovídá o počtech případů 

• % pracovní neschopnosti (celkem, pro pracovní úrazy, pro nemoc z povolání), jedná se o 
ukazatel, který vypovídá o závažnosti případů; vyjadřuje podíl celkové délky pracovní 
neschopnosti na kalendářním fondu času nemocensky pojištěných osob v daném období v 
procentech 

• počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy na jeden pracovní úraz 

• počet pracovních úrazů na 100 zaměstnanců (jde o součet pracovních úrazů s následnou 
pracovní neschopnosti a bez následné pracovní neschopnosti); jedná se o úrazy evidované 
v knize úrazů 

• počet zaměstnanců na rizikové práci na 100 zaměstnanců. 
 
Pro celkovou informaci jsou ve zprávě uvedeny další údaje: 

• počet nově hlášených nemocí z povolání,  

• počet smrtelných pracovních úrazů, 

• v tabulkách jsou uvedeny i údaje v absolutních hodnotách (např. počty případů, počty dnů 
pracovní neschopnosti, počet zaměstnanců na rizikové práci). 
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Předkládaná zpráva obsahuje tabulkovou část a závěry: 

• v tabulkové části (viz tab. č. 1) jsou uvedeny ukazatele pro srovnání jednotlivých sledovaných 
skupin v roce 2021,  

• v tabulkové části (viz tab. č. 2, 3, 4, 5) je uveden u sledovaných skupin vývoj ukazatelů 
v letech 2017 až 2021, jejich meziroční srovnání a srovnání roku 2021 s rokem 2020, 

• v komentářích jsou uvedeny nejdůležitější poznatky vyplývající z údajů uvedených 
v tabulkách. 

I. 
Pracovní neschopnost celkem 

 
Pracovní neschopnost celkem, tj. pracovní neschopnost pro nemoc, pracovní neschopnost pro 
pracovní úrazy a pracovní neschopnost pro ostatní úrazy. 

 

Pracovní neschopnost celkem – srovnání ukazatelů mezi sledovanými skupinami v roce 2021 

               tab. č. 1 

UKAZATEL OS SKP SKLO KERAMIKA PORCELÁN 

Počet nově hlášených případů 
pracovní neschopnosti celkem  na 

100 zaměstnanců 
86,40 82,82 115,41 86,89 

% pracovní neschopnosti celkem 6,98 6,86 8,27 6,50 
 

 
Vývoj ukazatelů pracovní neschopnosti celkem v roce 2017 až 2021    
 

OS SKP                                                                                                                              tab. č. 2 

UKAZATEL 2017 2018 2019 2020 2021 
   

Počet zaměstnanců 12 808 12 639 12 018 11 584 13 921    

Počet nově hlášených 
případů pracovní 
neschopnosti celkem 

6 992 7 092 6 231 7 862 12 028 

   

Počet kalendářních dnů 
pracovní neschopnosti 
celkem 

258 025 267 211 243 597 319 683 354 481 

   

      INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

 
Počet nově hlášených 
případů pracovní 
neschopnosti celkem na 100 
zaměstnanců 

54,59 56,11 66,32 62,74 86,40 1,38 1,58 

 
% pracovní neschopnosti 
celkem 

5,52 5,79 5,57 7,56 6,98 0,92 1,26 
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SKLO                                                                                                                                    tab. č. 3                                                                                   

  

UKAZATEL 2017 2018 2019 2020 2021   

Počet zaměstnanců 10 007 9 864 9 340 9 168 11 435   

Počet nově hlášených 
případů pracovní 
neschopnosti celkem 

4 949 4 833 4 105 6048 9 470 

  

Počet kalendářních dnů 
pracovní neschopnosti 
celkem 

191 771 202 052 176 685 258 992 286 493 

  

      INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet nově hlášených 
případů pracovní 
neschopnosti celkem na 
100 zaměstnanců 

54,59 56,11 66,32 59,49 82,82 1,39 1,52 

% pracovní neschopnosti 
celkem 

5,52 5,79 5,57 7,74 6,86 0,89 1,24 
 

 
 

KERAMIKA                                                                                                                                                   tab. č. 4  
UKAZATEL 2017 2018 2019 2020 2021   

Počet zaměstnanců 1 542 1 549 1 485 1 300 1 395   

Počet nově hlášených 
případů pracovní 
neschopnosti celkem 

1 303 1 433 1 372 1 078 1 610 

  

Počet kalendářních dnů 
pracovní neschopnosti 
celkem 

36 538 38 355 41 144 33 670 42 119 

  

      INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet nově hlášených 
případů pracovní 
neschopnosti celkem na 
100 zaměstnanců 

77,83 84,5 92,51 82,92 115,41 1,39 1,48 

% pracovní neschopnosti 
celkem 

6,34 6,49 6,78 7,10 8,27 1,17 1,30 

   
 

 
 



 

 6 

PORCELÁN                                                                                                                                                                             tab. č. 5 
 

UKAZATEL 2017 2018 2019 2020 2021   

Počet zaměstnanců 1 259 1 126 1 091 1 116 1 091   

Počet nově hlášených 
případů PN celkem 

740 776 948 736 948 
  

Počet kalendářních dnů PN 
celkem 

29 716 26 804 25 869 27 021 25 869 
  

      INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet nově hlášených 
případů PN celkem na 100 
zaměstnanců 

58,78 63,3 60,81 65,95 86,89 1,32 1,48 

% PN celkem 6,47 5,99 6,50 6,63 6,50 0,98 1,00 

 

 
Některé informace k pracovní neschopnosti 
 
Situace v České republice 
 
Počet případů pracovní neschopnosti roste setrvale již od roku 2015. Mezi lety 2018 a 2019 
například vzrostl počet nahlášených případů dočasné pracovní neschopnosti o 65 tisíc.  
 
Rok 2020,  výrazně poznamenaný pandemií, přinesl nárůst ještě daleko větší – přibylo 476 tisíc 
neschopenek. Do počtu případů neschopnosti pro nemoc jsou ale kromě nemocí zahrnuty i 
karantény osob splňujících nárok na nemocenskou. Podle údajů ČSSZ bylo v roce 2020 vystaveno 
celkem 344 tisíc karanténních neschopenek. Ve 4. čtvrtletí představovaly dokonce čtvrtinu všech 
dočasných pracovních zneschopnění. 
 
V roce 2021 bylo nahlášeno celkem 2,8 milionu  případů dočasné pracovní neschopnosti, 93 % z nich 
z důvodu nemoci či karantény, zbytek 7 % kvůli úrazům.  
Meziročně vzrostl počet případů o 15 % (+364 tisíc). Vystaveno bylo 2,55 milionu neschopenek pro 
nemoc, o 839 tisíc více než v období před pandemií (tedy v roce 2019).  
Nejčastějším příčinou jsou dlouhodobě nemoci dýchací soustavy, které v roce 2021 způsobily téměř 
čtvrtinu všech případů.  
Loni bylo také vydáno 860 tisíc neschopenek z důvodu karantény či izolace, což činilo téměř 29 % 
všech pracovních neschopností. 
 
Průměrná délka trvání pracovní neschopnosti meziročně klesla z 39,4 dne v roce 2020 na 34,5 dne v 
roce 2021 (náš OS v roce 2021 29,5 dne). V rámci ČR se jedná o nejkratší dobu za posledních 10 let. 
Toto zkrácení bylo způsobeno větším zastoupením krátkodobých neschopností z důvodu nemoci. 
 
Na 100 zaměstnanců připadalo 58,5 případů dočasné pracovní neschopnosti, tedy o 7,5 více než v 
roce 2020. 
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A jak je na tom náš svaz. 
 

• Z uvedených dat vyplývá, že v roce 2021 došlo v rámci svazu k nárůstu počtu případů 
pracovní neschopnosti, a to z 7 268 případů v roce 2020 na 12 028 případů v roce 2021, tedy 
o 4 759 případů, což je cca. 39 %. Co se týká počtu nově hlášených případů pracovní 
neschopností v jednotlivých odvětvích, tak největší nárůst o 3 422 případů oproti roku 2020 
lze sledovat v odvětví skla.  

• V odvětví keramiky došlo ze sledovaných skupin k největšímu zvýšení počtu PN, a to z 1 078 
případů v roce 2020 na 1 610 případů v roce 2021, což je meziročně nárůst o 532 případů, 
tedy téměř o 48 %. Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti se zde rovněž významně 
zvýšil, a to o 8 449 dní.  

• Na pracovní neschopnosti celkem se ze všech sledovaných odvětví podílelo pracovní 
neschopností nejvíce odvětví sklo, a to 76 % v roce 2021 oproti 68 % v roce 2020. Co do 
počtu zaměstnanců tvoří odvětví  sklo téměř 82 % všech zamě stnanců OS. 

• Pracovní neschopnost pro nemoc z povolání se nevyskytuje v rámci svazu vůbec, je evidován 
pouze jeden případ nemoci z povolání bez pracovní neschopnosti. 

• Z hlediska dlouhodobého srovnání vývoje všech sledovaných ukazatelů pracovní 
neschopnosti celkem u jednotlivých skupin vykazuje v pětiletém sledovaném období 
nejhorší hodnoty odvětví keramiky. V roce 2021 byl např. počet nově hlášených případů 
pracovní neschopnosti celkem na 100 zaměstnanců v rámci OS 86,40, v odvětví keramiky 
činil 115,41 pracovních neschopností na 100 zaměstnanců. Podobně procento pracovní 
neschopnosti pro pracovní úrazy činilo v roce 2021 v odvětví keramiky 8,27 %, zatímco 
ostatní odvětví se pohybují na úrovni 6,50 %.  

• Průměrná délka pracovní neschopnosti u jednoho případů je nižší v porovnání 
s celorepublikovým průměrem (34,5 dne), a činí 29,5 dne na jeden případ pracovní 
neschopnosti. V roce 2020 činila průměrná délka jednoho pracovního úrazu 39 dní. 

 
 

II. 
Pracovní neschopnost pro pracovní úrazy 

 
Jaká je situace v rámci ČR 
 
Pro potřeby statistik ČSÚ jsou evidovány pouze tyto druhy pracovních úrazů: 

-  smrtelný – takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec 
nejpozději do 1 roku zemřel,  

- závažný – takové poškození zdraví, trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance 
více než 5 dnů,  

- ostatní – takové poškození zdraví, jehož následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní 
neschopností delší než 3 kalendářní dny 

Nejsou tedy evidovány pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti a pracovní úrazy s pracovní 
neschopností do 3 kalendářních dnů. 
Z tohoto důvodu nelze provést objektivní srovnání republikové statistiky se situací v našem svazu, 
kde jsou pracovní úrazy evidovány jiným způsobem. 
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Celkový počet takto ČSÚ evidovaných pracovních úrazů v ČR za rok 2021 činil 36 792 případů oproti 
48 568 případů v roce 2020, tj. pokles o 11 776 případů, tedy o 24,3 %. Otázkou zůstává, jaký podíl 
na tomto poklesu měla opatření vlády v souvislosti s výskytem Covid-19, kdy probíhala omezení 
průmyslové výroby a řada zaměstnanců pracovala formou home office.  
 
Smrtelných pracovních úrazů bylo v roce 2021 v ČR celkem 88 případů oproti 108 v roce 2020, 
závažných pracovních úrazů 788 případů oproti 833 případům v roce 2020. Zde můžeme 
konstatovat, že na snížení počtu smrtelných úrazů neměla restriktivní opatření proti Covid-19 
zřejmě žádný vliv. 
 
A nyní jak je na tom náš svaz. 

 

Pracovní neschopnost pro pracovní úrazy      

              tab. č. 1 

UKAZATEL OS SKP SKLO KERAMIKA PORCELÁN 

Počet nově hlášených případů 
pracovní neschopnosti pro pracovní 

úrazy na 100 zaměstnanců 
2,01 1,47 3,67 0,90 

% pracovní neschopnosti pro 
pracovní úrazy 

0,24 0,21 0,40 0,11 

 
 

Vývoj ukazatelů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy v roce 2017 až 2021  
                                                                                                                       
OS SKP                                                                                                                                                   tab. č. 2     

UKAZATEL 2017 2018 2019 2020 2021   

Počet zaměstnanců 12 808 12 639 12 018 11 584 13 921   

Počet případů pracovní 
neschopnosti pro pracovní úrazy 

364 384 477 246 328 

  

Počet kalendářních dnů pracovní 
neschopnosti pro pracovní úrazy 

17 445 15 786 14 501 13 902 14 205 

  

      INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet nově hlášených případů 
pracovní neschopnosti pro PÚ na 
100 zaměstnanců 

3,00 3,77 2,64 2,12 2,01 0,95 0,67 

% pracovní neschopnosti pro PÚ 0,37 0,34 0,24 0,33 0,24 0,73 0,65 
 



 

 9 

  
  

 Vývoj ukazatelů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy v roce 2017 až 2021   
        
SKLO                                                                                                                                    tab. č. 3 

UKAZATEL 2017 2018 2019 2020 2021   

Počet zaměstnanců 10 007 9 864 9 340 9 168 11 435   

Počet případů pracovní 
neschopnosti pro pracovní 
úrazy 

324 402 238 201 261 

  

Počet kalendářních dnů 
pracovní neschopnosti pro 
pracovní úrazy 

14 589 12 259 11 664 11 397 11 368 

  

      INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet nově hlášených 
případů pracovní 
neschopnosti pro PÚ na 
100 zaměstnanců 

3,24 4,08 1,47 2,19 1,47 0,67 0,45 

% pracovní neschopnosti 
pro PÚ 

0,4 0,34 0,22 0,34 0,21 0,63 0,53 

            
 

Vývoj ukazatelů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy v roce 2017 až 2021   
 

KERAMIKA                                                                                                                                        tab. č. 4 
UKAZATEL 2017 2018 2019 2020 2021   

Počet zaměstnanců 1 547 1 542 1 433 1 485 1 395   

Počet případů pracovní 
neschopnosti pro 
pracovní úrazy 

56 41 62 53 53 

  

Počet kalendářních dnů 
pracovní neschopnosti 
pro pracovní úrazy 

2 800 1 889 2 750 2 025 2 025 

  

      INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet nově hlášených 
případů pracovní 
neschopnosti pro PÚ na 
100 zaměstnanců 

3,62 2,66 4,33 3,67 3,67 1,00 1,01 

% pracovní neschopnosti 
pro PÚ 

0,31 0,4 0,34 0,35 0,40 1,13 1,28 
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Vývoj ukazatelů pracovní neschopnosti celkem v roce 2017 až 2021    
 

PORCELÁN                                                                                                                          tab. č. 5 
UKAZATEL 2017 2018 2019 2020 2021   

Počet zaměstnanců 1 285 1 259 1 226 1 193 1 091   

Počet případů pracovní 
neschopnosti pro pracovní 
úrazy 

659 740 776 754 14 

  

Počet kalendářních dnů 
pracovní neschopnosti pro 
pracovní úrazy 

27 491 29 716 26 804 25 768 812 

  

      INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet nově hlášených 
případů pracovní 
neschopnosti pro PÚ na 
100 zaměstnanců 

1,32 1,51 1,06 1,61 0,90 0,56 0,68 

% pracovní neschopnosti 
pro PÚ 

0,14 0,21 0,17 0,21 0,11 0,52 0,78 

                                                                                                                     
 
Z uvedených dat vyplývá, že v rámci našeho odborového svazu došlo v roce 2021 ke snížení počtu 
pracovních úrazů o 6 případů oproti roku 2020. To znamená, že i procento pracovní neschopnosti 
pro pracovní úrazy zůstává na téměř stejné úrovni. 
 
 

Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy na jeden pracovní úraz: 
srovnání ukazatele mezi sledovanými skupinami v roce 2021 

Počet dnů PN pro PÚ na jeden PÚ    tab. č. 6 

UKAZATEL OS sklo keramika porcelán 

Počet pracovních úrazů s pracovní 
neschopností 

328 261 53 14 

Počet dnů pracovní neschopnosti 
pro pracovní úraz 

14 205 11 368 2 025 812 

Počet dnů pracovní neschopnosti 
pro pracovní úraz na 1 pracovní úraz 

43,31 43,56 38,21 58,00 
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K nárůstu počtu pracovních neschopností pro pracovní úraz došlo v odvětví keramiky, a to ze 27 
případů v roce 2020 na 53 případů v roce 2021. Zároveň se o 380 dní navýšil celkový počet dnů 
pracovní neschopnosti, a to na 2 025 dní v roce 2021 oproti 1 645 dní v roce 2020. 
V odvětví skla byl nárůst počtu pracovních neschopností pro pracovní úraz o 61 případů oproti roku 
2020, avšak počet dnů pracovní neschopnosti se téměř nezměnil (z 11 388 dní v roce 2020 pokles na 
11 368 dní v roce 2021) .  V odvětví porcelánu byly rozdíly nepatrné. 
 

 
Vývoj ukazatele počtu dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy                         
na 1 pracovní úraz  

                                                                                                                                                               tab. č. 7 

Počet dnů pracovní 
neschopnosti na                  
1 pracovní úraz  

2017 2018 2019 2020 2021 
INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

OS 45,43 33,1 44,21037 56,51 43,31 0,77 1,05 

sklo 45,03 30,49 44,68966 56,70 43,56 0,77 1,03 

keramika 46,07 44,35 38,20755 60,93 38,21 0,63 1,21 

porcelán 50,89 59,76 58,00 47,78 58,00 1,21 0,88 

 
 

Smrtelné pracovní úrazy 
          tab. č. 8 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

OS 0 0 0 0 0 

Sklo 0 0 0 0 0 

Keramika 0 0 0 0 0 

Porcelán 0 0 0 0 0 

 
V roce 2021 nedošlo u zaměstnavatelů v působnosti OS SKP stejně jako za předcházející čtyři roky 
ke smrtelnému pracovnímu úrazu. 
 

Pracovní úrazy  
 

Vedle pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností nebo hospitalizací evidujeme (na rozdíl 
od celorepublikové statistiky ČSÚ) i pracovní úrazy bez následné pracovní neschopnosti.  
Pokud tedy sledujeme počet pracovních úrazů v rámci našeho svazu, jde o celkový součet počtu 
pracovních úrazů s následnou pracovní neschopnosti a počtu pracovních úrazů bez následné 
pracovní neschopností. Jedná se tedy o všechny úrazy evidované v knize úrazů bez ohledu na to, zda 
po nich následovala pracovní neschopnost, či nikoliv. 
 

 

Pracovní úrazy – srovnání ukazatele mezi sledovanými skupinami v roce 2021 
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                                                                                                                                                                    tab. č. 9 

ukazatel OS sklo keramika porcelán 

Počet pracovních úrazů na 100 
zaměstnanců 

4,96 4,94 6,09 3,67 

 

 
 

Vývoj pracovních úrazů v roce 2017 až 2021 
OS                                                                                                                                                                                          tab. č. 10 

Ukazatel                   Rok 2017 2018 2019 2020 2021   

Počet pracovních úrazů 881 1015 491 696 690 
INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet pracovních úrazů na 
100 zaměstnanců 

6,88 8,03 7,13 6,01 4,96 0,82 0,72 

 
       

SKLO                                                                                                                                                                                  tab. č. 11 

Ukazatel                   Rok 2017 2018 2019 2020 2021   

Počet pracovních úrazů  732 863 735 571 565 
INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet pracovních úrazů  na 
100 zaměstnanců  

7,31 8,75 7,87 6,23 4,94 0,79 0,68 

 
       

KERAMIKA                                                                                                                                              tab. č. 12 

Ukazatel                   Rok 2017 2018 2019 2020 2021   

Počet pracovních úrazů 120 111 97 92 85 
INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet pracovních úrazů na 
100 zaměstnanců 

7,78 7,17 6,53 7,08 6,09 0,86 0,78 

        

PORCELÁN                                                                                                                                                tab. č. 13 

Ukazatel                   Rok 2017 2018 2019 2020 2021   

Počet pracovních úrazů 29 41 26 33 40 
INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet pracovních úrazů na 
100 zaměstnanců 

2,3 3,34 2,17 2,96 3,67 1,24 1,59 
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Některé závěry k pracovním úrazům a pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy 
 
Pracovní neschopnost pro pracovní úrazy 
 
Z hlediska srovnání ukazatelů u jednotlivých odvětví v roce 2021 v počtu případů pracovní 
neschopnosti pro pracovní úrazy na 100 zaměstnanců  lze poukázat na poměrně vysoký rozdíl 
v hodnotách v odvětvích skla a keramiky oproti odvětví porcelánu (viz tab. 10 - 13 této části). 
Obdobný trend lze sledovat i u ukazatele % pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy (viz tab. 2 - 5 
této části).  
Tento stav byl konstatován i v roce 2020. 
 
Počet dnů pracovní neschopnosti na jeden pracovní úraz 
 

V roce 2021 z hlediska srovnání u jednotlivých odvětví lze konstatovat, že nejnižší počet dnů 
pracovní neschopnosti na jeden pracovní úraz vykázalo odvětví porcelán, cca. 26 dní (v roce 2020 
cca. 48 dní). Nejvyšší počet vykázalo odvětví keramika, cca 38 dní (v roce 2020 cca. 61 dní).  
Celkově lze říci, že se počet dnů pracovní neschopnosti na jeden pracovní úraz snížil v rámci svazu 
z 56 dní v roce 2020 na 43 dní v roce 2021.  

 
Pracovní úrazy – celkové zhodnocení  
 

V roce 2021 z hlediska sledování všech pracovních úrazů (tj. pracovních úrazů zaevidovaných v knize 
úrazů) hodnota klesla oproti roku 2020, i když o pouhých 6 případů. Ve všech sledovaných odvětvích 
byly rozdíly oproti roku 2020 minimální.   
Pracovní úrazy s následnou pracovní neschopností se na všech pracovních úrazech podílely 
v odvětví  skla cca 43 %, v odvětví keramiky cca 37 % a v odvětví porcelánu cca 32 %. 
 
 

III. 
Pracovní neschopnost pro nemoci z povolání 

 
 

Počet nově hlášených nemocí z povolání a pracovní neschopnost pro nemoci z povolání: 
srovnání  ukazatelů mezi sledovanými skupinami 

                                                                                                                     tab. č. 1 
 

Ukazatel      OS sklo keramika porcelán 

Počet zaměstnanců 13 921 11 435 1 395 1 091 

Počet nově hlášených nemocí z 
povolání 

1 1 0 0 

Počet nově hlášených případů PN 
pro nemoc z povolání 

0 0 0 0 

Počet kalendářních dní PN pro 
nemoc z povolání 

0 0 0 0 
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Počet případů PN pro  nemoc z 
povolání na 100 zaměstnanců 

0 0 0 0 

% PN pro nemoc z povolání 0 0 0 0 

 
 

Vývoj nově hlášených nemocí z povolání v roce 2017 až 2021 

     tab. č. 2 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

OS SKP 6 9 2 3 1 

Sklo 4 0 0 0 1 

Keramika 2 9 2 3 0 

Porcelán 0 0 0 0 0 

 
 

Vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc z povolání v roce 2017 až 2021 
 

OS    tab. č. 3 

Ukazatel                   Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet zaměstnanců 12 808 12 639 12 018 11 584 13 921 

Počet nově hlášených případů 
pracovní neschopnosti pro 

nemoc z povolání 
4 5 2 7 0 

Počet kalendářních dní pracovní 
neschopnosti pro nemoc z 

povolání 
692 415 305 995 0 

Počet případů pracovní 
neschopnosti pro  nemoc z 

povolání na 100 zaměstnanců 
0,03 0,04 0,01 0,06 0 

% pracovní neschopnosti pro 
nemoc z povolání 

0,015 0,009 0,005 0,02 0 
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IV. 
Riziková práce 

 
 

Stav rizikové práce v roce 2021 – srovnání ukazatelů mezi sledovanými skupinami 

 
                                                                                                                                                                         tab. č. 1 

     Ukazatel               OS SKLO KERAMIKA PORCELÁN   

počet zaměstnanců 
vykonávajících rizikovou práci  

5 002 4 236 634 132 

  

počet zaměstnanců 
vykonávajících rizikovou práci 
na 100 zaměstnanců 

29,03 29,71 46,31 11,08 

  

 

OS                                     tab. č. 2 

Sledovaný ukazatel                    2017 2018 2019 2020 2021   

Počet zaměstnanců 12 808 12 639 12 018 11 584 13 921   

Počet zaměstnanců 
vykonávajících rizikovou práci 

4 429 4 110 3 827 3 914 5 002 
INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet zaměstnanců 
vykonávajících rizikovou práci 
na 100 zaměstnanců 

34,58 32,52 31,84 32,40 29,03 0,90 0,84 

 
 
Vývoj rizikové práce v jednotlivých odvětvích 
 
SKLO                                                                                                                                                            tab. č. 3 

Ukazatel                   Rok 2017 2018 2019 2020 2021   

Počet zaměstnanců 10 279 10 007 9 864 9 168 11 435   

Počet zaměstnanců 
vykonávajících rizikovou 

práci 
3 422 3 157 3 827 3 073 4 236 

INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet zaměstnanců 
vykonávajících rizikovou 

práci na 100 zaměstnanců 
34,2 32,01 40,97 33,52 29,71 0,89 0,87 
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KERAMIKA                      tab. č. 4 

Ukazatel                   Rok 2017 2018 2019 2020 2021   

Počet zaměstnanců 1 542 1 549 1 485 1 300 1 395   

Počet zaměstnanců 
vykonávajících rizikovou 

práci 
826 788 673 701 634 

INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet zaměstnanců 
vykonávajících rizikovou 

práci na 100 zaměstnanců 
53,57 50,87 45,31 53,92 46,31 0,86 0,86 

 
       

PORCELÁN                 tab. č. 5 

Ukazatel                   Rok 2017 2018 2019 2020 2021   

Počet zaměstnanců 1 259 1 226 1 193 1 116 1 091   

Počet zaměstnanců 
vykonávajících rizikovou 

práci 
181 165 159 140 132 

INDEX 
21/20 

INDEX 
21/17 

Počet zaměstnanců 
vykonávajících rizikovou 

práci na 100 zaměstnanců 
14,38 13,46 13,32 12,54 11,08 0,88 0,77 

 
 

Některé závěry k rizikové práci 
 

• Z hlediska srovnání sledovaného ukazatele u odvětví skla, keramiky a porcelánu lze 
konstatovat, že v roce 2021 vykázalo nejvyšší podíl rizikové práce odvětví keramiky, ve 
kterém rizikovou práci vykonávalo cca 47 % všech zaměstnanců, v odvětví skla 37 %, což je 
navýšení oproti roku 2020  o cca 16 %. 

• V rámci všech zaměstnanců OS pracuje v rizikové práci celkem necelých 36 % zaměstnanců, 
což je nárůst o 4 % oproti roku 2020. 
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   Příloha 
 
 
 

Výkaz pracovní neschopnosti a pracovní úrazovosti 
za kalendářní rok 2021 

 
 
 

 
 
 

……………………………………………………………………………………. 
(Název, sídlo a IČ zaměstnavatele) 

1. Průměrný počet zaměstnanců za kalendářní rok   

2. 
 
 

Počet nově hlášených pracovních neschopností celkem 
 
z toho pro pracovní úraz  
z toho pro nemoc z povolání 
 

 
 
 

3. Počet nově hlášených nemocí z povolání              

4. 
 

Počet pracovních úrazů celkem (tj. celkový počet pracovních úrazů bez 
ohledu na to, zda v jejich důsledku vznikla pracovní neschopnost nebo 
ne a i bez ohledu na její délku) 
 
z toho počet pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 
kalendářní dny 
 

 
 
 
 
 
 

5. 
 
 

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti celkem  
 
z toho pro pracovní úrazy 
 
z toho pro nemoci z povolání 
 

 
 
 
 
 

6. Počet zaměstnanců vykonávajících rizikovou práci k 31.12. 
(tj. práci zařazenou do 3. a 4. kategorie prací) 

 

 
 
Zpracoval  ………………... 

V       …………………………. 

Dne     ………………………. 

 
 


