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Úvod

Český svaz zaměstnavatelů v energetice se jako partner Odborového svazu 
ECHO podílí na realizaci projektu „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na 
všech úrovních energetického sektoru“ financovaného z Evropského sociál-
ního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního 
rozpočtu České republiky (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_0
94/0010570). 

V roce 2021 - 2022 ČSZE uspořádal v rámci tohoto projektu celkem čtyři od-
borná diskusní fóra ke klíčovým aktivitám projektu na různorodá témata, která 
se týkají posílení sociálního dialogu v sektoru energetiky. 

Tato publikace obsahuje souhrn příspěvků z uskutečněných sedmi realizova-
ných akcí, případně podnětů získaných od cílové skupiny v průběhu modero-
vané diskuse. Publikace je určena nejen pro potřeby cílové skupiny, ale také 
pro všechny pracovníky, kteří se v rámci svojí pracovní činnosti problematikou 
sociálního dialogu zabývají. 

Věříme, že informace zde předložené, budou pro ně přínosem. 

 Projektový tým ČSZE 
 Posílení a rozvoj sociálního dialogu  
 na všech úrovních energetického sektoru

V Praze dne 30. listopadu 2022
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NOVÝ ZÁKON O BEZPEČNOSTI  
VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ  
V KONTEXTU SOCIÁLNÍHO DIALOGU  
V ENERGETICKÉM SEKTORU 

Ing. Pavel Nechvátal

Diskusní fórum „Nová legislativa ČR a živelní pohromy  
z pohledu BOZP v kontextu sociálního dialogu“ 

6. 10. 2021, Hotel Srní

Zákon č. 174/1968 Sb., o  státním odborném 
dozoru nad bezpečností práce, který definu-
je požadavky bezpečnosti práce v  souvislosti 
s provozem vyhrazených technických zařízení je 
v platnosti již 54 let. Za vyhrazené považuje tech-
nická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a ply-
nová. Po mnohaletých přípravách nahradí desítky 
let starou legislativu nový zákon č. 250/2021 Sb., 
o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vy-
hrazených technických zařízení a  o  změně sou-
visejících zákonů, tento zákon vejde v  účinnost 
1. 7. 2022. Nový zákon je důležitý pro všechny 
podnikatelské subjekty, zejména pro průmyslo-
vá odvětví, ale i pro drobné podnikání. Zásadním 
způsobem ovlivní energetický sektor, který pro-
vozuje velké množství vyhrazených technických 
zařízení, především elektrických. Podnikatelským 
subjektům zákon stanovuje podmínky pro uvá-
dění takových zařízení do  provozu a  podmínky 
pro jejich další provoz. Součástí této zákonné 
úpravy je i stanovení odborné způsobilosti k vý-
konu činností na  těchto zařízeních (elektrikáři, 
vazači, jeřábníci, obsluha parních kotlů atd.), což 
výrazně ovlivní sociální dialog mezi zaměstnava-
telem a zaměstnanci.

Nový zákon nestanovuje vše potřebné, nýbrž jen 
základní požadavky na provoz vyhrazených tech-
nických zařízení. Je nutné dopracovat a  vydat 
ještě celkem pět prováděcích nařízení vlády, kte-

rými se stanoví konkrétní kritéria pro jednotlivé 
skupiny vyhrazených technických zařízení. Právě 
tato nařízení vlády, která v  současné době pro-
cházejí vnějším meziresortním připomínkovým 
řízením, budou zřejmě pro podnikatele důleži-
tější než samotný zákon, protože ten stanovuje 
jen obecné základní požadavky.

Pro vedení efektivního sociálního dialogu, je 
třeba znát, co nám legislativa přinese a co upra-
vuje:

Zákon vychází ze Směrnice Evropského parla-
mentu a  Rady 2009/104/ES o  minimálních po-
žadavcích na  bezpečnost a  ochranu zdraví pro 
používání pracovního zařízení zaměstnanci při 
práci.

V  zákonu je definováno vyhrazené technické 
zařízení jako tlakové, zdvihací, elektrické nebo 
plynové zařízení, které při provozu svým charak-
terem nebo akumulovanou energií, v  důsledku 
nesprávného použití, výskytem provozních rizik 
vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedo-
držením podmínek bezpečného provozu, před-
stavuje závažné riziko ohrožení života, zdraví 
a bezpečnosti fyzických osob.

Vyhrazená technická zařízení se zařazují pod-
le míry rizika, které svým provozem vyvolávají, 
do tříd, skupin a podskupin. Vyhrazená technic-
ká zařízení s nejvyšší mírou rizika se zařazují do   
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I. třídy. Při jejich uvádění do provozu a provozo-
vání musí být provedena bezpečnostní opatření, 
prohlídky, kontroly, revize a zkoušky. Stav vyhra-
zených technických zařízení se při jejich kontro-
le, zkouškách nebo revizích až do doby jejich re-
konstrukce posuzuje podle právních a ostatních 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci platných a účinných v době uvedení 
těchto zařízení do provozu.

Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vy-
hrazených technických zařízení bude vykonávat 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad 
inspekce práce a  oblastní inspektoráty práce. 
K  plnění úkolů v  oblasti bezpečnosti provozu 
vyhrazených technických zařízení může mini-
sterstvo zřídit státní příspěvkovou organizaci. 
Předpokládá se, že na  základě zřizovací listiny 
to bude Technická inspekce České republiky 
(TIČR). Pokud nebude pověřená organizace zří-
zena, vykonává tyto činnosti Ministerstvo práce 
a sociálních věcí.

Pověřená organizace při výkonu činnosti v oblas-
ti bezpečnosti provozu vyhrazených technických 
zařízení bude:

Oprávněna podávat odborná stanoviska o tom, 
zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, 
provozu, obsluze, opravách, údržbě a  revizi vy-
hrazených technických zařízení splněny poža-
davky bezpečnosti provozu. 

Provádět u  vyhrazených technických zařízení I. 
třídy prohlídky a  zkoušky nebo se zúčastňovat 
zkoušek a vydávat osvědčení, zda splňují poža-
davky právních a  ostatních předpisů k  zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Prověřovat odbornou způsobilost právnických 
osob a  podnikajících fyzických osob k  montáži, 
opravám, revizím, zkouškám a vydávat jim k tomu 
oprávnění, dále prověřovat odbornou způsobi-
lost fyzických osob k montáži, opravám, revizím 
a zkouškám a udělovat o tom osvědčení.

Vést veřejně přístupnou evidenci právnických 
osob a podnikajících fyzických osob, které získa-
ly osvědčení o odborné způsobilosti a evidenci 
revizních techniků.

Zaměstnanci pověřené organizace budou po-
vinni zachovávat mlčenlivost o  skutečnostech, 
o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem čin-
nosti a  nezneužívat takto získaných informací. 
Činnosti pověřené organizace budou podléhat 
poplatku, sazba tohoto poplatku je stanovena 
přímo v zákoně.

Provozovatel bude povinen zajistit, aby bylo vy-
hrazené technické zařízení používáno pouze teh-
dy, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost 
práce a provozu. Za tento stav se například po-
važuje provoz vyhrazeného technického zařízení, 
u něhož není doložena zpráva o provedené revi-
zi, která byla provedena ve stanovených lhůtách 
a ve stanoveném rozsahu, nebo provoz vyhraze-
ného technického zařízení v rozporu s průvodní 
nebo provozní dokumentací. Dále pokud chybí 
průvodní dokumentace nebo provozní doku-
mentace k  vyhrazenému technickému zařízení. 
Není-li průvodní dokumentace nebo provozní 
dokumentace k  vyhrazenému technickému za-
řízení k  dispozici, musí stanovit rozsah kontroly 
zařízení provozovatel místním provozním před-
pisem k  zajištění bezpečnosti a  ochrany zdraví 
při práci.

Z uvedeného vyplývá, že nelze používat vyhraze-
né technické zařízení nejen z  důvodu vadného 
technického stavu, ale také z důvodu nedostatků 
v provozní nebo průvodní dokumentaci. Průvod-
ní dokumentací se rozumí soubor dokumentů, 
dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhra-
zeného technického zařízení v  českém jazyce, 
který musí být k dispozici po celou dobu provo-
zu zařízení.

Není-li provozovatel vlastníkem vyhrazeného 
technického zařízení, je povinen zajišťovat řádné 
používání a provoz tohoto zařízení, a to ode dne 
prokázaného převzetí vyhrazeného technického 
zařízení.

Provozovatel je i  nově povinen bez zbytečné-
ho odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu 
práce vznik havárie, v  jejímž důsledku došlo 
ke  škodě na  majetku zjevně přesahující částku 
5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provo-
zem vyhrazených technických zařízení. 
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V  novém zákoně je taktéž stanovena odborná 
způsobilost právnických osob a  podnikajících 
fyzických osob k  montáži, opravám, revizím, 
zkouškám vyhrazených technických zařízení 
a k plnění nádob plyny. Je zde stanoven i způsob 
získání oprávnění k provádění těchto činností.

Dále je v zákoně stanovena odborná způsobilost 
fyzických osob provádějících revize a  zkoušky 
vyhrazených technických zařízení, montáž, opra-
vy vyhrazených plynových zařízení nebo obslu-
hu vyhrazených tlakových zařízení. Osvědčení 
o odborné způsobilosti bude udělováno na zá-
kladě úspěšného prověření odborné způsobi-
losti zkouškou u  pověřené organizace. Platnost 
osvědčení o  odborné způsobilosti bude 5 let 
ode dne jeho udělení.

Pro oblast energetiky jsou zásadní ustanove-
ní nového zákona k  požadavkům na  odbornou 
způsobilost k  výkonu činností osob vykonávají-
cích obsluhu a  práci na  elektrických zařízeních 
bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod 
napětím a na elektrických zařízeních pod napě-
tím. Kvalifikace osob pro výkon těchto činnos-
tí a prací se dělí do tří skupin, a to osoby znalé 
(osoby pro samostatnou činnost, osoby pro ří-
zení činnosti a  revizní technici), osoby poučené 
a osoby školené (seznámené), které nejsou znalé 
ani poučené a  jsou školené ve smyslu zákoníku 
práce. Zákon stanovuje i požadavky na zkoušky 
z odborné způsobilosti k výkonu činností v elek-
trotechnice nebo provedení poučení a  ověření 
znalostí pro poučené osoby.

Zákon nabývá účinnosti 1. července 2022, pře-
chodná ustanovení však pamatují na  platnost 
oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti, 
která byla vydána před tímto datem a zůstávají 
v platnosti po dobu, na kterou byla vydána. 

Velmi důležitým ustanovením zákona je zrušo-
vací ustanovení. Mimo jiné se ruší zákon č. 174/ 
/1968 Sb., o  státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce. Zrušeny budou i  vyhlášky 
č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb., 
č. 85/1978 Sb. a č. 73/2010 Sb., tedy předpisy, 
které v současné době upravující konkrétní po-
žadavky na vyhrazené technické zařízení. Také se 
ruší vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobi-
losti v elektrotechnice. Jak již bylo řečeno, mno-
hé z těchto rušených předpisů budou nahrazeny 
provádějícími předpisy k novému zákonu, na je-
jichž vydání však dosud čekáme.

Lze očekávat, že v  těchto nových předpisech 
bude především následující:

Požadavek na zpracování provozně bezpečnost-
ního předpisu pro provoz všech vyhrazených 
technických zařízení, a to včetně jednoduchého 
plynovodu nebo domovního rozvodu elektřiny.

Podrobnosti o provádění zkoušky obsluh vyhra-
zených technických zařízení, povinnost praktic-
kého zácviku nebo stanovení praxe fyzických 
osob pro činnosti na  vyhrazených technických 
zařízeních, včetně revizních techniků.

Ustanovení k povinnosti vést evidenci o údržbě, 
opravách, revizích, zkouškách, údržbě a  rekon-
strukcích a archivovat ji po určenou dobu.

Autoři nového zákona na  jeho vzniku pracova-
li od  r. 2014, jeho konečné znění je výsledkem 
kompromisu, především mezi státní správou, 
podnikateli a  zájmovými skupinami. Hlavně by 
však měl vyhovovat dnešním požadavkům vědy 
a techniky a současným podmínkám podnikání, 
které se za více než padesát let platnosti součas-
ného zákona výrazně změnily.

 •••
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SOCIÁLNÍ DIALOG MEZI SOUE PLZEŇ, 
VEJPRNICKÁ 56 A FIRMAMI Z REGIONU 

Bohumír Sobotka

Diskusní fórum „Význam zavedení a provádění prací pod napětím 
v kontextu sociálního dialogu“ 

18. 11. 2021, SŠEE Sokolnice, příspěvková organizace

Střední odborné učiliště elektrotechnické Pl-
zeň, Vejprnická 56 sídlí v Plzni, části Skvrňany, 
v klidném areálu. Škola má výbornou dopravní 
dostupnost – hned u školy je tramvajová zastáv-
ka, přičemž tramvajové spoje mají návaznost 
na  další dopravní infrastrukturu – autobusové 
a vlakové nádraží. V areálu je několik parkova-
cích ploch, největší je určeno právě pro žáky. 
Škola má v areálu vlastní školní jídelnu s kom-
pletním stravováním, Domov mládeže, velkou 
část dílen odborného výcviku a budovy teore-
tického vyučování. V areálu je ordinace praktic-
kého lékaře a zubního lékaře. Žákům zajišťuje-
me ucelený sociální program.

SOU elektrotechnické Plzeň představuje ško-
lu komplexního typu s  teoretickou a  praktic-
kou výukou středního vzdělání se zaměřením 
na elektrotechniku, elektroniku, klasické i chyt-
ré instalace, informační a  automatizační tech-
niku. Škola je Centrem pro další vzdělávání 
v elektrotechnice. 

Škola vznikla 1. 7. 1999 sloučením dvou učilišť 
– SOU energetického a  SOU č. 4 v  Plzni. Ab-
solventi se uplatňují v elektrotechnických a ICT 
profesích. Škola nabízí celkem 10 oborů vzdě-
lávání výhradně v oblasti elektra.

Učiliště má předchůdce, kteří byli vždy spjati 
s českou energetikou. I současné vedení školy 
usiluje o zachování trendu zůstat věrni elektro-
technice, energetice, elektronice, automatiza-
ci, ICT, technologiím chytrých řešení (CHYTRÁ 
DOMÁCNOST, SMART CITY, IoT atd.) Důraz 

klade na  využívání nejmodernějších poznatků 
z pohledu požadavků PRŮMYSLU 4.0.

Poskytuje vzdělání ve  čtyřech studijních obo-
rech s různým zaměřením, dále ve třech učeb-
ních oborech, v  denním nástavbovém studiu, 
ve dvou zaměřeních dálkového nástavbového 
studia a rekvalifikačním studiu. Škola má v sou-
časnosti více než 900 žáků. 

Škola nabízí čtyři studijní obory – Telekomunika-
ce, Mechanik instalatérských a elektrotechnic-
kých zařízení, Informační technologie, Mecha-
nik elektrotechnik. Obory jsou určeny ke studiu 
spíše pro chlapce, ale obor Informační techno-
logie se zaměřením na  IT v  komerční praxi je 
vhodný i pro děvčata. V současnosti se zvyšuje 
poptávka po graficích s technickým cítěním. Je 
to dáno dobou – grafická studia potřebují ab-
solventy, kteří zvládnou rychlou „technickou“ 
grafiku určenou právě pro technické produkty, 
jako jsou potisky vozů, velkoplošné tisky, ani-
mace, tisky 3D modelů a mnoho dalšího. 

Následující obory, které rozhodně stojí za zmín-
ku, jsou obory Mechanik elektrotechnik a Me-
chanik instalatérských a  elektrotechnických 
zařízení. Žáci oboru Mechanik elektrotechnik 
mají možnost ve  3. ročníku získat výuční list 
a  ve  4. ročníku maturitu. U  oboru Mechanik 
instalatérských a  elektrotechnických zařízení 
mají možnost naši žáci v „Pokusném ověřování 
stupňovitého modelu vzdělávání umožňujícího 
dosažení stupně středního vzdělání s výučním 
listem a  středního vzdělání s  maturitní zkouš-
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kou“ také získat ve  3. ročníku výuční list a  ve   
4. ročníku maturitu. Odezvy z  řad zaměstnava-
telů jsou kladné a vítají tento model vzdělávání. 

U tří učebních oborů Elektromechanik pro za-
řízení a  přístroje, Elektrikář a  Elektrikář – sil-
noproud je těžké některý z  nich preferovat. 
Díky tomu, že žáci absolvují týden teoretické 
vyučování a  týden odborný výcvik, mají mož-
nost v  našich dílnách odborného výcviku zís-
kat velice slušné základy řemesla a  nadstan-
dard ve  výuce. Významným způsobem škola 
reagovala na  nařízení Evropské komise, která 
schválila sérii nařízení stanovujících požadav-
ky na výrobky z pohledu energetických úspor 
a udržitelnosti, tzv. ekodesignu. Jedním z hlav-
ních cílů je zamezit zbytečnému vyhazování 
spotřebičů, které by šly snadno opravit a s tím 
souvisejícího vzniku obtížně recyklovatelného 
odpadu. Spotřebitelé si už pomalu zvykli na to, 
že se řada výrobků pokazí krátce po  uplynutí 
záruční doby. Vybírají si proto záměrně méně 
kvalitní, ale levnější spotřebiče s tím, že je záhy 
vymění. Neustálá výroba nových a nových do-
mácích spotřebičů je ovšem neekonomická 
a hlavně neekologická. Nově vybudovaná dílna 
odborného výcviku ve spolupráci s APPLiA CZ 
Sdružení evropských výrobců domácích spo-
třebičů má napomoci s  odbornou přípravou 
chybějících nových servisních techniků. Žáci 
se zaměřují na diagnostiku závad a opravy vět-
ších domácích spotřebičů jako jsou myčky ná-
dobí, chladničky, pračky, kombinované pračky 
se sušičkou. Samozřejmě nezapomínáme ani na 
menší spotřebiče – kávovary, žehličky, malé pe-
čící trouby, mikrovlnné trouby a mnoho dalších.

Dílny odborného výcviku jsou průběžně vyba-
vovány moderní technikou s důrazem na mon-
táže složitějších celků, automatizaci, robotiku, 
elektropneumatiku, chytrá řešení, klasické elek-
tromontáže různých směrů, montáže prvků in-
teligentních instalací, prvky IoT, zabezpečovací 
techniku a další. Škola se pravidelně a dlouho-
době účastní odborných elektrotechnických 
a  dalších soutěží a  soutěžních přehlídek jak 
ve svém regionu, tak i v soutěžích s mezinárod-
ní účastí. Jednou z velice zajímavých soutěží je 

každoročně pořádaná Soutěž odborných do-
vedností žáků elektrotechnických škol. Zde se 
tradičního odborného klání účastní nejen ško-
ly obdobného zaměření z České republiky, ale 
i školy ze zahraničí.

Jak všichni víme, do  společnosti vstoupil vel-
mi nepříjemný element a  nemilosrdný protiv-
ník obecně označený jako COVID. Jeho zásah 
do  odborného školství byl devastující a  dů-
sledky budeme pociťovat ještě nějakou dobu. 
Díky nařízené distanční výuce se prakticky 
zmrazil praktický odborný výcvik prováděný 
nejen ve  školách, ale i  odborný výcvik a  od-
borné praxe ve  firmách. Zrušily se odborné 
exkurze, besedy s odborníky z praxe. Distanč-
ní výuka probíhala pouze formou praktických 
ukázek učitele před kamerou s podrobným ko-
mentářem. Výuka se spíše přibližovala se spíše 
opakování a  posilování znalostí v  odborných 
předmětech s  provázaností a  praktickým prů-
nikem do odborného výcviku. Není dost dobře 
možné, abychom na dálku řídili rozebrání a vý-
měnu vypínače osvětlení v  obývacím pokoji 
každého žáka nebo ho nutili, opět na  dálku, 
otevřít rozvaděč a provádět do něj zásahy. To 
jsme si uvědomovali hned od počátku a inten-
zivně jsme hledali bezpečné řešení – a  našli 
jsme ho. Naši odborní učitelé přišli s nápadem 
využít na  jedné straně hravosti a  oblíbenosti 
výpočetní techniky teenagerů a na druhé stra-
ně tyto zájmy vhodným nenásilným způsobem 
skloubit s  odbornou přípravou tak, aby vznikl 
bezpečný, odborný a provázaný výukový celek, 
dostupný pro odborný výcvik a  odborné teo-
retické předměty. Řešení bylo vcelku jednodu-
ché a vlastně i vyzkoušené – platforma Arduino 
s perifériemi. 

Platformu Arduino máme vyzkoušenou ve dvou 
směrech. Poprvé jsme Arduina nasadili do 
technických kroužků pro žáky základních škol 
na  druhém stupni. „Kroužek programování 
a  aplikací v  Arduino a  IoT“ patří mezi nejžá-
danější kroužky. Náplň kroužku tvoří robotic-
ké stavebnice, prvky ARDUINO – inteligentní 
podvozky, robotické ruce, vývojové kity, mo-
duly detekce zvuku, moduly ultrazvuku a  dal-
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ší periférie. Žáci začínají nejjednodušším pro-
gramováním a  zapojováním (rozblikání LED) 
a dostávají se až k sestavení a naprogramování 
jednoduchého robotického vozítka. Pro naše 
středoškoláky vyšších ročníků je to samozřej-
mě málo – na platformu Arduino „zavěšují“ so-
fistikovanější senzory a řeší rozmanité složitější 
kombinace.

Po  odsouhlasení myšlenky napříč příslušnými 
odbornými učiteli a učiteli odborného výcviku 
a stanovení rozsahu výuky jsme velmi rychle vy-
mezili konkrétní materiální potřeby pro obory 
a třídy. Sestavili jsme několik typů různých sad. 
Vyšla nám potřeba asi 100 kusů sad. Oslovili 
jsme vybrané spřátelené firmy s žádostí o kon-
krétní podporu a setkali jsme se s obrovským 
pochopením, a  ve  výsledku i  s  velmi rychlou 
požadovanou podporou. Během asi 14 dnů 
jsme intenzívně připravovali žáky (opět v rám-
ci distanční výuky v  odborných předmětech 
a  odborném výcviku) pro práci s  platformou 
a zhruba po 14 dnech jsme dle plánů zapůjčili 
žákům domů techniku. S problémem, že by ně-
kdo ze žáků neměl výpočetní techniku doma, 
jsme se nesetkali. Podpora technikou byla veli-
ce rychlá, masívní a výsledky z pohledu odbor-
ně-pedagogického velmi dobrá. Pravdou je, že 
u nejnižších ročníků probíhala distanční výuka 
formou výše uvedenou – opakování a posilová-
ní odborných předmětů s provázaností a prak-
tickým průnikem do odborného výcviku.

Bezodkladné materiální dary firem v  této ne-
lehké době umožnily učitelům vypracovat sys-
tém praktických úloh, který se stal odrazovým 
můstkem a následnou inspirací k tvorbě a řeše-
ní úloh z automatizace a robotiky.

Další otázkou, která našla východisko v daném 
modelu spolupráce firem a školy, bylo zajištění 
potřeby umožňující „distanční“ chod odbor-
ných kroužků elektroniky, které pořádáme pro 
žáky 2. stupně základních škol.

Kroužky „magická elektronika“, „elektronická 
zapojení“ a  „programování a aplikací v Ardui-
no“ jsou založeny na  ručním zhotovení jed-

noduchých funkčních elektronických obvo-
dů. Obvody jsou koncipovány jako kompletní 
elektronické stavebnice. Stavebnice obsahují 
samotné elektronické součástky, desku ploš-
ného spoje, popis výrobku a jeho možné prak-
tické uplatnění, popis funkce obvodu, schéma 
zapojení a zvětšený názorný barevný osazovací 
plán. Žáci vyrábějí zábavné elektronické obvo-
dy – stavebnice blikač, pískle, srdíčko, strome-
ček, indikátor vody, sněhulák a  další. Staveb-
nice nebyly problém, ale chtěli jsme nějakým 
bezpečným způsobem vyřešit „domácí“ pájení 
součástek. I  zde nakonec pomohl velice pří-
jemný zásah spřátelené firmy – zakoupila a da-
rovala do kroužků několik desítek bezpečných 
nízko příkonových mikro páječek. 

Také v  oblasti silnoproudé elektrotechniky se 
posunuje spolupráce školy a  firem mílovými 
kroky vpřed. Největší hráči na poli kompletních 
montáží venkovních a  kabelových vedení níz-
kého a vysokého napětí, nejen z našeho plzeň-
ského regionu, avizují akutní potřeby proško-
lení svých zaměstnanců v  oblasti venkovních 
a kabelových vedení. Dokázali jsme dle poža-
davků firem sestavit podrobný plán pracovních 
činností, a  tak v  současnosti vzniká odborný 
kurz pro zaměstnance firem „na  míru“. S  tím 
vznikají i  nové potřeby – personální a  materi-
ální. I  zde jsme došli jednomyslně k  elegant-
ním řešení spočívající v  kombinované výuce 
odborník z  praxe a  učitel odborného výcviku 
školy. Vzniklý kurz zároveň naplňuje odborné 
kompetence obsahového okruhu Rámcového 
vzdělávacího programu 26-51-H/02 Elektrikář 
– silnoproud.

Sociální dialog „firma x škola“ je nepřetržitý 
proces, společný motor, který nás posouvá 
(někdy až žene) stále vpřed. Palivem jsou vždy 
konkrétní lidé, kterým záleží na udržování vzá-
jemných pozitivních vztahů, mají společný cíl či 
cíle a nebojí se nových a někdy i úplně nevy-
zkoušených věcí. Vše je o  vzájemné domluvě 
a důvěře. A to se nám snad daří.

•••
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24. února letošního roku jsme se probudili do 
zcela nové situace. Nedaleko od  nás, pár set 
kilometrů se rozpoutal válečný konflikt na Ukra-
jině. Zvedla se velká vlna solidarity a  podpory 
směrem k  Ukrajině. Podniky a  lidé začali plni 
nadšení Ukrajině a  jejím obyvatelům pomáhat, 
a  to především organizováním věcné pomoci 
a také shromažďováním finančních prostředků. 
Ve svém nadšení a snaze pomoci rozhodně ne-
řešili jaké právní dopady v daňové oblasti bude 
tato pomoc mít. Vlna podpory měla nejrůznější 
charakter a probíhala živelně a  teprve poté se 
organizátoři začali obracet na daňové poradce 
o radu, jak správně postupovat a aby jejich ak-
tivita pro ně neměla další náklady ve formě pla-
cení daní.  

Před daňovými poradci vyvstala řada otázek, 
na  něž Komora daňových poradců reagovala 
přehledným materiálem předloženým k projed-
nání na Ministerstvu financí v Koordinačním vý-
boru pro daně. Po zpracování tohoto dokumen-
tu se ukázalo, že vůbec není jednoduché sladit 
nadšenou aktivitu podpory s  realitou daňových 
zákonů. Dosud není v některých otázkách jasné 
stanovisko GFŘ a mělo by být publikováno v září 
2022 při projednávání na Koordinačním výboru 
pro daně Ministerstva financí.

Politici sice ve  zkráceném řízení v  poslanecké 
sněmovně schválili „Vládní návrh zákona o opat-
řeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na  území Ukrajiny, vyvolaným invazí 
vojsk Ruské federace“, ale i po schválení tohoto 
zákona a možná právě proto vyvstala celá řada 

aplikačních otázek. Zákon řeší ve  svých čtyřech 
paragrafech tyto oblasti:                                                    

1)  zvýšení možnosti odpočtu hodnoty bezúplat-
ného plnění až do výše 30 % od základu daně 
z příjmů, 

2)  osvobození od daně z příjmů hodnoty poskyt-
nutého ubytování zaměstnance z Ukrajiny jeho 
rodinnému příslušníkovi, pokud opustil Ukraji-
nu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem, 

3)  daňovou uznatelnost výdaje na  bezúplatné 
nepeněžní plnění poskytnuté v  roce 2022 
na  pomoc Ukrajině, jejím územně správním 
celkům nebo právnickým nebo fyzickým oso-
bám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukra-
jiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem,

4)  možnost upuštění od  vybírání správních po-
platků pro státní a municipální správu.

Po přijetí zákona se řeší otázka, zda je tento zá-
kon lex specialis vůči zákonu o daních z příjmů, či 
zda je nutno jednotlivá ustanovení vykládat v ce-
lém kontextu zákona o dani z příjmů. V důvodo-
vé zprávě se sice uvádí, že cílem navrhovaných 
změn v oblasti daní z příjmů je daňová podpora 
dobročinné aktivity poplatníků směřující k  po-
moci Ukrajině a  jejím obyvatelům v  tomto kon-
fliktu. Nicméně přístup daňové správy k projed-
návanému materiálu Komory daňových poradců 
tomuto cíli zcela jistě neodpovídal. 

Jaké konkrétní problémy byly v  předloženém 
materiálu řešeny? Nejdříve byla položena otáz-
ka, jaké daňové dopady bude mít organizace 

JAK POMOC UKRAJINĚ DOPADÁ NA DAŇOVÉ 
POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ POMOCI

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.

Diskusní fórum „Sociální dialog na téma, jak se současná pomoc 
Ukrajině promítne v daňových povinnostech“ 

5. 4. 2022, Don Giovanni Hotel Prague
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sbírky darů u  zaměstnavatele od svých zaměst-
nanců a  zaměstnavatel sumu prostředků získa-
ných od  zaměstnanců navýší ze svých zdrojů. 
Vždyť tento způsob organizování pomoci je 
přirozeným projevem sociálního dialogu mezi 
zaměstnanci a  zaměstnavateli. Dle názoru da-
ňových poradců by na  straně zaměstnavatele 
mělo jít o  osvobozený bezúplatný příjem dle § 
19b odst. 2 písm. c).  Zde zcela v  rozporu s  cí-
lem zákona začala daňová správa zpochybňovat 
situaci, kdy vlastnictví k daru v prvním kroku pře-
jde na zaměstnavatele a v druhém kroku od za-
městnavatele na konečného obdarovaného. Dle 
názoru daňové správy se u  příjemce (zaměst-
navatele) nejedná o  bezúplatné plnění plynou-
cí na humanitární a charitativní účely, neboť ten 
jej na tyto konkrétní účty přímo nepoužije. Zatím 
jsme v  praxi jako rozhodující kritérium považo-
vali účel a  faktické použití těchto prostředků.  
Zpochybňování daňovou správou vytváří nový 
pohled na použití těchto prostředků a dle mého 
názoru nemá ani jasnou oporu v zákoně, neboť 
v § 20 odst. 8 ZDP je uvedeno, že se jedná o dary 
právnickým osobám na území ČR pro vyjmeno-
vané účely…. Výklad daňové správy by zname-
nal výraznou změnu dosavadní praxe. Vždyť ani 
neziskové organizace (např. Nadace) samy ne-
organizují kulturní akce, ale poskytují prostřed-
ky dalším organizátorům. Jiným problémem je, 
zda si může odpočet za poskytnutý dar uplatnit 
od  základu daně jak fyzická osoba zaměstna-
nec, tak zaměstnavatel z celkové částky daru, tj. 
i  z  částky poskytnuté zaměstnancem. Zde, dle 
mého názoru, je možno si odpočet uplatnit jen 
jednou, tj. z vlastní částky přidaných prostředků 
zaměstnavatele a nikoli ještě z částky poskytnu-
tých zaměstnancem, pokud si zaměstnanec sám 
odpočet od základu daně uplatňuje. Pravdou je, 
že zákon takovou situaci přesně neřeší, ale je ne-
logické, aby byl uplatněn jeden dar dvakrát jako 
odpočet od základu daně z příjmů. 

Problém postavení zákona Lex Ukrajina vůči zá-
konu o daních z příjmů se ukazuje v otázce po-
skytnutí příspěvku pro solidární domácnost § 8 
odst. 1 novely zákona 66/2022 Sb. Pokud by se 
jednalo o  nemovité věci v  obchodním majetku 
poplatníka, tak nelze vyloučit aplikaci osvoboze-

ní příjmu dle § 4 odst. 1 písm. i) ZDP. Zde se pak 
řeší rozpor, zda uplatnit § 25 odst. 1 písm. i) ZDP 
nebo § 3 zákona 128/2022 Sb. (Lex Ukrajina). 
Správnou odpověď pravděpodobně dá až soud.

Zajímavým problémem je poskytování mzdy za-
městnanci, který dočasně vykonává např. dobro-
volnickou činnost v centrech, kde se shromažďo-
valy dary apod. Zde je rozdílný názor některých 
daňových poradců, kteří se domnívají, že mzdové 
náklady lze považovat za daňově uznatelné dle  
§ 24 odst. 1 ZDP, případně dle § 24 odst. 2 písm. 
j) bod 5 ZDP od  zcela tvrdého postoje daňové 
správy, která je názoru, že takovéto práce nelze 
považovat za daňově uznatelné dle § 24 odst. 1 
ZDP. Daňová správa tvrdí, že mezi náklady a oče-
kávanými příjmy tak musí existovat přímý a bez-
prostřední vztah (nikoliv již přímá úměra). Stejně 
se daňová správa staví i k případnému poskyto-
vání mzdy ukrajinským zaměstnancům, kteří do-
stali povolávací rozkaz a neúčastní se přímo pra-
covního procesu. Jedná se zde o překážku práce 
dle § 199 zákoníku práce, za kterou zaměstnan-
ci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu. Pokud 
by byla poskytována zaměstnavatelem jedna-
lo by se o dobrovolné plnění, které nemá bez-
prostřední souvislost s  dosahovanými příjmy –  
tolik názor DS.

Otevřela se diskuse, co je humanitární a charita-
tivní účel, protože zákon tyto pojmy nedefinuje. 
Obecně cítíme, jaké by měly mít tyto pojmy ob-
sah, a proto je nezbytné v každém jednotlivém 
případě posuzovat konkrétní situaci na níž byly 
peněžní či nepeněžní prostředky poskytnuty. 
Konkrétně stanovisko finanční správa zaujala 
k  této problematice v  červnu 2021 po  tornádu 
na  Břeclavsku a  Hodonínsku a  publikovala jej 
na svých webových stránkách. 

V  případě darů poskytovaných na  Ukrajinu vy-
vstává opět problematika DPH při poskytování 
darů. Obecně mají plátci DPH problém s povin-
ností odvést daň z přidané hodnoty při poskytnu-
tí nepeněžního plnění – daru, z hodnoty tohoto 
daru. V praxi je proto poskytování nepeněžitých 
darů pro plátce DPH psychologický problém. Po-
vinnost odvádět daň vyplývá ze Směrnice o DPH 
a pouze Polsko jednorázově i v souvislosti s kon-
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fliktem na Ukrajině změnilo svůj zákon a upustilo 
v tomto roce od uplatňování DPH při poskytová-
ní nepeněžitých darů. 

Jak je to tedy s uplatněním DPH při poskytová-
ní hmotných darů na  Ukrajinu? Pokud si plátce 
daně uplatnil odpočet daně na vstupu tj. pořídil 
si zboží v rámci své ekonomické činnosti má mož-
nost darovat toto zboží humanitární nebo dob-
ročinné organizaci, která jej přepraví na Ukrajinu 
a pak dle § 68 odst. 15 zákona o DPH je tento 
dar od daně osvobozen s nárokem na odpočet. 
I zde vyvstává otázka, zda se jakákoli materiální 
pomoc může kvalifikovat pro toto osvobození. 

Zcela nepochybně se jedná o  potraviny, léky, 
oděvy, ale i svítilny, baterie, nářadí, lana a spojo-
vací materiál. O humanitární pomoc se nejedná, 
pokud půjde o veškerý vojenský materiál. Infor-
mace o humanitární pomoci je popsána na webu 
Celní správy. 

Ukazuje se, že každá aktivita daňových subjek-
tů, i  ta nejlépe míněná, má své daňové dopady 
a  někdy není vůbec jednoduché tyto dopady 
vyřešit. Proto zásadně doporučujeme vždy, před 
učiněním jakékoli ekonomické aktivity, konzulto-
vat dopady s daňovými poradci.

  •••
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Diskusní fórum bylo tentokrát orientováno 
na vykazování bezpečnostních ukazatelů u nás 
a ve světě. Stalo se to v době, kdy se stále více 
do  popředí zájmu všech zainteresovaných 
stran dostává Zpráva o udržitelném rozvoji, je-
jíž nedílnou součástí jsou i bezpečnostní uka-
zatele.

Co si však máme představit pod pojmem „udr-
žitelný rozvoj“? Podle českého zákona o život-
ním prostředí (Zákon č. 17/1992 Sb.) je jím 
takový rozvoj, který současným i  budoucím 
generacím zachovává možnost uspokojovat je-
jich základní životní potřeby, a přitom nesnižu-
je rozmanitost přírody a  zachovává přirozené 
funkce ekosystémů.

V  zásadě rozlišujeme tři základní pilíře (ozna-
čované také jako základy, dimenze či roviny) 
udržitelného rozvoje: environmentální, eko-
nomický a  sociální. Poprvé byly rozpracová-
ny po  Konferenci OSN o  životním prostředí 
a rozvoji, která se uskutečnila v Rio de Janeiru 
v roce 1992. 

V  současné době je nejvýznamnějším doku-
mentem ten, který vzešel z  Konference OSN 
o udržitelném rozvoji v New Yorku v roce 2015 
(dále jen Konference). Agendu udržitelného 
rozvoje v  rámci Konference oficiálně schvá-
lil summit OSN 25. září 2015 v  dokumentu 
Transforming our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development (Přeměna naše-
ho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030), 
jehož součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje 
(SDGs). Představuje program rozvoje na obdo-
bí 2015 – 2030 a navazuje na úspěšnou agen-
du Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs).

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou výsled-
kem tříletého procesu vyjednávání. Na  jejich 
formulaci se podílely všechny členské státy 
OSN, zástupci občanské společnosti, podni-
katelské sféry, akademické obce i  občané ze 
všech kontinentů. V  dokumentu je stanoveno 

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY PŘI VYKAZOVÁNÍ 
UKAZATELŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI  
A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Ing. Karel Chadim

Diskusní fórum „Sociální dialog na téma bezpečnostní ukazatele 
u nás a ve světě“

1. – 2. 6. 2022, Hotel Dlouhé Stráně, Loučná nad Desnou
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17 cílů, které by měly státy naplnit do  roku 
2030. V České republice vznikl implementační 
dokument Česká republika 2030.

Problematika sociálního dialogu je v podstatě 
zohledněna ve všech cílech a v mnoha z nich 
se dotýká také i bezpečnosti a bezpečnostních 
opatření, především s cílem minimalizovat ne-
bezpečí vzniku bezpečnostních incidentů (pre-
vence), příp. minimalizovat jejich dopady (re-
akce). 

Pro zajištění jednotné struktury, stejných vý-
chodisek, zdrojů a metod ve Zprávách o udrži-
telném rozvoji jsou běžně využívány standardy 
nezávislé mezinárodní organizace GRI (Global 
Reporting Initiative). Ty poskytují široce použí-
vané standardy pro reportování v oblasti udr-
žitelnosti a  tím napomáhají organizacím řídit 
a komunikovat své výsledky v oblasti udržitel-
ného rozvoje.

GRI má zpracováno cca. 35 standardů, přičemž 
na samém vrcholu stojí tři univerzální standar-
dy, určené všem organizacím. Následuje série 
tematicky uspořádaných norem do řad, podle 
již výše zmiňovaných tří základních pilířů, tj. 
environmentální, ekonomická a  sociální. Již 
z  názvů jednotlivých standardů je zřejmé, že 
reporting v rámci udržitelného rozvoje je širo-
ký a komplexní. 

Standard zaměřený na  oblast BOZP je GRI 
403: Occupational Health and Safety 2018.

Ukazatele popisující v  oblast BOZP (bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci) jsou označeny 
jako GRI 403-1 až 403-9. 

Důležitým základem je popis systému bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci (403-1) včetně 
výčtu pracovníků, na které se vztahuje systém 
řízení bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci 

(403-8). Zároveň se sleduje, jaké ověření funkč-
nosti a  účinnosti systému v  rámci organizace 
probíhá (vnitřní ověření účinnosti systému bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci až po certi-
fikace nezávislou organizací (403-8)). Pro další 
benchmarking je důležité ve Zprávě o udržitel-
ném rozvoji uvádět, zda jsou někteří z pracov-
níků, na které se nevztahuje systém řízení bez-
pečnosti a  ochrany zdraví při práci, vystaveni 
vysokému riziku úrazu nebo poškození zdraví 
v souvislosti s prací.

Organizace může rovněž popsat:

•  přístup používaný pro interní audity (např. zda 
jsou prováděny podle interně vypracovaného 
standardu auditu nebo uznávaného standar-
du auditu, jaká je kvalifikace auditorů);

•  zda byly některé procesy nebo funkce vylou-
čeny z  rozsahu auditu nebo certifikace a  jak 
je v  těchto oblastech sledována výkonnost 
v  oblasti bezpečnosti a  ochrany zdraví při 
práci;

•  použitý standard auditu nebo certifikace.

Audity prováděné externími stranami mohou 
zahrnovat audity druhou stranou i  audity třetí 
stranou. Audity druhou stranou obvykle pro-
vádějí zákazníci nebo jiné osoby jménem zá-
kazníků, případně jiné externí strany, které mají 
na organizaci formální zájem. Audity třetí stra-
nou provádějí nezávislé organizace, jako jsou 
certifikační orgány nebo regulační orgány.

Systémy řízení bezpečnosti a  ochrany zdra-
ví při práci slouží jako účinný přístup k  řízení 
a neustálému odstraňování nebezpečí a mini-
malizaci rizik. Jedná se o  systémový přístup, 
který směřuje k  začlenění řízení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci do procesů organi-
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zace. Systém obvykle prochází cyklem „plánu-
j-dělej-kontroluj-jednej“(PDCA), a  podporuje 
vedení a  výkon činností na  všech pracovních 
úrovních v organizaci.

Systémový přístup, který zahrnuje plně integro-
vané procesy, může být významným pokrokem 
oproti přístupu, který považuje identifikaci ne-
bezpečí, hodnocení rizik a vyšetřování událostí 
za  izolované činnosti. Zaměření na systémové 
nedostatky může organizaci umožnit identifi-
kovat ty v celkovém řízení bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci, řešit zdroje, politiku a pro-
vozní kontroly a zajistit neustálé zlepšování.

Nedílnou součástí Zprávy o udržitelném rozvo-
ji je i dostatečnost podpory pracovníků ze stra-
ny organizace v oblasti pracovně – lékařských 
služeb, při školení pracovníků, konzultace a ko-
munikace s  pracovníky v  oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci včetně další podpory 
zdraví pracovníků (403-4 až 403-6).

Velký důraz je v  rámci reportingu kladen na 
metody a  nástroje pro identifikaci nebezpečí, 
hodnocení rizik a vyšetřování událostí (403-2). 
Na  toto téma je třeba vést intenzivní sociální 
dialog, který by úzce souvisel s prevencí v bez-
pečnosti a  ochraně zdraví při práci a  dalšími 
možnostmi zmírňování případných dopadů.

Bohužel, žádný systém nedokáže zcela elimi-
novat všechna rizika, a  tak se převážná část 
diskusí na našem setkání věnovala pracovním 
úrazům (403-9) a  také nemocem z  povolání 
(403-10). 

Především jsme si museli vysvětlit vnímání 
některých pojmů ve  světě a  u  nás, z  pohledu 
národní legislativy. Proto také v diskusi byl ko-
mentován požadavek na  doplnění reportingu 
o požadavky SASB - Sustainability Accounting 
Standards Board Index (Index 
Rady pro účetní standardy udrži-
telného rozvoje). Standardy SASB 
jsou navrženy tak, aby identifiko-
valy problémy udržitelnosti, kte-
ré s  největší pravděpodobností 
ovlivní provozní výkonnost nebo 
finanční stav typické organizace 
v  různých odvětvích. Standardy 
SASB tedy umožňují komunikaci 
o  výkonu organizace v  otázkách 
udržitelnosti na průmyslové úrov-

ni za efektivní cenu a způsobem užitečným pro 
rozhodování s využitím stávajících mechanismů 
zveřejňování a podávání zpráv.

Zajímavá je i  problematika zařazení zaměst-
nanců podle typu a  pracovníků dodavatele 
do výpočtu požadovaných ukazatelů. V GRI je 
uvedeno, že typy zaměstnanců (vlastních) mo-
hou být založeny mimo jiné na kritériích, jako je 
plný úvazek, částečný úvazek, trvalý nebo do-
časný pracovní poměr, typ nebo stupeň kont-
roly (např. kontrola práce nebo pracoviště, vý-
hradní nebo sdílená kontrola) a místo výkonu 
práce. Oproti tomu, existuje v české legislativě 
Vyhláška č. 518/2004 Sb.

Tato Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 
435/2004 Sb., o  zaměstnanosti, uvádí způsob 
výpočtu průměrného ročního přepočteného 
počtu zaměstnanců. Do  průměrného přepo-
čteného počtu zaměstnanců se započítávají 
pouze zaměstnanci v pracovním poměru (neza-
počítávají se tedy zaměstnanci pracující na do-
hodu o pracovní činnosti a dohodu o provede-
ní práce). Započítávají se i zaměstnanci, jejichž 
pracovní poměr vznikl volbou či jmenováním, 
a  i  zaměstnanci ve služebním poměru. Ve sla-
dění zařazení zaměstnanců a pracovníků doda-
vatele dle těchto definic nás pro výklad a výpo-
čet ukazatelů čeká ještě hodně práce. 

Zajímavá situace vzniká při vykazování dle mož-
ných situací na pracovišti. Mezinárodní normy 
zásadně rozlišují dvě situace: 

1.  pracoviště je řízeno – zaměstnanci nebo 
pracovníci dodavatelů pracují na pracovišti, 
které organizace řídí.

2.  práce je řízena – organizace dává zaměst-
nanci nebo dodavateli pokyn, aby použil 
konkrétní materiály, nebo pracovní postupy.
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Popis jednotlivých kombinací:

1 A Zaměstnanci vykazující organizace pra-
cující na pracovišti, které organizace řídí.

Dodavatel najatý vykazující organizací k výko-
nu práce, kterou by jinak vykonával zaměstna-
nec, na pracovišti řízeném organizací.

Dobrovolníci vykonávající práci pro vykazující 
organizaci na pracovišti řízeném společností.

2 A Zaměstnanci vykazující organizace pra-
cující na  jiných místech, než jsou místa řízená 
organizací (např. doma nebo ve veřejných pro-
storech, na  vnitrostátních nebo zahraničních 
dočasných pracovních cestách nebo na  slu-
žebních cestách zajišťovaných organizací).

Dodavatelé najatí vykazující organizací k  pro-
vádění prací ve  veřejných prostorech (např. 
na silnici, na ulici).

Dodavatelé najatí vykazující organizací k  po-
skytnutí práce/služby přímo na  pracovišti kli-
enta organizace.

Pracovníci dodavatele vykazující organizace, kte-
ří pracují v prostorách dodavatele a kde organi-
zace dává dodavateli pokyn, aby při výrobě/do-
dávce požadovaného zboží nebo služeb použil 
konkrétní materiály nebo pracovní postupy.

1 B  Pracovníci dodavatele zařízení u  vyka-
zující organizace, kteří na  pracovišti řízeném 
organizací provádějí pravidelnou údržbu zaří-
zení od  dodavatele (např. kopírky), jak je sta-
noveno ve smlouvě mezi dodavatelem zařízení 
a  organizací. V  tomto případě má organizace 
kontrolu nad pracovištěm, ale nikoli nad prací, 
kterou na jejím pracovišti vykonávají pracovní-
ci dodavatele zařízení.

2 B  Pracovníci dodavatele najatí vykazující 
organizací, kteří pracují v  prostorách dodava-
tele a  používají jeho vlastní pracovní metody. 
Patří sem i neoprávněný vstup nebo činnost ci-
zích osob na objektech, zařízeních nebo tech-
nologiích v majetku organizace.

Osoby nespadajících do vykazování:

•  poštovní, kurýrní, doručovací a vedlejší dor-
učovací služby, které nejsou smluvně vyhra-
zeny pro výhradní použití dané organizace 
(např. kancelářské potřeby, dodávky do pro-
dejních automatů).

•  pracovníci komunálních služeb (např. přípoj-
ky, pojízdný vysavač, zametač silnic) v  pro-
storách organizace vykonávající své běžné 
činnosti. Tato výjimka se nevztahuje na  svoz 
nebo nakládání s odpadem z procesu nebo 
jiné služby přímo související s provozem.

•  náhodní návštěvníci a hosté v prostorách or-
ganizace (např. zákazníci, dodavatelé, veřejní 
činitelé, turistické skupiny), které doprováze-
jí zaměstnanci organizace, nebo pracovníci 
dodavatele.

Ukazatele vykazované v  souladu s  normami 
GRI (403-9) a SASB:

•  počet smrtelných pracovních úrazů - smr-
telným pracovním úrazem se rozumí takové 
poškození zdraví, na  jehož následky úrazem 
postižený pracovník nejpozději do 1 roku ze-
mřel.

•  počet pracovních úrazů s  těžkou újmou na 
zdraví (s  výjimkou smrtelných pracovních 
úrazů) - úraz, ze kterého se pracovník nemů-
že zotavit (např. amputace končetiny) nebo 
se do 6 měsíců plně nezotaví do zdravotního 
stavu před úrazem (např. zlomenina s  kom-
plikacemi)

Jako kritérium pro určení závažnosti úrazu 
se používá „doba zotavení“ - doba potřebná 
k tomu, aby se pracovník plně zotavil do zdra-
votního stavu před vznikem úrazu; nejedná 
se o  dobu potřebnou k  návratu pracovníka 
do pracovního procesu (v některých případech 
se pracovník může vrátit do pracovního proce-
su před úplným zotavením).

•  počet evidovaných pracovních úrazů (včet-
ně smrtelných) - všechny evidované pracovní 
úrazy včetně smrtelných pracovních úrazů

•  počet skoronehod souvisejících s prací – ne-
plánovaná, či nežádoucí událost, při které 
shodou okolností nedošlo ke zranění či one-
mocnění člověka, avšak existoval potenciál, 
aby k  takovému incidentu došlo. Díky šťast-
nému přerušení řetězce událostí sice nedošlo 
k  negativním následkům, ale stačil by malý 
posun času a mimořádná událost by se stala.

•  počet pracovních úrazů s absencí nad jeden 
den (mimo den, kdy k  úrazu došlo) - pra-
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covní úraz s pracovní neschopností po dobu 
jednoho nebo více kalendářních dnů kromě 
dne, kdy došlo k úrazu. 

•  hlavní typy pracovních úrazů – určité typy 
zranění (např. amputace, tržné rány, zlome-
niny, kýly, popáleniny, ztráta vědomí a ochr-
nutí) nebo událostí (např. výbuch, dopravní 
nehoda).

Aby se výpočty těchto ukazatelů daly smyslu-
plně srovnávat, například mezi různými obdo-
bími nebo organizacemi, nebo pomáhaly zo-
hlednit rozdíly v počtu pracovníků v referenční 
skupině, přepočítávají se hodnoty na 200 000 
nebo 1 000 000 odpracovaných hodin. 

Míra založená na 200 000 odpracovaných ho-
din udává počet pracovních úrazů na 100 pra-
covníků na  plný úvazek za  období jednoho 
roku na  základě předpokladu, že jeden pra-
covník na plný úvazek odpracuje 2 000 hodin 
ročně. Například míra 1,0 znamená, že na ka-
ždou skupinu 100 pracovníků na  plný úvazek 
připadá v průměru jeden pracovní úraz za ob-
dobí jednoho roku. Míra založená na 1 000 000 
odpracovaných hodin udává počet pracovních 
úrazů připadajících na 500 pracovníků na plný 
úvazek v časovém horizontu jednoho roku.

V neposlední řadě byla v rámci sociálního dia-
logu zvažována důležitost nezávislého ověře-
ní Zprávy o  udržitelném rozvoji, a  to formou 
ověření třetí nezávislou stranou, která zvyšuje 
věrohodnost údajů. Prověřovány jsou zejmé-

na postupy získávání dat, ale i  primární data, 
na jejichž základě byly údaje publikovány.

Auditovaná zpráva může být důležitá napří-
klad pro banky, pokud nabízejí svoje produkty 
(třeba levnější úvěr, nebo vydání udržitelných 
dluhopisů), které jsou vázané na  nefinanční 
ukazatele. 

Jako efektivní se jeví možnost auditovat Zprá-
vu o  udržitelném rozvoji společně s  výroční 
zprávou (finanční i nefinanční ukazatele).

A na co se zaměřit při zpracování dat a přípra-
vě Zprávy o udržitelném rozvoji v každé orga-
nizaci? 

Rozhodně je potřeba zavést standardy a  vytvo-
řit metodologii sledování a  vykazování jednot-
livých indikátorů. Při tom se zaměřit na správné 
definice, protože vnímáme některé významné 
odlišnosti od  národní legislativy. V  rámci každé 
organizace bychom měli spolupracovat a komu-
nikovat s útvary zajišťujícími reporting především 
z  oblasti BOZP. Dává velký smysl využívat SW 
podporu. Při tvorbě samotné Zprávy o udržitel-
ném rozvoji nesmíme zapomenout na zachycení 
nepřesností při překladu požadavků, korigovat 
nepřesnosti v zadávání sběru a přenosu dat, vali-
dovat výsledky přepočtů a výpočtů. Dobrá Zprá-
va o udržitelném rozvoji se dá „pokazit“ i v rámci 
edičních finálních úprav (zkracování textu, návaz-
nosti kapitol, vysvětlivky), a proto je důležité kon-
trolovat závěrečné texty.
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