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1 METODICKÉ POKYNY – AD HOC MODUL 2007: Pracovní 
úrazy a zdravotní problémy související se zam ěstnáním 

 
Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. 
 
Účelem ad hoc modulu 2007 je posoudit účinnost strategie EU v oblasti zdraví a bezpečnosti 
práce, která byla realizována v letech 2002-2006. AHM poskytuje informace o výskytu 
pracovních úrazů a nemocí spojených s výkonem zaměstnání a to zvláště se zaměřením na to, 
aby byl zjištěn počet těchto případů a rozsah nepřítomnosti způsobené uvedenými problémy. 
Pozornost je zaměřena na analýzu rozdílu v rozsahu  zdravotních problémů podle druhu 
zaměstnání, postavení v zaměstnání, odvětví činnosti a velikosti pracoviště, věku respondenta, 
délky trvání vykonávané práce, vlivu na délku pracovní doby apod.  
 
Ad hoc modul 2007 bude šetřen na 1.návštěvě (resp. podle čtvrtletí zařazení sčítacího 
obvodu) v domácnosti ve všech čtvrtletích roku 2007. 
 
Pro zjišťování pracovních úrazů jsou cílovou skupinou osoby, které v referenčním týdnu 
měly zaměstnání nebo jejichž poslední zaměstnání skončilo v době kratší než 1 rok před 
šetřením. 
Pro zjišťování nemocí souvisejících s povoláním jsou cílovou skupinou osoby, které 
v referenčním týdnu nebo někdy dříve pracovaly. 
Pro zjišťování faktorů ohrožujících duševní nebo fyzické zdraví respondenta jsou cílovou 
skupinou osoby, které v referenčním týdnu měly zaměstnání. 
 
Dotazník pro AHM 2007 je součástí programového vybavení VŠPS. Výběr osob je řízen 
programem. Vyšetření dotazníku na AHM 2007 by mělo navazovat na vyšetření standardní 
části. 
 
Referenční období pro otázky F0701-F0709 je posledních 12 měsíců, které zahrnují den 
šetření. Např. pokud dnem šetření je 13.4.2007, pak referenční období představuje 14.4.2006-
13.4.2007. 
 
Výklad jednotlivých otázek: 
 
F0701 -  Pracovní úraz v posledních 12ti m ěsících 
Účelem otázky je zjištění, zda respondent utrpěl úraz v průběhu posledních 12ti měsíců a 
jestliže ano, kolik jich bylo.  
 
Úrazy se vztahují výhradně k pracovní činnosti respondenta. Vyloučeny jsou druhy 
úrazů, které respondent utrpěl na cestě mezi bydlištěm a pracovištěm, úrazy ve volném čase a 
během dovolené a všechny dopravní úrazy v rámci osobních aktivit.  
 
Je třeba odlišovat případy pracovních úrazů od případů nemocí souvisejících s výkonem 
povolání. 
Např. stavební dělník, který si poranil záda neobvyklým pohybem bude klasifikován jako 
úraz, ale pokud stavební dělník trpí bolestmi zad v důsledku dlouhodobého zvedání těžkých 
břemen v průběhu dne, je tento případ klasifikován jako nemoc související s výkonem 
povolání.  
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Případy úmyslného sebepoškozování, kam patří např. sebepoškození vazebně stíhaného 
zlomenou lžící, nejsou předmětem otázky. 
 
Jsou zahrnuty všechny úrazy, které se staly během výkonu pracovní činnosti nebo během 
pracovní doby (bez ohledu na místo úrazu).  
Každý úraz utrpěný během pracovní doby, dokonce i když nesouvisel s výkonem práce, nebo 
na obvyklém pracovišti respondenta, bude považován za úraz související s výkonem práce. 
Z toho vyplývá, že všechny druhy úrazů utrpěných během práce na veřejných místech nebo 
v dopravních prostředcích, ať se jedná o obvyklé pracovní místo nebo je to během cesty při 
výkonu práce, by měl být kvalifikován jako úraz spojený s povoláním. 
Případy úrazů souvisejících s výkonem práce zahrnují všechny následující druhy úrazů: 
dopravní úrazy v průběhu práce (např. řidiči z povolání), uklouznutí, pády, napadení apod. na 
veřejných místech na zastávkách, stanicích a dopravních prostředcích používaných v průběhu 
práce a všechny případy úrazů, které respondent utrpěl během výkonu své práce.  
 
Úrazy utrpěné v průběhu přestávky v práci (svačiny, obědy a jiné), které tráví pracovník na 
pracovišti (ve smyslu definice pracoviště u otázky ZamOKECT/K), jsou předmětem otázky. 
Např. úředník řádně obědvá v jídelně úřadu a opaří se polévkou, pak je to posuzováno jako 
pracovní úraz. Pokud ovšem úředník obědvá v některém z blízkých restauračních zařízení, 
není případný úraz považován za úraz související s povoláním. 
 
Úraz během služební cesty respondenta je předmětem otázky a to vč. dopravy z/na služební 
cestu. 
 
F0702 – Dopravní nehoda 
Cílem otázky je poznat, zda poslední úraz v práci byl způsoben dopravní nehodou nebo se 
jednalo o jiný druh úrazu. Toto rozlišení umožní komparaci údajů AHM s oficiální statistikou 
úrazů, neboť národní legislativy jednotlivých členských zemí EU posuzují dopravní nehody 
různě. 
Výhradně se jedná o úrazy vzniklé v práci nebo během práce, viz. vymezení v otázce F0701. 
Všechny případy úrazů v době privátních aktivit jsou vyloučeny. 
 
Dopravní nehody zahrnují všechny nehody v práci nebo během práce. Oběť může být na 
palubě dopravního prostředku nebo chodcem. Dopravní nehody zahrnují jak případy, kdy 
respondent utrpěl nehodu v důsledku vlastní profesní činnosti (např. řidič nákladního vozu 
nebo autobusu) tak případy, ve kterých respondent utrpěl příležitostně dopravní úraz během 
své práce (např. manažer cestující na pracovní schůzku mimo podnik). 
 
Všechny další nehody v práci by měly být kódovány kódem 2. To se týká nehod vztahujícím 
se ke strojům a zařízení, které jsou používány mimo veřejné cesty (např. buldozery, traktory, 
zemědělské stroje, ještěrkáři). Rovněž nehody, které se staly v areálu zaměstnavatele na 
neveřejných cestách, budou také kódovány kódem 2.  
 
F0703 – Délka nep řítomnosti v d ůsledku úrazu 
 
Smyslem otázky je zjistit, kolik kalendářních dnů nebyl respondent schopen vykonávat svou 
práci. Jsou uvažovány všechny dny, kdy osoba nebyla schopna ode dne úrazu vykonávat svou 
práci/vrátit se do práce (vč. např. nedělí, státních svátků apod.). Jestliže se postižený v den 
šetření neuzdravil, rozlišuje se důsledně případ, že se dosud neuzdravil ale očekává svůj 
návrat do práce (kód 1) a případ, kdy respondent se do práce nikdy nevrátí (kód 2). Návrat do 
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práce zahrnuje jak případy návratu do stejné práce, kterou vykonával před úrazem, tak i do 
jiné práce. 
 
Měly by se uvažovat dny absence, které jsou následkem úrazu. Pokud se postižený již 
uzdravil, ale v den šetření nepracoval, měl by zvolit konkrétní délku absence z kódů 3-11. 
 
Jestliže respondent se již vrátil do práce, neměly by být započítány dny, kdy byl již schopen 
pracovat, ale nemohl vykonávat práci z jiných důvodů. 
Např. jestliže osoba nebyla schopna pracovat během dvou měsíců  z důvodů úrazu ale stala se 
nadbytečnou z důvodu následků zranění a nalezla nové zaměstnání až 8 měsíců po úrazu, 
měla by být zakódována kódem 8.  
 
Jestliže osoba nepracovala v určitém období a poté se postupně zapojovala zpět do práce 
(např. formou práce na částečnou pracovní dobu), měly by být počítány pouze dny, kdy osoba 
nepracovala vůbec. 
 
Je třeba odlišovat období mimo práci u této otázky od otázky F0708, která se vztahuje 
k nemocem souvisejícím s výkonem povolání. Zatímco tato otázka zjišťuje počet dní od úrazu 
do návratu, otázka F0708 sleduje počet ztracených dnů. To způsobuje diferenci 1 dne 
v označení kódů, ačkoli sledují stejné datum. 
Např. kód 6 této otázky odpovídá kódu 5 otázky F0708. 
 
F0704 – Zaměstnání, v n ěmž došlo k úrazu 
 
Smyslem otázky je zjistit, v jakém zaměstnání došlo k úrazu a propojit údaje s dalšími 
charakteristikami tohoto zaměstnání vyplývajícími ze standardní části VŠPS. 
 
Může se jednat o zaměstnání, které již respondent uváděl jako hlavní nebo jako vedlejší nebo 
poslední ukončené zaměstnání (u osob bez zaměstnání) nebo zaměstnání před rokem nebo se 
může jednat o jiné zaměstnání, které ve standardní části dotazníku neuváděl. 
V případě, že u osoby bez zaměstnání je poslední zaměstnání totožné se zaměstnáním před 
rokem a jedná se o zaměstnání, ve kterém došlo k úrazu, použije se kód 3 – tj. poslední 
zaměstnání, protože je o něm k dispozici více charakteristik. 
 
Jestliže se úraz stal v jiném zaměstnání než které(á) respondent uvedl ve standardní části, 
požije se kód 5. Tento kód je také aplikován v situaci, kdy existovalo druhé zaměstnání 
souběžně s posledním zaměstnáním nebo zaměstnáním před rokem a úraz se stal v tomto 
druhém zaměstnání. 
 
Např. hlavní zaměstnání respondentky před rokem bylo poštovní úřednice a před rokem 
utrpěla úraz při výkonu svého druhého zaměstnání pojišťovací agentky. V současné době má 
stále hlavní zaměstnání poštovní úřednice a jako druhé zaměstnání vykonává úklid. V tomto 
případě bude uveden kód 5. 
 
F0705 – Nemoc v posledních 12ti m ěsících 
 
Otázka zjišťuje, zda respondent trpěl v posledních 12ti měsících nějakou nemocí, postižením, 
zdravotním omezením nebo jiným fyzickým či psychickým problémem způsobeným nebo 
zhoršeným zaměstnáním a jestliže ano, kolik jich bylo. 
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Pro posouzení souvislosti s výkonem zaměstnání je rozhodující stanovisko respondenta (bez 
ohledu na oficiální stanovisko, úřední rozhodnutí apod.). Všechny případy potíží i včetně 
těch, které ani nezapříčinily absenci z práce, by měly být uvažovány. 
 
Infekční nemoc jako chřipka nebo nachlazení, kde je problém identifikovat místo nákazy, by 
se měla uvažovat pro tuto otázku pouze tehdy, pokud charakter respondentovy práce je 
rizikovější pro vznik choroby než jiná práce nebo než jeho životní prostředí, životní styl, např. 
revizor městských drah, lékaři, učitelé, pokladní v hypermarketech apod. 
 
Důležitější než datum vzniku zdravotního problému je fakt, že tyto problémy trvaly 
v posledních 12ti měsících. Tyto nemoci tak mohly začít i v době déle než před rokem. Pokud 
nemoc již respondenta v posledních 12ti měsících netrápila, neměl by ji pro účely otázky 
uvažovat. 
 
F0706 – Druh nejvážn ější nemoci v posledních 12ti m ěsících 
 
Cílem je zjistit druh potíží, které byly způsobeny nebo zhoršeny výkonem konkrétního 
zaměstnání. 
 
V případě více potíží by měl respondent zvolit tu nejzávažnější. Není podstatné, zda nemoc 
byla způsobena nebo zhoršena prací, ale důležitá její závažnost. Měly by být uvažovány 
nejzávažnější zdravotní potíže z medicínského hlediska, obecně tedy potíže, které měly 
největší dopad na aktivity respondenta. 
 
Onemocnění rakovinou se zařazuje podle anatomické lokalizace, např. rakovina plic jako k. 4 
nebo rakovina kůže jako kód 5. Pokud není rozlišení možné, použije se kód 11. 
 
F0707 – Vliv na každodenní činnosti 
 
Cílem je vědět, v jaké míře nejzávažnější onemocnění spojené s  výkonem práce omezuje 
normální denní aktivitu respondenta. Zatímco příčinou je onemocnění spojené s výkonem 
zaměstnání, denní aktivity respondenta pokrývají jeho činnosti i mimo práci. 
Např. pokud kožní problém způsobený/zhoršený výkonem práce významně ovlivňují aktivitu 
respondenta v domácnosti, měl by být použit k.1 
 
F0708 – Délka absence zp ůsobená nemocí 
 
Cílem je zjistit počet kalendářních dnů, během kterých byl respondent neschopen pracovat 
z důvodů nejzávažnějších zdravotních potíží spojených s prací.  
 
Tato proměnná obsahuje počet dnů mimo práci. Všechny dny mezi počátkem a návratem do 
práce by se měly započítat (vč. nedělí, státní svátků atd.). Tento ukazatel pokrývá pouze dny, 
které se jednoznačně vztahují ke zdravotnímu problému. Respondent by měl uvažovat 
pouze absenci spojenou s nejvážnější nemocí. Obdobně všechny další absence v průběhu 
12ti měsíců vč. onemocnění nesouvisejících s výkonem práce a pracovních i nepracovních 
úrazů by měly být vyloučeny. Rozsah absence související s úrazem je předmětem otázky 
F0703. 
 
Měla by být uvažována pouze délka absence v posledních 12ti měsících. Jestliže respondent 
začal marodit již před více než 12ti měsíci a jeho absence v práci kontinuálně pokračovala až 
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do období posledních 12ti měsíců, je uvažován pouze počet dnů spadajících do období 
posledních 12ti měsíců. Pokud nejzávažnější onemocnění způsobilo více absencí 
v posledních12ti měsících, měly by být tyto absence kumulovány. 
Např. pokud rozhovor probíhá 13.4.2007 v pátek a osoba byla nepřítomna v práci z důvodu 
nejvážnější nemoci související se zaměstnáním od 31.3. do 29.4. 2006, 31.8-19.9.2006 a od 
9.4.2007 do data šetření s odhadovanou délkou nepřítomnosti do 19.4.2007, měl by být počet 
dnů nepřítomnosti počítán jako: 16 (pouze od 14.4.  29.4.2006) + 20 (od 31.8.-19.9.2006) + 5 
(od 9.4. do 13.4.2007), tj. dohromady 41 dnů, což odpovídá kódu 7. Z příkladu vyplývá, že 
pokud respondent očekává nástup až po okamžiku šetření, není počet dní od okamžiku šetření 
do nástupu uvažován. 
 
Jestliže osoba nepracovala v určitém období a poté se postupně zapojovala zpět do práce 
(např. formou práce na částečnou pracovní dobu), měly by být počítány pouze dny, kdy osoba 
nepracovala vůbec. 
 
Pokud osoba vůbec nepracovala v průběhu posledních 12ti měsíců z jiných důvodů než 
zdravotních problémů spojených s prací nebo studovala, byla na dovolené, nepracovala z 
důvodu nedostatku práce, na mateřské dovolené, nezaměstnaná, nemocná nebo v důchodu 
apod., měl by být použit kód 1. 
 
Pokud osoba neočekává, že se někdy vrátí do práce, měl by být použit kód 2 a to bez ohledu 
na skutečný počet absence v průběhu posledních 12ti měsíců. Návrat do práce zahrnuje jak 
případy návratu do stejné práce, která způsobila nebo zhoršila respondentovy potíže, tak i do 
jiné práce. 
 
Výpočet dnů se liší od otázky F0703 – viz pozn. u otázky F0703.  
 
F0709 – Zaměstnání, které zp ůsobilo/zhoršilo nemoc 
 
Smyslem otázky je zjistit, jaké zaměstnání způsobilo/zhoršilo zdravotní potíže a propojit 
údaje s dalšími charakteristikami tohoto zaměstnání vyplývajícími ze standardní části VŠPS. 
 
Může se jednat o zaměstnání, které již respondent uváděl jako hlavní nebo jako vedlejší nebo 
poslední ukončené zaměstnání (u osob bez zaměstnání) nebo zaměstnání před rokem nebo se 
může jednat o jiné zaměstnání, které ve standardní části dotazníku neuváděl. 
V případě, že u osoby bez zaměstnání, je poslední zaměstnání totožné se zaměstnáním před 
rokem a jedná se o zaměstnání, které způsobilo nebo zhoršilo nemoc respondenta, použije se 
kód 3 – tj. poslední zaměstnání, protože je o něm k dispozici více charakteristik. 
 
Jestliže nemoc způsobilo nebo zhoršilo jiné zaměstnání než která respondent uvedl ve 
standardní části (k.1-4), použije se kód 5. Tento kód je také aplikován v situaci, kdy 
existovalo druhé zaměstnání souběžně s posledním zaměstnáním nebo zaměstnáním před 
rokem a nemoc způsobilo nebo zhoršilo toto druhé zaměstnání. 
 
Např. hlavní zaměstnání respondentky před rokem bylo poštovní úřednice a před rokem se 
nakazila tropickou chorobou při snaze pojistit lékaře, který se vrátil již infikovaný ze služební 
cesty (pojišťovací agent bylo její druhé zaměstnání). V současné době má stále hlavní 
zaměstnání poštovní úřednice a jako druhé zaměstnání vykonává úklid. V tomto případě bude 
uveden kód 5. 
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Pokud nemoc způsobilo nebo zhoršilo poslední zaměstnání, které však respondent ukončil 
před více než 8 lety, použije se kód 5, protože respondent ve standardní části neuvedl žádné 
informace o svém posledním zaměstnání.  
 
F0710 – Faktory nep říznivě ovliv ňující duševní stav respondenta 
 
Cílem je zjistit, zda si respondent myslí, že je na pracovišti vystaven některému z uvedených 
faktorů, které nepříznivě působí na jeho duševní stav. Jde o vlastní názor pracovníka, zda se 
tyto faktory na pracovišti vyskytují. Pracoviště se vztahuje k obvyklému místu výkonu práce, 
jako je např. firma, instituce atd. U některých pracovníků jako např. pracovníků v lesnictví a 
požárníků, by mělo být uvažováno obecné prostředí, ve kterém svoji práci vykonávají. 
 
Vystavení těmto faktorům se uvažuje v případě, že je vyšší, než v obvyklém životě. Faktory 
mohou směřovat od dalších pracovníků nebo i od klientů, kteří navštěvují pracovní místo. 
Respondent by měl vybrat nejzávažnější faktor, který v souvislosti s výkonem jeho práce 
nejvíce ohrožuje jeho duševní stav. 
 
Jsou aplikovány následující definice těchto negativních vlivů: 
- sexuální obtěžování a šikana se vztahuje k záměrnému použití moci nebo vlivu proti další 
osobě nebo skupině, které může vyústit v újmu na fyzickém, duševním, morálním a sociálním 
vývoji. Zahrnuje i případy tzv. psychologického násilí. 
-  násilí se vztahuje k fyzické síle proti další osobě nebo skupině, která může vyústit ve 
fyzickou, sexuální nebo psychologickou újmu. Všechny reálné zkušenosti z takových akcí a  
pocit strachu z takových akcí by měly být označeny kódem 2. 
- časová tíseň a  nadměrné množství práce se vztahuje k požadavkům týkajícím se buď doby, 
kdy je třeba vykonat nějakou práci nebo požadavkům týkajícím se množství práce, které má 
být vykonáváno a tyto požadavky přesahují možnosti pracovníka.  
 
F0711 – Faktory nep říznivě ovliv ňující zdraví respondenta 
 
Cílem je zjistit, zda si respondent myslí, že na pracovišti vystaven některému z uvedených 
faktorů, které nepříznivě působí na jeho fyzické zdraví. Jde o vlastní názor respondenta. 
Pracoviště se vztahuje k obvyklému místu výkonu práce, jako je např. firma, instituce atd. U 
některých pracovníků jako např. pracovníků v lesnictví a požárníků, by mělo být uvažováno 
obecné prostředí, ve kterém svoji práci vykonávají. 
 
Vystavením se rozumí zacházení, dotýkání se či vdechování chemických látek (chemikálií, 
prachu, kouře) nebo existence dalších typů faktorů jako jsou pracovní poloha, pohyby, 
vibrace, hluk, riziko úrazu, které mohou nepříznivě působit na fyzické zdraví pracovníka. 
 
Otázka zjišťuje pouze vystavení uvedeným faktorům. V případě vystavení více faktorům 
najednou, by měl respondent uvést ten z faktorů, který on sám považuje za hlavní faktor 
z hlediska negativního působení na jeho fyzické zdraví a takový faktor, který je jednoznačně 
nejčastější nebo nejintenzivnější během zkušenosti respondenta v běžném pracovním životě. 
Fyzické zdraví se vztahuje ke všem dalším aspektům zdraví mimo zdraví mentální.  


