a
Celkem
01 Rostl. a živ. výroba, myslivost a souv. čin.
02 Lesnictví a těžba dřeva
03 Rybolov a akvakultura
08 Ostatní těžba a dobývání
10 Výroba potravin. výr., nápojů a tabákových výr.
13 Výroba textilií
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvis. výrobků
16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork., prout. a slam. výr., kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ost. nekovových minerál.výrobků
24 Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovoděl. výr., kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
30 Výroba ostat. dopravních prostředků a zařízení
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody
37 Činnosti související s odpadními vodami
38 Shromažď., sběr a odstraň. odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
39 Sanace a jiné činnosti souvis. s odpady
41 Výstavba budov
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební činnosti
45 Velkobchod, maloobchod a opravy motor. vozidel
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel

Plzeňský kraj

Tabulka 5 - Pracovní úrazovost mladistvých
Table 5 - Rate of juvenile occupational injuries

Rozsah souboru: Úhrn organizací podle CZ-NACE v krajích a ČR celkem
Coverage:
All organisations by CZ-NACE in regions and CR, total
Území:
Česká republika
Territory:
Czech Republic
Období:
leden - červen 2011
Period:
January - June 2011

1
150
2
2
8
2
1
5
4
1
7
1
6
3
5
1
1
i.d.
1
1
2
3

Average
number of
sickness insured
juveniles

Průměrný počet
mladistvých
nemocensky
pojištěných

2
0,07
0,03
0,20
0,11
0,05
0,10
0,08
0,11
0,05
0,07
0,03
0,07
0,03
0,05
0,07
0,07
i.d.
0,03
0,03
0,04
0,03

Percentage of
juveniles among
total number of
sickness insured
employees

Procento
mladistvých z
celkového počtu
zaměstnanců
nemocensky
pojištěných

Pracovní úrazy mladistvých

počet kalend. dnů
pracovní
neschopnosti

Počet nově
hlášených případů
pracovní
neschopnosti pro
pracovní úraz na
100 mladistvých
Počet kal. dnů
Průměrné
pracovní
procento pracovní
neschopnosti na 1
neschopnosti
nově hlášený případ
mladistvých pro
prac. neschopnosti
pracovní úraz
pro pracovní úraz

Průměrný denní
stav práce
neschopných
mladistvých pro
pracovní úraz

3
1
i.d.
1
-

4
10
i.d.
10
-

5
0,67
i.d.
50,00
-

6
0,037
i.d.
2,762
-

7
10,00
i.d.
10,00
-

8
i.d.
-

Average daily no.
Average
No. of newly
No. of calendar
of juveniles
percentage of
notified cases of
days of incapacity
Number of newly
incapacitated for
incapacity for work juvenile incapacity
Number of
for work per 1 newly
notified cases of
work due to
calendar days of due to occupational for work due to notified case due to
incapacity for
occupational injury
occupational injury
injury per 100
incapacity for work
occup. injury
work
juveniles

počet nově hláš.
případů pracovní
neschopnosti

Juveniles occupational injuries

9
i.d.
-

Number of
fatal juvenile
occupational
injuries

Počet
smrtelných
pracovních
úrazů
mladistvých

Průměrný počet
mladistvých
nemocensky
pojištěných

1
1
1
1
47
1
1
1
18
6
4
2
1
3
2
4
1
-

Average
number of
sickness insured
juveniles

a
49 Pozemní a potrubní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
53 Poštovní a kurýrní činnosti
55 Ubytování
56 Stravování a pohostinství
58 Vydavatelské činnosti
59 Čin. v oblasti filmů, videozáznamů a tel. programů, pořiz. zvuk nahr. a hu
60 Tvorba programů a vysílání
61 Telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzij. financování
66 Ostatní finanční činnosti
L Činnosti v oblasti nemovitostí
69 Právní a účetnické činnosti
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
71 Architekt. a inženýr. činnosti; tech. zkoušky a analýzy
72 Výzkum a vývoj
73 Reklama a průzkum trhu
74 Ostatní profesní, vědecké a tech. činnosti
75 Veterinární činnosti
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operat. leasingu
78 Činnosti související se zaměstnáním
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a souv. činnosti
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
81 Činnosti souv. se stavbami a úpravou krajiny
82 Administ., kancel. a jiné podpůrné čin. pro podnikání
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
86 Zdravotní péče
87 Pobytové služby sociální péče
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a j. kult. zařízení
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
94 Činnosti org. sdruž. osoby za účelem prosaz. spol. zájmů
95 Opravy počítačů a výr. pro osobní potřebu a přev. pro domácnost
96 Poskytování ostatních osobních služeb
Nezjištěno
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2
0,01
0,03
0,10
1,20
0,05
0,04
0,22
0,45
0,20
0,03
0,01
0,04
0,43
0,18
0,37
0,45
-

Percentage of
juveniles among
total number of
sickness insured
employees

Procento
mladistvých z
celkového počtu
zaměstnanců
nemocensky
pojištěných
počet kalend. dnů
pracovní
neschopnosti

Počet nově
hlášených případů
pracovní
neschopnosti pro
pracovní úraz na
100 mladistvých
Počet kal. dnů
Průměrné
pracovní
procento pracovní
neschopnosti na 1
neschopnosti
nově hlášený případ
mladistvých pro
prac. neschopnosti
pracovní úraz
pro pracovní úraz
Průměrný denní
stav práce
neschopných
mladistvých pro
pracovní úraz

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

Average daily no.
Average
No. of newly
No. of calendar
of juveniles
percentage of
notified cases of
days of incapacity
Number of newly
incapacitated for
incapacity for work juvenile incapacity
Number of
for work per 1 newly
notified cases of
work
due to
for
work
due
to
due
to
occupational
calendar days of
notified case due to
incapacity for
occupational injury
occupational injury
injury per 100
incapacity for work
occup. injury
work
juveniles

počet nově hláš.
případů pracovní
neschopnosti

Juveniles occupational injuries

Pracovní úrazy mladistvých

9

Number of
fatal juvenile
occupational
injuries

Počet
smrtelných
pracovních
úrazů
mladistvých

-

