Rozsah souboru: Osoby samostatně výdělečně činné (nemocensky pojištěné) podle krajů a ČR celkem
Coverage:
The self-employed sickness insured persons by regions and CR, total
Území:
Česká republika
Territory:
Czech Republic
Období:
leden - prosinec 2010
Period:
January - December 2010
Tabulka 5 - Pracovní úrazovost mladistvých
Table 5 - Rate of juvenile occupational injuries
Pracovní úrazy mladistvých
Průměrný
počet
mladistvých
nemocensky
pojištěných
Average
number of
sickness
insured
juveniles

a
Hl. m. Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
ČR celkem

1

Procento
Juveniles occupational injuries
mladistvých z
celkového počtu
zaměstnanců
nemocensky
počet nově hláš. počet kalend.
pojištěných
případů pracovní dnů pracovní
neschopnosti
neschopnosti
Percentage of
juveniles among Number of newly
Number of
total number of notified cases of calendar days of
sickness insured
incapacity for
incapacity for
employees
work
work

2
2
6
6
3
2
2
1
3
1
4
7
4
6
2
49

3
0,01
0,03
0,04
0,04
0,06
0,02
0,01
0,03
0,01
0,04
0,03
0,04
0,04
0,01
0,03

4
-

Průměrné
Počet kal. dnů
Počet nově
procento
pracovní
hlášených případů
pracovní
neschopnosti na 1
pracovní
neschopnosti
nově hlášený
neschopnosti pro
mladistvých pro
případ prac.
pracovní úraz na
pracovní úraz
neschopnosti pro
100 mladistvých
pracovní úraz
Average
No. of newly
percentage of
No. of calendar
notified cases of
juvenile
days of incapacity
incapacity for work
incapacity for
for work per 1
due to
newly notified case
work due to
occupational injury
due to occup.
occupational
per 100 juveniles
injury
injury
5

-

6
-

7
-

Průměrný denní
stav práce
neschopných
mladistvých pro
pracovní úraz

Average daily
no. of juveniles
Number of
incapacitated for fatal juvenile
work due to
occupational
occupational
injuries
injury

8
-

Počet
smrtelných
pracovních
úrazů
mladistvých

9
-

-

