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ČTK, 15. 10. 2015 
 
Firmy v ČR prý zatím systematicky o zdraví pracovníků nepečují  
 
Praha 15. října (ČTK) – Zaměstnavatelé v Česku zatím nepečují příliš systematicky o zdraví svých 
pracovníků, nabízejí jim spíš jen zdravotní benefity. Programy ke snižování stresu, léčbu kouření či 
obezity nabízí jen část firem. Novinářům to dnes řekl prezident Unie zaměstnavatelských svazů 
(UZS) Jiří Horecký. Podle něj se unie bude snažit na téma obrátit pozornost a šířit informace o 
dobrých příkladech. 
 
"Téma péče o zdraví zaměstnanců nepatří k těm nejsklonovanějším. Řeší se age management či 
benefity, u zdraví jsou ale jen velmi obecné programy jako společné snídaně, ovoce do kanceláří a 
poukázky na kondiční cvičení. Není systematická péče zaměřená na snižování stresu, odvykání 
kouření či obezitu. Vyplatí se to. Zdravý zaměstnanec je spokojenější a má větší produktivitu," 
uvedl Horecký. 
 
Podle něj by nabídka měla odpovídat potřebám jednotlivých zaměstnanců. Zdravotní programy 
mají zatím spíš větší zaměstnavatelé. Zájem o téma v podnicích ale prý roste a stále častěji se o 
něm mluví i na jednání valných hromad jednotlivých zaměstnavatelských svazů a asociací, dodal 
šéf UZS. 
 
Podle předsedkyně společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Evy Králíkové kouření pracovníků má 
pro firmu ekonomické důsledky. Kuřáci stráví část pracovní doby na cigaretě a bývají nemocnější, 
podotkla lékařka. Spočítala, že průměrná fakultní nemocnice s 2000 sester a tisícovkou lékařů by 
ročně zaplatila za pracovní dobu, kterou zdravotníci prokouří, skoro 60 milionů korun. 
 
V Česku kouří podle výzkumů dvě pětiny sester a 16 procent doktorů. "Když si dají v práci čtyři pět 
cigaret, stráví cestou na ně a kouřením minimálně hodinu pracovní doby," uvedla Králíková. 
Dodala, že sestra vydělává v průměru 197 korun za hodinu a lékař 377 korun. Pokud by v 
průměrné fakultní nemocnici kouřily dvě pětiny sester a šestnáct procent lékařů a strávily tím 
hodinu denně, bylo by to za den 800 sesterských a 160 doktorských hodin. Ročně by tak lékaři 
prokouřili nemocnici 15,68 milionu a sestry 40,98 milionu, uzavřela Králíková. 
 
Pokud se podle ní firma chce stát nekuřáckou, měla by to svým pracovníkům oznámit v předstihu. 
Měla by jim také třeba umožnit léčbu v pracovní době, přispět na léky či zajistit terapeuta, míní 
šéfka společnosti pro léčbu závislosti na tabáku. 
 
Podle šéfa poslanců ČSSD Romana Sklenáka se lidé snaží si místo udržet, a to často i na úkor svého 
zdraví. Sklenák řekl, že zatímco dřív někteří pracovníci předstírali chorobu a nechali si napsat 
neschopenku, aby si mohli vyřizovat své záležitosti, nyní stále víc zaměstnanců nemoci přechází. 
"Praktičtí lékaři upozorňují na to, že přichází stále víc nemocných, kteří neschopenku odmítají. 
Důvodem bývá výpadek příjmu v nemoci, ale i pocit zodpovědnosti a loajalita k firmě," dodal 
poslanec. 
 
Na péči o zdraví zaměstnanců se dnes zaměřila konference, která se konala ve Sněmovně. 
Zúčastnilo se jí na 130 zaměstnavatelů, odborářů i politiků. 
 



                                                                                       

 

 

 
  



                                                                                       

České noviny, 15. 10. 2015 
http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/firmy-v-cr-pry-zatim-systematicky-o-zdravi-pracovniku-
nepecuji/1270104?utm_source=rss&utm_medium=feed 
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Česká televize_Studio ČT 24, 15. 10. 2015 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058311015  
Čas reportáže – 13:45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058311015


                                                                                       

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       

 
 

 
 
 
 

 
 

  



                                                                                       

HLEDÁM ZDRAVÍ, 15. 10. 2015 
http://www.hledamzdravi.cz/firmam-se-pece-o-zdravi-zamestnancu-vyplati/  
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OZdravoznictví.cz, 15. 10. 2015 
https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/firmam-se-pece-o-zdravi-zamestnancu-vyplati/  

Firmám se péče o zdraví zaměstnanců vyplatí 
15.10.2015    ozdravotnictvi.cz    str. 00    Zpravodajství 

             

Zdravý zaměstnanec = efektivní firma – tvrdí Unie zaměstnavatelských svazů ČR, která k tomuto 
tématu pořádala ve čtvrtek 15. 10. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odbornou konferenci s 
názvem Péče o zdraví zaměstnanců. 
 
„Chytré firmy vědí, že zaměstnanec, který je v dobré fyzické i psychické pohodě, pracuje lépe a je 
méně nemocný. Proto nespoléhají pouze na státní zdravotní systém, ale samy nabízejí svým 
zaměstnancům cílené zdravotní programy. Může jít například o očkovací programy, odvykání 
kouření nebo školení pro snížení stresu. Nejen že tím zaměstnavatelé aktivně snižují ztrátu 
produktivity kvůli zdravotním absencím v práci, ale získávají si tak věrnost a vyšší motivaci k práci 
svých zaměstnanců. Výsledky zaznamenají v podobě vyšších výnosů a menší fluktuace,“ říká Jiří 
Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Podle něj už nyní řada společností nabízí 
svým zaměstnancům zdravotní programy. Oblíbené mezi zaměstnavateli jsou např. nabídky 
vitamínů, vouchery na cvičení, pravidelný přísun čerstvého ovoce na pracovišti. Za zdravotní 
benefit lze považovat i oblíbené „sick days“, tedy určitý počet dnů v roce, které může zaměstnanec 
vyčerpat, pokud mu není dobře a potřebuje vyležet začínající onemocnění, aniž by si musel brát 
nemocenskou. 
 
„Stále však vidím nevyužitý potenciál ve spolupráci firem se zdravotními pojišťovnami či lékárnami. 
Firmy nemusejí nést náklady zcela samy. Známe velké společnosti, které toto umí zkombinovat a 
jejich zkušenosti bychom chtěli přenést i do středně velkých firem. Proto jsme na konferenci 
pozvali například zástupce společnosti ArcelorMittal,“ uvádí Horecký. 
 
Ostravská společnost ArcelorMittal se od září letošního roku stala nekuřáckou společností. 
Zaměstnancům-kuřákům zároveň nabídla pomoc s odvykáním kouření. Firma program obohatila 
spoluprací se zdravotní pojišťovnou, která uhradila část nákladů. Podobný příklad najdeme i ve 
státní správě. Armáda ČR nabídla před dvěma lety zaměstnancům program na odvykání kouření. Z 
celkem 227 žen a mužů, kteří se k programu odvykání kouření přihlásili, jich 159 přestalo v 
průběhu programu kouřit. Vzhledem k tomu, že ČR je jediná z 34 zemí OECD, kde se stále zvyšuje 

https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/firmam-se-pece-o-zdravi-zamestnancu-vyplati/


                                                                                       

počet kuřáků, a spotřebou cigaret se řadí mezi první čtyři státy v Evropě, jsou odvykací programy 
pro zaměstnance obzvláště vhodnou volbou zaměstnavatelů. 
 
Poslanec Parlamentu ČR Roman Sklenák (ČSDD), který parlamentní konferenci zaštiťoval, uvedl: 
„Propagace zdraví a zdravého životního stylu na pracovišti se stává užitečným nástrojem, díky 
kterému může zaměstnavatel ovlivnit problémy se stárnutím pracovní síly, zvyšujícími se 
psychosociálními požadavky na zaměstnance či flexibilní organizaci práce. Politici by měli hledat 
cesty, jak přesvědčit zaměstnavatele o hodnotě svých lidských zdrojů a nutnosti přijetí 
dlouhodobých perspektiv v péči o zaměstnance“. 
 
Jak může být pomoc zaměstnavatele účinná, dokazuje například společnost IBM, která pět let 
zkoumala, jaký reálný vliv na zdraví má účast jejich zaměstnanců ve zdravotních programech. Ty 
byly zaměřeny například na krevní tlak, krevní tuky, odvykání kouření či váhu. Výsledek byl 
pozitivní – více než 60 % účastníků programu klesl krevní tlak, více než polovina přestala kouřit. 
Dobrým příkladem ze střední a východní Evropy je rumunský maloobchodní řetězec Rosu 
Company SRL, který dokázal zavedením preventivních programů zaměřených na onkologický 
screening a plánování rodiny meziročně snížit absenci zaměstnanců v práci kvůli návštěvě lékaře o 
25 % a zároveň zvýšit produktivitu práce o 26 %. 
 
„Zaměstnavatelé se stále více připravují na nové podmínky na trhu práce, mění personální politiku, 
věnují se tématům jako je age management. Tedy tomu, jak řídit lidské zdroje s ohledem na jejich 
věk, zdravotní stav a negativní demografický vývoj, který se České republiky dotkne více než 
průměru zemí EU. 
 
Součástí této změny je i vyšší důraz na zdravotní stránku zaměstnanců. Jde samozřejmě i o 
ekonomický pohled. Každý dolar investovaný do zdravotních programů má návratnost 3–8 dolarů. 
Velké firmy se zaměřují jak na fyzickou, tak na psychickou stránku, mají svá fitness centra, 
zdravotnická zařízení na pracovišti, protistresová opatření, podporují slaďování pracovního a 
soukromého života a mnoho dalšího. Avšak i středně velké firmy mohou dosahovat stejných 
výsledků – poukázky zaměřené na zdraví, hubnoucí programy, očkování či poradenství v oblasti 
odvykání kouření – tyto zaměstnanecké benefity lze zavést v každé společnosti,“ dodala Pavlína 
Kalousová z Byznys pro společnost, národní platformy odpovědných firem. 
 
Konference byla určena zejména zástupcům zaměstnavatelů, poslancům a senátorům Parlamentu 
ČR, zástupcům zdravotních pojišťoven, poskytovatelům zdravotní péče a odborné veřejnosti. 
 



                                                                                       

 
 

 



                                                                                       

 

 

 
 



                                                                                       

 

 

 

Facebook OZdravotnictvi.cz, 15. 10. 2015 
https://www.facebook.com/ozdravotnictvi  
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Český rozhlas Rádio Praha, 15. 10. 2015 
http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/firmy-v-cr-pry-zatim-systematicky-o-zdravi-pracovniku-
nepecuji 
 

 
 

http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/firmy-v-cr-pry-zatim-systematicky-o-zdravi-pracovniku-nepecuji
http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/firmy-v-cr-pry-zatim-systematicky-o-zdravi-pracovniku-nepecuji


                                                                                       

Finanční noviny, 15. 10. 2015 
http://www.financninoviny.cz/zpravy/firmy-v-cr-pry-zatim-systematicky-o-zdravi-pracovniku-
nepecuji/1270104  
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Intranet České internistické společnosti, 15. 10. 2015 
 

 
 

 



                                                                                       

Stabilita a rozvoj, 15. 10. 2015 
http://www.stabilita-a-rozvoj.eu/aktuality/zdravotnictvi/  
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Metro, 16. 10. 2015 

Nekuřte! Zavelela ostravská huť 
16.10.2015    Metro    str. 06    Domov 

    MAREK HÝŘ         

Za cigáro hrozí i výpověď. Firemní odvykačky bývají docela úspěšné.  
 
Pauza na cigaretu. Za hodinu druhá a pak odpoledne ještě tři. „Všichni jsme někdy viděli u firem 
postávat hloučky kouřících lidí. Jim to ničí zdraví a zaměstnavateli bere jejich čas,“ říká Eva 
Králíková z Centra pro závislé na tabáku. Nyní jsou však v Česku stále populárnější programy, s 
jejichž pomocí firmy s kouřením bojují.  
 Zdravější zaměstnance, kteří se od práce nezdržují „rauchpauzou“, se rozhodla mít i 
ostravská hutní společnost ArcelorMittal. Ta se před několika dny stala nekuřáckou firmou. 
Kuřákům zatrhla cigaretky v celém areálu podniku.  
 „Uvědomujeme si, že přestat kouřit není jednoduché a že i když se kuřák snaží, nemusí se 
to vždy podařit,“ říká Tapas Rajderkar, generální ředitel ArcelorMittal, který firmu na nekuřácký 
režim začal připravovat už před rokem. Huť nabídla zaměstnancům odvykací kúru. Stála 8120 
korun, z čeho zaměstnanec zaplatil 2500 korun a zbylou částku uhradil zaměstnavatel. Pokud 
pracovník s kouřením přestal, po roce dostal i těch 2500 korun zpět.  
 Pokud si nyní pracovník cigaretu na pracovišti neodpustí, a to opakovaně, bude mu hrozit i 
výpověď. Zatím ale podle firmy žádný kuřák v huti s kázní problém neměl.  
 Protikuřácké tažení mělo úspěch. „Přihlásilo se skoro sto lidí, někteří přestali sami, ostatní 
případně kouří až po pracovní době. Zaměstnanci zákaz respektují. Nikdo kvůli tomu z firmy 
neodešel,“ uvedla Milada Fukalová ze společnosti ArcelorMittal. Podle firmy z programu těží i 
nekuřáci. „Díky zákazu i díky našemu programu získali nekuřácké pracovní prostředí,“ dodal 
Rajderkar.  
 
Citát Kuřáci stráví část své pracovní doby na cigaretě a bývají častěji nemocní. EVA KRÁLÍKOVÁ, 1. 
LF UK. 
 
Odvykání je v kurzu Ostravská huť není jediná, která pomáhá svým zaměstnancům přestat. * 
Podobný příklad najdeme i ve státní správě. Armáda ČR nabídla před dvěma lety zaměstnancům 



                                                                                       

program na odvykání kouření. Z celkem 227 žen a mužů, kteří se k programu odvykání kouření 
přihlásili, jich 159 přestalo opravdu kouřit. * Finanční pomoc s léčbou závislosti na kouření nabízí 
svým zaměstnancům i Škoda Auto nebo ČSOB. * Podle lékařky Evy Králíkové kuřák kvůli pěti 
cigaretám denně promešká hodinu pracovní doby.  
 
Kuřáci v Česku 30 Tolik procent české populace nad 15 let kouří. To znamená, že je v Česku něco 
přes dva miliony kuřáků a z nich asi čtvrt milionu mladších 18 let. Více než polovina kuřáků se už 
alespoň jednou rozhodla se svým zlozvykem přestat.  
 
Anketa 
Chtěli byste od zaměstnavatele příspěvek na odvykání kouření?  
Lenka Junková To už je lepší příspěvek na dovolenou.  
Michal Šimonek Byl bych raději, aby nám dávali stravenky ve vyšší hodnotě.  
Lenka Smolová Raději bych brala příspěvek na MHD. 
 

 
 

 



                                                                                       

ČeskéNovinky.eu, 16. 10. 2015 
http://www.ceskenovinky.eu/2015/10/16/pece-o-zdravi-zamestnancu-se-firmam-vyplati/  
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Medical Tribune, 16. 10. 2015 
http://www.tribune.cz/clanek/37432  

 
 

 

http://www.tribune.cz/clanek/37432


                                                                                       

 
 

Zdravotnický deník, 16. 10. 2015 
http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/10/firmy-v-cr-zatim-systematicky-o-zdravi-pracovniku-
nepecuji/  

Firmy v ČR zatím systematicky o zdraví pracovníků nepečují 
16.10.2015    zdravotnickydenik.cz    str. 00     

             

Firmy v ČR zatím systematicky o zdraví pracovníků nepečují 
 
Zaměstnavatelé v Česku zatím nepečují příliš systematicky o zdraví svých pracovníků, nabízejí jim 
spíš jen zdravotní benefity. Programy ke snižování stresu, léčbu kouření či obezity nabízí jen část 
firem. Novinářům to včera řekl prezident Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) Jiří Horecký. Podle 
něj se unie bude snažit na téma obrátit pozornost a šířit informace o dobrých příkladech. 
 
„Téma péče o zdraví zaměstnanců nepatří k těm nejskloňovanějším. Řeší se age management či 
benefity, u zdraví jsou ale jen velmi obecné programy jako společné snídaně, ovoce do kanceláří a 
poukázky na kondiční cvičení. Není systematická péče zaměřená na snižování stresu, odvykání 
kouření či obezitu. Vyplatí se to. Zdravý zaměstnanec je spokojenější a má větší produktivitu,“ 
uvedl Horecký. 
 
Podle něj by nabídka měla odpovídat potřebám jednotlivých zaměstnanců. Zdravotní programy 
mají zatím spíš větší zaměstnavatelé. Zájem o téma v podnicích ale prý roste a stále častěji se o 
něm mluví i na jednání valných hromad jednotlivých zaměstnavatelských svazů a asociací, dodal 
šéf UZS. 
 
Podle předsedkyně společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Evy Králíkové kouření pracovníků má 
pro firmu ekonomické důsledky. Kuřáci stráví část pracovní doby na cigaretě a bývají nemocnější, 
podotkla lékařka. Spočítala, že průměrná fakultní nemocnice s 2000 sester a tisícovkou lékařů by 
ročně zaplatila za pracovní dobu, kterou zdravotníci prokouří, skoro 60 milionů korun. 
 
V Česku kouří podle výzkumů dvě pětiny sester a 16 procent doktorů. „Když si dají v práci čtyři pět 
cigaret, stráví cestou na ně a kouřením minimálně hodinu pracovní doby,“ uvedla Králíková. 
Dodala, že sestra vydělává v průměru 197 korun za hodinu a lékař 377 korun. Pokud by v 
průměrné fakultní nemocnici kouřily dvě pětiny sester a šestnáct procent lékařů a strávily tím 

http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/10/firmy-v-cr-zatim-systematicky-o-zdravi-pracovniku-nepecuji/
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hodinu denně, bylo by to za den 800 sesterských a 160 doktorských hodin. Ročně by tak lékaři 
prokouřili nemocnici 15,68 milionu a sestry 40,98 milionu, uzavřela Králíková. 
 
Pokud se podle ní firma chce stát nekuřáckou, měla by to svým pracovníkům oznámit v předstihu. 
Měla by jim také třeba umožnit léčbu v pracovní době, přispět na léky či zajistit terapeuta, míní 
šéfka společnosti pro léčbu závislosti na tabáku. 
 
Podle šéfa poslanců ČSSD Romana Sklenáka se lidé snaží si místo udržet, a to často i na úkor svého 
zdraví. Sklenák řekl, že zatímco dřív někteří pracovníci předstírali chorobu a nechali si napsat 
neschopenku, aby si mohli vyřizovat své záležitosti, nyní stále víc zaměstnanců nemoci přechází. 
„Praktičtí lékaři upozorňují na to, že přichází stále víc nemocných, kteří neschopenku odmítají. 
Důvodem bývá výpadek příjmu v nemoci, ale i pocit zodpovědnosti a loajalita k firmě,“ dodal 
poslanec. 
 
Na péči o zdraví zaměstnanců se dnes zaměřila konference, která se konala ve Sněmovně. 
Zúčastnilo se jí na 130 zaměstnavatelů, odborářů i politiků. 
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Florence.cz, 16. 10. 2015 
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Zdravotnictví medicína, 16. 10. 2015 
http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/firmam-se-pece-o-zdravi-zamestnancu-vyplati-
480119  

Firmám se péče o zdraví zaměstnanců vyplatí 
16.10.2015    zdn.cz    str. 00    Z domova 

    (red), www.zdravi.e15.cz         

Zdravý zaměstnanec = efektivní firma – tvrdí Unie zaměstnavatelských svazů ČR, která k tomuto 
tématu pořádala ve čtvrtek 15. 10. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odbornou konferenci s 
názvem Péče o zdraví zaměstnanců. 
 
„Chytré firmy vědí, že zaměstnanec, který je v dobré fyzické i psychické pohodě, pracuje lépe a je 
méně nemocný. Proto nespoléhají pouze na státní zdravotní systém, ale samy nabízejí svým 
zaměstnancům cílené zdravotní programy. Může jít například o očkovací programy, odvykání 
kouření nebo školení pro snížení stresu. Nejen že tím zaměstnavatelé aktivně snižují ztrátu 
produktivity kvůli zdravotním absencím v práci, ale získávají si tak věrnost a vyšší motivaci k práci 
svých zaměstnanců. Výsledky zaznamenají v podobě vyšších výnosů a menší fluktuace,“ říká 
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký. 
 
Podle něj už nyní řada společností nabízí svým zaměstnancům zdravotní programy. Oblíbené mezi 
zaměstnavateli jsou např. nabídky vitamínů, vouchery na cvičení, pravidelný přísun čerstvého 
ovoce na pracovišti. Za zdravotní benefit lze považovat i oblíbené „sick days“, tedy určitý počet 
dnů v roce, které může zaměstnanec vyčerpat, pokud mu není dobře a potřebuje vyležet začínající 
onemocnění, aniž by si musel brát nemocenskou. 
 
„Stále však vidím nevyužitý potenciál ve spolupráci firem se zdravotními pojišťovnami či lékárnami. 
Firmy nemusejí nést náklady zcela samy. Známe velké společnosti, které toto umí zkombinovat a 
jejich zkušenosti bychom chtěli přenést i do středně velkých firem. Proto jsme na konferenci 
pozvali například zástupce společnosti ArcelorMittal,“ uvádí Horecký. 
 

http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/firmam-se-pece-o-zdravi-zamestnancu-vyplati-480119
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Ostravská společnost ArcelorMittal se od září letošního roku stala nekuřáckou společností. 
Zaměstnancům-kuřákům zároveň nabídla pomoc s odvykáním kouření. Firma program obohatila 
spoluprací se zdravotní pojišťovnou, která uhradila část nákladů. Podobný příklad najdeme i ve 
státní správě. Armáda ČR nabídla před dvěma lety zaměstnancům program na odvykání kouření. Z 
celkem 227 žen a mužů, kteří se k programu odvykání kouření přihlásili, jich 159 přestalo v 
průběhu programu kouřit. Vzhledem k tomu, že ČR je jediná z 34 zemí OECD, kde se stále zvyšuje 
počet kuřáků, a spotřebou cigaret se řadí mezi první čtyři státy v Evropě, jsou odvykací programy 
pro zaměstnance obzvláště vhodnou volbou zaměstnavatelů. 
 
Poslanec Parlamentu ČR Roman Sklenák (ČSDD), který parlamentní konferenci zaštiťoval, uvedl: 
„Propagace zdraví a zdravého životního stylu na pracovišti se stává užitečným nástrojem, díky 
kterému může zaměstnavatel ovlivnit problémy se stárnutím pracovní síly, zvyšujícími se 
psychosociálními požadavky na zaměstnance či flexibilní organizaci práce. Politici by měli hledat 
cesty, jak přesvědčit zaměstnavatele o hodnotě svých lidských zdrojů a nutnosti přijetí 
dlouhodobých perspektiv v péči o zaměstnance“. 
 
Jak může být pomoc zaměstnavatele účinná, dokazuje například společnost IBM, která pět let 
zkoumala, jaký reálný vliv na zdraví má účast jejich zaměstnanců ve zdravotních programech. Ty 
byly zaměřeny například na krevní tlak, krevní tuky, odvykání kouření či váhu. Výsledek byl 
pozitivní – více než 60 % účastníků programu klesl krevní tlak, více než polovina přestala kouřit. 
Dobrým příkladem ze střední a východní Evropy je rumunský maloobchodní řetězec Rosu 
Company SRL, který dokázal zavedením preventivních programů zaměřených na onkologický 
screening a plánování rodiny meziročně snížit absenci zaměstnanců v práci kvůli návštěvě lékaře o 
25 % a zároveň zvýšit produktivitu práce o 26 %. 
 
„Zaměstnavatelé se stále více připravují na nové podmínky na trhu práce, mění personální politiku, 
věnují se tématům jako je age management. Tedy tomu, jak řídit lidské zdroje s ohledem na jejich 
věk, zdravotní stav a negativní demografický vývoj, který se České republiky dotkne více než 
průměru zemí EU. Součástí této změny je i vyšší důraz na zdravotní stránku zaměstnanců. Jde 
samozřejmě i o ekonomický pohled. Každý dolar investovaný do zdravotních programů má 
návratnost 3–8 dolarů. Velké firmy se zaměřují jak na fyzickou, tak na psychickou stránku, mají svá 
fitness centra, zdravotnická zařízení na pracovišti, protistresová opatření, podporují slaďování 
pracovního a soukromého života a mnoho dalšího. Avšak i středně velké firmy mohou dosahovat 
stejných výsledků – poukázky zaměřené na zdraví, hubnoucí programy, očkování či poradenství v 
oblasti odvykání kouření – tyto zaměstnanecké benefity lze zavést v každé společnosti,“ dodala 
Pavlína Kalousová z Byznys pro společnost, národní platformy odpovědných firem. 
 



                                                                                       

 

 

 



                                                                                       

 

 
  



                                                                                       

Facebook Sestřička.com, 16. 10. 2015 
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vyplati/  

Firmám se péče o zdraví zaměstnanců vyplatí 
19.10.2015    moravskoslezskenovinky.cz    str. 00    regiony 

             

Zdravý zaměstnanec = efektivní firma – tvrdí Unie zaměstnavatelských svazů ČR, která k tomuto 
tématu pořádala  v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odbornou konferenci s názvem Péče o 
zdraví zaměstnanců.  
 
„Chytré firmy vědí, že zaměstnanec, který je v dobré fyzické i psychické pohodě, pracuje lépe a je 
méně nemocný. Proto nespoléhají pouze na státní zdravotní systém, ale samy nabízejí svým 
zaměstnancům cílené zdravotní programy. Může jít například o očkovací programy, odvykání 
kouření nebo školení pro snížení stresu. Nejen že tím zaměstnavatelé aktivně snižují ztrátu 
produktivity kvůli zdravotním absencím v práci, ale získávají si tak věrnost a vyšší motivaci k práci 
svých zaměstnanců. Výsledky zaznamenají v podobě vyšších výnosů a menší fluktuace,“ říká Jiří 
Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR. 
 
Podle něj už nyní řada společností nabízí svým zaměstnancům zdravotní programy. Oblíbené mezi 
zaměstnavateli jsou např. nabídky vitamínů, vouchery na cvičení, pravidelný přísun čerstvého 
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ovoce na pracovišti. Za zdravotní benefit lze považovat i oblíbené „sick days“, tedy určitý počet 
dnů v roce, které může zaměstnanec vyčerpat, pokud mu není dobře a potřebuje vyležet začínající 
onemocnění, aniž by si musel brát nemocenskou. 
 
„Stále však vidím nevyužitý potenciál ve spolupráci firem se zdravotními pojišťovnami či lékárnami. 
Firmy nemusejí nést náklady zcela samy. Známe velké společnosti, které toto umí zkombinovat a 
jejich zkušenosti bychom chtěli přenést i do středně velkých firem. Proto jsme na konferenci 
pozvali například zástupce společnosti ArcelorMittal,“ uvádí Horecký. 
 
Ostravská společnost Arcelor Mittal se od září letošního roku stala nekuřáckou společností. 
Zaměstnancům-kuřákům zároveň nabídla pomoc s odvykáním kouření. Firma program obohatila 
spoluprací se zdravotní pojišťovnou, která uhradila část nákladů. Podobný příklad najdeme i ve 
státní správě. Armáda ČR nabídla před dvěma lety zaměstnancům program na odvykání kouření. Z 
celkem 227 žen a mužů, kteří se k programu odvykání kouření přihlásili, jich 159 přestalo v 
průběhu programu kouřit. Vzhledem k tomu, že ČR je jediná z 34 zemí OECD, kde se stále zvyšuje 
počet kuřáků, a spotřebou cigaret se řadí mezi první čtyři státy v Evropě, jsou odvykací programy 
pro zaměstnance obzvláště vhodnou volbou zaměstnavatelů. 
 
Poslanec Parlamentu ČR Roman Sklenák (ČSDD), který parlamentní konferenci zaštiťoval, uvedl: 
„Propagace zdraví a zdravého životního stylu na pracovišti se stává užitečným nástrojem, díky 
kterému může zaměstnavatel ovlivnit problémy se stárnutím pracovní síly, zvyšujícími se 
psychosociálními požadavky na zaměstnance či flexibilní organizaci práce. Politici by měli hledat 
cesty, jak přesvědčit zaměstnavatele o hodnotě svých lidských zdrojů a nutnosti přijetí 
dlouhodobých perspektiv v péči o zaměstnance“. 
 
Jak může být pomoc zaměstnavatele účinná, dokazuje například společnost IBM, která pět let 
zkoumala, jaký reálný vliv na zdraví má účast jejich zaměstnanců ve zdravotních programech. Ty 
byly zaměřeny například na krevní tlak, krevní tuky, odvykání kouření či váhu. Výsledek byl 
pozitivní – více než 60 % účastníků programu klesl krevní tlak, více než polovina přestala kouřit. 
Dobrým příkladem ze střední a východní Evropy je rumunský maloobchodní řetězec Rosu 
Company SRL, který dokázal zavedením preventivních programů zaměřených na onkologický 
screening a plánování rodiny meziročně snížit absenci zaměstnanců v práci kvůli návštěvě lékaře o 
25 % a zároveň zvýšit produktivitu práce o 26 %. 
 
„Zaměstnavatelé se stále více připravují na nové podmínky na trhu práce, mění personální politiku, 
věnují se tématům jako je age management. Tedy tomu, jak řídit lidské zdroje s ohledem na jejich 
věk, zdravotní stav a negativní demografický vývoj, který se České republiky dotkne více než 
průměru zemí EU. Součástí této změny je i vyšší důraz na zdravotní stránku zaměstnanců. Jde 
samozřejmě i o ekonomický pohled. Každý dolar investovaný do zdravotních programů má 
návratnost 3–8 dolarů. Velké firmy se zaměřují jak na fyzickou, tak na psychickou stránku, mají svá 
fitness centra, zdravotnická zařízení na pracovišti, protistresová opatření, podporují slaďování 
pracovního a soukromého života a mnoho dalšího. Avšak i středně velké firmy mohou dosahovat 
stejných výsledků – poukázky zaměřené na zdraví, hubnoucí programy, očkování či poradenství v 
oblasti odvykání kouření – tyto zaměstnanecké benefity lze zavést v každé společnosti,“ dodala 
Pavlína Kalousová z Byznys pro společnost, národní platformy odpovědných firem. 
 



                                                                                       

Konference byla určena zejména zástupcům zaměstnavatelů, poslancům a senátorům Parlamentu 
ČR, zástupcům zdravotních pojišťoven, poskytovatelům zdravotní péče a odborné veřejnosti. 
 

 
 

 



                                                                                       

 

 

 
 



                                                                                       

Čtidoma.cz, 19. 10. 2015 
http://www.ctidoma.cz/kariera/berounsko-mirosovice-beroun/jake-nabidnout-zamestnancum-
zdravotni-benefity-16870  
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MY89.cz 19. 10. 2015 
http://my89.cz/je-sobota-vecer-a-vase-dite-ma-horecku-co-s-tim-ceska-lekarnicka-komora-radi-
na-internetu/  
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Facebook Čtidoma.cz, 19. 10. 2015 
https://www.facebook.com/Čtidomacz-1462730514044633/  
 

 
 

Právo, 21. 10. 2015 

Péče o zdraví zaměstnanců se vyplatí 
21.10.2015    Právo    str. 21    Profese 

             

Zdravý zaměstnanec je předpokladem efektivní firmy, tvrdí Unie zaměstnavatelských svazů ČR. 
Proto k tomuto tématu uspořádala v uplynulých dnech na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR odbornou konferenci s příznačným názvem „Péče o zdraví zaměstnanců“.  
 
„Chytré firmy vědí, že zaměstnanec, který je v dobré fyzické i psychické pohodě, pracuje lépe a je 
méně nemocný. Proto nespoléhají pouze na státní zdravotní systém, ale samy nabízejí svým 
zaměstnancům cílené zdravotní programy. Může jít například o očkovací programy, odvykání 
kouření nebo o školení pro snížení stresu. Nejenže tím zaměstnavatelé aktivně snižují ztrátu 
produktivity kvůli zdravotním absencím v práci, ale získávají si tak věrnost a vyšší motivaci k práci 
svých zaměstnanců,“ vysvětluje Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR.  
 

https://www.facebook.com/Čtidomacz-1462730514044633/


                                                                                       

Pomoc při odvykání kouření  
 
Podle něj už nyní řada společností nabízí svým zaměstnancům cílené zdravotní programy. Oblíbené 
jsou např. nabídky vitamínů, vouchery na cvičení, pravidelný přísun čerstvého ovoce na pracovišti. 
Za zdravotní benefit lze považovat i oblíbené „sick days“, tedy určitý počet dnů v roce, které může 
zaměstnanec vyčerpat, pokud mu není dobře a potřebuje vyležet začínající onemocnění, aniž by si 
musel brát nemocenskou. „Stále však vidím nevyužitý potenciál ve spolupráci firem se zdravotními 
pojišťovnami či lékárnami. Firmy nemusejí nést náklady zcela samy. Známe velké společnosti, které 
to umějí zkombinovat a jejich zkušenosti bychom chtěli přenést i do středně velkých firem,“ 
dodává Horecký.  
 Jako příklad uvádí ostravskou společnost ArcelorMittal, z níž se od září letošního roku stala 
nekuřácká společnost. Zaměstnancůmkuřákům firma zároveň nabídla pomoc s odvykáním kouření. 
Program obohatila spolupráce se zdravotní pojišťovnou, která uhradila část nákladů.  
 
Nástroj k prevenci stárnutí  
 
Podobný příklad najdeme i ve státní správě. Armáda ČR nabídla přede dvěma lety zaměstnancům 
obdobný program na odvykání kouření. Z celkem 227 žen a mužů, kteří se do něj přihlásili, jich 159 
přestalo kouřit.  
 Vzhledem k tomu, že ČR je jediná z 34 zemí OECD, kde se zvyšuje počet kuřáků, a spotřebou 
cigaret se řadíme mezi první čtyři v Evropě, jsou odvykací programy pro kuřáky obzvláště vhodnou 
formou ochrany zdraví.  
 Poslanec Parlamentu ČR Roman Sklenák (ČSDD), který parlamentní konferenci zaštiťoval, 
vidí v propagaci zdraví a zdravého životního stylu na pracovišti užitečný nástroj, díky němuž může 
zaměstnavatel ovlivnit problémy se stárnutím pracovní síly, zvyšujícími se psychosociálními 
požadavky na zaměstnance či flexibilní organizaci práce. „Politici by měli hledat cesty, jak 
přesvědčit zaměstnavatele o hodnotě jejich lidských zdrojů a nutnosti přijetí dlouhodobých 
programů péče o zaměstnance,“ vyzval Sklenák.  
 Jak může být pomoc zaměstnavatele účinná, dokazuje i příklad společnosti IBM, která pět 
let zkoumala, jaký reálný vliv na zdraví má účast jejich zaměstnanců ve zdravotních programech 
zaměřených na krevní tlak, krevní tuky, odvykání kouření či nadváhu. Výsledek byl vysoce pozitivní 
– u více než 60 % účastníků programu klesl krevní tlak a více než polovina přestala kouřit.  
 
Návratnost investic je vysoká  
 
„Zaměstnavatelé se stále více připravují na nové podmínky na trhu práce, mění personální politiku, 
věnují se tématům, jako je age management. Tedy tomu, jak řídit lidské zdroje s ohledem na jejich 
věk, zdravotní stav a negativní demografický vývoj, který se České republiky dotkne více než 
průměru zemí EU. Jde samozřejmě i o ekonomický pohled. Každý dolar investovaný do zdravotních 
programů má návratnost 3–8 dolarů,“ zdůraznila Pavlína Kalousová z národní platformy 
odpovědných firem Byznys pro společnost.  
 
Každý dolar investovaný do zdravotních programů má návratnost 3–8 dolarů Pavlína Kalousová, 
Byznys pro společnost  
 



                                                                                       

 
 
 

 
 
  



                                                                                       

prvnízprávy.cz, 21. 10. 2015 
http://www.euronovinky.cz/zpravy/regiony/firmam-se-pece-o-zdravi-zamestnancu-vyplati/ 
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Medicína.cz, 22. 10. 2015 
http://medicina.cz/clanky/10716/34/Firmam-se-pece-o-zdravi-zamestnancu-vyplati/  
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InvArena.cz, 22. 10. 2015 
http://www.invarena.cz/?p=23189  
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PaMprofi, 23. 10. 2015 
http://www.pamprofi.cz/33/jakou-podobu-ma-pece-o-zdravi-zamestnancu-
uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkUP3fVAkYD9eAg_rzFJ8D5c/?serp=1  
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Novinky.cz, 23. 10. 2015 
http://www.novinky.cz/kariera/384067-pece-o-zdravi-zamestnancu-se-vyplati.html  
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Euro, 26. 10. 2015 

Business společnost 
26.10.2015    Euro    str. 64    Business společnost 

             

Péče o zaměstnance se vyplatí  
 
Ve čtvrtek 15. října se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konala tisková konference k tématu 
Péče o zdraví zaměstnanců. Odborná konference, kterou uspořádala Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR (UZS) s vydavatelstvím Mladá fronta, se zabývala především skutečností, že firmám se 
péče o zdraví zaměstnanců vyplatí. Chytré firmy vědí, že zaměstnanec, který je v dobré fyzické i 
psychické pohodě, pracuje lépe a je méně nemocný. Proto firmy nabízejí svým zaměstnancům 
cílené zdravotní programy. Na snímku je Jiří Horecký, prezident UZS ČR (vlevo) a poslanec Roman 
Sklenák (vpravo).  
 

 



                                                                                       

E15, 26. 10. 2015 

Péče o zdraví zaměstnanců 
26.10.2015    E15    str. 22    Společnost 

             

Zdravý zaměstnanec rovná se efektivní firma – tvrdí Unie zaměstnavatelských svazů ČR, která na 
toto téma upořádala v Poslanecké sněmovně odbornou konferenci s názvem Péče o zdraví 
zaměstnanců. „Chytré firmy vědí, že zaměstnanec, který je v dobré fyzické i psychické pohodě, 
pracuje lépe a je méně nemocný. Proto nespoléhají pouze na státní zdravotní systém, ale samy 
nabízejí svým zaměstnancům cílené zdravotní programy,“ uvedl prezident Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký (na snímku uprostřed). 
 

 

 
  



                                                                                       

5plus2, 30. 10. 2015 

Téma zdraví se firmám vyplácí 
30.10.2015    5plus2    str. 31    Zdraví 

 
Péče o zaměstnance patří k základnímu rejstříku vybavení dobře fungujících firem.  
 
Péče o zdraví pracovníků začíná ve firmách u podpory preventivních zdravotních programů pro 
zaměstnance. „Zdravý zaměstnanec = efektivní firma,“ tvrdí Unie zaměstnavatelských svazů České 
republiky.  
 „Chytré firmy vědí, že zaměstnanec, který je v dobré fyzické i psychické pohodě, pracuje 
lépe a je méně nemocný. Proto nespoléhají pouze na státní zdravotní systém, ale samy nabízejí 
svým zaměstnancům cílené zdravotní programy,“ vysvětlil Jiří Horecký, prezident Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR.  
 Dobrým příkladem jsou třeba aktivity zaměřené na odvykání kouření, které svým 
zaměstnancům poskytuje čím dál více firem. Hradí jim náklady spojené s odvykací kúrou, což 
každého „kuřáka“ motivuje v boji se závislostí.  
 „Všichni známe situace, kdy u firem postávají pod přístřeškem hloučky kouřících lidí. Jim to 
ničí zdraví a zaměstnavateli bere jejich čas. Pokud zaměstnavatel podporuje léčbu závislosti na 
tabáku, profitují z toho obě strany. Přestat kouřit bez pomoci dokáže jen málo kuřáků, je to 
opravdu silná závislost. Léčba několikanásobně zvyšuje úspěšnost,“ upozornila Eva Králíková, která 
vede Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.  
Jednou z firem, která tento program nabídla zaměstnancům, je ostravská hutní společnost 
ArcelorMittal. Absolvovalo jej téměř 100 pracovníků a společnost se od září stala nekuřáckou. 
Odvykání kouření obohatila spoluprací s pojišťovnou, která uhradila část nákladů.  
 Také armáda nabídla před dvěma lety zaměstnancům program na odvykání kouření. Z 
celkem 227 žen a mužů, kteří se do něj přihlásili, jich 159 přestalo kouřit.  
 „Kuřák může jít například na očkování, odvykání kouření nebo na školení pro snížení stresu. 
Nejen že tím zaměstnavatelé snižují ztrátu produktivity, ale získávají si věrnost a vyšší motivaci u 
svých zaměstnanců. Výsledky zaznamenají v podobě vyšších výnosů a menší fluktuace,“ popsal 
Horecký.  
 Oblíbené mezi zaměstnavateli jsou například nabídky vitaminů, vouchery na cvičení, 
pravidelný přísun čerstvého ovoce na pracovišti. Za zdravotní benefit lze považovat i oblíbené „sick 
days“, tedy určitý počet dnů v roce, které může zaměstnanec vyčerpat, pokud mu není dobře a 
potřebuje vyležet začínající onemocnění, aniž by si musel brát nemocenskou. „Stále však vidím 
nevyužitý potenciál ve spolupráci firem se zdravotními pojišťovnami či lékárnami. Firmy nemusejí 
nést náklady zcela samy. Známe velké společnosti, které toto umí zkombinovat a jejich zkušenosti 
bychom chtěli přenést i do středně velkých firem,“ upozornil Horecký.  
 „Propagace zdraví a zdravého životního stylu na pracovišti se stává užitečným nástrojem, 
díky kterému může zaměstnavatel ovlivnit problémy se stárnutím pracovní síly, zvyšujícími se 
psychosociálními požadavky na zaměstnance či flexibilní organizaci práce,“ naznačil poslanec 
Parlamentu České republiky Roman Sklenák (ČSSD).  
 „Politici by měli hledat cesty, jak přesvědčit zaměstnavatele o hodnotě svých lidských 
zdrojů a také o nutnosti přijetí dlouhodobých perspektiv v péči o zaměstnance,“ doplnil.  
 
 



                                                                                       

 
 

Zdravotnictví a medicína, 23. 11. 2015 

Péče o zdraví zaměstnanců se vyplatí 
23.11.2015    Zdravotnictví medicína   

 
Mezi zdravým zaměstnancem a efektivní firmou jde o win-win vztah, tvrdí Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR, která pořádala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odbornou 
konferenci Péče o zdraví zaměstnanců.  
 
„Chytré firmy vědí, že zaměstnanec, který je ve fyzické i psychické pohodě, pracuje lépe a je méně 
nemocný. Proto nespoléhají pouze na státní zdravotní systém, ale samy nabízejí svým 
zaměstnancům cílené zdravotní programy. Může jít například o očkovací programy, odvykání 
kouření nebo školení pro snížení stresu. Nejenže tím zaměstnavatelé aktivně snižují ztrátu 
produktivity kvůli zdravotním absencím v práci, ale získávají si věrnost a vyšší motivaci k práci 



                                                                                       

svých zaměstnanců. Výsledky pak zaznamenají v podobě vyšších výnosů a menší fluktuace,“ uvedl 
na konferenci prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký.  
Zaměstnavatelé nabízejí vitaminy, vouchery na cvičení, pravidelný přísun čerstvého ovoce na 
pracoviště. Za zdravotní benefit lze považovat i oblíbené „sick days“, tedy určitý počet dnů v roce, 
které může zaměstnanec vyčerpat, pokud mu není dobře a potřebuje vyležet začínající 
onemocnění, aniž by si musel brát nemocenskou či dovolenou.  
 
Podílejí se i zdravotní pojišťovny  
 
„Stále však vidím nevyužitý potenciál ve spolupráci firem se zdravotními pojišťovnami či lékárnami. 
Firmy nemusejí nést náklady zcela samy. Známe velké společnosti, které umí kombinovat a jejich 
zkušenosti bychom chtěli přenést i do středně velkých firem. Proto jsme na konferenci pozvali 
například zástupce společnosti ArcelorMittal,“ nadnesl prezident Horecký. Ostravská společnost 
ArcelorMittal se od září letošního roku stala nekuřáckou společností. Zaměstnancůmkuřákům 
zároveň nabídla pomoc s odvykáním kouření. Firma program obohatila spoluprací se zdravotní 
pojišťovnou, která uhradila část nákladů.  
Podobný příklad najdeme i ve státní správě. Armáda ČR nabídla před dvěma lety zaměstnancům 
program na odvykání kouření. Z celkem 227 žen a mužů, kteří se k projektu odvykání kouření 
přihlásili, jich 159 přestalo v průběhu programu kouřit. Vzhledem k tomu, že ČR je jediná z 34 zemí 
OECD, kde se stále zvyšuje počet kuřáků a spotřebou cigaret se řadí mezi první čtyři státy v Evropě, 
jsou odvykací programy pro zaměstnance obzvláště vhodnou volbou zaměstnavatelů.  
 
V nemocnici 55 milionů ročně  
 
Zajímavý pohled na to, jak se kouření zaměstnanců odráží na fungování společnosti, konkrétně 
zdravotnického zařízení, na konferenci představila doc. Eva Králíková z Centra pro závislost na 
tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. „Ztrátu pro zaměstnavatele způsobuje nejen prokouřená 
doba, ale také doba v pracovní neschopnosti, kde zaměstnanci-kuřáci tráví v průměru o 33 hodin 
ročně více než nekuřáci. Vezmeme-li v úvahu nemocnici se dvěma tisíci sestrami, kouří jich zde asi 
40 procent, tedy 800 sester. Pokud každá denně vykouří 4 až 5 cigaret, trvá to hodinu za směnu, 
celkově je tedy denně prokouřeno přibližně 800 hodin pracovní doby. Pokud průměrný plat sestry 
(31 tisíc) vydělíme počtem odpracovaných hodin, vyjde jedna prokouřená hodina na 197 korun, 
vynásobeno 800 hodinami vyjde na 157 tisíc korun denně, ročně 40 milionů korun nákladů na 
prokouřenou pracovní dobu. Obdobně v nemocnici s 1000 lékaři, z nichž kouří 16 procent, 
dojdeme k ročním nákladům 15 milionů korun, celkem tedy 55 milionů korun za rok za obě 
profese,“ vypočetla neuvěřitelnou sumu doc. Králíková.  
 
I střední firmy mohou  
 
To, že důraz na zdraví zaměstnanců má i ekonomický dopad, potvrdila také Pavlína Kalousová z 
národní platformy odpovědných firem Byznys pro společnost. „Každý dolar investovaný do 
zdravotních programů má návratnost 3–8 dolarů. Velké firmy se zaměřují jak na fyzickou, tak na 
psychickou stránku, mají svá fitness centra, zdravotnická zařízení na pracovišti, protistresová 
opatření, podporují slaďování pracovního a soukromého života. Ale i středně velké firmy mohou 
dosahovat stejných výsledků – poukázky zaměřené na zdraví, hubnoucí programy, Doc. Eva 
Králíková  očkování či poradenství v oblasti odvykání kouření lze jako zaměstnanecké benefity 
zavést v každé společnosti,“ dodala Pavlína Kalousová.  



                                                                                       

Jak může být pomoc zaměstnavatele účinná, dokazuje například společnost IBM, která 5 let 
zkoumala, jaký reálný vliv na zdraví má účast jejích zaměstnanců ve zdravotních programech. Ty 
byly zaměřeny například na krevní tlak, redukci krevních tuků, odvykání kouření či úbytek 
hmotnosti. Více než 60 % účastníků programu klesl krevní tlak, více než polovina přestala kouřit.  
 
 

 

 

 AM Review, 23. 11. 2015 

Kolik pracovní doby mizí v cigaretovém dýmu 
23.11.2015    AM Review    

      

Na odborné konferenci Péče o zdraví zaměstnanců, která proběhla 15. října v prostorách 
poslanecké sněmovny (více informací přinášíme na straně 56), se hovořilo i o problematice 
kuřáctví na pracovišti. Byly uváděny příklady cílených zdravotních programů zaměřených na 
odvykání kouření, které zaměstnavatel nabízí zaměstnancům jako benefit.  
 
Na konferenci vystoupila i vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské 
fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti 



                                                                                       

na tabáku doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. Prezentovala hypotetickou ekonomickou kouřením 
vzniklou ztrátu fondu pracovní doby nemocnice, neboli kolik stojí nemocnici to, že část lékařů a 
některé sestry si během pracovní doby musejí jít zakouřit. Doc. Králíková vyšla z vyzkoumaných 
údajů, že v České republice kouří přibližně dvě pětiny zdravotních sester a zhruba 16 procent 
lékařů. Soudí, že při střízlivém předpokladu, že jednotlivý kuřák si za pracovní dobu dá čtyři až pět 
cigaret, stráví tím včetně cesty na místo a zpět asi hodinu.  
 
Dále vyšla z toho, že v průměru má fakultní nemocnice cca 2000 sester a tisícovkou lékařů. Pokud 
by v takové nemocnici platily výše uvedené poměry kuřáků a nekuřáků, a při přepočtu na 
průměrný výdělek sestry 197 korun a průměrný výdělek lékaře 377 korun za hodinu, by nemocnice 
za kuřácký čas svých zaměstnanců ročně zaplatila bezmála 57 miliónů korun. Přesněji řečeno lékaři 
by jí prokouřili 15,68 miliónu a sestry 40,98 miliónu. K tomu je podle Evy Králíkové nutno přičíst 
ještě faktor vyšší nemocnosti kuřáků.  
 
Protikuřácké firemní programy považuje Eva Králíková za pozitivum. Zdůrazňuje ale, že pokud se 
firma chce stát nekuřáckou, měla by to svým pracovníkům oznámit v předstihu. Měla by jim také 
třeba umožnit léčbu v pracovní době, přispět na léky či zajistit terapeuta.  
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Na 130 zaměstnavatelů, odborářů i politiků se zúčastnilo odborné konference Péče o zdraví 
zaměstnanců, která se konala 15. října v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR .  
 
Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) Ing. Jiřího Horeckého, Ph. D., MBA, 
zaměstnavatelé v Česku zatím nepečují příliš systematicky o zdraví svých pracovníků, nabízejí jim 
spíše jen zdravotní benefity. Například programy ke snižování stresu, léčbě kouření či obezity 
podle něj nabízí jen část firem. „Chytré firmy přitom vědí, že zaměstnanec, který je v dobré fyzické 
i psychické pohodě, pracuje lépe a je méně nemocný. Proto nespoléhají pouze na státní zdravotní 
systém, ale samy nabízejí svým zaměstnancům cílené zdravotní programy. Nejen že tím 
zaměstnavatelé aktivně snižují ztrátu produktivity z důvodu zdravotních absencí v práci, ale 
získávají si tak věrnost a vyšší motivaci k práci svých zaměstnanců,“ soudí J. Horecký. Za zdravotní 
benefit lze podle něho považovat i oblíbené „sick days“, tedy určitý počet dnů v roce, které může 
zaměstnanec vyčerpat, pokud např. potřebuje „vyležet“ začínající onemocnění, aniž by si bral 
nemocenskou.  
 „Stále vidím nevyužitý potenciál ve spolupráci firem se zdravotními pojišťovnami či 
lékárnami. Firmy nemusejí nést náklady zcela samy. Známe velké společnosti, které toto umějí 
zkombinovat, a jejich zkušenosti bychom chtěli přenést i do středně velkých firem,“ prohlásil šéf 
UZS.  
 Příkladem v tomto smyslu je ostravská firma ArcelorMittal, která se od září stala 
nekuřáckou společností. Zaměstnancům-kuřákům zároveň nabídla pomoc s odvykáním kouření. 
Firma program obohatila spoluprací se zdravotní pojišťovnou, která uhradila část nákladů.  
 Podobný příklad najdeme i ve státní správě. Armáda ČR nabídla před dvěma lety 
zaměstnancům program na odvykání kouření. Z celkem 227 žen a mužů, kteří se přihlásili, jich 159 
přestalo v průběhu programu kouřit.  
 Jak může být pomoc zaměstnavatele účinná, dokazuje například společnost IBM, která pět 
let zkoumala, jaký reálný vliv na zdraví má účast jejich zaměstnanců ve zdravotních programech. Ty 
byly zaměřeny například na krevní tlak, krevní tuky, odvykání kouření či váhu. Výsledek byl 
pozitivní – více než 60 % účastníků programu klesl krevní tlak, více než polovina přestala kouřit.  
 Dobrým příkladem ze střední a východní Evropy je rumunský maloobchodní řetězec Rosu 
Company SRL, který dokázal zavedením preventivních programů zaměřených na onkologický 
screening a plánování rodiny meziročně snížit absenci zaměstnanců v práci kvůli návštěvě lékaře o 
25 % a zároveň zvýšit produktivitu práce o 26 %.  
 „Zaměstnavatelé se připravují na nové podmínky na trhu práce, mění personální politiku, 
věnují se tématům, jako je age management. Tedy tomu, jak řídit lidské zdroje s ohledem na jejich 
věk, zdravotní stav a negativní demografický vývoj, který se ČR dotkne více než průměru zemí EU. 
Součástí této změny je i vyšší důraz na zdravotní stránku zaměstnanců. Jde samozřejmě i o 
ekonomický pohled. Každý dolar investovaný do zdravotních programů má návratnost 3–8 dolarů. 
Velké firmy se zaměřují jak na fyzickou, tak na psychickou stránku, mají svá fitness centra, 
zdravotnická zařízení na pracovišti, protistresová opatření, podporují slaďování pracovního a 
soukromého života a mnoho dalšího. Avšak i středně velké firmy mohou dosahovat stejných 
výsledků – poukázky zaměřené na zdraví, hubnoucí programy, očkování či poradenství v oblasti 
odvykání kouření lze zavést v každé společnosti,“ řekla na konferenci Mgr. Pavlína Kalousová z 
platformy Byznys pro společnost. 
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