
Vliv socioekonomických faktorů na dočasnou pracovní 

neschopnost v České republice v letech 2009–2019

Úvod

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

POHLAVÍ
Muž
Žena

VĚKOVÉ SKUPINY

15–34
35–44
45–54

55+
RODINNÝ STAV

Svobodný/á
Ženatý/vdaná

Ovdovělý/á a rozvedený/á
NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Bez vzdělání, základní vzdělání, střední bez maturity
Střední s maturitou

Vysokoškolské
PROFESNÍ SKUPINY

Odborné profese
Administrativa a služby

Manuální profese
OBVYKLÝ POČET ODPRACOVANÝCH HODIN ZA TÝDEN

1–37,4 hodin
37,5–40 hodin
40,1–98 hodin

POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ
Podnikatel

Zaměstnanec

v dočasné pracovní neschopnosti bez rozlišení dočasné pracovní neschopnosti

Pravděpodobnost být v dočasné pracovní neschopnosti
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Struktura datového souboru zaměstnaných osob v roce 2019 (v %)

Cílem příspěvku je identifikovat relevantní socioekonomické faktory, které mají vliv na úroveň dočasné pracovní neschopnosti.

Hodnocení dočasné pracovní neschopnosti je důležité ze zdravotního i ekonomického pohledu (ČSÚ 2020a). Dočasná pracovní neschopnost ze zdravotních důvodů má negativní vliv jak na život dané 

osoby, tak i na makroekonomickou výkonnost ekonomiky a veřejné finance (Jeřábková – Vltavská 2010) a ovlivňuje jak jedince, tak i celou společnost.

„Dočasná pracovní neschopnost je stav člověka, který je lékařem ze zdravotních důvodů dočasně uznán pracovně neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání“ (ČSÚ 2020a, s. 7). 

Determinanty zdraví

Čtyři okruhy (Lalonde 1974):

• genetická výbava

• životní prostředí

• životní styl

• zdravotní péče

Další faktory ovlivňující zdraví (WHO 2021):

• sociální a ekonomické prostředí

• fyzické prostředí

• sociální status člověka

• úroveň vzdělání

• příjem

• gender

• individuální charakteristiky člověka

• kultura (zvyky, návyky)

• chování člověka

• zdravotní služby

Data a metody

• Individuální anonymizovaná data z výběrových šetření 

pracovních sil (VŠPS) provedených v letech

2009–2019 v České republice

• Analyzovány byly zaměstnané osoby bez osob na 

mateřské dovolené, rodičovské dovolené, bez 

nezaměstnaných a bez osob zaměstnaných v armádě

• Šance a pravděpodobnost respondenta být v dočasné 

pracovní neschopnosti byla modelována pomocí binární 

logistické regrese

o Vysvětlovaná proměnná: Výskyt dočasné pracovní 

neschopnosti

o Vysvětlující proměnné: Pohlaví, věková skupina, 

rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání, profesní 

skupina, obvyklý počet odpracovaných hodin za 

týden, postavení v zaměstnání

Pro účely analýzy byly kategorie hlavních tříd klasifikace 

zaměstnání (ČSÚ, 2020b) sloučeny do profesních skupin: 

Odborné profese (hl. třída 1–3), Administrativa a služby (hl. třída 

4 a 5), Manuální profese (hl. třída 6–9)

Výskyt dočasné pracovní neschopnosti nabývá dvou hodnot 

„ano“ a „ne“. Ve VŠPS mohli respondenti u proměnné „Důvod 

nepřítomnosti“ uvést odpověď „Pracovní neschopnost“ 

a u proměnné „Důvod menšího počtu odpracovaných hodin“ byla 

možná odpověď „Pracovní neschopnost pro nemoc/úraz“. Pokud 

respondent uvedl alespoň u jedné z těchto proměnných jako 

odpověď pracovní neschopnost, pak u něj byl definován výskyt 

pracovní neschopnosti jako „ano“.

Modelována byla hodnota „ano“.

• Muži měli o 46 % nižší šanci než ženy.

• Osoby ve věku 55 a více let měly o 35 % vyšší šanci oproti referenční kategorii 45–54 let, zatímco osoby ve věku 15–44 let 

měly tuto šanci nižší.

• O 24 % vyšší šanci měli ovdovělí nebo rozvedení oproti referenční kategorii osob v manželství. Šance svobodných se téměř 

nelišila od osob ženatých nebo vdaných.

• O 30 % vyšší šanci měly osoby bez vzdělání, se základním vzděláním nebo středním vzděláním bez maturity v porovnání 

s referenční kategorií osob se středním vzděláním s maturitou, zatímco osoby s vysokoškolským vzděláním měly tuto šanci

o 24 % nižší.

• V porovnání s osobami pracujícími v manuálních profesích měly osoby pracující v administrativě a službách o 30 % nižší 

šanci a osoby zaměstnané v odborných profesích měly tuto šanci o 38 % nižší.

• Oproti osobám pracujícím na plný úvazek (obvykle mezi 37,5 až 40 hodinami týdně) měly osoby pracující menší počet hodin 

o 21 % nižší šanci a osoby pracující větší počet hodin měly šanci o 13 % nižší.

• O 49 % nižší šanci měli podnikatelé oproti zaměstnancům.

Poměr šancí být v dočasné pracovní neschopnosti

Vysvětlující proměnné
Poměr šancí 

(Exp(B))

konstanta 0,041

Pohlaví

Muž 0,538

Žena ref.

Věkové skupiny

15–34 0,895

35–44 0,817

45–54 ref.

55+ 1,347

Rodinný stav

Svobodný/á 1,022

Ženatý/vdaná ref.

Ovdovělý/á a rozvedený/á 1,239

Nejvyšší dosažené vzdělání

Bez vzdělání, základní vzdělání, střední bez maturity 1,296

Střední s maturitou ref.

Vysokoškolské 0,758

Profesní skupiny

Odborné profese 0,625

Administrativa a služby 0,701

Manuální profese ref.

Obvyklý počet odpracovaných hodin za týden

1–37,4 hodin 0,793

37,5–40 hodin ref.

40,1–98 hodin 0,872

Postavení v zaměstnání

Podnikatel 0,506

Zaměstnanec ref.

Vyšší podíl zaměstnaných, kteří byli v referenčním týdnu 

v dočasné pracovní neschopnosti mají oproti podílu 

zaměstnaných v celém souboru všech zaměstnaných v letech 

2009–2019:

• ženy

• osoby ve věku 45 a více let

• ovdovělí nebo rozvedení

• osoby bez vzdělání, se základním vzděláním nebo středním 

vzděláním bez maturity

• manuální profese, administrativa a služby

• obvykle pracující 37,5–40 hodin týdně

• zaměstnanci

Šance být v dočasné pracovní neschopnosti

Albína Malinová
Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Modelovanou vysvětlovanou proměnnou je výskyt pracovní neschopnosti 

1 (ano), tj. respondent byl v referenčním týdnu dotazování v dočasné 

pracovní neschopnosti.

Všechny hodnoty jsou signifikantní na hladině významnosti 0,05.

ref. – referenční kategorie
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