
Analýza nákladů a přínosů ergonomie v průmyslovém podniku

Předmětem výzkumu je vytvoření obecného softwarového modelu

přizpůsobitelného pro většinu podniků. Cost benefit analysis (analýza

přínosů a nákladů) je zaměřena na oblast ergonomie. Podpůrný nástroj

bude sloužit pro analýzu a diferenciaci nákladů a přínosů ergonomie

zejména v průmyslovém podniku. Tato verze podpůrného nástroje bude

vytvořena především na výpočet a vizualizaci přínosů a nákladů před a

po zavedení ergonomického programu.

Nástroj bude využitelný také pro predikci vhodnosti nasazení

ergonomického programu do společnosti. Podpůrný nástroj bude

vhodný převážně pro průmyslové podniky, ve kterých je zaveden

ergonomický program a je možné provedení vyčíslení investice do

případných nápravných opatření. Z tohoto důvodu je projekt realizován

v aplikační doméně 1.2.2 Digitální ekonomika a digitální obsah, neboť

výstupem projektu je podpůrný nástroj, a tím jsou řešeny potřeby a cíle

dle definice RIS3.

OČEKÁVANÝ DOPAD ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ

Kalkulátor = modifikovatelný kalkulační software je aplikace vytvořená

pro kalkulace v rámci různých podnikových procesů, která slouží jako

podpora různých oblastí podniku. Aplikace je založena na využití MS

Excel. Výpočty jsou prováděny na pozadí právě v Excelu a výstupy jsou

ukládány ve formě Excel sešitu. Kalkulátor se skládá z několika Excel

listů:

• Základní údaje o podniku – jedná se o list, kde jsou doplněny

obecné údaje o firmě (název společnosti, pracoviště, zodpovědné

osoby, sledované období apod.).

• Přechod do 3. pracovní kategorie – list, jehož cílem je kalkulace

přechodu pracoviště z 2. pracovní kategorie do 3. pracovní kategorie

(posuzováno z hlediska kategorizace prací z hlediska bezpečnosti

práce).

• Ergonomická racionalizace – list, který slouží ke kalkulaci nákladů

a přínosů v případě ergonomické racionalizace pracoviště. V tomto

případě je brán v potaz i přechod z 3. pracovní kategorie do 2.

pracovní kategorie (posuzováno z hlediska kategorizace prací dle

bezpečnosti práce).

• Nemoc z povolání + pracovní úraz – list, který slouží k vyčíslení

nákladů v případě vzniku nemoci z povolání či pracovního úrazu na

pracovišti daného podniku.

• Náhrada mzdy – list, který slouží jako kalkulátor pro potenciální

nemoc z povolání či pracovní úraz a vypočítá výše náhrady mzdy

v případě dočasné pracovní neschopnosti.

• Nemocenská dávka – list, který slouží pro kalkulaci výše dávek

nemocenského pojištění (náklady pro státní sektor).

• Legenda – list, který obsahuje informace k řádnému používání

kalkulátoru.

Aplikace umožňuje vytvářet výstupy z kalkulací v podobě určitého

tabulkového a grafického výsledku přímo v aplikaci. Výstup kalkulace je

v případě této aplikace sešit v MS Excel, který se skládá z tabulkových a

grafických výsledků výpočtů a dále z dat a hodnot parametrů, které

byly pomocí formulářů aplikace zadány.

Aplikace umožňuje mít aplikaci otevřenou zároveň s dalšími dokumenty

či Excel tabulkami (možnost kopírování a vkládání dat z jiných

dokumentů, nebo systémů). Stejně tak lze při sledování a spuštění

vyhodnocení sledovat veškeré zadané hodnoty pro opětovné použití a

porovnávat výpočty.

Obr. 1 – Legenda

Při spuštění kalkulátoru je vhodné vyplnit základní údaje o

posuzovaném podniku. Jedná se o následující údaje:

• název společnosti,

• název pracoviště,

• zodpovědná osoba za pracoviště,

• osoba provádějící analýzu,

• sledované období,

• datum provedení analýzy.

Místo určené k doplnění je opět vybarveno modrou barvou.

List obsahuje následující tabulky:

• pracovník – časový fond,

• norma,

• vznik nemoci z povolání/pracovní úraz,

• možnosti kompenzace produktivity pracovníka,

• pracovně-lékařské prohlídky,

• náklady na vícepráce spojené s řešením NzP či pracovního úrazu,

• náklady na měření pro kategorizaci práce,

• vyplácení náhrady mzdy,

• bonusy,

• náklady celkem – různé scénáře.

Kalkulátor na těchto listech vypočítává číselné informace potřebné k

dalším krokům. Například na listu „Vznik nemoci z povolání/pracovní

úraz“ kalkulátor vykalkuje: o kolik za směnu vyrobí pracovník méně ks, o

kolik za rok vyrobí pracovník méně ks, o kolik klesne potenciální zisk za

směnu, potenciální zisk za směnu v případě NzP a zpomalení

pracovního procesu.

ANOTACE DÍLČÍHO ÚKOLU

Obr. 2 – Obecné údaje o podnikuZajištění maximálního pracovního komfortu a ergonomicky vhodných

podmínek při práci. Navrhování pracovišť tak, aby z dlouhodobého

hlediska minimalizovala negativní dopady na zdraví pracovníků.

Pracoviště jsou navrhována tak, aby splňovaly pracovní podmínky, ve

kterých budou lidé moci pracovat po dobu 30 – 40 let.

List „Legenda“ obsahuje informace k řádnému používání kalkulátoru v

případě využívání v průmyslovém podniku.

Kalkulátor má k dispozici 5 druhů buněk, jednotlivé buňky jsou barevně

rozlišeny, viz. obrázek výše. Pro jednodušší používání je kalkulátor

vytvořen tak, aby se potřebná data vyplnila pouze do modrých buněk.

Červené buňky značí náklady, které jsou v rámci karty vykalkulovány.

Zelené buňky označují přínosy/výnosy, které jsou v rámci karty

kalkulovány.

Karta „Přechod do 3. pracovní kategorie“ obsahuje kalkulaci nákladů

pro případ, že je zaměstnavatel nucen překategorizovat pracoviště z

2. pracovní kategorie do 3. pracovního kategorie. Základem je potřeba

zavedení bezpečnostních přestávek na pracovišti, které pracovníci musí

absolvovat po 2 hodinách a trvají minimálně 5 – 10 minut. Druhou

variantou je možnost řízené rotace zaměstnanců. Řízená rotace je však

k její složitosti v praxi velmi neobvyklým jevem, proto s ní v rámci

kalkulátoru není počítáno. Karta obsahuje několik tabulek:

• pracovní pozice – časový fond,

• pokles potenciální výroby,

• náklady na ochranné pomůcky,

• zdravotní a lékařské prohlídky,

• náklady na vícepráce spojené s přechodem do 3. pracovní kategorie,

• náklady na měření pro kategorizace práce,

• náklady celkem.

Obr. 2 – Náklady na vícepráce spojené s přechodem do 3. pracovní kategorie

Pro příklad je výše vložena tabulka Nákladů na vícepráce spojené s

přechodem do 3. pracovní kategorie, kde je počítáno s časem, který

tráví pracovníci daných oddělení řešením této problematiky.

Veškeré pracovní pozice jsou doplněny o komentář, který v případě

problému mohou v rámci své pracovní pozice řešit.

Do kalkulátoru je potřeba vložit informace o času, který pracovník

touto problematikou stráví, zároveň je třeba doplnit hodinové

náklady daného pracovníka či oddělení.

Karta Ergonomická racionalizace je věnována ergonomickému

projektu, který vede ke zlepšení pracovního prostředí. Kalkulátor

vypočítá DVZ neredukovaný (denní vyměřovací základ) pro výpočet

nemocenské dávky. Tento základ je dále redukován dle redukční

hranice platné v daném roce (kalkulátor je nastaven pro roky 2018

– 2021). Ergonomická racionalizace měla vést k přechodu z 3.

rizikové kategorie do 2. rizikové kategorie.

List obsahuje následující tabulky:

• Pracovní pozice – časový fond,

• zvýšení potenciální výroby,

• náklady ke zlepšení ergonomie pracoviště,

• zkrácení dosahových zón,

• pohyby z hlediska lokální svalové zátěže,

• zdravotní a lékařské prohlídky,

• náklady na měření pro kategorizaci práce,

• náklady celkem,

• potenciální výnos a úspory.

Ukázka takové ergonomické racionalizace se nachází v obrázku

níže.

Obr. 3 – Grafické znázornění nákladů a úspor ergonomické racionalizace

Karta Nemoc z povolání/pracovní úraz je věnována situacím, kdy

se pracovníkovi přihodí úraz, který byl zapříčiněn rizikovostí

pracoviště. Do tabulky obecných údajů jsou transformovány údaje o

společnosti. Vzhledem k tomu, že náklady se liší dle výše průměrné

mzdy, je zde třeba doplnit jméno šetřeného pracovníka. Kalkulace

v tomto případě není prováděna na jednotlivá pracoviště, nýbrž na

individuální pracovníky.

Obr. 4– Obecné údaje 

VÝZNAMNÉ VÝSTUPY

Obr. 5– Vznik nemoci z povolání 

Obr. 6 – Počet směn s potenciální NzP či úrazem 

Karta Náhrada mzdy je využita v případě, kdy je uznána nemoc z

povolání, či pracovní úraz. Pracovníkovi je vyplácena náhrada

mzdy: 60 % mzdy zaměstnavatelem a zbylých 40 % doplácí ZP,

kde je podnik pojištěn. Kalkulátor vypočítá náhradu mzdy, kterou je

zaměstnavatel povinen vyplatit svému zaměstnanci.

Detailně je výpočet této náhrady vyobrazen v na obrázku 6.

Obr. 7 – Výpočet náhrady mzdy  

Karta Nemocenská dávka se skládá z tabulek:

• vyměřovací základ,

• redukce vyměřovacího základu,

• proplacení.

Kalkulátor vypočítá DVZ neredukovaný (denní vyměřovací základ)

pro výpočet nemocenské dávky.

Obr. 8 – Výpočet VZ pro nemocenskou dávku  

Kalkulátor (modifikovatelný kalkulační software) – aplikace,

vytvořený k výpočtu přínosů a nákladů zavedení ergonomického

programu v průmyslovém podniku.

Významnými výstupy tohoto projektu jsou:

⮚ Definice beneficientů

⮚ Definice maximla všech přínosů a újem v celém životním cyklu

investice

⮚ Analýza dopadu investice na zapojené subjekty

⮚ Přínosy eliminace rizika nemoci z povolání


