
 

 

 

 

 

   

INFORMAČNÍ DOKUMENT 

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ:  
ÚLOHA DIGITALIZACE V OBĚHOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ A DŮSLEDKY 
PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI DO ROKU 2040 

Úloha digitalizace v oběhovém hospodářství a důsledky pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci do roku 2040 
Cílem oběhového hospodářství je obnovit stávající systémy výroby a spotřeby. Za tímto účelem je třeba 
optimalizovat funkčnost materiálů, procesů a výrobků a zajistit u nich co nejdelší životnost s cílem omezit na 
minimum odpad a zbytky. Vytvoření oběhového hospodářství zkrátka vyžaduje zásadní změny v celém 
hodnotovém řetězci (ECERA, 2020). Klíčovou úlohu zde přímo i nepřímo hrají digitální technologie, zásadní 
hybná síla řady odvětví. Na jedné straně umožňují vytvářet a spravovat informace potřebné pro komplexní 
kruhové řetězce dodávek a obchodní modely („při zavádění oběhového hospodářství hrají zásadní úlohu 
především informace“ (WI, 2017)). Na druhé straně jsou základem obchodních modelů produktů jako 
služby, které jsou klíčovou součástí procesu dematerializace. Zákazníci si prostřednictvím nich kupují 
požadovaný výsledek (např. přepravu na místo určení), a nikoli zařízení, které tento výsledek zajišťuje (např. 
automobil). V neposlední řadě digitální technologie výrazně napomáhají zvyšování informovanosti 
spotřebitelů  což pomáhá nastavit lepší spotřebitelské volby a rozhodování o životním stylu (EPC, 2020). 
Celkově jsou transparentnost, efektivita a pohodlí umožněné digitálními technologiemi nezbytné pro zvýšení 
produktivity zdrojů a udržení hodnoty až do bodu, kdy skutečně začne oběhové hospodářství (EIT Climate-
KIC, 2018). 

Evropská unie se v současné době snaží realizovat svou dlouhodobou vizi udržitelnosti. Využívá dva hlavní 
transformační procesy: dosažení klimatické neutrality (do roku 2050)(1) a zavedení oběhového 
hospodářství(2). Současně také rozvíjí úzce související politický program, jehož cílem je vytvořit „Evropu 
připravenou na digitální věk“ (Evropská komise, 2021) a který má konkrétně „[p]odpořit oběhové hospodářství“, 
mimo jiné zahájením „iniciativy pro elektroniku v oběhovém hospodářství“ a zlepšením komunikace o původu, 
složení (včetně nebezpečných a vzácných materiálů), nakládání s výrobky s ukončenou životností a jejich 
recyklaci (Evropská komise, 2020c). Nová průmyslová strategie pro Evropu, zveřejněná v březnu 2020, navíc 
zdůraznila roli, kterou v tomto procesu musí hrát evropský průmysl (Evropská komise, 2020d). V současné 
době však pouze malý počet společností aktivně provádí inteligentní strategie o oběhovém hospodářství a 
propojuje své dlouhodobé digitální a oběhové plány a chybí jim návod, jak nejlépe využít digitální technologie 
k maximalizaci účinnosti zdrojů (Kristoffersen et al., 2020). Tempo tohoto procesu je proto stále obtížné 
předvídat. 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve svém novém prognostickém 
cyklu využívá při zkoumání dopadů zavedení oběhového hospodářství na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci (BOZP) různé scénáře. Z těchto scénářů vyplývají čtyři odlišné cesty budoucího vývoje, které dokládají, 
jak široké možností tento vývoj skýtá. Jejich účelem není předpovídat, co by mohla přinést budoucnost. Mají 
za cíl zejména podpořit dialog a úvahy o budoucích možnostech. V návaznosti na zprávu s makroscénáři 
týkající se oběhového hospodářství a jeho dopadů na BOZP (EU-OSHA, 2021) poskytuje tento informační 
dokument stručný pohled na důsledky scénářů ve vztahu k digitalizaci a BOZP. Podrobnou diskusi o 
důsledcích digitalizace pro oblast BOZP lze nalézt také v předchozí zprávě agentury EU-OSHA (2018)(3). 

Potenciální důsledky digitalizace pro BOZP podle jednotlivých scénářů 
V rámci tohoto projektu byly vypracovány čtyři různé scénáře týkající se oběhového hospodářství, které 
vycházejí ze stejné sady klíčových faktorů. U každého klíčového faktoru byly stanoveny různé realistické 
budoucí hodnoty a pomocí softwaru se logicky seskupily do konzistentních scénářů. Výsledkem je sada  

                                                      
(1) Viz akční plán Zelená dohoda pro Evropu (Evropská komise, 2019). 
(2) Viz akční plán pro oběhové hospodářství (Evropská komise, 2020a,b) a balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství 

(Evropská komise, 2015). 
(3) Specifickými aspekty digitálních technologií se zabývaly i pozdější zprávy (data velkého objemu, EU-OSHA (2019a), a umělá 

inteligence, EU-OSHA (2019b)). 
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scénářů, která představuje řadu možných výsledků činností a událostí v blízké budoucnosti. Úrovně 
digitalizace předpokládané pro rok 2040 se tedy v jednotlivých scénářích liší, což vede k různým důsledkům. 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny čtyři scénáře agentury EU-OSHA, které obsahují prognózu 
oběhového hospodářství v časovém horizontu do roku 2040. Jednotlivé scénáře doplňuje krátký popis jejich 
charakteristik, po němž následují nejdůležitější důsledky pro BOZP vyplývající z digitalizace v oběhovém 
hospodářství.  

Obrázek 1: Přehled čtyř scénářů a možných dopadů na BOZP v důsledku digitalizace. 

    

Fantastická 40. léta — 
plně oběhová a inkluzivní  

Uhlíková neutralita — 
nebezpečného druhu 

Udržet se nad vodou — 
uprostřed hospodářské a 
environmentální krize 

Regionální oběhovost — 
s rozdíly v rámci Evropy 

V roce 2040 se nejlépe 
prodávají výrobky, které se 
řídí principem „od kolébky 
ke kolébce“ a jsou „čistě 
pozitivní“ z hlediska 
sociální a environmentální 
udržitelnosti. Opětovné 
použití má přednost před 
výměnou, při rozhodování 
převažují ekologická a 
bezpečnostní hlediska. 

V roce 2040 bylo v Evropě 
dosaženo uhlíkové 
neutrality. Vzhledem 
k tomu, že byly 
upřednostňovány 
především výsledky 
v oblasti životního 
prostředí, dělo se tak na 
úkor kvality pracovních 
míst a pracovních 
podmínek, přičemž 
pracovníci byli rozmístěni 
daleko od sebe a často 
osamoceni. 

V roce 2040 je pro mnohé 
lidi největší starostí práci 
vůbec mít, nikoli to, co tato 
práce obnáší. Většina se 
soustředí na to, aby se 
uživila, takže se příliš 
neohlíží na jiné aspekty – 
ať už je to životní prostředí, 
sociální práva nebo kvalita 
pracovních míst. 

V roce 2040 všichni vědí, 
že o smluvní zaměstnance 
je dobře postaráno, 
zatímco o zaměstnance 
s nestandardními 
podmínkami zaměstnání 
nikoli. Postaráno není ani o 
životní prostředí, protože 
oběhové hospodářství se 
projevuje převážně 
regionálně. 

Potenciální důsledky digitalizace v oběhovém hospodářství pro BOZP v roce 2040 

• V důsledku zvýšené 
digitalizace a 
automatizace 
v oběhovém 
hospodářství se ve 
všech odvětvích snižují 
fyzická rizika, naproti 
tomu psychosociální 
rizika se zvyšují (např. 
v důsledku osamělé 
práce, tlaku na výkon). 

• Databáze všech 
materiálů a výrobků 
snižují nebezpečí při 
opravách, opětovném 
použití a recyklaci. 

• Decentralizované 
nasazení pracovníků 
značně ztěžuje dohled 
nad BOZP a související 
monitorování. 

• Mobilní práce s sebou 
nese vyšší 
pravděpodobnost, že 
pracovníci budou 
pracovat v nebezpečném 
prostředí. 

• V důsledku rychlého 
zavádění nových 
materiálů jsou 
zaznamenány 
nedostatky 
v dokumentaci, což vede 
k vystavení pracovníků 
neznámým rizikům. 

• Pracovníci nemají 
dovednosti potřebné 
k orientaci na trhu práce 
nebo nalezení 
zaměstnání, což zvyšuje 
pravděpodobnost 
zaměstnání 
s nedostatečnou úrovní 
norem v oblasti BOZP. 

• V důsledku převládající 
práce prostřednictvím 
platforem je nejasná 
odpovědnost za 
BOZP(4), zvyšují se 
rizika pro duševní zdraví 
a není zavedena 
dostatečná ochrana 
osob samostatně 
výdělečně činných a 
pracovníků 
s nestandardními 
pracovními smlouvami. 

• Pracovníci nahrazovaní 
novými technologiemi 
jsou vytlačováni do 
neformální ekonomiky, 
kde je úroveň BOZP 
velmi nízká. 

• Regionálně je 
digitalizace velmi 
nerovnoměrná, což 
ztěžuje výměnu 
informací týkajících se 
BOZP. 

                                                      
(4) Upozorňujeme, tento scénář předpokládá, že současná iniciativa EU týkající se práce prostřednictvím platforem (legislativní návrh, 

jehož zveřejnění je naplánováno na konec roku 2021 a jehož cílem je zlepšit pracovní podmínky platformových pracovníků) a 
navrhovaný Akt o digitálních službách (DSA) budou mít jen velmi omezený dopad a že potenciál pracovníků pro kolektivní vyjednávání 
a vymahatelná odpovědnost zaměstnavatele zůstanou na nízké úrovni. 
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Evropské oběhové hospodářství v roce 2040: příležitosti a výzvy pro BOZP 
vyplývající z digitalizace 
Několik konkrétních důsledků pro digitalizaci v oběhovém hospodářství a BOZP v roce 2040 se týká všech 
čtyř scénářů. Níže se jimi zabýváme podrobněji. 

 

 Zlepšené poskytování a předávání informací 

Vzhledem k tomu, že vzniká více dat než kdykoli předtím (informace jsou „palivem udržitelného 
hospodářství“ (EPC, 2020)), představuje zlepšení výměny a poskytování informací základní kámen 
oběhového hospodářství(5): společnosti dnes musí znát dodavatele svých dodavatelů a zákazníky svých 
zákazníků (ECERA, 2020). Přesná data získaná včas jsou nezbytná pro bezpečné zpracování 
koncentrovaných toků odpadů, bezpečné sdílení a recyklaci výrobků, prodloužení životnosti výrobků nebo 
zlepšení účinnosti materiálů / nahrazení vzácných vstupů obnovitelnými zdroji. O digitalizaci se opírá rovněž 
zkrácení dodavatelských řetězců a lokalizovaná/decentralizovaná výroba. 

Zlepšení propojení a sdílení informací, jak je oběhové hospodářství vyžaduje, skýtá významné přínosy 
v oblasti BOZP, např. díky využití blockchainu k bezpečnému sledování výrobků a materiálů v celém jejich 
životním cyklu a ve všech prostředích použití. Zásadu „opravit, opětovně použít a recyklovat“ lze bezpečně 
uplatňovat pouze tehdy, pokud mají pracovníci neustále přístup ke všem potřebným informacím, a zejména 
pokud jsou zavedeny automatizované systémy, které pracovníky upozorňují na potenciální nebezpečí. 

 

 Posílení postavení občanů a spotřebitelů 

Úspěšný přechod k oběhovému hospodářství bude do značné míry záviset na přispění a spolupráci 
spotřebitelů a občanů, na způsobu, jakým lidé žijí a spotřebovávají materiály a výrobky. Čím lépe budou lidé 
informováni, tím více si budou vědomi dopadu svých rozhodnutí a tím rychlejší bude tento proces. 
Podněcování lidí ke shromažďování údajů a poskytování nástrojů k vyjádření jejich přání a obav může navíc 
zlepšit sledování životních cyklů výrobků a dalších proměnných (EPC, 2020). 

Posílení postavení spotřebitelů a pracovníků může podpořit BOZP, zejména pokud jde o včasné varování 
před novými riziky spojenými s delším životním cyklem výrobků. Lidé by také s větší pravděpodobností 
odstraňovali výrobky s ukončenou životností bezpečným způsobem, čímž by se snížila rizika BOZP při 
zpracování a recyklaci odpadu. Kromě toho by to mohlo vést k větší ochotě hlásit porušení pravidel BOZP ve 
všech odvětvích a celkově zlepšit úroveň BOZP. 

 

 Větší flexibilita organizace práce 

V digitálním oběhovém hospodářství se pravděpodobně bude postupně zvyšovat flexibilita pracovních 
ujednání (pokud jde o pracovní dobu a pracoviště), práce na dálku bude stírat hranice mezi zaměstnáním a 
volným časem a nové organizační nástroje ještě více zmenší rozdíly v hierarchii. V souladu s tím vzrůstá 
autonomie pracovníků, posílená prací prostřednictvím platforem / příležitostnou prací. V důsledku toto vzniká 
pracovní prostředí, v němž se pracovníci musí stále více spoléhat sami na sebe. 

S rostoucí flexibilitou se prostředí BOZP stává roztříštěnějším. Místní mobilita omezuje dojíždění. Může však 
vést k situacím, kdy lidé budou pracovat na nebezpečných místech nebo s nástroji, které neodpovídají 
předpisům BOZP. Ve vyrovnaných hierarchiích je méně zřejmá odpovědnost za bezpečnostní opatření. 
Kromě toho příležitostná práce zvyšuje pravděpodobnost, že pracovníci přijmou práci, při níž nejsou 
obeznámeni s osvědčenými postupy a pokyny v oblasti BOZP. Kromě toho mohou pociťovat vyšší míru 
psychosociálního stresu v důsledku osamělé práce a většího tlaku na výkon. 

 

 

 

 

                                                      
(5) „[P]ři zavádění oběhového hospodářství hrají zásadní úlohu především informace“ (viz WI (2017)). 
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 Kybernetická bezpečnost, monitorování a dohled 

K přechodu na oběhové hospodářství je nutná vysoká úroveň digitalizace. S tím, jak digitální technologie 
pronikají na pracoviště, se však zvyšuje závažnost kybernetických bezpečnostních rizik. Na druhou stranu 
rozšíření čidel a softwaru umělé inteligence umožňuje inteligentní monitorování činností pracovníků. Dálkový 
dohled nebo automatizovaný dohled založený na umělé inteligenci a řízení pracovních procesů zamezuje 
výskytu pracovníků na nebezpečných nebo znečištěných pracovištích (zejména např. v odvětví dopravy a 
zpracování odpadu). 

 

Přílišné spoléhání se na technologie umělé inteligence může vést ke ztrátě odborných dovedností, zejména 
v nouzových situacích, protože úkoly jsou méně rozmanité (např. ve vysoce automatizovaných oblastech, 
jako je zpracování odpadu). Pokud pracovníci v zaměstnání častěji sedí a mají nedostatek pohybové aktivity, 
zvyšují se u nich dlouhodobá zdravotní rizika. Zlepšený dohled nad pracovníky může snížit rizika v oblasti 
BOZP, zejména pokud jde o nehody způsobené vyčerpáním nebo nedostatkem pozornosti. Na druhou 
stranu zvyšuje rizika pro duševní zdraví (způsobená stresem z dohledu). 

 

 Změna kvalifikace 

Mechanismus pro spravedlivou transformaci (viz EU-DGIP (2020)) poskytne finanční podporu regionům, což 
jim pomůže lépe zvládnout přechod na klimaticky neutrálnější ekonomiku. To zahrnuje rozsáhlou změnu 
kvalifikace pracujícího obyvatelstva s cílem odstranit rozdíl v oblasti dovedností mezi zaniklými a nově 
vytvořenými pracovními místy a připravit pracovníky na nové úkoly v digitální ekonomice. V důsledku 
rozsáhlého propouštění pracovníků však dochází ke ztrátě institucionálních znalostí. 

Průběžná změna kvalifikace má zásadní význam pro zajištění toho, aby se pracovníci dokázali lépe 
orientovat ve složitějším a digitalizovanějším prostředí, kterým se oběhové hospodářství vyznačuje. Snižuje 
se díky ní pravděpodobnost vzniku událostí v oblasti BOZP. U nedostatečně vyškolených pracovníků je 
navíc vyšší pravděpodobnost vzniku pracovních úrazů a v průměru mají horší výsledky v oblasti BOZP. 

 
Závěry 
Digitální technologie budou hrát klíčovou úlohu při přechodu Evropy k hospodářství, které bude více 
oběhové. Bez nich se moderní hospodářství nemůže stát skutečně udržitelným. Vysoké úrovně v oblasti 
BOZP v oběhovém hospodářství dosáhneme pouze tehdy, pokud bude tento proces dobře řízen: klíčová 
bude změna kvalifikace pracovníků a vybudování univerzálního informačního ekosystému (bezpečný datový 
prostor, který minimalizuje nebezpečí manipulace (ECERA, 2020)) a také monitorovací systém s cílem 
zabránit nelegálnímu dovozu výrobků, které mohou být potenciálně nebezpečné při recyklaci. BOZP se bude 
muset přizpůsobit rychlým změnám a včas rozpoznat případné nedostatky s cílem úspěšně zvládnout výzvy 
narůstající digitalizace i přechodu k oběhovému hospodářství. 
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