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ABSTRAKT 

Teoretická část je zaměřena na objasnění základních principů BOZP, realizovaných ve 

firemním prostředí malé obchodní firmy. 

Praktická část obsahuje prověrku bezpečnosti pro zjištění aktuálního stavu vzhledem ke 

specifickým rizikům v modelovém prostředí. Zároveň bude provedeno hodnocení rizik. 

Zjištěné údaje budou využity k návrhu změn systému tak, aby odpovídaly aktuálním potře-

bám firmy podnikající v tomto oboru. 

 

Klíčová slova: analýza rizik, BOZP, prověrka bezpečnosti, systém řízení BOZP, prevence 

rizika 

 

 

ABSTRACT 

 

The theoretical part is focused on clarifying the basic principles of health and safety, im-

plemented in a corporate environment, small business firms. 

The practical part contains the review of security for the current status with respect to spe-

cific risks in the model environment. At the same time, the evaluation of risks. 

Collected date will be used to draft charges to the system to suit the current needs of com-

panies operating in this field. 

 

Keywords: Risk Analysy, OHS, Security Screening, OSH Management System, Preventi-

on of Risk 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá problémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

V dnešní době, která je ve všech směrech velmi dynamická, si management firem ať už 

malých, středních nebo velkých začíná stále více uvědomovat význam bezpečnosti             

a ochrany zdraví při práci. Jeho nastavení je jednou ze základních podmínek pracovně 

právního vztahu, jehož základní myšlenky jsou dány legislativní úpravou. Tato úprava není 

dána jen zákoníkem práce, ale i dalšími normativními akty, jako jsou nařízení vlády,     

vyhlášky nebo normy. 

Systém bezpečnosti ve firmě by měl kopírovat dané potřeby firmy. Je třeba mít na zřeteli, 

že nastavení systému pro malou firmu se bude lišit oproti systému v nadnárodní společnos-

ti, a to i vzhledem ke stejným normativním základům. 

Dobře nastavený systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se dříve nebo později pro-

jeví např. v menší míře výskytu pracovních úrazů, kterými vznikla pracovní neschopnost, 

nemocí z povolání, či dokonce smrtí zaviněnou pracovním úrazem. Dlouhodobá pracovní 

neschopnost zaměstnance nebo zaměstnanců může zapříčinit nejen personální ale i ekono-

mické problémy. A právě u malých firem to platí dvojnásob. Tam může být zastupitelnost 

na jednotlivých pracovních pozicích velmi problematická. 

Samotné nastavení a implementace systému jen samo o sobě nestačí. Je třeba klást důraz 

rovněž na kontrolu dodržování těchto nastavených zásad a pravidel i na další doplňování 

znalostí a povědomí vedoucích zaměstnanců i jejich podřízených o všech aspektech bez-

pečnosti a zdraví při práci nejen na jejich kmenových pracovištích, ale i mimo areál firmy. 

Právě u řadových zaměstnanců je třeba klást důraz na dodržování správných postupů prá-

ce, používání patřičných osobních ochranných prostředků, pravidelnou účastí na školení    

a v neposlední řadě ověřování jejich znalostí z oblasti BOZP. Úkolem kvalitně zavedeného 

systému je rovněž odbourání špatných návyků nebo zlozvyků, které si zaměstnanci, ale      

i vedoucí pracovníci za léta praxe osvojili. 

V této práci se zabývám BOZP v malé obchodní firmě. Budu zjišťovat současný stav 

ochrany zdraví při práci, hodnotit jej z hlediska legislativních požadavků a navrhnu nová 

pravidla tak, aby odpovídala současným potřebám firmy podnikající v této oblasti. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 TERMINOLOGIE A LEGISLATIVA V OBLASTI BOZP 

1.1 Charakteristika základních pojmů a definic v systému BOZP 

Analýza rizik – je základním prvkem rizikového inženýrství a je nutnou podmínkou    

rozhodování o riziku, a tedy základním procesem v managementu rizik.[1]  

Audit BOZP – systematický, nezávislý a dokumentovaný proces, vedoucí k získání důka-

zů a jejich objektivnímu hodnocení. Cílem je stanovit, v jakém rozsahu jsou splněna     

definovaná kritéria v oblasti BOZP ve firmě.[2]  

Bezpečnost – aktuální stav zajištění stability, funkčnosti a existence bezpečnostních aktiv 

v podmínkách potenciálního či reálného narušení bezpečnostními hrozbami.[3]  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) – podmínky a faktory, které ovlivňují 

zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných pracovníků, zaměstnanců jiných zaměstna-

vatelů a návštěvníků nebo jiných osob pohybujících se na pracovišti.[2]  

V jiné publikaci lze bezpečnost a ochranu zdraví při práci chápat jako „ soubor právních, 

organizačních, technických, technologických, zdravotních, hygienických, výchovných a dalších 

opatření, jejichž cílem je dosažení takového stavu pracovišť, pracovního prostředí a výkonu 

práce, při němž nebude docházet k pracovním úrazům, nemocem z povolání a ani k jinému 

ohrožení zdraví a naopak bude dosahováno zkvalitnění pracovního života“.[4] 

Expozice – vystavení organismu působení rizikovému faktoru, který ovlivňuje zdraví   

člověka. 

Kvalifikace – způsobilost k řádnému výkonu určité pracovní činnosti, určité profesi nebo 

k zastávání určité pracovní pozice. 

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) – interní předpis zaměstnavatele, kterým 

upravuje konkrétní pracovní a technologické postupy. Převážně jde o pravidla pohybu 

osob, zařízení a zaměstnanců v prostorech firmy a na jednotlivých pracovištích zaměstna-

vatele. 

Nebezpečí – vnitřní vlastnost nebo schopnost nositele (materiálu, stroje, pracovní činnos-

ti), která může zapříčinit vznik škody. Původce – zdroj rizika. 

Nebezpečná situace – okolnost, při které je osoba vystavena alespoň jednomu nebezpečí. 
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Odborně způsobilá osoba (OZO) – osoba, která získala osvědčení o úspěšně vykonané 

zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce pro zajištění úkolů v oblasti    

prevence rizik.  

Ohrožení – stav vyvolaný působením nebezpečí. 

Ochrana zdraví – opatření, která vyplývají z předcházení vzniku a nemocí a v omezení 

jejich výskytu. 

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) – každé zařízení nebo prostředek určený 

k nošení nebo držení jednotlivcem pro ochranu před jedním nebo více zdravotními a bez-

pečnostními riziky. 

Politika BOZP – celkové záměry a směřování organizace ve vztahu k výkonnosti v oblasti 

BOZP oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením. 

Prevence rizik – souhrn technických, organizačních a jiných druhů opatření vyplývajících 

z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a opatření 

zaměstnavatele s cílem předcházet rizikům, odstraňovat jejich působení, případně  minima-

lizovat působení neodstranitelných rizik.[4] 

Práce – výdělečná činnost vykonávána v rámci pracovněprávního vztahu. 

Pracoviště – část pracovního prostoru přidělená/vymezená určitému pracovníkovi nebo 

pracovní skupině pro pracovní činnost hlavní nebo vedlejší a vybavená výrobním a po-

mocným provozním příslušenstvím. 

Pracovní prostředí – soubor materiálních podmínek (fyzikálních, chemických, 

prostorových), za kterých je vykonávána práce. 

Riziko – kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucí události a rozsahu, závažnosti 

možného zranění, škody nebo poškození zdraví. Výsledek aktivace nebezpečí. 

Řízení rizik – je proces, ve kterém dochází k zamezování působení existujících rizik          

i zamezování vzniku rizik nově vzniklých.. Dále jsou zde navrhována řešení, která napo-

máhají snižovat účinky již existujících nežádoucích jevů a umožňují využívat působení 

vlivů pozitivních. Tento proces zahrnuje analýzu rizik a dále výběr hodných protiopatření, 

analýzu nákladů a přínosů, implementaci protiopatření a testování protiopatřeních.[4]  

Škoda – ztráta vzniklá realizací scénáře nebezpečí. 

Zdraví – stav duševní, sociální a tělesné pohody. 
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1.2 Základní normativní požadavky v souvislosti s BOZP ve firmě 

Legislativní a normativní požadavky v oblasti BOZP jsou poměrně širokou základnou. Pro 

účely této práce jsou níže uvedeny základní právní normativy ve vztahu k bezpečnosti       

a ochraně zdraví ve sledované firmě. Všechny zákony, nařízení vlády a vyhlášky, které 

prošly legislativní změnou, jsou dále citovány ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony 

Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona 

č.162/1998 Sb. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. V zákoně jsou stanoveny podmínky pro účinnou 

ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry. Ukládá povinnosti pro ministerstva 

a jiné správní úřady, právnické a fyzické osoby, stanoví postavení a působnosti orgánů 

státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany.[5] 

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.  

Tento odborný dozor je vykonáván dle tohoto zákona nad bezpečností a provozem vyhra-

zených technických zařízení, tedy zařízeních s vyšší mírou rizika ohrožení zdraví a bez-

pečnosti osob a majetku. Mezi taková zařízení patří zařízení plynová, tlaková, zdvihací      

a elektrická.[5] 

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motoro-

vých vozidel. Mimo jiné řeší způsob provádění výuky a výcviku řidičů v rámci zdokonalo-

vání jejich odborné způsobilosti. 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.  

Tato norma upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce, jakožto kontrolního orgá-

nu na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek. Dle tohoto zákona je zřízen 

Státní úřad inspekce práce (SUIP) a k němu příslušné oblastní inspektoráty.[5] 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Zákon zpracovává příslušné předpisy evropských společenství a upravuje práva a povin-

nosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, a řeší 

soustavu orgánů veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc.[5] 
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli. Tyto vztahy jsou vztahy tzv. pracovněprávními. 

Stejně tak upravuje právní vztahy kolektivní povahy. Tyto vztahy, které stejnou měrou 

souvisejí s výkonem závislé práce, jsou rovněž vztahy pracovněprávními. 

Dále zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje též některé práv-

ní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů.[5]  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se zajišťují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při     

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. 

Řeší požadavky na pracoviště, pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zaříze-

ní, organizaci práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky. Rovněž je zde řešena odbor-

ná způsobilost v oblasti prevence rizik.[5] 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů. 

V tomto zákoně jsou upravena práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických 

osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývo-

zu a dovozu chemických látek a směsí.[5] 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.  

Předmětem jeho úpravy jsou práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komuni-

kacích. Rovněž upravuje pravidla, úpravy, řízení provozu na pozemních komunikacích, 

řidičská oprávnění a řidičské průkazy.[5] 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.  

V tomto zákonu jsou upraveny zdravotní služby a podmínky jejich poskytování, druhy a 

formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb 

apod.[5] 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.  

V zákonu o specifických zdravotních službách jsou zapracovány mimo jiné podmínky  

odběrů vzorků lidské krve, posudková péče a lékařské posudky, pracovně lékařské služby, 
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posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání a posuzování nemocí  

z povolání.[6] 

Nařízení vlády 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů 

Nařízení vlády č., 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky. 

Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  

prostředí. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními    

prostředky. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání   

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá zá-

znam o úrazu 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz    

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti.[5] 
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Vyhlášky 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti. 

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové 

péče. 

Vyhláška č. 104/2012 Sb., posuzování a uznávání nemocí z povolání. 

Vyhláška č. 125/1993 Sb., o odpovědnosti za škodu při vzniku pracovních úrazů a nemocí 

z povolání. 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do katego-

rií.[5] 

Základní normy a směrnice 

ČSN 33 1500 – elektrotechnické předpisy, revize elektrických zařízení, elektrotechnická 

zařízení, zacházení s tímto zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace. 

ČSN 33 1310 ed. 2 – elektrotechnické předpisy, bezpečnostní předpisy pro elektrická    

zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace. 

ČSN 33 1600 ed. 2 – elektrotechnické předpisy, revize a kontroly elektrických spotřebičů 

během používání. 

ČSN 07 8304 – tlakové nádoby na plyny. 

ČSN 269030 – manipulační jednotky – zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a sklado-

vání. 

ČSN EN 50110-1  ed. 3 (343100) obsluha a práce na elektrických zařízeních. 

ČSN EN ISO 12100-1 – bezpečnost strojních zařízení - základní pojmy, všeobecné zásady 

pro konstrukci atd. 

ČSN EN ISO 7010 – grafické značky- bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

Směrnice EU 89/654/EHS –  BOZP na pracovišti. 
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Směrnice EU 89/656/EHS – používání OOPP při práci. 

Směrnice EU 90/269/EHS – ruční manipulace s břemeny – poškození páteře. 

Směrnice EU 90/270/EHS – práce se zobrazovacími jednotkami. 

Směrnice EU 92/58/EHS – bezpečnostní – zdravotní značky na pracovišti. 

Směrnice EU 2002/44/ES – vibrace. 

Směrnice EU 2003/10/ES – hluk.[5] 

Tab. 1 Vztah vybraných norem k zákonům a nařízením vlády[5, úprava vlastní] 
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89/654/EHS  X X X        

2009/104/ES  X   X    X   

89/656/EHS X     X      

90/269/EHS  X     X     

90/270/EHS  X X         

92/58/EHS  X      X    

2002/44/ES          X X 

2003/10/ES          X X 
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2 OBECNÉ PŘÍSTUPY K BOZP 

2.1 Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Pod pojmem bezpečnostní politika nebo, chceme-li politika bezpečnosti, se označuje    

celkový konkrétní procesní rámec zajišťování bezpečnosti v nějakém konkrétně vymeze-

ném bezpečnostním prostředí. V rámci bezpečnostní politiky je nutno vždy konkrétně   

vymezit: 

 cíl nebo cíle bezpečnostní politiky, 

 procesy a nástroje uplatněné k realizaci bezpečnostní politiky. 

Bezpečnostní politika BOZP je v reálu uskutečňována prostřednictvím soustavy bezpeč-

nostních dokumentů a pravidel. Tyto můžou mít různý charakter, přizpůsobený danému 

bezpečnostnímu prostředí, v jehož rámci je bezpečnostní politika implementována. [3]  

Vrcholový management stanovuje a schvaluje politiku BOZP dané organizace a zajišťuje, 

aby v rámci stanoveného rozsahu svého systému managementu BOZP: 

 odpovídala povaze a rozsahu rizik organizace v oblasti BOZP, 

 obsahovala závazek k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k neustálému 

zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP, 

 byl obsažen závazek alespoň k plnění aplikovatelných požadavků právních předpi-

sů a dalších požadavků, k nimž se organizace zavázala a které se vztahují k nebez-

pečím v oblasti BOZP, 

 poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů BOZP, 

 byla dokumentována, implementována a udržována, 

 bylo o ní komunikováno se všemi osobami řízenými organizací se záměrem vytvo-

řit povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti BOZP, 

 byla dostupná zainteresovaným stranám,  

 byla pravidelně přezkoumávána k zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti        

ve vztahu k organizaci. [2]  

Důležitou součástí je její zpřístupnění všem zainteresovaným stranám, kterých se týká. 
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Při zpracování politiky BOZP vychází management organizace z výsledků úvodního    

posouzení nebo přezkoumání současného stavu na úseku BOZP a vezme do úvahy zejmé-

na: 

 politiku a cíle významné pro podnikání organizace jako celku, 

 identifikovaná nebezpečí poškození zdraví spojená s činnostmi prováděnými          

v organizaci a požadavky předpisů vztahujících se na činnosti prováděné organiza-

cí, 

 účinnost a efektivnost stávajících zdrojů určených pro řízení BOZP,  

 příčiny mimořádných událostí, ke kterým v organizaci došlo, 

 stávající úroveň péče o BOZP v organizaci, 

 potřebu vytvořit podmínky pro spoluúčast zaměstnanců a ostatních zainteresova-

ných stran na plnění bezpečnostní politiky organizace, 

 potřebu zajistit odpovídající zdroje (materiální, finanční i lidské) k realizaci      

bezpečnostní politiky a k zavedení, udržování a neustálému zlepšování systému   

řízení BOZP.[7] 

Tímto přístupem ke zpracování politiky BOZP jsou vytvořeny předpoklady i pro její     

soulad s celkovou strategií organizace. 

Zvýšení prosperity organizace je možno uskutečnit následným doplněním a přizpůsobením 

jejím aktuálním potřebám, a tím případnému omezení vzniku nebo snížení počtu mimořád-

ných událostí.  

Management organizace v rámci realizace bezpečnostní politiky následně provádí v pravi-

delných intervalech přezkoumání její vhodnosti a přiměřenosti společně s dalšími prvky 

systému řízení BOZP, stanoví potřebná opatření, provádí změny a v případě potřeby ji  

aktualizuje.[7]  

2.2 Současné pojetí BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je oblast širokého mezivědního oboru. Jeho primár-

ním cílem je vytvoření systému pravidel, které ochraňují nejen zaměstnance, ale i žáky 

nebo studenty na odborné praxi, osoby samostatně výdělečně činné pracující na živnosten-

ský list. Totéž platí i pro zaměstnavatele, kteří jsou samostatnými fyzickými osobami         
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a sami rovněž pracují (praktičtí lékaři, notáři), před negativními důsledky života v pracov-

ním procesu.[8] 

Budeme-li hovořit o současném pojetí BOZP, budeme mít na mysli usilování o omezení 

negativních vlivů souvisejících s prací. Do této kategorie zahrnujeme i šikanu, obtěžování, 

stres, nerovné zacházení na pracovišti a další vlivy. To vše je zahrnuto pod pojmem ochra-

na práce. Nejde jen o pravidla pro ochranu před vznikem pracovního úrazu, ale i před dal-

šími poškozeními, která nejsou ihned zjevná a mohou se projevit až s odstupem několika 

let.[8] 

Tady už nehovoříme jen o ochraně před vznikem nežádoucí události, tedy jen o preventiv-

ním charakteru, ale i o stejně důležité její součásti, kterou je zajištění bezpečného a násled-

ky minimalizujícího postupu při vzniklých nežádoucích událostech, jejichž vznik nelze 

nikdy zcela vyloučit. Tady je už BOZP velmi úzce propojeno s havarijním plánováním, 

respektive s jeho krizovým managementem.[8] 

Podle nového pojetí BOZP by v širších souvislostech nemělo sloužit jen k ochraně zdraví 

zaměstnance, například před vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, ale     

především k ochraně zaměstnavatele, zejména před ekonomickými následky vyplývajícími 

ze snížení zdraví zaměstnanců. Tím je myšleno i snížení jejich pracovní pohody, snížení 

produktivity práce, náhrady mzdy v době nemoci, snížení konkurenceschopnosti a spousty 

dalších.[8]   

V následující tabulce jsou uvedeny všeobecné zájmy zúčastněných stran na nutnosti 

BOZP. 

Tab. 2 Zájem na zajištění BOZP[8]    

Zaměstnavatel (odborně způsobilá osoba v 

prevenci rizik, poskytovatel pracovně lékař-

ských služeb) 

Ochrana před snížením produktivity práce, 

hrazením náhrad mzdy, snížením konku-

renceschopnosti, zvyšování nákladů, soud-

ního vyrovnání atd. 

Zaměstnanec (odborová organizace, zá-

stupce pro BOZP) 

Ochrana zdraví, jako součást svého poten-

ciálu uplatnění se na trhu práce 

Stát (kontrolní orgány, legislativa) Ochrana před zvýšením sociálních výdajů, 

ochrana svých výdajů do občanů 
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2.3 Systémový přístup  

Má-li mít zajištění BOZP ve firmě smysl, musí být nedílnou součástí jejího řízení. K zajiš-

tění BOZP musí být tedy přistupováno systémově. V praxi to znamená, že musí být vytvo-

řen, implementován a udržován funkční mechanismus, který pomáhá efektivně zajišťovat 

BOZP.  

Tento systém řízení BOZP musí vždy naplňovat tři základní zásady: 

 BOZP začíná nahoře, 

 vztahy vedení firmy k BOZP jsou považovány za zcela rovnocenné snahám o zvý-

šení produktivity práce, 

 bezpečnost práce se vyplácí.[8] 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud není naplnění požadavků BOZP běžnou součástí  

práce vedení firmy, je plnění úkolů v této oblasti pouze formální záležitostí. To má za   

důsledek velmi nízkou úroveň BOZP a z hlediska systémového přístupu lze říci, že není 

vůbec tato oblast zajištěna dostatečným způsobem. Obecně platí, že osoba odborně způso-

bilá může odvádět maximálně tak kvalitní práci, jakou ji umožní angažovaný přístup top 

managementu v zajištění BOZP ve firmě.[8] 

K zavedení systému je potřeba mít zpracovaný záměr, strategii. Standardizované systémy 

jej požadují pod označením politika BOZP nebo jen slovem politika. Tyto záměry se   

zpracovávají na jeden až maximálně tři roky.[8] 

Musíme mít na zřeteli velké rozdíly mezi zajištěním BOZP v malé a střední firmě dodava-

telským způsobem a mezi zajišťováním ve velké firmě pomocí vlastního zaměstnance, 

který zajišťuje tuto problematiku, jakož i mezi zajišťováním systému řízení BOZP v rámci 

celého resortu, případně tomu na stejné úrovni postavené firmě (cca nad 10 000 zaměst-

nanců). Každý z výše uvedených případů má jiné požadavky na systém a rovněž poskytuje 

jiné možnosti k jejich naplnění. Při tvorbě systému je třeba brát v úvahu to, že cílem nemá 

být dosažení nejvyšší úrovně zajištění BOZP v obecné rovině, ale dosažení stejné úrovně 

řízení BOZP, jako úroveň řízení firmy s maximálním možným využitím potenciálu firmy 

pro toto zajištění. Snaha o dosažení co nejvyšší úrovně zajištění BOZP v obecném pojetí 

by byla nereálná a tedy systémovou chybou. Byla by zároveň plýtváním energie a pro-

středků a proto jakákoliv zásadnější odchylka od její úrovně, včetně té kladným směrem, je 

negativní a ve svém důsledku přináší firmě převážně problémy.[8] 
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V novém, systémovém přístupu k BOZP již nejsou řešeny pouze negativní aspekty výrob-

ních procesů, ale i jejím předcházení, tedy prevenci. Jejím úkolem je udělat vše pro to, aby 

nedošlo k případné nežádoucí události, a připravit se na to, co udělat v případě, že k ní  

dojde.[8] 

Systémový přístup není zaměřen pouze na stroje, zařízení a pracovní prostředí, ale i na 

lidský faktor a v neposlední řadě na kvalitní kulturu práce. To je důvod proč BOZP dnes 

zahrnuje nejen ochranu zdraví před nebezpečnými faktory, ale i bezpečnost, pohodu, soci-

ální ochranu. BOZP již není a nemůže být pouze záležitostí bývalého bezpečnostního tech-

nika, resp. odborně způsobilé osoby k prevenci rizik, jak tomu bylo v době starého tech-

nického přístupu, ale vedení firmy, tedy vrcholového managementu a všech ostatních   

vedoucích zaměstnanců. Nesmíme rovněž zapomenout na významnou roli všech ve firmě 

pracujících zaměstnanců.[8]  

2.4 BOZP v malém podniku 

V současném ekonomickém prostředí jsou malé a střední podniky považovány za klíčový 

motor hospodářského růstu, tvorby inovací, zaměstnanosti, sociální integrace a představují 

tak páteř hospodářství a to nejen v rámci České republiky ale celé Evropské unie. 

Dle statistických údajů představovali v nedávných letech malé a střední podniky 99,8% 

všech nefinančních podniků v EU. V konečném součtu to odpovídá 21,6 milionům podni-

ků v zemích tohoto společenství. 

V doporučení Komise č. 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 jsou malé a střední podniky 

definovány takto: 

 mikropodniky – mají méně než 10 zaměstnanců a jejich roční obrat nebo bilanční 

suma nepřesahuje 2 miliony EUR, 

 malé podniky – mají méně než 50 zaměstnanců a jeho roční obrat nebo bilanční 

suma nepřesahují 10 milionů EUR, 

 střední podniky – má méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 

milionů EUR, anebo jeho bilanční suma nepřesahuje 43 milionů EUR.[9] 

Malé a střední podniky zaměstnávají v průměru 4,22 milionu osob. Naprostá většina          

z těchto podniků v EU je klasifikována jako mikropodnik. Tyto nejmenší formy podniku 
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představují 67,4 % všech pracovních míst v Evropě, a tudíž jejich význam pro evropské 

hospodářství je velmi významný.[9] 

Z toho vyplývá, že právě zaměstnanci těchto malých podniků jsou vystaveni větším rizi-

kům než zaměstnanci podniků s větším počtem zaměstnanců. Rovněž z toho plyne, že 

menší podniky mají více potíží s řízením rizik.[9] 

Z vydaných statistik vyplývá, že zaměstnanci menších a středních podniků jsou vystaveni 

větším rizikům než zaměstnanci větších podniků a že menší podniky mají více problémů   

s řízením rizik. Několik studií, a to včetně studie, kterou si nechala vypracovat agentura 

EU – OSHA, která je známá pod názvem Evropský průzkum podniků a věnuje se tématu 

nových a vznikajících rizik, ukazují na to, že výzvy při zvládání BOZP jsou tím význam-

nější, čím je podnik menší.[9]  

Relativně slabé řízení BOZP můžeme přiřknout specifikům malých podniků, jako je napří-

klad: 

 struktura a organizace práce a zaměstnání,  

 ekonomické postavení a obchodní vztahy,  

 provozní rozmanitost a flexibilita,  

 vzdálenost od dosahu regulačních orgánů,   

 přístup a kompetence vlastníků a pracovníků v těchto malých podnicích nebo     

během jejich krátkého životního cyklu.[9] 

Kvůli těmto specifickým vlastnostem je pro mikropodniky a malé podniky těžší vytvořit    

a udržet zdravé a bezpečné pracovní prostředí.  

Dalšími faktory, které mají nebo mohou mít dopad na řízení BOZP v těchto podnicích       

v porovnání s velkými podniky, patří: 

 potíže s regulací – jsou obvykle heterogenní, geograficky rozptýlené a chybí jim 

soudržné zastoupení, 

 rozpočtová omezení – chybí zdroje k zavedení iniciativ v oblasti BOZP při práci    

a intervencí, 

 méně zdrojů brání provádění preventivních činností, 

 není dostatečný časový prostor a energie na úkoly, které nejsou klíčové,  
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 BOZP není prioritou, 

 hodnocení rizik může být nákladné a jejich provedení matoucí, zvlášť pokud chybí 

podniku prostředky nebo know-how v oblasti BOZP, aby tak učinili efektivně, 

 pro organizace podporující nebo vymáhající řádnou bezpečnost a ochranu zdraví na 

pracovišti může být obtížné mikropodniky a malé podniky přímo oslovit.[9] 

2.5 Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik 

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO), je převážně poradním, metodickým        

a kontrolním orgánem zaměstnavatele. Mezi jeho povinnosti ve firmě patří vytvářet      

zaměstnavateli ideální úroveň zabezpečení v oblasti BOZP a v součinnosti s vedoucími 

pracovníky firmy a zaměstnavatelem vypracovávat nejen dokumentaci BOZP ale i další 

náležitosti, které udávají právní normy.[2] 

Dokumentace vypracovávaná OZO by neměla být jen všeobecným opisem legislativních 

požadavků, ale měla by být tzv. ušita na míru jednotlivé firmě, nebo konkrétnímu provozu. 

Osoba odborně způsobilá musí splňovat kvalifikační požadavky dle příslušného zákona.[2]  

Dle § 10 zákona č 309/2006 Sb. je odborně způsobila osoba v prevenci rizik taková, která 

splňuje následující podmínky: 

 alespoň středoškolské vzděláni s maturitou, 

 odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené 

v první odrážce, nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysoko-

školské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro tyto účely se 

za odbornou praxi považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická 

osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, 

 získala osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo perio-

dické zkoušce z odborné způsobilosti.[10] 

Odbornou způsobilost je možno získat v základním kurzu pro osoby odborně způsobilé     

v prevenci rizik. Tato způsobilost platí po dobu 5 let, a musí být vykonána u akreditované 

společnosti. V dalším kroku musí osoba odborně způsobilá prokázat znalosti a praktické 

dovednosti periodickou zkouškou, opět u akreditované společnosti a před ustanovenou 

komisí.[10]  
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Po absolvování kurzu může osoba odborně způsobilá pracovat nejen jako zaměstnanec, ale 

i na živnostenský list v poradenské činnosti oblasti BOZP. 

2.5.1 Povinnosti osoby odborně způsobilé k prevenci rizik 

Platí, že osoba odborně způsobilá v prevenci rizik radí a pomáhá managementu vytvořit 

systém řízení BOZP ve firmě včetně zpracování příslušné řídící dokumentace, poskytování 

poradenské činnosti nejen zaměstnavateli, ale i vedoucím zaměstnancům při zajišťování 

úkolů BOZP, které metodicky řídí, a rovněž řadovým zaměstnancům firmy. Metodicky 

připravuje a převážně i řídí školení zaměstnanců na všech úrovních firmy, provádí kontrol-

ní činnost především vedoucích zaměstnanců, zda jsou naplňovány požadavky BOZP.[12] 

Další náplní práce je tvorba optimální úrovně zajištění BOZP pro zaměstnavatele tak, aby 

se zaměstnavateli zajištění této problematiky vyplatilo. To mimo jiné znamená, že zaměst-

navateli nevznikají zbytečné náklady z důvodu zajišťování BOZP v poměru k úrovni řízení 

jeho firmy (nikoliv v poměru k optimálnímu stavu zajištění BOZP). K tomu mu především 

slouží zpracování návrhů řídící dokumentace BOZP.[12] 

Nemělo by všeobecně platit, že příslušnou dokumentaci vytváří osoba odborně způsobilá 

sama, jak bývá v některých firmách zvykem. Na jejich tvorbě by se měly podílet všechny 

zainteresované strany, tedy vedoucí zaměstnanci, řadoví zaměstnanci a odbory, pokud jsou 

v dané firmě zřízeny.[12]  

Dokumentace by ještě před jejím schválením, měla projít připomínkovým řízením. Neplatí 

všeobecné povědomí, že za obsah dokumentace BOZP je odpovědná jen osoba odborně 

způsobilá. Má-li být dokumentace kvalitní a sloužit účelu řízení BOZP, musí být výsled-

kem týmové práce a odpovědnost za ni je na jejím schvalovateli, což je ve většině případů 

majitel firmy.[12] 

Osoba odborně způsobilá je tedy pouze odpovědna zadavateli (převážně majiteli firmy) za 

obsah návrhu, který zpracovala, ne však za obsah schváleného dokumentu, který doznal 

změn, jež vyplynuly z připomínkového řízení. Je však odpovědna za odborné vyjádření se 

ke změnám, jež vyplynuly z připomínkového řízení.[12] 

Zjistí-li odborně způsobilá osoba v rámci své povinnosti při kontrolní činnosti nějaké    

nedostatky nebo závady, potřebná opatření k jejich odstranění může pouze navrhovat, a to 

bez ohledu na to, zda je zaměstnancem firmy, či je vůči ní v obchodním vztahu. Opatření 

se stávají závaznými až po schválení majitelem firmy, statutárním orgánem nebo jiným     
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k tomu pověřeným příslušným vedoucím zaměstnancem. Tato osoba nemá právo, pokud ji 

jim nevybavil sám zaměstnavatel v písemném pověření, komukoliv cokoli ve firmě či   

společnosti nařizovat nebo zakazovat. To může pouze vedoucí zaměstnanec.[12] 

Odborně způsobilá osoba má povinnost upozornit vedoucího zaměstnance na zjištěné   

nedostatky nebo závady. Zároveň může navrhnout vhodná opatření k jejich odstranění. 

Je na zaměstnavateli, zda dá na doporučení osoby odborně způsobilé nebo se rozhodne 

nerealizovat opatření žádná, např. z toho důvodu, že existující riziko je pro něj přijatelné. 

Výjimku tvoří opatření vyplývající z legislativy. [12] 

2.5.2 Zástupce pro oblast BOZP 

Ze zákoníku práce vyplývá právo zaměstnanců účastnit se otázek, které mají souvislost       

s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jeden ze způsobů řešení je volba 

zástupce pro oblast BOZP. 

Mezi jeho základní úkoly mimo jiné patří: 

 shromažďování připomínek od zaměstnanců k otázkám BOZP. Ty následně prezen-

tuje zaměstnavateli, 

 kontrolování, zda vedoucí zaměstnanci vytvářejí na pracovišti příznivé pracovní 

podmínky a zajišťují bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci, 

 kontrolují dodržování právních předpisů týkajících se poskytování OOPP, mycích, 

čistících a desinfekčních prostředků, 

 účastnit se vyšetřování příčin a okolností pracovních úrazů, havárií a poruch tech-

nických zařízení, 

 požadovat od vedoucích zaměstnanců informace o rizicích a způsobech ochrany 

před riziky, 

 po dohodě se zaměstnavatelem se účastnit a podílet na organizování prověrky 

BOZP a být nápomocen při odstraňování zjištěných nedostatků, 

 upozorňovat na nedostatky přímého nadřízeného a požadovat jejich odstranění, 

 účastnit se v součinnosti se zaměstnavatelem a osobou odborně způsobilou zajišťo-

vání úkolů v prevenci rizik atd.[2] 
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Pro řádný výkon své funkce je tomuto zástupci poskytnuta dokumentace týkající se vyhle-

dávání a vyhodnocení rizik, opatření k odstranění rizik a omezení jejich působení na     

zaměstnance, evidence hlášení pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání, doklady      

o výkonu kontroly a opatření kontrolních orgánů a další případné dokumenty týkající se 

BOZP.[2] 

Z následující tabulky č. 3 je zřejmé, kdo může a kdo ne zajišťovat úkoly spojené s prevencí 

rizik ve firmách a společnostech. Zákon 309/2006 Sb., umožňuje provádění těchto úkolů   

u malých firem do 25 zaměstnanců i osobám, které nemají potřebnou odbornou způsobi-

lost, ale mají potřebné znalosti, což většina vedoucích pracovníků v tomto typu firem   

splňuje. Na druhou stranu náplní těchto pracovníků většinou primárně nebývá problemati-

ka BOZP, což se může negativně projevit. 

Tab. 3 Zajištění úkolů v prevenci rizik[2] 

Zákon 

309/2006 Sb. 

Přehled osob, které mohou zajišťovat úkoly v prevenci rizik 

Počet         

zaměstnanců 

Zaměstnavatel 

sám (potřebné 

znalosti) 

Zaměstnavatel 

sám (odborná 

způsobilost) 

OZO BOZP 

(externista) 

OZO BOZP  

(zaměstnanec) 

Nejvýše pro 

25 zaměstnan-

ců 

Může, má-li 

potřebné zna-

losti 

   

Pro 26-500 

zaměstnanců 

 Varianta č. 1 

Může, je-li k 

tomu odborně 

způsobilý 

Nebo varianta 

č. 2 

Jednou nebo 

více OZO 

 

Více než 500 

zaměstnanců 

  Nebo varianta 

č. 2 nemá-li 

takového za-

městnance, je 

povinen zajistit 

úkoly v pre-

venci rizik 

jinou OZO 

Varianta č. 1 

VŽDY jednou 

nebo více OZO 

zaměstnané v pra-

covněprávním 

vztahu 
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3 BEZPEČNOSTNÍ AUDIT BOZP 

Bezpečnostní audit je jeden z nejúčinnějších způsobů ověřování bezpečnostního systému.  

Ve své podstatě bezpečnostní audit ověřuje: 

 funkčnost systému, 

 správnost jeho nastavení v organizaci (soulad s obecně závaznými předpisy), 

 dosažení optimalizace rizik. 

Cílem auditu je zhodnocení současného stavu ve vztahu k budoucí perspektivě subjektu. 

Primárním účelem je předcházení chybám. Teprve až druhým účelem je napravovat chyby, 

které už nastaly. Je tedy zaměřen spíše na prevenci systémových nedostatků a na jejich 

vyhledávání ve stávajícím systému bezpečnosti podniku.[11] 

Audit by neměl být brán jako kontrola. Pověřený auditor se neptá na jednotlivá plnění, ale 

zkouší funkčnost systému. V praxi to znamená, že nahodí problém a čeká, jak na něj     

zaměstnanci auditované firmy zareagují. Tuto reakci následně vyhodnotí a z ní usoudí 

funkčnost jednotlivých prvků systému. To je důvod, proč se v průběhu auditu má odpoví-

dat pouze na konkrétní kladený dotaz, bez tvoření vlastní iniciativy.[12]  

Samotný auditor nemusí být odborníkem na problematiku BOZP. Měl by však být        

obeznámen se základními legislativními požadavky v dané oblasti, protože hodnotí uplat-

nění tohoto systému v praxi.[12]  

Audit nám tedy stanoví zjištění rozdílu mezi skutečným stavem a stavem, který požaduje-

me ve firemní bezpečnostní politice. Pokud se bezpečnostní audit odchyluje od bezpeč-

nostní politiky, musíme navrhnout jiný model, a to takový, který bude plně akceptovat její 

ochranu, nejen v oblasti BOZP, ale ve všech oblastech. 

3.1 Základní druhy bezpečnostního auditu  

3.1.1 Interní audit  

Interní audit je záležitostí firmy. Provádí jej bezpečnostní manažer firmy na základě     

podkladů poslední prověrky určité části podniku. Bezpečnostní audit nemůže vykonávat    

bezpečnostní manažer na úseku, který je bezprostředně pod jeho dohledem, nebo má něja-

ký vliv na jeho vedení. Pokud jde o jednodušší variantu auditu, je možné, že bezpečnostní 
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manažer jmenuje jiného zaměstnance, který není spjat s konkrétním úsekem, a má dosta-

tečné zkušenosti v oblasti bezpečnostních auditů, včetně návrhu konkrétních řešení.[11]  

3.1.2 Externí audit 

Tento typ auditu je vykonáván na základě požadavku managementu firmy. Vedení firmy je 

podáván ze strany technika BOZP, preventisty požární ochrany, zástupce zaměstnanců pro 

bezpečnost anebo samotným vedením společnosti. Pro tyto účely je vybrána nestranná  

specializovaná firma, která se touto činností zabývá. 

Předmětem auditu jak interního, tak externího spojeného s BOZP je:  

 bezpečnost a hygiena práce, 

 péče o technická zařízení a VTZ vyhrazená technická vyhledávání a odstraňování 

zařízení (jsou-li v daném prostředí), 

 fyzická kontrola všech pracovišť,  

 kontrola a ověření správnosti dokumentů,  

 roční prověrka BOZP,  

 pracovně lékařská péče, 

 prevence rizik,  

 osobní ochranné pracovní pomůcky,  

 nebezpečné látky nacházející se na pracovišti, 

 školení zaměstnanců na všech stupních pracovní činnosti.[11]  

Dalším způsobem rozdělení bezpečnostních auditů může být časové hledisko. V tomto 

případě může jít o audit: 

 plánovaný – ověřování stavu ochrany by mělo probíhat v předem nastavených    

intervalech, 

 mimořádný – probíhá v případě významných změn v dané organizaci anebo v pří-

padě vzniku mimořádné události, 

 následný – provádí se na doporučení auditora, pokud mimořádný nebo plánovaný 

audit inicializoval zásadní změny bezpečnostního systému organizace.[11]  
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3.2 Prověrka zajištění BOZP 

Na rozdíl od bezpečnostního auditu je povinnost bezpečnostní prověrky systému BOZP 

dána Zákoníkem práce a to jednou ročně. Měla by být zaměřena na kontrolu systému 

BOZP včetně kontroly dodržování všech povinností a požadavků, která vyplývají z práv-

ních předpisů vztahujících se k dané problematice.[13]  

To tedy znamená, že prověrka bezpečnosti je vyšší úroveň kontroly, je komplexnější a po-

užívá se při ní náročnějších metod zjišťování. Jde v ní o srovnání skutečných podmínek     

s požadavky legislativy a požadavky zaměstnavatele.[12]  

Roční bezpečnostní prověrka by měla obsahovat převážně kontrolu: 

 dokumentace BOZP a PO, včetně vyhledání a vyhodnocení rizik, 

 dokumentace o zákonných školeních, 

 dokumentace kategorizace prací, 

 dokumentace k pracovně lékařským službám (PLS), 

 dokumentace zdravotní způsobilosti zaměstnanců 

 dokumentace o školeních BOZP včetně ověření znalostí, 

 dokumentace o odborné způsobilosti zaměstnanců, 

 vedení knihy úrazů, 

 vedení požární knihy, 

 dokumentace zařazení do kategorie požárního nebezpečí, 

 požárního řádu, havarijního plánu, evakuačního plánu, traumatologického plánu, 

 poskytování OOPP, 

 provozní dokumentace strojů (dokladů o revizích strojů, přístrojů a zařízení), 

 evidence a dodržování pracovní doby, 

 technologických postupů, 

 místních bezpečnostních předpisů atd.[13] 

Výstupem prověrky BOZP by měla být zpráva nebo protokol, který musí obsahovat zjiště-

né nedostatky včetně konkrétních návrhů na jejich odstranění. 
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4 ŘÍZENÍ RIZIK 

Řízení rizik, nebo taky risk management je oblast řízení, která se primárně zaměřuje na 

analýzu a možnosti snížení rizika. K tomuto účelu používá různých metod a technik      

prevence rizik. Tyto techniky mají eliminovat již existující rizika a zároveň mají odhalovat 

budoucí faktory, které můžou riziko zvýšit.[14] 

V procesu řízení rizik jde o soustavnou, opakující se sadu navzájem provázaných činností, 

které si dávají za cíl řídit potenciální rizika v kontextu omezení pravděpodobnosti jejich 

výskytu nebo snížení nežádoucího dopadu. 

Účelem řízení rizik je předejít problémům nebo negativním jevům a vyhnout se samotné-

mu krizovému řízení. 

Nejvyšší míru odpovědnosti za řízení rizik v organizaci či firmě má její vlastník, statutární 

orgán a top management. Je tedy rozložena v rámci celého managementu.  

Trochu jiné je to u malé organizace, kde zaměstnávat specializovaného manažera na plný 

úvazek by bylo ekonomicky nevýhodné. Tady leží odpovědnost jen na statutárním orgá-

nu.[14]  

Základní princip řízení rizik můžeme shrnout do tvrzení, že každá lidská činnost přináší 

jistá rizika. 

 

 

                                   Obr. 1 Řízení rizik v praxi[16] 
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Základními prvky procesu řízení rizik jsou: 

Stanovení rámce, kontextu 

Jde o výběr posuzovaného systému nebo objektu a stanovení rozsahu, u kterého se budou 

rizika posuzovat (stroj, zařízení, činnost, pracoviště atd.). Zároveň se formulují kritéria,   

ke kterým budeme riziko vztahovat (selhání, nehoda, úraz atd.). Je zde uvažován nejen 

běžný pracovní proces, ale i činnosti typu mimořádných událostí.[15] 

Identifikace zdrojů nebezpečí 

Jde o identifikaci zdrojů možného ohrožení zdraví, majetku nebo životního prostředí.   

Primárním zdrojem informací je evidence událostí, které v minulosti již nastaly. U nich by 

měly být uvedeny i zdroje, které se na vzniku události a následcích podílely. Pokud tyto 

informace nemáme nebo nejsou dostatečné, je třeba použít některou z metod umožňujících 

zdroje nebezpečí identifikovat.[15]  

Analýza rizik  

Pro řízení rizik je primární jejich analýza. Pomocí ní zjišťujeme míru nebezpečí, kterému 

je firma vystavena, jak vysoká je pravděpodobnost že daná hrozba nebo realizace nebezpe-

čí nastane a jaký to může mít dopad pro danou organizaci.[16]  

Analýza by měla navrhovat celý rozsah potenciálních následků a pravděpodobností, s ja-

kými tyto následky mohou nastat.[15]  

Analýza rizik je prvním etapou procesu snižování rizik. Je chápána jako proces definování 

hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva. Tímto tedy stanovíme 

riziko a jeho závažnost.[17]  

Cílem analýzy rizik je dát: 

 manažerovi rizika podklady pro rozhodování, 

 rozhodovateli podklady pro rozhodování o riziku.[1] 

Vyhodnocení rizik  

Vlastní hodnocení rizik spočívá v posouzení respektive porovnání námi vyjádřené (vypoč-

tené) hodnoty rizika se stanovenými kritérii. Jestliže je výsledné riziko menší než stanove-

ná hodnota přijatelného rizika, není obvykle třeba další snižování rizika, ale tato rizika dále 

sledujeme, aby zůstala pod hranicí přijatelnosti. V případě, že hodnota rizika je nad nebo 
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na hranici přijatelnosti, je nezbytné přijmout taková opatření, která by vedla ke snížení pod 

mez přijatelnosti.[15]  

Monitoring  

Jeho úkolem je dokumentovat: 

 způsob a četnost prováděného posuzování a hodnocení rizik, 

 výsledky auditů a ostatních nástrojů monitoringu, 

 přijatá opatření ke snížení rizik, způsob a výsledek jejich implementace.[15]  

Aby riziko mohlo být efektivně řízeno, musí být poznáno a analyzováno, přičemž je třeba 

brát ohled: 

 na identifikaci rizik a vhodných přístupů k jejich snížení, 

 na poskytnutí objektivních informací pro rozhodování, 

 na splnění regulačních požadavků. 

Výsledky analýzy jsou pak podkladem pro rozhodování, zda je riziko možno přijmout  

(tolerovat), nebo zda jej musíme snížit.[15]  

Konečným výsledkem každé etapy řízení rizika je rozhodnutí. Většinou by mělo být          

výstupem více variant řešení. Nepřijatelná úroveň míry rizika vyžaduje zastavení probíha-

jícího procesu a přijetí opatření na snížení rizika.[15] 

Pokud je riziko přijatelné a přitom nikoliv bezvýznamné a potenciál zisku je značný,    

následuje obvykle vypracování plánu preventivních opatření za účelem jeho redukce.  

Zbytková rizika, která se nedají implementací protiopatření snížit, jsou zpracovávány do 

krizových plánů. Zde je třeba brát do úvahy důraz na co největší využití fáze redukce rizika       

a eliminovat jej tak, aby byly scénáře a havarijní plány vypracovávány pouze pro zbylá 

rizika.[17] 

4.1 Základní způsoby řízení rizika 

V politice rizik by měla být vytvořena metodika, která bude vymezovat u konkrétní hranice 

četnosti a výše škody pro jednotlivé druhy rizik konkrétní způsoby řízení rizika. Pro tuto 

činnost je možno použít různé metody.  
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Nejběžnějšími metodami řízení rizika jsou: 

Prevence – tvorba technických a organizačních opatření, jejichž cílem je redukovat četnost 

výskytu rizika formou snížení hodnot rizikových faktorů, 

Ignorování rizika – tuto metodu použijeme výhradně u rizika s malou četností výskytu     

a minimální, pro nás zanedbatelnou škodou, 

Sledování rizika (monitoring) – jednotlivá předem stanovená opatření jsou aktivována 

jen v případě zvýšeného výskytu rizika, 

Pojištění (transfer rizika) – používáme u rizik s malou pravděpodobností. Riziko se sdílí 

ve větší skupině nebo jinou podobnou formou zajištění, 

Eliminace (redukce) – tuto formu aktivujeme u rizikových událostí s vysokou škodou      

a vysokou pravděpodobností výskytu. Riziko nebo rizika v tomto případě úplně vyčleníme 

nebo zrušíme činnost nebo jeho zdroj rizikových faktorů.[1] 

4.2 Základní metody pro stanovení rizik 

V obecném pojetí můžeme metody pro stanovení rizik klasifikovat do dvou skupin: 

 kvantitativní metody, 

 kvalitativní metody. 

Kvantitativní metody analýzy rizik jsou založeny na dvou základních krocích, kterými jsou 

pravděpodobnost výskytu jevu a pravděpodobnost ztráty hodnoty. 

Oproti tomu metoda kvalitativní, která je více využívána, je zaměřena ke stanovení priorit 

mezi riziky. Pracuje s daty o následcích a ztrátách užitné hodnoty. 

Každá z těchto metod pro stanovení rizik je generována pro určitý specifický problém.[1] 

V oblasti BOZP se nejvíce setkáváme s metodami, která budou v následující části více 

popsány. Podrobněji se budu věnovat metodě JBM, kterou použiji v praktické části této 

práce. 

4.2.1 Vybrané metody pro vyhledávání rizik 

4.2.1.1 Check list analysis (kontrolní seznam) 

Tato metoda kontrolního seznamu je založena na systematické kontrole plnění předem 

stanovených podmínek a opatření. Na základě seznamu charakteristik zkoumaného systé-
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mu jsou generovány seznamy kontrolních otázek. Jejich struktura se může měnit od jedno-

duchého seznamu až po složitý formulář.[1] 

Kontrolní seznam může být vytvořen nejen pro každý stroj, pracovní pozici, pracovní   

činnost, pracovní prostor, ale i pro celý podnik najednou. 

Metoda ověřuje stav systému a posuzuje shodu s požadavky norem. Zároveň ověřuje    

úplnost vedené dokumentace pro provoz a údržbu. Slouží k identifikaci různých druhů 

ohrožení, odchylek od návrhů a možných nehodových situací spojených s vybavením        

a řízením procesu. 

Tato metoda je „vstupní branou“ k dalšímu podrobnějšímu zkoumání a analyzování rizik. 

Pro uživatele je přívětivá, jednoduchá, a nenáročná na čas.  

4.2.1.2 Safety audit (bezpečnostní kontrola) 

Tato metoda je vlastně postup, který hledá rizikové situace a navržení opatření na zvýšení 

úrovně bezpečnosti. Hledá tedy potenciálně možnou nehodu nebo skupiny nehod, případně 

provozní problémy, které se mohou objevit v posuzovaném systému.[1] 

4.2.1.3 What – If Analysis 

Ve volném překladu jde o metodu analýzy toho, „co se stane když“. Principem je postup 

na hledání možných dopadů vybraných provozních situací. Je založená na brainstormingu, 

při kterém skupina dobře obeznámených posuzovatelů se zkoumaným procesem prověřuje 

formou dotazů a odpovědí neočekávané události, které se mohou vyskytnout. Tato metoda 

je relativně velmi rozšířenou nejen pro svoji velkou efektivnost a účelnost, ale i pro to, že 

neklade vysoké nároky na čas.[1] 

4.2.1.4 Hazard Operation Proces (HAZOP) 

Metoda je systematickou studií bezpečnosti a provozuschopnosti procesu. Jde o vnitřně 

strukturovanou metodu s cílem identifikovat nebezpečí a vyšetřit scénáře nebezpečí za 

postupů specifických pro jednotlivá odvětví. Tato metoda je vlastně postup, který je tvořen 

„na míru“ příslušnému podniku. Jde o soubory dotazníků, hodnotících tabulek a klasifi-

kačních pomůcek, které zajišťují, aby se v procesu na nic nezapomnělo, a minimalizují 

opomenutí, potlačení nebo nedostatečnost informace.[1] 
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4.2.2 Vybrané metody pro vyhodnocení rizik 

4.2.2.1 Metoda PNH 

Jde o jednoduchou bodovou polo-kvantitativní metodu, kterou vyhodnocujeme rizika ve 

třech složkách:  

 pravděpodobnost vzniku (P) – je zde na stupnici 1 – 5 zahrnuta míra, úroveň a kri-

téria jednotlivých nebezpečí a ohrožení, 

 pravděpodobnost následků (N) – stupnice 1 – 5 nám udává závažnost nebezpečí, 

 názor hodnotitelů (H) – v této části jsou zohledněny mimo jiné počty ohrožených 

osob, doba ohrožení, dynamika rizika, psychosociální rizikové faktory a další vlivy. 

Stejně jako v předchozích případech i zde je hodnocení na škále 1 – 5. 

Celkové hodnocení rizika získáme součinem, jehož výsledkem je ukazatel míry rizika (R). 

Na základě výsledku nám bodové rozpětí vyjádří naléhavost přijetí opatření ke snížení  

rizika.[1,15] 

4.2.2.2 Jednoduchá bodová metoda (JBM) 

Metoda byla vytvořena v roce 2000. Je velmi snadno aplikovatelnou metodou, která nevy-

žaduje zvláštní zpracování pro její aplikaci. Výstupy z této metody hodnocení rizik jsou 

dobře srovnatelné, mají dostatečnou vypovídací hodnotu o míře rizik a jsou srozumitelné   

i osobám, které nemají s touto metodou zkušenosti, tedy především vedoucím zaměstnan-

cům, kteří mají s jejími výsledky efektivně pracovat.[18] Metoda je určena pro širokou 

škálu pracovišť, a proto bude použita i praktické části této práce. 

Metoda vychází z kritérií, která jsou uvedena v následující tabulce č. 4. 

Tab. 4 Kritéria JBM[18] 

Pravděpodobnost      

nežádoucího následku 

Expozice rizika Ochranná 

reakce 

Následky rizika 

Častý výskyt…10 Stálé………. 10 Nemožná…1 Katastrofické (mnoho 

smrtelných úrazů nebo 

škoda nad 100 mil. 

Kč)…100 

Možný výskyt…6 Denně............ 6 Velmi obtíž-

né..         0,95 

Velmi závažné (něko-

lik smrtelných úrazů 

nebo škoda nad 10 mil. 

Kč)…40 
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Není běžný ale pravdě-

podobný………3 

Příležitostně…3 Obtížná…0,9 Závažné (jeden smrtel-

ný úraz nebo škoda nad        

1 mil. Kč)…15 

Někdy se vyskyt-

ne…………….. 1 

Měsíčně……. 2 Možná…0,85 Vážné (těžký úraz nebo 

škoda nad 10.000 

Kč)…3 

Nevyskytl se, možný 

je.................. .. 0,5 

Několikrát za rok. 1 Snadná…0,8 Zanedbatelné (drobné 

poranění nebo škoda, 

popř. snížení pracovní 

pohody)…1 

Prakticky nemožný.. 

……………… 0,2 

Ročně……… 0,5   

Vyloučený……0,1 Není expozice. 0   

 

Míru rizika, podle kterého určíme závažnost a následující nutnosti jejich řešení získáme 

součinem daných hodnot pro jednotlivá rizika. Z následující tabulky č. 5 zjistíme tedy míru 

závažnosti. 

Tab. 5 Míra závažnosti rizik[18] 

Míra rizika Závažnost rizika 

> 400 Velmi vysoké riziko, potřeba zastavit činnost 

200 – 400 Vysoké riziko, potřeba okamžitého řešení 

70 – 200 Značné riziko, potřeba řešení 

20 – 70 Riziko, potřeba zvýšené pozornosti 

< 20 Přijatelné riziko 

 

4.2.2.3 Metoda BOMECH 

Metoda BOMECH je jednou z několika druhů bodových metod. Prioritně byla vytvořena 

pro posouzení rizik strojů. Své uplatnění si ovšem našla i při posuzování zařízení a jednot-

livých pracovišť. 

Důležitým prvkem v jejím použití je týmové, nejlépe tříčlenné posuzování kvalifikovaný-

mi odborníky, kteří musí znát nejen princip této metody, ale i hodnocené pracoviště, stroj 

nebo jiný zkoumaný prvek.[12] 

Tým vedený vedoucím posuzovatelem se důkladně seznámí s pracovištěm, které je podro-

beno jejich prohlídce, kde jsou vyhledávána příslušná rizika. Ta jsou všemi zúčastněnými 
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zapisována do hodnotících tabulek, kde jsou uvedeny nebezpeční činitelé, zdroje rizik        

a jejich následky. Po skončení prohlídky dochází k sumarizaci výsledků, čímž se zaručí,  

že nedojde k opomenutí žádného rizika. Pro identifikaci nebezpečných činitelů slouží nejen 

praktické zkušenosti hodnotitelů, ale i návody k obsluze jednotlivých zařízení, příslušné 

normativní akty, případně jiné bezpečnostní předpisy.[12] 

Podstatou metody je definování kritérií, na kterých je závislý stupeň nebezpečnosti nebez-

pečného faktoru. Metoda vychází z funkce těchto kritérií:  

N (nebezpečnost) = f (funkce, závislost) (N, O, P, E, R, Z, K, I, D, V) kde: 

 N….. odhadovaný možný následek ohrožení,  

 O….. počet současně ohrožených osob, 

 P….. možnost existence nebezpečného místa,  

 E….. doba, po kterou je člověk v poli rizika za rok,  

 R….. možnost obranné reakce,  

 Z….. nároky na psychofyzické vlastnosti člověka v poli rizika,  

 K….. nároky na bezpečnostní kvalifikaci,  

 I…..  identifikovatelnost – poznatelnost rizikovosti nebezpečného faktoru,  

 D….. dynamičnost – změna stupně nebezpečnosti nebezpečného faktoru v čase,  

 V…. citlivost nebezpečnosti nebezpečného faktoru na vliv pracovního prostře-

dí.[18]  

Míru rizika nám udává součet jednotlivých kritérií. 
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5 CÍLE A METODY PRÁCE 

5.1 Definování cíle práce 

Cílem této diplomové práce je posoudit stávající, navrhnout a implementovat nový systém 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě zabývající se nápojovými a potravinovými 

automaty.  

Stejně tak si tato práce klade za cíl definovat a vyhodnotit nejzávažnější rizika bezpečnosti 

práce v této oblasti podnikání, tedy provozování a servisu nápojových a potravinových 

automatů.  

Tato práce se nezabývá problematikou vztahu právnické osoby nebo podnikající fyzické 

osoby k povinnostem uvedeným v zákonu 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění poz-

dějších předpisů. 

5.2 Metodika práce 

V teoretické části je použita metoda obsahové analýzy rešerší včetně jejich následné 

fragmentace nejen z publikací vztahujících se k danému tématu, ale též ze zdrojů, které 

jsou k dispozici na internetu, převážně jednotlivých institucí které se zaměřují výhradně na 

tuto problematiku.  

Formou syntézy jsou tato data spojena v jeden souvislý a logický celek. 

V praktické části budou provedeny tyto metody při analýze aktuálních dokumentů            

ve  vztahu k BOZP ve firmě.  

Check-list analysis – je použita v praktické části. Její význam spočívá v prvotní identifi-

kaci možných rizik a neshod v průběhu prověrky bezpečnosti v oblasti BOZP ve zkoumané 

firmě. 

JBM – tato metoda hodnocení rizik je použita v praktické části této práce a slouží ke kon-

krétnímu vyhodnocení rizik na jednotlivých pracovních pozicích ve sledované firmě. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 POPIS SUBJEKTU ANALÝZY 

Modelová společnost Nápoje s.r.o. která je předmětem této práce, byla založena v roce 

1992 fyzickou osobou podnikající v oblasti služeb v oboru gastrovending. 

V roce 2011 byla provedena právní úprava, která se týkala změny statutu společnosti na 

společnost s ručením omezeným (s. r. o.), tedy osobu právnickou. Jednalo se pouze            

o formální změnu, protože sídlo, provozovna, pracovní kolektiv, sortiment výrobků            

a nabídka služeb zůstaly nezměněny. 

Předmětem činnosti firmy je:  

 provozování nápojových, potravinových a cukrovinkových automatů ve Zlínském 

kraji, 

 prodej nových a repasovaných automatů, 

 záruční a pozáruční servis po celém území ČR, 

 prodej instantních směsí a kelímků, 

 prodej náhradních dílů, 

 poradenství a konzultace, 

 repase automatů. 

Vzhledem k navýšení počtu provozovaných automatů a zvýšení poptávky po servisní   

činnosti, vytváří společnost průběžně nejen nová pracovní místa, ale i nový koncept bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Společnost sídlí nedaleko centra Zlína a má v současné době 16 zaměstnanců v pracovně-

právním vztahu. V blízké budoucnosti se počítá s navýšením jejich počtu.  

Na obrázku 2 je příjezd k budově firmy. Z této fotografie je vidět místo pro nakládku         

a vykládku zboží od dodavatelů, které bude popisováno v další části. Zároveň část tohoto 

prostoru slouží jako parkoviště zákazníků a obchodních partnerů. 
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                   Obr. 2 Příjezd k prostoru firmy[úprava vlastní] 

6.1 Identifikace pracovních prostor firmy 

Společnost v současné době sídlí v prostoru sestávajícího z prostor přízemních, prvního 

patra a parkoviště. Vstup do budovy je přes hlavní vestibul firmy.  

 

 

      Obr. 3 Schéma přízemí budovy firmy[úprava vlastní] 
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V následující tabulce 6 je uvedena legenda k přízemním prostorám firmy, kde jsou umístě-

ny sklady, dílenské prostory a prostory parkoviště firemním vozidel. 

Tab. 6 Legenda k přízemí budovy firmy[úprava vlastní] 

Označení prostor Popis prostor Označení prostor Popis prostor 

A0 Vestibul  A8 WC muži 

A1 Příruční sklad surovin A9 WC ženy 

A2 Sklad odpadu  A10 Sklad surovin  

A3 Sklad náhradních dílů a 

nebezpečných látek 

A11 Sklad kelímků 

A4 Čistící místnost auto-

matů 

A12 Sklad automatů 

A5 Dílna  A13 Showroom  

A6 Příruční sklad surovin A14 Příruční sklad  

A7 Úklidová místnost A15 Chodba  

 

Ve vestibulu je kromě místa pro kancelářskou práci skladníka zároveň schodiště do první-

ho patra společnosti, která slouží jako pracoviště technickohospodářských pracovníků  

firmy a vedení společnosti. Následující schéma popisuje jednotlivé prostory prvního patra. 

 

  Obr. 4 Schéma prvního patra budovy firmy[úprava vlastní] 
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Popis jednotlivých místností je uveden v následující legendě v tabulce 7. 

Tab. 7 Legenda k prvnímu patru budovy firmy[úprava vlastní] 

Označení prostor Popis prostor Označení prostor Popis prostor 

B0 Schodiště  B8 WC – ženy  

B1 Kancelář marketingu B9 Umývárna – muži  

B2 Kancelář – účtárna  B10 Šatna – muži  

B3 Kancelář (neobsaze-

no) 

B11 Jídelna  

B4 Šatna – ženy B12 Kancelář  - ekonom 

B5 Umývárna – ženy B13 Kancelář – vedení společnosti 

B6 WC – muži  B14 Kancelář  - obchodní úsek 

B7 Úklidová místnost B15 Technická místnost  

  B16 Chodba  

 

Před budovou firmy je parkoviště pro nakládku a vykládku zboží a surovin. Tento prostor 

slouží zároveň pro parkování vozidel zákazníků a návštěv. (obr. 2). V uzavřeném prostoru 

areálu firmy je rovněž soukromé parkoviště pro parkování firemních vozidel. Firma aktu-

álně disponuje devíti osobními a třemi dodávkovými vozidly do 3,5 tun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 45 

 

6.2 Organizační struktura společnosti 

V následujícím schématu je uvedena organizační struktura společnosti. Společnost je říze-

na jedním ze dvou společníků a zároveň jednatelů. Druhý jednatel firmy je v pozici eko-

noma. 

 

 

 

Obr. 5 Organizační schéma firmy[úprava vlastní] 
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6.3 Systém řízení BOZP ve firmě 

6.3.1 Nastavení odpovědnosti a kontroly systému řízení BOZP 

V současné době je odpovědnost za řízení rizik v popisované firmě koncentrována na úro-

veň řídícího orgánu firmy, tedy majitelů a jejich spolupráce s externí firmou, která se    

zabývá BOZP a PO. Externí pracovník slouží v tomto případě jen jako poradní orgán 

v dané oblasti. Zpracovává pro firmu příslušnou dokumentaci, danou právními předpisy. 

Pro firmu doposud nebylo ekonomicky výhodné zaměstnávat samotnou osobu odborně 

způsobilou v prevenci rizik. 

Stejně tak jako odpovědnost za řízení rizik, je na řídících orgánech společnosti kontrola 

dodržování nastaveného systému BOZP. Tato část spadá do gesce majitele společnosti       

a vedoucího pracovníka dílny. Samotná pravidelná roční bezpečnostní prověrka je       

uskutečňována za spolupráce těchto výše jmenovaných a za účasti externího dodavatele 

služeb v BOZP. Zjištěné nedostatky jsou odstraňovány ve spolupráci vedoucího zaměst-

nance a ostatních zaměstnanců firmy, a to v předem daném termínu. 

Vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám firmy v dané podnikatelské oblasti, bude v nejbližší 

době provedena změna stávajícího systému řízení. Ta bude spočívat v zabezpečení bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci interní osobou, která bude odborně způsobilá v oblasti  

prevence rizik (OZO). Tato osoba bude zodpovídat za stav BOZP přímo majiteli firmy       

s kterým bude úzce spolupracovat. Bude se rovněž v součinnosti s vedením firmy podílet 

na návrhu a následné implementaci takového systému, který by kopíroval stávající potřeby    

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a splňoval prvky systémového přístupu      

k BOZP.  

Hlavní výhoda začlenění osoby odborně způsobilé v prevenci rizik bude spočívat v její 

dokonalé znalosti prostředí firmy, což povede k lepší organizaci jednotlivých pracovních 

činností ve vztahu k BOZP na všech úrovních firmy, rovněž k přesnější identifikaci            

a vyhodnocení rizik, k lepšímu přerozdělování prostředků OOPP a efektivnější kontrole 

bezpečnosti práce. 
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6.3.2 Školení BOZP  

Vstupní školení BOZP je prováděno majitelem firmy, jakožto osobou znalou. Každý nový 

zaměstnanec při nástupu na danou pracovní pozici je seznámen se základními právy           

a povinnostmi vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů, spojených s tou-

to problematikou. Zaměstnanec svým podpisem potvrdí, že byl řádně proškolen a daným  

informacím porozuměl. 

Přímo na svém pracovišti je zaškolen vedoucím pracovníkem, který je jeho přímým nadří-

zeným. Je seznámen s pracovním prostředím a pracovními postupy a procesy. 

Periodická školení v oblasti BOZP jsou prováděna externím pracovníkem na základě 

smlouvy. Tato periodická školení jsou konána v pravidelných intervalech každých 12 mě-

síců, a jsou určena zvláště pro vedoucí pracovníky i pro zaměstnance. 

6.3.3 Kategorizace prací v daném podniku 

Ze zákona o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vyplý-

vá povinnost zaměstnavatele zařadit pracovní činnosti do kategorií a seznámit zaměstnance 

s tím, do které kategorie byla jejich pracovní činnost zařazena. Právě toto zařazení vyjadřu-

je souhrnné podmínky hodnocení úrovně zátěže faktory, které rozhodují o kvalitě pracov-

ních podmínek ze zdravotního hlediska. Přesnější podmínky zařazení prací do kategorií 

řeší nařízení vlády 432/2003 Sb. Právě toto nařízení vlády zařazuje posuzované práce      

do jedné ze čtyř kategorií.  

Do I. kategorie řadíme práce, které jsou vykonávané za podmínek, u kterých se nepředpo-

kládá ohrožení života a zdraví zaměstnanců.  

V kategorii II. jsou takové práce, u kterých jejich expozice nepřesahuje stanovené         

hygienické limity, ale u nichž nelze zcela vyloučit, že při této míře expozice se u vníma-

vých jedinců neprojeví nepříznivé účinky na zdraví. 

Do III. a IV. kategorie zaměstnavatel pouze navrhuje zařazení. O zařazení práce do těchto 

dvou kategorií rozhodne místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, na základě   

žádosti a informací sdělených zaměstnavatelem. Tyto kategorie práce jsou vedeny jako 

práce rizikové, které se drží na hranici, nebo za hranicí přípustných hygienických limitů     

a je proto nezbytné použití technických nebo organizačních opatření, popřípadě použití 

OOPP.[8] 
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Dále mezi rizikové práce může být zahrnuta i práce zařazená do kategorie II, pokud tak 

rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví, kterému zaměstnavatel musí zaslat návrhy na 

zařazení prací do III. a IV. kategorie, a kterému musí oznámit práce, jež zařadil do II. kate-

gorie, včetně údajů rozhodných pro toto zařazení.  

V tabulce 8 jsou uvedeny jednotlivé pracovní pozice a jejich zařazení do příslušné katego-

rie ve sledovaném podniku dle metodiky uvedené ve vyhlášce č. 432/2003 Sb. Na jejich 

zařazení se podílel nejen majitel firmy, ale i externí firma zajišťující BOZP a přizvaný 

praktický lékař. 

Tab. 8 Kategorizace prací ve firmě[úprava vlastní] 

Číslo Zařazení Popis činnosti Počet za-

městnanců 

Katego-

rie práce 

01 
Administrativa  Kancelářské práce (obchod, fakturace, marke-

ting) 5 I. 

02 
Skladník  Příjem a výdej zboží, manipulace s břemeny 

1 II. 

03 
Servisní technik  Dílenské servisní práce, práce na elektrických 

zařízeních, práce mimo prostory firmy  4 II. 

04 
Obsluha automatů Doplnění automatů, kontrola, drobná mechanic-

ká údržba, práce mimo prostory firmy 
6 II. 

 

Rizikovými faktory pracovních podmínek ve sledované firmě jsou faktory: 

Fyzikální  

 mechanické – převážně částice prachu z brusného kotouče, nebo z obrušovaného 

materiálu,  

 elektrické – velmi časté nebezpečí výskytu při repasích, opravách a instalacích 

všech typů automatů, 

 tepelné – nejčastěji fyzický kontakt s povrchem bojleru teplé vody při servisní čin-

nosti, popřípadě kontakt nechráněné pokožky s vroucí vodou bojleru, 

 hluk a vibrace – hluk nepřekračuje limit 75 dB. Vzniká při mechanickém opraco-

vání materiálu v prostorách dílny. Jeho působení je krátkodobé a není časté, 

 osvětlení – jsou instalovány převážně zářivková svítidla, která při poruše zářivkové 

trubice problikávají. 
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Chemické 

 nebezpečné látky a směsi – převážně jde o nátěrové hmoty a syntetická ředidla. 

Biologické 

 bakterie, viry,  

 plísně – vyskytují se u repasovaných automatů staršího data výroby v případě,      

že jejich majitel zanedbával pravidelnou údržbu. 

Mikroklimatické  

 zátěž chladem – práce při nakládce a vykládce zboží materiálu v zimním období. 

Doba této činnosti zpravidla nepřekračuje 30 minut a je nárazová. 

Ergonomické – rukojeti ručního nářadí, židle, kancelářská křesla. 

Fyzická zátěž  

 celková fyzická zátěž, lokální svalová,  

 pracovní poloha,  

 ruční manipulace s břemeny – kromě břemen o hmotnosti do 20 – 30 kg se v posu-

zované firmě manipuluje i s břemeny o hmotnosti cca 230 kg, a to konkrétně u typu 

automatu na výdej studených pokrmů. Primární problém nastává v případě umístění 

automatu do vyšších pater budov, kde nelze použít výtah ani jinou manipulační 

techniku. 

Psychické 

 stres. 

Zrakové  

 práce se zobrazovacími jednotkami – monitor PC nebo notebooku při déle trvajícím 

pracovním vytížení. 

Návrh a doporučení 

 MPDP – (Pokyny majitele společnosti) – pravidelná kontrola hodnocení úrovně 

zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmí-

nek osobou odborně způsobilou v prevenci rizik.  

Dle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, doporučuji 

věnovat zvýšenou pozornost faktoru fyzické zátěže, a to konkrétně u ruční manipu-

lace s břemeny a výskytu hluku na pracovišti.  
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7 POSOUZENÍ BOZP NA VŠECH ÚROVNÍCH SLEDOVANÉHO 

PODNIKU 

Pro účel posouzení aktuálního stavu BOZP byla dne 20. 2. 2017 provedena bezpečnostní 

prověrka, které se zúčastnil majitel společnosti, externí dodavatel služeb BOZP a vedoucí 

pracovník přímo podřízený majiteli.  

7.1 Kontrola dokumentace BOZP 

Pro počáteční zhodnocení aktuálního stavu BOZP ve firmě, včetně příslušné dokumentace, 

bylo provedeno bezpečnostní posouzení, se zaměřením na tyto povinné i nepovinné      

(doporučené) dokumenty: 

 pracovní řád, provozní řád, kontrolní knihy,  

 havarijní a evakuační plán, poplachové směrnice, 

 doklady o posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce, 

 smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb, 

 dokumentace o školeních, informacích a pokynech k BOZP, 

 návody k obsluze technických zařízení, 

 revizní zprávy elektrických zařízení, strojů a přístrojů, 

 identifikace a hodnocení rizik včetně jejich aktualizace, 

 seznam kategorizace prací  

 seznam poskytovaných OOPP na základě zhodnocení rizik, 

 evidence pracovní doby, 

 dokumentace hlášení pracovních úrazů a systém organizace první pomoci, 

 systém poskytování mycích, čistících a desinfekčních prostředků. 
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7.2 Fyzická kontrola pracoviště, strojů, přístrojů a zařízení 

Fyzická kontrola pracoviště byla provedena ve všech prostorech firmy, a to nejen v interié-

rech ale i v rámci celého objektu firmy, tedy i venkovních prostor pro parkování firemním 

vozidel a vozidel zákazníků. 

Pro jednotlivé pracovní činnosti jsou prostory dílny vybaveny následujícími stroji, nářadí-

mi a přístroji, které prošli kontrolou: 

Ruční mechanické nářadí, nástroje a pomůcky 

Šroubováky, kleště, pilníky, kladivo, svěrák, nůžky na plech, řezací nože, nůžky pro elek-

trikáře, sady GOLA nářadí, závitníky, závitová očka, vrtáky, spojovací materiály, brusné 

materiály, paletový vozík, rudl, manipulační vozík, schůdky, stolní svěrák. 

Ruční elektrické nářadí, stroje a přístroje 

Příklepová vrtačka, stojanová vrtačka, hrotový soustruh, úhlová bruska, excentrická brus-

ka, opalovací horkovzdušná pistole, kmitací pila, AKU šroubováky, pistolová pájka, mi-

kropájka, měřicí přístroje, stolní dvoukotoučová bruska, stolní lampa, vzduchový kompre-

sor. 

Látky a materiály 

Technický benzín, technický líh, ředidlo, toluen, nátěrová hmota, brusná pasta, aerosolové 

výrobky, mazací emulze, kyselina citronová, strojní olej. 

Pro počáteční zjištění daného stavu a provedení bezpečnostní prověrky, byl vypracován 

kontrolní seznam (Check – list), který se všeobecně zaměřuje na zjištění aktuálního stavu 

zajištění BOZP ve sledované firmě. 

Tab. 9 Kontrolní seznam [úprava vlastní] 

1. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST A PRACOVNĚ 

LÉKAŘSKÉ SLUŽBY (PLS) (Z 262/2006 Sb., §32,41, 52, 

103, 224 Z 309/2006 Sb., § 2, Z 373/2011 Sb., 

§42,43,44,54,56,55,57 V 79/2013 Sb. §6,9-14,15, V 

277/2004 Sb.) 

ANO NE ČÁSTEČNĚ 

Jsou provedeny všechny vstupní lékařské prohlídky?  X   

Je průběžně ověřována zdravotní způsobilost zaměstnanců? 

(periodická) 

 X  

Je vedena dokumentace o vstupních a periodických prohlíd-

kách? 

  X 
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Je určen jednotný poskytovatel pracovně lékařských služeb?  X  

Je zajištěn pravidelný dohled nad výkonem práce v souvislos-

ti s PLS? 
 X  

Je určen a proškolen zaměstnanec k organizování a poskyto-

vání první pomoci? 
X   

Jsou všichni zaměstnanci seznámeni se základy první pomo-

ci? 
X   

Je pracoviště vybaveno lékárničkou? X   

Je veden seznam vybavení lékárničky? X   

Je seznam vybavení lékárničky revidován poskytovatelem 

pracovně lékařských služeb? 
 X  

2. ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ (Z 262/2006 Sb., 

§103,106,77,37, Z 361/2000 Sb. §30)  
ANO NE ČÁSTEČNĚ 

Jsou zaměstnanci prokazatelně seznámeni s kategorizací své 

práce? 
X   

Bylo provedeno školení na počátku pracovně právního vztahu 

o právních a ostatních předpisech zajištění BOZP?  
X   

Jsou prováděna periodická školení pro vedoucí pracovníky i 

zaměstnance? 
X   

Je uveden způsob ověřování znalostí BOZP?  X  

Je prováděno zaučení zaměstnance na pracovišti? X   

Jsou provedena školení práce na elektrických zařízeních? (V 

50/1978 Sb., §3,4) 
X   

Jsou prováděna školení zaměstnanců s elektrotechnickým 

vzděláním? (V 50/1978 §5-9) 
X   

Jsou prováděna školení ruční manipulace s břemeny    X 

Je vedena dokumentace obsahu a četnosti všech školení? X   

Jsou periodicky prováděna školení řidičů? X   

Jsou školení řidičů ukončeny ověřením znalostí a dovedností?  X  

3. PRACOVNÍ ÚRAZY (Z 309/2006 Sb., NV 201/2010 Sb. 

§2,3,4,5, Z 262/2006 Sb. §105,106,271) 
ANO NE ČÁSTEČNĚ 

Je vedena evidence úrazů (kniha úrazů) na pracovišti? X   

Je definováno kontaktní místo a osoba pro hlášení pracovních 

úrazů? 
X   

Jsou zavedeny systémy proti opakování pracovních úrazů?   X 

Je určena osoba k provádění kontroly zavedených opatření 

proti opakování úrazů? 
 X  
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4. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 

(Z 262/2006 Sb., §104,106, NV 495/2001 Sb., NV 21/2003 

Sb.) 

ANO NE ČÁSTEČNĚ 

Je vedena evidence OOPP? X   

Jsou hodnocena rizika pro účel poskytnutí OOPP? X   

Jsou tyto prostředky dostupné všem oprávněným zaměstnan-

cům? 
X   

Je určena osoba odpovědná za OOPP?  X  

Jsou zaměstnanci prokazatelně seznámeni s používáním 

OOPP? 
X   

Jsou prováděny kontroly používání a stavu OOPP?  X  

Je veden seznam poskytnutých mycích, čistících a desinfekč-

ních prostředků? 
X   

5. PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTORY (Z 

262/2006 Sb., Z 309/2006 SB., NV 101/2005 Sb., §3, NV 

378/2001 Sb.) 

ANO NE ČÁSTEČNĚ 

Je určena osoba zodpovědná za stav BOZP? X   

Jsou soustavně vyhledávány a hodnoceny rizika a rizikové 

faktory práce na pracovištích? 
  X 

Je dokumentace hodnocení rizik pravidelně aktualizována?  X  

Je zaveden systém parkování firemních vozidel? X   

Je zaveden systém bezpečnosti pohybu v prostoru parkoviště?  X  

Jsou všechna pracoviště dostatečně osvětlena? X   

Jsou prostory udržovány průchodné? X   

Je schodiště řádně označeno na prvním a posledním schodiš-

ťovém stupni? 
X   

Je schodiště opatřeno zajištěním proti pádu? X   

Jsou řádně označeny únikové cesty příslušným značením?  X  

Je povrch podlahy upraven proti skluzu? X   

Je zajištěna možnost pravidelného a dostatečného větrání? X   

Jsou zajištěny prostředky pro zdolávání požáru? X   

Jsou stroje v prostoru dílny dostatečně daleko od sebe?  X  
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Jsou zajištěny na dostupném místě návody k použití strojů, 

přístrojů a zařízení? 
  X 

Jsou stroje vybaveny ochrannými opatřeními? (kryty, STOP 

tlačítko apod.) 
  X 

Má ruční mechanické i elektrické nářadí své skladové místo? X   

Jsou stanoveny termíny, lhůty a rozsahy kontrol, zkoušek a 

revizí technického vybavení pracoviště? 
  X 

Jsou řádně označeny rozvaděče elektrického napětí, hlavních 

uzávěrů vody a plynu? 
X   

Je nastaven systém zajištění úklidu ve všech prostorách firmy 

včetně parkoviště? 
X   

Je pracoviště zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob i 

mimo pracovní dobu? 
X   

Jsou na vhodném místě vyvěšeny požární poplachová směr-

nice, evakuační plán, pracovní řád, provozní řád? 
  X 

Jsou vedeny místní provozní bezpečnostní předpisy?   X 

7.3 Hodnocení rizik ve vztahu ke specifickým činnostem firmy 

V následujících podkapitolách se budu věnovat hodnocení rizik ve vztahu k činnostem 

jednotlivých úseků firmy. 

Zahrnu zde pokud možno všechny významné faktory nebezpečí, s kterými zaměstnanci 

přijdou do styku a které mají významný vliv na bezpečnost práce, pracovní pohodu a kvali-

tu. 

Hodnocení rizik pokrývá pracovní rizika, která lze rozumně předvídat. Není přihlíženo      

k rizikům vyvolanými běžnými životními aktivitami, např. říznutím pracovníka při       

administrativní činnosti o list papíru, zakopne-li o dveřní práh, podvrtne-li si nohu při 

špatném došlápnutí a další ohrožení způsobená běžnou neopatrností zaměstnance.  

Největší pozornost je nutno věnovat těm zdrojům rizik, které představují zvýšenou pravdě-

podobnost vzniku ohrožení zaměstnanců a těm, které mohou způsobit závažné následky. 

Tato rizika musí být předmětem každé pravidelné i mimořádné kontroly pracovišť. Pokud 

by na pracovištích vznikly atypické a nepředvídané situace nebo by došlo k závažnějším 

problémům s vyhodnocováním rizik, případně by šlo o obtížně zvládnutelná rizika             

a nebezpečné situace, je nutno problémy řešit v součinnosti s vedením firmy. V tomto  

případě je potřeba upravit režim kontroly rizika nebo realizovat mimořádná opatření.  

Hodnocení rizik je nutno průběžně aktualizovat s ohledem na změny předpisů, pracovních 
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podmínek, pracovního prostředí, pracovních prostředků, zavedení nových technologií        

a pracovních postupů. 

7.4 Dokumentace hodnocení rizik   

Dokumentace hodnocení rizikových faktorů a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví slouží 

jako důležitý podklad při zpracování technologických postupů i pro vzájemnou informova-

nost zaměstnavatelů v případech, kdy plní úkoly na jednom pracovišti zaměstnanci více 

zaměstnavatelů. Tvorba příslušné dokumentace k řízení rizik patří mezi základní povinnos-

ti každého zaměstnavatele, stejně tak, jako jejich pravidelná aktualizace.  

7.4.1 Hodnocení rizik spojených s administrativní činností 

Administrativní činnosti jsou soustředěny do prvního patra firemních prostor a prostoru 

skladu, určeného pro drobnou kancelářskou práci. Zde je rovněž místo pro ohlašování  

požárů a místo pro ohlášení úrazů. 

Tyto prostory jsou vybaveny standardní kancelářskou technikou, tedy počítačem nebo  

notebookem, multifunkční tiskárnou, skartovacím zařízením, mobilními telefony včetně 

nabíjecích adaptérů, vysavačem. V patře jsou umístěny zároveň prostory pro uložení  

osobních věcí, WC, umývárna, čistící a úklidová místnost, která je rovněž využívána pro 

skladování OOPP a jídelna. Ta je vybavena mikrovlnnou troubou pro ohřev jídla, plyno-

vým sporákem, kancelářským automatem na kávu, lednicí, pračkou a myčkou nádobí.  

V následující tabulce č. 10 jsou vyjmenováni jednotliví nebezpeční činitelé, zdroje rizik. Je 

zde uveden jeden nebo i více předpokládaných následků působení zdroje nebo zdrojů rizik 

na pracovišti administrativy. Seznam těchto prostor je uveden v plánku na obrázku 4. 

Tab. 10 Hodnocení rizik – administrativa [úprava vlastní] 

Nebezpečný 

činitel 

(stroj, zaří-

zení, pra-

covní pro-

stor)  

Zdroj rizika (vlastnost ne-

bezpečného činitele) 

Nejhorší předpo-

kládaný následek 

působení zdroje 

rizika 

P
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o
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E
x
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á
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PC, elektro-

spotřebiče, 

elektroinsta-

lace 

Zkrat, poškození, nepovole-

ný zásah 

Úraz elektrickým 

proudem, požár 

0,5 6 0,9 15 40,5 

Kancelářský 

nábytek 

Ostré hrany stolu, skříně, 

nezasunuté zásuvky stolu 

Pohmožděniny, 

oděrky  

1 6 0,8 3 14,4 

Osvětlení 

interiéru 

Zářivkové trubice Bolest hlavy, očí 

(namáhání zraku) 

6 6 0,8 1 28,8 
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PC  Špatná ergonomie práce 

(útlak nervových zakončení 

na prstech horních končetin, 

zdlouhavá monotónní práce 

vsedě) 

Karpální tunel, 

bolesti zad (krční a 

bederní páteř) 

3 6 0,8 3 43,2 

PC Zraková zátěž Poškození zraku, 

únava zraku 

3 6 0,85 3 45,9 

Schodiště Schodišťový stupeň Poranění následkem 

pádu s PN 

0,5 6 0,85 7 17,85 

Rychlovarná 

konvice, 

kávovar 

Horká voda  Popálení, opaření  6 3 0,8 1 14,4 

Klimatizace  Chlad z klimatizace, zaprá-

šený filtr, špatné nastavení  

Respirační potíže, 

virová nebo bakte-

riální onemocnění s 

PN 

6 1 0,9 3 16,2 

 

Následující graf kopíruje výše vytvořenou tabulku vyhodnocení míry rizika jednotlivých 

zdrojů nebezpečí v administrativě firmy. Dělicí čára u hodnoty 20 nám udává míru       

přijatelnosti rizika. Míra rizika nad tímto bodem značí, že riziko vyžaduje potřebu zvýšené 

pozornosti. I přesto však rizika spojená s prací v administrativě nepřekračují míru 70, tedy 

míru, u které by bylo potřeba řešení. 

 

 

Graf 1 Závažnost rizika - administrativa[úprava vlastní] 
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7.4.2 Hodnocení rizik spojených s prací ve skladu 

Prostory skladu jsou umístěny v přízemní části budovy.  

Ve vestibulu firmy je malý kancelářský stůl s počítačovou technikou určenou ke kancelář-

ské práci obsluhy skladu. K dispozici jsou dva malé příruční sklady pro případný malopro-

dej, sklad odpadu, sklad automatů a sklady pro umístění surovin a kelímků. Sklad je vyba-

ven manipulační technikou, tedy vozíky s nosností 120 kg a 200 kg, třemi paletovými   

vozíky, rudlem, elektrickým zdvihacím zařízením na 380 V. V příručních skladech jsou 

umístěny regály do výšky 2,5 m. Každý z těchto regálů má 4 buňky s určenou nosností. 

Pro manipulaci s břemeny ve vyšších buňkách regálů jsou zde umístěny hliníkové    

schůdky. 

Ve venkovním prostoru před budovou je určeno místo pro nakládku a vykládku zboží,  

které přichází nebo naopak opouští firemní prostory.  

Práce ve skladu je zařazena do II. kategorie. V následující tabulce č. 11 je přehled všech 

významných rizik, které mohou mít podstatný vliv na bezpečnost při práci a stejně tak i na 

pracovní pohodu zaměstnance. 

Tab. 11 Hodnocení rizik – sklad[úprava vlastní] 

Nebezpečný 

činitel 

(stroj, zaří-

zení, pra-

covních 

prostor)  

Zdroj rizika (vlastnost ne-

bezpečného činitele) 

Nejhorší předpo-

kládaný následek 

působení zdroje 

rizika 
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á

 

re
a

k
ce

 

N
á
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PC, elektro-

spotřebiče, 

elektroinsta-

lace 

Zkrat, poškození, nepovole-

ný zásah 

Úraz elektrickým 

proudem, požár 

0,5 6 0,9 15 40,5 

Schodiště Schodišťový stupeň Poranění následkem 

pádu s PN 

0,5 6 0,85 7 17,85 

Klimatizace  Chlad z puštěné klimatizace, 

zaprášený filtr, špatné nasta-

vení 

Virové nebo bakte-

riální onemocnění 

s PN 

3 3 0,9 3 24,3 

Prostory 

skladu 

Padající materiál a suroviny 

z vyšší pozice buňky regálu 

Zavalení, poranění 

s PN 

3 6 0,85 7 107,1 

Prostory 

skladu 

Vyčnívající materiál, hrany 

skladového regálu 

Nabodnutí, při-

skřípnutí prstů 

horních končetin, 

tržné rány 

3 6 0,8 3 43,2 

Prostor 

skladu  

Hmotnost břemene (ruční 

manipulace) 

Přetížení, namože-

ní, natržení, nataže-

ní svalů a šlach, 

poškození páteře 

6 3 0,85 7 107,1 

Venkovní 

prostor 

Hmotnost břemene (manipu-

lace s břemenem pomocí 

zdvihacího zařízení) 

Zavalení 3 3 0,9 7 56,7 
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Prostor 

skladu 

Pád konstrukce regálu Zavalení, poranění 

s PN 

3 3 0,8 7 50,4 

Prostor 

skladu 

Práce ve vyšší poloze na 

žebříku 

Pád na povrch pod-

lahy s PN (zlome-

niny končetin) 

3 6 0,85 3 45,9 

Venkovní 

prostor 

(příjem-

výdej zboží) 

Kluzká komunikace za ne-

příznivých povětrnostních 

podmínek 

Pád na povrch pod-

lahy s PN  

1 1 0,8 3 2,4 

Venkovní 

prostor 

(příjem-

výdej zboží 

Nástup a výstup na zvýše-

nou plochu (práce ve výšce) 

Pád na betonový 

povrch komunikace 

3 3 0,85 7 53,55 

Venkovní 

prostor 

Pohyb na veřejné komuni-

kaci (při nakládce a vyklád-

ce) 

Sražení projíždějí-

cím vozidlem  

3 3 0,95 15 128,25 

Prostory 

skladu 

+venkovní 

prostor 

Ližiny paletového vozíku Pohmoždění, zlo-

meniny prstů dol-

ních končetin 

3 6 0,85 3 45,9 

Venkovní 

prostor 

Chlad (nakládka +vykládka 

v zimním období) 

Omrzliny, podchla-

zení 

1 3 0,8 1 2,4 

Grafické znárornění nám ukazuje potřebu snížení rizika u nebezpečných činností s mírou 

mirika větší než 70. v tomto případě se jedná o tři druhy činností s mírou rizika 2x107,1     

a 128,25. 

 

Graf 2 Závažnost rizika – sklad [úprava vlastní] 
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7.4.3 Hodnocení rizik spojených s prací servisního technika 

Prostor dílny se nachází v přízemní části budovy. Je situován do zadní části prostoru.        

Z dílny je možnou přes prostor skladu dopravovat automaty do venkovní části nebo na 

soukromé parkoviště, kde je možno automaty naložit na vlastní dodávková vozidla             

a expedovat zákazníkům. 

Práce servisního technika je zařazena do kategorie II. Tabulka 12 nám udává standardní     

i specifická rizika tohoto pracovního místa. 

Tab. 12 Hodnocení rizik – technik dílna[úprava vlastní] 

Nebezpečný 

činitel 

(stroj, zaří-

zení, pra-

covních 

prostor) 

Zdroj rizika (vlastnost 

nebezpečného činitele) 

Nejhorší předpoklá-

daný následek půso-

bení zdroje rizika 

P
ra
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á
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á

sl
ed

ek
 

ri
-

zi
k

a
 

M
ír

a
  

R
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PC, elektro-

spotřebiče, 

elektroinsta-

lace  

Zkrat, poškození, nepovo-

lený zásah 

Úraz elektrickým 

proudem 

1 6 0,9 15 81 

Kancelářský 

nábytek v 

prostoru 

dílny 

Ostré hrany stolu, skříně, 

nezasunuté zásuvky stolu 

Pohmožděniny  1 6 0,8 3 14,4 

Automaty 

na kávu 

Horká voda Popálení, opaření  1 6 0,85 3 15,3 

Klimatizace  Chlad z puštěné klimatiza-

ce, zaprášený filtr, špatné 

nastavení  

Respirační potíže, 

virová nebo bakteri-

ální onemocnění s PN 

1 3 0,85 1 2,55 

Ruční elek-

trické nářadí 

(kompresor) 

Destrukce tlakového sys-

tému 

Tržná, řezná zranění 

s PN 

3 2 0,95 7 39,9 

Ruční elek-

trické nářadí 

(vibrační 

bruska) 

Přenos vibrací na ruce Klouby, šlachy hor-

ních končetin 

3 3 0,85 3 22,95 

Ruční elek-

trické nářadí 

(bruska) 

Rozpadnutí kotouče brus-

ky 

Řezná rána, poškoze-

ní zraku 

3 3 0,9 7 56,7 

Ruční elek-

trické nářadí 

(vrtačka 

ruční, stoja-

nová) 

Odlétající části opracová-

vaného materiálu 

Poškození zraku, 

popálení nechráně-

ných částí těla 

6 3 0,8 3 43,2 

Ruční elek-

trické nářadí 

(bruska) 

Odlétající prachové částice 

(brusivo) 

Respirační potíže, 

lehké popálení 

6 3 0,8 3 43,2 

Ruční elek-

trické nářadí 

(bruska) 

Působení hluku při brou-

šení 

Poškození sluchové-

ho aparátu 

3 3 0,8 7 50,4 

Ruční elek-

trické nářadí  

Rotující vřeteno Namotání volných 

částí oděvu, vlasů, 

vykloubení prstů 

3 3 0,8 7 50,4 
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Ruční me-

chanické 

nářadí 

Nevhodný typ, nevyhovu-

jící stav 

Drobná poranění o 

rukojeť, řezné, bodné, 

sečné rány 

6 6 0,8 3 86,4 

Práce na 

automatech 

Práce ve stísněném prosto-

ru vně automatu 

Drobná poranění, 

řezné, bodné, sečné 

rány, pohmoždění 

6 3 0,95 1 17,1 

Ruční elek-

trické nářadí 

Řezání materiálu ruční 

pilou 

Řezné rány 6 3 0,85 3 45,9 

Prostory 

dílny 

Padající materiál a surovi-

ny z buňky regálu 

Úraz s PN 3 3 0,85 7 53,55 

Prostory 

dílny 

Vyčnívající materiál, hra-

ny skladového regálu 

Nabodnutí, přiskříp-

nutí prstů horních 

končetin, tržné rány 

10 2 0,8 3 48 

Prostor 

dílny, pro-

story u zá-

kazníka 

Hmotnost břemene Přetížení, namožení, 

natržení, natažení 

svalů a šlach, poško-

zení páteře 

1 6 0,9 7 37,8 

Prostor 

dílny 

Pád konstrukce regálu 

náhradních dílů 

Zavalení zaměstnan-

ce 

0,5 6 0,8 7 16,8 

Prostor 

dílny 

Práce ve vyšší poloze 

pomocí žebříku 

Pád na povrch podla-

hy s PN (zlomeniny 

končetin) 

3 6 0,85 3 45,9 

Prostory 

dílny 

+exterier 

Ližiny paletového vozíku Pohmoždění, zlome-

niny prstů dolních 

končetin 

3 3 0,85 7 53,55 

Prostor 

dílny 

Nebezpečná chemická 

látka 

Poleptání kůže, po-

škození zraku, dý-

chacích cest 

1 3 0,8 7 16,8 

V grafu 3 pod touto tabulkou je zpracování míry rizik činnosti servisního technika v pro-

storách skladu a rovněž v prostorách mimo firmu. Zde je třeba věnovat pozornost a řešit 

nebezpečí s mírou 81 a 86,4. 

 

             Graf 3 Závažnost rizika – sklad [úprava vlastní]  
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7.4.4 Hodnocení rizik spojených s obsluhou automatů 

Hlavní náplní práce obsluhy automatů je doplnění, hygienická údržba automatů na kávu, 

cukrovinky a chlazená jídla, včetně drobného servisního zásahu. Tato pracovní činnost je 

primárně vykonávána mimo prostory firmy, převážně v prostorách jiných zaměstnavatelů, 

kde je obsluha v pozici „host“.  

Přesto, že obsluha automatů není trvale přítomna v prostorech dílenského skladového   

pracoviště, i ona je vystavena rizikům při pohybu v daných prostorech. Jejich specifikem je 

pohyb v prostorách jiných firem, institucí, kde jsou vystaveni ještě větší škále rizik.  

V tabulce 13 jsou uvedena rizika, a to včetně rizika řízení motorového vozidla, které     

vykonávají každodenně. 

Tab. 13 Hodnocení rizik – obsluha automatů[úprava vlastní]  

Nebezpečný 

činitel 

(stroj, zaří-

zení, pra-

covní pro-

stor)  

Zdroj rizika (vlastnost 

nebezpečného činitele) 

Nejhorší předpoklá-

daný následek půso-

bení zdroje rizika 

P
ra

v
d

ěp
o

-

d
o

b
n

o
st

 

E
x

p
o

zi
ce

 
ri

-

zi
k

a
 

o
ch

ra
n

n
á

 

re
a

k
ce

 

N
á

sl
ed

ek
 

ri
-

zi
k

a
 

M
ír

a
  

R
iz

ik
a

 

PC, tiskár-

na, elektro-

instalace 

Zkrat, poškození, nepovo-

lený zásah 

Úraz elektrickým 

proudem, požár 

1 6 0,9 15 81 

Schodiště, 

firma 

+zákazník 

Schodišťový stupeň Poranění následkem 

pádu s PN 

0,5 6 0,85 7 17,75 

Automaty 

na kávu 

Horká voda Popálení, opaření  3 3 0,8 1 7,2 

Řízení mo-

torového 

vozidla 

Technický stav, užívání 

vozidla 

Dopravní nehoda s 

PN 

3 6 0,9 7 113,7 

Prostor 

dílny, pro-

story u zá-

kazníka 

Hmotnost břemene (časté 

přenášení) 

Přetížení, namožení, 

natržení, natažení 

svalů a šlach 

10 3 0,9 3 81 

Prostor 

dílny, pro-

story u zá-

kazníka 

Prachové částice v prosto-

ru slévárny (u nejnavště-

vovanějšího zákazníka) 

Respirační problémy 6 3 0,8 3 43,2 

Venkovní 

prostory 

Povětrnostní podmínky- 

pád na ledu 

Úraz s PN (zlomeni-

ny) 

1 1 0,95 7 6,65 

Prostory u 

zákazníka 

(základní 

očista auto-

matů) 

Čisticí prostředky Ekzémy, plísně ru-

kou,  

10 6 0,8 1 48 
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V následném grafu 4 vidíme míru rizik přiřazeným jednotlivým zdrojům. Hodnoty 20 a 70 

nám opět udávají nutnost potřebu zvýšené pozornosti a míry rizika 81 a 113,7 potřebu  

řešení. V tomto případě se opět jedná o hodnoty v intervalu 70 – 200, kde je nutno provést 

opatření. 

Graf 4 Závažnost rizika – obsluha automatů[úprava vlastní] 

Následující barevná škála, která je použita v grafech, nám ukazuje doporučení přístupu 

k redukcím jednotlivých rizik, uvedených v předešlých grafech. Vhodná je rovněž případ-

ná kombinace zmíněných přístupů.  

 sledování rizika (monitoring), případně jeho ignorování (nedoporučuje se), 

 eliminace rizika, případně jeho pojištění, 

 prevence rizika, případně jeho pojištění. 

7.5 Zjištěné nedostatky z bezpečnostní prověrky a návrh jejich změn v 

systému BOZP  

Z údajů, které nám poskytla bezpečnostní prověrka a z údajů v průvodním Check-listu  

vyplývá, že současný systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neodpovídá některým 

změnám v normativních požadavcích a ne zcela koresponduje s potřebami firmy v této 

oblasti. V této kapitole uvedu stěžejní nedostatky současného systému dle zjištěných sku-

tečností a k nim příslušný návrh změny tak, aby odpovídala současným normám. 
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7.5.1 Pracovně lékařské služby  

Ze zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů vzniká zaměstnavateli povinnost 

posuzování zdravotního způsobilosti zaměstnance.  

Vstupní prohlídky jsou vedeny za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách       

s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, 

jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci. Tato prohlídka     

se rovněž provádí před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykoná-

vanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost      

zaměstnance.[5]  

Vstupní prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovně lékařských služeb, s nímž má 

zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele,            

ke kterému zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání vyslal a to ještě před uzavře-

ním pracovního nebo jiného vztahu obdobného vztahu.[5] 

Periodickými prohlídkami se zjišťují včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti 

se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organismu, kdy další výkon  

práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance. Tyto prohlídky se        

u zaměstnanců provádí dle zařazení do kategorie práce.  

Kategorie I: 

 1x za 6 let, 

 1x za 4 roky, u zaměstnance, nad 50 let.  

V kategorii II: 

 1x za 5 let, 

 1x za 3 roky, u zaměstnance nad 50 let. 

V kategorii II. rizikové a kategorii III. se provádí jednou za 2 roky, a ve IV. jednou           

za 1 rok. 

Z bezpečnostní prověrky BOZP vyplývá, že nejsou provedeny periodické prohlídky dle 

příslušných právních norem, a to u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni dobu, po které je 

nezbytné tento typ prohlídky vykonat. K tomuto problému není vypracován MPBP, který 

by řešil mimo jiné i lhůty těchto prohlídek. 
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Rovněž nejsou prováděny prohlídky poskytovatelem pracovně lékařských služeb na praco-

višti. To může mít podstatný vliv na ochranu zdraví zaměstnanců. 

V neposlední řadě je shledána neshoda ve vybavení lékárničky, jejíž obsah není konzulto-

ván s lékařem, a nemusí tedy korespondovat s potřebami při případných úrazech. 

Nemoci z povolání 

Nemocemi z povolání jsou myšleny nemoci, které vznikají nepříznivými vlivy jednotli-

vých rizikových faktorů. Musí dále plnit podmínku, že musí vzniknout za podmínek, které 

jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání. 

Nemoci z povolání se dělí dle druhu: 

 způsobené chemickými látkami (58 nemocí), 

 způsobené fyzikálními faktory (12), 

 týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice (13), 

 kožní (1), 

 přenosné a parazitární (3), 

 ostatní faktory a činitelé (1).[5] 

Ve sledované firmě je třeba se zaměřit na fyzikální rizikový faktor, a to manipulace 

s břemeny, tedy pracím, při kterých jsou dle přílohy NV 290/1995 Sb., kapitoly II položky 

9 a 10 příslušné struktury přetěžovány natolik, že přetěžování je podle současných lékař-

ských poznatků příčinou nemoci. Jde o nemoci, které jsou zapříčiněny jednostranným a 

dlouhodobým přetěžováním (šlachy, úpony svalů, klouby, nemoci periferních nervů) 

Návrh a doporučení 

 jednotný poskytovatel PLS – přestože zákonnou úpravou nevzniká povinnost  

zaměstnavatele zajistit jednotného poskytovatele pracovně lékařských služeb,     

navrhuji tuto variantu ve zkoumané firmě začlenit, pro účel zlepšení systému 

BOZP.  

Pravidelné návštěvy poskytovatele pracovně lékařských služeb na pracovišti, jeho 

kontroly pracovního prostředí a poradenství, by mělo za následek lepší poznání 

činností na pracovišti a rychlejší zjištění a přesnější diagnostikování negativních 

vlivů působících na zaměstnance, včetně předcházení nemocem z povolání, 
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 směrnice (MPBP) – navrhuji vytvořit vnitřní bezpečnostní předpis pro  určení pe-

riodických prohlídek v zákonem stanovených termínech, včetně osoby zodpovědné 

za jejich včasné provedení.  

7.5.2 Školení zaměstnanců  

Školení zaměstnanců zaměstnavatelem o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP 

je brán jako doplněk odborných předpokladů a požadavků pro výkon práce zaměstnance,   

a řeší jej zákon č. 262/2006 Sb., tedy zákoník práce, a to konkrétně v § 103 odstavec 2 a 3.  

Mezi další povinnosti zaměstnavatele patří určení obsahu a četnosti školení včetně způsobu 

ověřování znalostí a vedení příslušné dokumentace. 

Na začátku pracovněprávního vztahu jsou prováděna školení: 

 obecná o právních a ostatních předpisech ve vztahu k BOZP, 

 na konkrétním pracovišti. 

Při trvání pracovněprávního vztahu: 

 pravidelně opakované (periodické), pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance, 

 při změnách v organizaci, (nové technologie, změna druhu práce atd.) 

 v případě podstatně ovlivňující BOZP. 

Periodická školení zavádí zaměstnavatel dle povahy rizika a jeho závažnosti.[8] 

Doplňková a doporučená školení ve vztahu k BOZP zaměřena na konkrétní zdroje rizik, 

můžou být např.: 

 obsluha a práce na elektrických zařízeních, 

 ruční manipulace s břemeny, 

 práce ve výšce, 

 hluk, 

Z bezpečnostní prověrky na firmě vyplývá, že školení vedoucích zaměstnanců a zaměst-

nanců není zakončeno objektivním ověřením znalostí z dané problematiky a tudíž               

i základních znalostí o právech a povinnostech zaměstnanců ve vztahu k BOZP.  
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Návrh a doporučení 

 ověřování znalostí – ve spolupráci s OZO před každým pravidelným termínem  

periodického školení BOZP a PO vytvořit soustavu otázek se všeobecným zaměře-

ním na problematiku. Tyto otázky by měly korespondovat s obsahem provedeného 

školení. Test ověření znalostí by měl proběhnout písemnou formou. 

V případě školení řidičů navrhuji pravidelně jednou za rok, po absolvování školení 

řidičů, ověření znalostí provozu na pozemních komunikacích, a to v součinnosti      

s externí firmou, která provádí  pravidelné školení řidičů na firmě. 

 směrnice (MPBP) – o výsledcích přezkoušení musí být všichni zaměstnanci bez 

odkladu informováni. K tomuto navrhuji tvorbu vnitřního předpisu, kde budou   

stanoveny termíny, možnosti a podmínky vykonání případných opakovacích testů. 

 školení ruční manipulace s břemeny – doporučuji pravidelné doplňkové školení 

ruční manipulace s břemeny, jehož východiska řeší NV 361/2007 Sb. v §29.     

Tomuto riziku jsou vystaveni zaměstnanci na pozici skladník, servisní technik        

a obsluha automatů, tedy převážná většina zaměstnanců. 

V tomto výše zmíněném nařízení jsou rovněž uvedeny přípustné hygienické limity 

pro hmotnost ručně manipulovaného břemene tak, jak nám ukazuje tabulka 14 a je-

jíž hodnoty je třeba důsledně dodržovat, 

Tab. 14 Hygienické limity manipulace s břemeny[úprava vlastní] 

 
Občasné zvedání 

a přenášení (kg) 

Časté zvedání a 

přenášení (kg) 

Manipulace s 

břemeny vsedě 

(kg) 

Kumulativní hmot-

nost za směnu (kg) 

Muž 50 30 5 10 000 

Žena 20 15 3 6 500 

 

Přípustný hygienický limit pro tlačné a tažné síly při manipulaci s břemenem pomocí    

jednoduchého bezmotorového prostředku (paletový vozík apod.) je: 

 pro muže tlačné 310 N a tažné 280 N, 

 pro ženy tlačné 250 N a tažné 220 N. 
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7.5.3 Pracovní úrazy  

Pracovním úrazem je myšleno poškození zdraví nebo v horším případě smrt zaměstnance, 

jestliže k nim došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením 

zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.[8] 

Zaměstnavateli, u kterého došlo k pracovnímu úrazu, vyplývá povinnost objasnit příčiny       

a okolnosti vzniku tohoto úrazu za přítomnosti zaměstnance, pokud to jeho zdravotní stav 

dovoluje, svědků, případně odborové organizace, pokud v daném podniku je, anebo      

zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a bez vážných důvodů neměnit 

stav na místě úrazu do té doby, než budou objasněny příčiny a okolností vzniku úrazu.      

O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele, což může nastat i v případě této 

posuzované firmy, je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu uvědomit jeho     

zaměstnavatele, umožnit mu účast na objasnění příčin vzniku.[8] 

Zaměstnavatel má dle NV 201/2005 Sb. povinnost vést v knize úrazů evidenci o všech 

úrazech, i když jimi nebyla způsobena PN, nebo byla způsobena PN nepřesahující 3 kalen-

dářní dny. Tato právní úprava zároveň stanovuje nejen způsob vedení evidence, vyhotove-

ní záznamu o úrazu, ale i okruh orgánů a institucí, kterým se pracovní úraz ohlašuje.[8] 

Kniha úrazů 

Ve sledované firmě jsou v knize úrazů evidovány úrazy vzniklé z pracovní činnosti, od 

doby jejího vzniku. V tomto případě se jedná jen o drobná poranění bez PN, oděrky a lehká  

popálení. Žádný pracovní úraz s následnou PN nebo smrtí zaměstnance není evidován. 

Kniha úrazů je vedena majitelem společnosti. Její kontrola a aktualizace je prováděna ex-

terním dodavatelem služeb a to v termínu jednou za rok. 

Vznik pracovního úrazu mimo prostor firmy 

V případě vzniku úrazu mimo prostor firmy v pracovní době a při plnění pracovních úkolů 

jde o činnosti, které jsou předmětem pracovní cesty. Tato situace může nastat v případě 

servisního technika, obsluhy automatů, nebo zaměstnance, který vyjíždí na obchodní jed-

nání, z příčiny např. dopravní nehody nebo přímo v prostoru zákazníka. 

V případě vzniku takového úrazu u jiného subjektu, musí zaměstnanci oznámit vznik úra-

zu, a pokud je to možné a zdravotní stav jim to dovolí účastnit se případného vyšetřování 

příčin vzniku. O tomto musí bezodkladně informovat svého zaměstnavatele, který si     

následně vyžádá kopii záznamu o úrazu a uvede zápis do své evidence úrazů.  
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Tento zaměstnavatel nebo jeho zástupce, může být fyzicky přítomen u objasnění a vyšet-

řování tohoto úrazu. 

Zaměstnanci jsou mimo jiné i pro tyto události vybaveni mobilními telefony pro přivolání 

pomoci nebo oznámení úrazu zaměstnavateli.  

Mezi povinnosti zaměstnance by mělo být udržování těchto komunikačních prostředků      

v pohotovostní poloze, tedy zapnuté a s plně nabitou baterií před každým výjezdem. 

Zajištění první pomoci na pracovišti 

Pro případ vzniku drobných úrazů na pracovišti, je v kancelářských prostorách a v prosto-

rách dílny umístěna lékárnička, pro provedení základního ošetření při drobných úrazech 

(řezné rány, oděrky apod.). Součástí skříňky s lékařským materiálem je i seznam všech 

přípravků a léků, které lékárnička obsahuje. Zároveň je zde umístěn výdajový list, do    

kterého se zapíše datum, druh odebraného materiálu nebo léku, důvod a identifikace osoby. 

Pro případy závažnějších úrazů nebo jiných zdravotních problémů, jsou všechny prostory, 

tedy jak prostory administrativy, skladu tak dílny vybaveny pevnou telefonní linkou pro 

spojení s vedením firmy a s rychlou záchrannou službou. 

Všechny úrazy, jakéhokoliv typu, jsou zaměstnanci povinni bezodkladně ohlásit majiteli 

společnosti, který je zaeviduje v knize úrazů, případně bude nápomocen při ošetření drob-

ných poranění nebo kontaktování rychlé záchranné služby. V případě jeho nepřítomnosti je 

další oprávněnou osobou určena osoba vedoucího pracovníka.. 

Návrh a doporučení  

 směrnice (MPDP) – zpracování metodického postupu při vzniku pracovního úrazu 

v prostoru firmy i mimo něj.  

Zároveň určení osoby zodpovědné za provádění kontroly zavedených opatření proti 

opakování případných úrazů. Touto osobou by měla být OZO. 

Tato směrnice by rovněž měla obsahovat osobu zodpovědnou za kontrolu expirační 

doby veškerého vybavení lékárničky, a za jeho případnou výměnu a doplnění. 

Doporučuji dovybavení komunikačními prostředky (mobilními telefony s GPS) 

všechny zaměstnance firmy oproti podpisu. Tyto prostředky je třeba udržovat 

v pohotovostní poloze po celou pracovní dobu. 
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 školení pro případ vzniku úrazu elektrickým proudem – tento typ školení navr-

huji začlenit mimo pravidelné školení BOZP. Riziku vzniku úrazu elektrickým 

proudem jsou ve vyšší míře vystaveny osoby na pozici servisní technik a obsluha 

automatů. Navrhuji vést toto školení osobou s odbornou způsobilostí v elektrotech-

nice dle V 50/1978 Sb. v kooperaci s PLS, který by zajistit školení základů první 

pomoci při vzniku úrazu elektrickým proudem, 

 čísla tísňového volání – pro rychlejší orientaci doporučuji ke všem telefonním pří-

strojům pevné linky v prostorách firmy umístit důležitá telefonní čísla, 

 

                             Obr. 6 čísla tísňového volání[19] 

 bezpečnostní přestávky – u celodenních pracovních cest v rámci České a Sloven-

ské republiky, nebo v případě služebního výjezdu do jiného státu. Tyto přestávky je 

třeba vykonat po max. 4,5 hodinách nepřetržitého řízení a to na dobu nejméně      

30 minut. 

V osnovách pravidelných školení BOZP by nemělo chybět poučení o metodickém postupu 

při vzniku pracovního úrazu na firmě i mimo ni.  

7.5.4 Osobní ochranné pracovní prostředky 

V případě že není možno odstranit rizika technologickými nebo organizačními opatřeními, 

tedy prostředky kolektivní ochrany, vyplývá povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměst-

nancům OOPP, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, 

nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním 

předpisem.[8] 

Pro pracovní prostředí platí, že pokud v něm oděv podléhá při práci mimořádnému opotře-

bení, nebo znečištění případně plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnava-

tele jako OOPP též pracovní oděv nebo obuv. 

Rovněž poskytnutí mycích, čistících a desinfekčních prostředků na základě rozsahu znečiš-

tění kůže a oděvu patří mezi povinnosti zaměstnavatele.  
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Ve zkoumaném prostředí bylo zjištěno následující: 

 není určena konkrétní osoba odpovědná za výběr, nákup a přidělování OOPP,  

 není určena osoba odpovědná za kontrolu jejich stavu. 

Naplnění povinnosti plynoucí ze zákoníku práce rozšiřuje příslušné nařízení vlády 

495/2001 Sb. kterým jsou stanoveny bližší podmínky poskytování těchto prostředků          

a zároveň prostředků k mytí, čištění a desinfekci.  

Dalším normativním dokumentem je nařízení vlády 21/2003 Sb., které stanovuje technické 

požadavky na jednotlivé OOPP. 

Postup pořizování  

Nákup osobních ochranných pracovních prostředků zajišťuje majitelem firmy určený    

vedoucí pracovník, na základě požadavků. Při nákupu je třeba dbát na výběr vhodného 

dodavatele, a na výběr jen těch OOPP, která jsou schváleny příslušnou státní zkušebnou 

pro ochranu před konkrétním rizikem.  

Postup poskytování OOPP 

Zaměstnavatel určí vhodná OOPP na základě identifikace a hodnocení rizik. Vede evidenci 

výdeje OOPP jednotlivým zaměstnancům. Zaměstnanci převzetí stvrzují podpisem.      

Seznámí zaměstnance formou školení o bezpečném používání a s návodem výrobce.     

Zároveň je třeba hlídat životnost a lhůtu pro jejich výměnu. Je-li snížena ochranná funkce 

nebo je-li prostředek poškozen, je nutná okamžitá výměna. 

V příloze P I je návrh dokumentu určený k poskytování OOPP. 

Na základě vyhodnocení rizik, byla vypracována tabulka 15, která by měla kopírovat    

aktuální potřebu OOPP ve vztahu k jednotlivým činnostem ve firmě. 

Tab. 15 Návrh poskytování OOPP ve firmě[úprava vlastní] 

Číslo 

OOPP 

Druh OOPP Ks  Min.život

nost/měs. 

Doplňující informace 

Pracovní činnost: Administrativa 

Kategorie práce: I 

01 Pracovní ochranný plášť 1 48 Použití při vstupu do dílenských 

prostor nebo skladu 

Pracovní činnost: Sklad 

Kategorie práce: II 

02 Ochranný pracovní oděv, 

pracovní oděv 

1 12 Jednotná úprava, logo firmy 

 kalhoty,  
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 zapínací blůza, 

 vesta  

 triko s krátkým rukávem 

 mikina se zipem 

03 Ochranná pracovní čepice 1 48 Pletená, zimní 

04 Ochranné pracovní rukavi-

ce 

2 12  1x zimní dle EN 511,  

 1x celokožené, dle EN 

388 

05 Ochranná pracovní obuv 2 12 Protiskluzová podrážka, zpev-

něná špice,  

 1x obuv letní,  

 1x obuv zimní 

06 Ochranná přilba 1 48 Dle EN 397, pevné uchycení 

07 Ochranný plášť do deště 1 36 Nepromokavý, voděodolný, 

s kapucí, prodloužená délka, dle 

EN ISO 6530 

08 Reflexní vesta 1 48 Dle EN 471, s vysokou viditel-

ností 

09 Reflexní bezpečnostní 

čepice 

1 48 S kšiltem, dle EN 471, s vyso-

kou viditelností 

Pracovní činnost: servisní technik 

Kategorie práce: II 

03 Ochranná pracovní čepice 1 48 Pletená, zimní 

04 Ochranné pracovní rukavi-

ce 

2 12 Plátěné, gumové 

05 Ochranná pracovní obuv 2 12 Protiskluzová podrážka, zpev-

něná špice, 1x obuv letní, 1x 

obuv zimní 

10 Ochranné brýle 1 48 EN1 66 

11 Obličejový štít 1 48 EN 166, 2mm 

12 Filtrační polomaska 1 12 EN 149:2001 

13 Mušlové tlumiče hluku 1 36 3M, snížení hluku -33Db 

14 Zátkové tlumiče hluku 100 24 Jednorázové pěnové 

Pracovní činnost: obsluha automatů 

Kategorie práce: II 

03 Ochranná pracovní čepice 1 48 Pletená, zimní 

12 Ochranná filtrační polo-

maska 

1 12 EN 149:2001 

05 Ochranná pracovní obuv 2 12 Protiskluzová podrážka, zpev-

něná špice,  

 1x obuv letní,  
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 1x obuv zimní 

10/01 Ochranné sluneční brýle 1 36 EN 166 

04 Ochranné rukavice 1 12 Lehké silikonové 

07 Ochranný plášť do deště 1 48 Nepromokavý, voděodolný, s 

kapucí, prodloužená délka, dle 

EN ISO 6530 

08 Reflexní vesta 2 48 Dle EN 471, s vysokou viditel-

ností 

06 Ochranná přilba 1 48 Dle EN 397, pevné uchycení 

 

Přidělování mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

Množství mycích a čisticích prostředků nemusí vždy vycházet jen z právních předpisů. 

Zaměstnavatel může určit přidělování těchto prostředků dle vyhodnocení rizik. V následu-

jící tabulce 16 je doporučené množství přidělených prostředků ve vztahu k jednotlivým 

pracovním místům firmy. 

Tab. 16 Návrh poskytování mycích, čistících a desinfekčních prostředků[úprava vlastní] 

Druh práce Prostředek Počet kusů Četnost 

Čistá  Mýdlo 100g 1 1x měsíc 

Méně čistá Mýdlo 100g  1 1x měsíc 

 Čistící pasta 300g 1 1x měsíc 

 Ochranný krém 100ml 1 3x ročně 

Nečistá  Mýdlo 300g 1 1x měsíc 

 Čistící pasta 600g 1 1x měsíc 

 Ochranný krém 100ml 1 3x ročně 

Pro všechny druhy prací jsou určeny 2 kusy ručníků/1 rok 

Mýdlo a ručník je rovněž součástí sociálních zařízení v prostoru firmy 

 

Návrh a doporučení 

 směrnice (MPDP) – vnitřním předpisem ustanovit konkrétní osobu nebo osoby     

z vedoucích zaměstnanců, kteří budou mít tuto zodpovědnost jak za kontrolu stavu, 

tak za přerozdělování OOPP jednotlivým zaměstnancům. Do vnitřního předpisu 
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rovněž uvést povinnost zaměstnance řádně používat OOPP, konat základní běžnou 

údržbu v souladu s návodem k obsluze. 

7.5.5 Pracoviště, pracovní prostory  

Kvalitní, včasné a účinné provádění údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení 

pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, patří mezi nejdůležitější  

úkoly a povinnosti zaměstnavatele v oblasti prevence rizik.  

Termíny, lhůty a rozsah údržby, oprav a rekonstrukcí nejsou stanoveny v právních předpi-

sech k zajištění práce, ale v jiných předpisech a to v ČSN a zejména v průvodní dokumen-

taci, v návodech k použití, projektové dokumentaci apod.  

Pokud nejsou tyto požadavky stanoveny (zpravidla u starších strojů) musí je stanovit    

zaměstnavatel v rámci opatření pro snížení rizik v MPBP dle nařízení vlády č. 378/2001 

Sb.  

Systém kontrol a údržby a další úkoly v uvedené oblasti si zaměstnavatel zapracuje do  

interních předpisů.  

Opatření v oblasti prevence rizik mají zajišťovat, aby nedošlo k selhání vlastního i dodava-

telského zajištění údržby, oprav, různých servisních úkolů chybou komunikace, nedosta-

tečné instrukce pro montáž, obsluhu, údržbu a opravy a aby bylo minimalizováno ekolo-

gické nebezpečí (např. rizika spojená s odpadními látkami). 

Údržba může sestávat z preventivní údržby, která je vykonávána na základě zkušeností se 

záměrem zabránit poruše a udržovat zařízení v provozním stavu, nebo opravné údržby, 

kterou se opravují nebo nahrazují poškozené části. Preventivní nebo opravná údržba je 

obvykle nezbytná k zachování stanovených vlastností strojů a zařízení včetně jeho        

bezpečnostních částí. 

Zjištěné odchylky od původních vlastností mohou vést ke zhoršení bezpečnosti nebo může 

rovněž dojít ke vzniku rizikových situací. Ke zjištění takových odchylek je zpravidla    

nezbytné provádět fyzické periodické prohlídky. Opatření pro údržbu bezpečnostních částí 

řídicího systému se provádí dle pokynů a informací obsažených v návodu k používání dle 

zásad stanovených v ČSN EN ISO 12100 (83 3001). 

V jednotlivých prostorech firmy nejsou řádně označeny cesty a směry k únikovým výcho-

dům z firmy na shromaždiště, pro případ mimořádné události. Zaměstnanci jsou s těmito 

cestami srozumění v obsahu pravidelných školení. 
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V prostoru dílny jsou stroje nevhodně umístěny s nedostatečnými rozestupy. Jde o stojano-

vou vrtačku, malý soustruh na třískové obrábění a stojanovou dvoukotoučovou brusku. 

Představují riziko při práci na nich a v průběhu údržby a servisu. Ke dvěma z výše jmeno-

vaným strojům chybí průvodní dokumentace včetně návodu k obsluze. 

Návrh a doporučení 

 bezpečnostní tabulky (úniková cesta) – směr cesty viditelně označit symboly dle 

ČSN 3864 a ISO 7010 nad dveřmi vedoucí z dílny do chodby firmy, na roh zdi   

vedoucí směrem ven z firmy a nad hlavní dvoukřídlé dveře vedoucí mimo objekt    

z firmy na shromaždiště před budovu. 

 

 

                                 Obr. 7 Tabulky směru úniku[19] 

 zákazové značky – tyto tabulky upozorňující na zákaz vstupu cizích osob a zákaz 

kouření v prostorách firmy umístit na vstupní dveře. Značky odpovídají NV 

11/2002 Sb. 

 

                                 Obr. 8 Zákazové tabulky[19] 

Značky výstrahy „POZOR SCHOD“ doporučuji umístit před vstup na schodiště. Značku 

„POZOR- NEBEZPEČÍ PÁDU PŘEDMĚTŮ“ doporučuji umístit do jednotlivých prostor 

skladu, kde jsou umístěny pracovní regály. 
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                                   Obr. 9 Tabulky výstrahy[19] 

Příkazovou značku „PRACUJ JEN V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH NEBO                         

S OBLIČEJOVÝM ŠTÍTEM“ doporučuji umístit do bezprostřední blízkosti pracovních 

strojů, tedy hrotového soustruhu, brusky a sloupové vrtačky. 

 

 

Obr. 10 Příkazová značka[19] 

Obr. 11, tabulka nosnosti regálu je vzor, který je určen na jednotlivé regály jak ve skladu 

surovin tak, ve skladu náhradních dílů. 

 

Obr. 11 Hmotnostní tabulka[19] 
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Značku „ZÁKAZ VSTUPU POD ZVEDNUTÉ BŘEMENO“ doporučuji umístit k blízkos-

ti elektrického zdvihacího zařízení do venkovního prostoru tak, aby informovala nejen  

obsluhu skladu, ale i dodavatele nebo odběratele. 

Samolepící zákazovou značku „ZÁKAZ JÍZDY NA PALETOVÉM VOZÍKU“ dle ISO 

7210 by bylo vhodné umístit přímo na samotné paletové vozíky. 

 

 
                                Obr. 12 Zákazové značky[19] 

 dokumentace – ke strojům je třeba vytvořit chybějící dokumentaci, a to: 

 návodu k používání – u starších strojů, kde není k dispozici tato část        

dokumentace, navrhuji vytvořit dokumentaci dle jiných, konstrukčně po-

dobných strojů a strojních zařízení, 

 záznamu o údržbě, servisu a pravidelných revizích. 

Kontrolní listy k jednotlivým strojům, přístrojům a nářadím uložit na viditelné místo přímo 

v prostoru dílny. 

 rozmístění strojů – jedná se o malou úpravu umístění hrotového soustruhu,   

dvoukotoučové brusky a stojanové vrtačky. Je třeba upravit rozestup těchto strojů 

tak, aby splňovali potřebné rozestupy a aby byl vytvořen dostatečný manipulační 

prostor. 

 prostory nakládky a vykládky zboží – prostory se nacházejí před vstupem         

do firmy, na parkovišti sousedící s pozemní komunikací obce. 

Doporučení: 

 vyznačení prostoru grafickým označením (výstražnou páskou), 
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 po dohodě s dopravním inspektorátem města Zlín umístit značku snížení 

rychlosti na 30 km v hodině, případně jinou dopravní značkou, umístěnou 

na veřejné komunikaci. 

 směrnice pro pohyb osob (MPDP) – touto směrnicí upravit pohyb zaměstnanců, 

odběratelů, dodavatelů a návštěv v prostoru firmy, 

 provozní řád skladu – tímto dokumentem navrhuji zavedení systému pro pohyb 

všech osob v prostorách skladu, způsoby správného uskladnění, manipulace se 

skladovanými břemeny v těchto prostorech, úklid a zavedení pravidelné kontroly 

regálů. Dokument musí vycházet z normy ČSN 269030. 

7.5.6 Dokumentace BOZP a odpovědnost za její vedení 

Povinná i doporučená dokumentace je vedena v písemné formě, a je uložena v kanceláři 

majitele společnosti, který za ni zodpovídá. Podklady k dokumentaci jsou průběžně dodá-

vány vedoucím pracovníkem a majitelem. Dokumentace obsahuje tyto písemnosti: 

 dokumentace k lékařským prohlídkám (žádost o lékařskou prohlídku, posouzení 

zdravotní způsobilosti),  

 dokumentace kategorizace prací v podniku, 

 dokumentace o školeních (vstupní a periodické školení BOZP, obsah školení) 

 seznam poskytovaných OOPP (karty OOPP) 

 dokumentace identifikace a hodnocení rizik na pracovišti 

 kniha úrazů 

 dokumentace evidence pracovní doby 

 dokumentace strojů a zařízení (revize, opravy, kontroly, návody k obsluze) 

 pracovní řád, provozní řád, havarijní a evakuační plán, poplachové směrnice. 

Převážná většina dokumentace je vedena odborně způsobilou osobou, která je ve 

smluvním vztahu na základě písemné dohody. Tato osoba, která dodává externě služby, 

dokumentaci kontroluje a aktualizuje v periodě jednou za rok, případně před nahláše-

nou kontrolou státních orgánů. 
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návrh a doporučení 

 MPBP – doplnění dokumentace o interní směrnice (pohyb osob v areálu firmy,  

nakládka a vykládka zboží, způsob vedení pracovních úrazů, postup poskytnutí 

první pomoci, přezkoušení po absolvování školení BOZP. 

 OZO –  vzhledem ke zvyšujícím se podnikatelským aktivitám firmy, poptávce po 

servisní činnosti, rozšíření počtu provozovaných automatů, zvýšení počtu zaměst-

nanců a s tím spojenému nárůstu administrativní činnosti, navrhuji zavedení osoby 

odborně způsobilé v prevenci rizik.  

Tato osoba bude mít způsobilost dle Z 309/2006 Sb., bude zodpovídat za politiku 

BOZP, bude přímo podřízena majiteli společnosti. Bude vypracovávat, aktualizovat 

a kontrolovat dokumentaci ve vztahu k BOZP, bude dohlížet na činnosti provozo-

vané na firmě ve vztahu k dané problematice. Zároveň se bude podílet na dodržo-

vání nového systému, jeho efektivního řízení a zvyšování jeho úrovně dle nastave-

ných standardů. 

7.6 Návrh opatření ke zjištěným nedostatkům vyplývajících z hodnocení 

rizik 

Hodnocení rizik jednoduchou bodovou metodou (JBM) nám ukázalo výskyt nežádoucích 

rizik, která mají nebo mohou mít vliv na BOZP a celkově na kulturu práce ve firmě. Jde    

o rizika zahrnutá do kategorie přijatelných rizik s mírou rizika do 20, rizika v intervalu    

20 – 70, u kterých je potřeba zvýšené pozornosti a rizika kategorie 70 – 200, kde je třeba   

provést opatření k jejich eliminaci nebo snížení.        

V následujících tabulkách zmíním jednotlivá rizika a navrhnu opatření ke snížení nebo 

eliminaci jejich působení. Nežádoucí rizika se vyskytují u všech sledovaných pozic            

a činností. 

Tab. 17 Opatření ke snížení působení rizik – administrativa[úprava vlastní] 

Administrativní činnosti 

Nebezpečí, nebezpečná 

situace, zdroj rizika 

Míra 

rizika 

>20  

Navržená bezpečnostní opatření k omezení působení 

rizika nebo k jeho odstranění 

Zraková zátěž u PC  45,9  vhodné umístění PC v prostoru,  

 antireflexní ochranný filtr monitoru 
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 doplnění stolním osvětlením (při nižší intenzi-

tě) 

Úraz elektrickým prou-

dem, požár 

40,5  školení BOZP a PO, 

 pravidelné kontroly elektrických zařízení,  

 pravidelné odborné revize,  

 včasné hlášení poškození elektrospotřebičů 

vedoucím pracovníkům  

 používání dle návodu k obsluze a údržbě 

Osvětlení prostor 28,8  pravidelná kontrola osvětlení v celých prosto-

rách firmy,  

 čištění osvětlovacích krytů i z vnitřní strany 

 zvážení výměny zářivkového osvětlení za jiný 

druh zdroje světla 

 

Tab. 18 Opatření ke snížení působení rizik – sklad[úprava vlastní] 

Skladové prostory, zaměstnanec skladu 

Nebezpečí, nebezpečná 

situace 

Míra 

rizika 

>20 

Navržená bezpečnostní opatření k omezení působení 

rizika nebo k jeho odstranění 

Vyčnívající materiál z 

regálů, pád materiálu a 

surovin z regálu 

43,2  úprava pracovních prostor,  

 pravidelná vizuální kontrola uchycení konzol 

regálu a pevnost spojení, 

 úklid v jednotlivých buňkách regálu 

 umístění hmotnostně těžších věcí do spodní 

části regálu 

 při pohybu ve skladu používat příslušná 

OOPP. 

Práce ve vyšší poloze 45,9  používat jen schválené pracovní prostředky 

(žebřík, dvojžebřík),  

 pravidelná kontrola jejich stavu, zápis o kon-

trole 

Ližiny paletového vozí-

ku  

45,9  školení BOZP 

 používání příslušných OOPP (pracovní 

ochranná obuv s pevnou špicí) 

Ruční manipulace 

s břemeny 

107,1  Školení ve vztahu k břemenům a jejich hmot-

nostním limitům,  

 využívání technických prostředků (vozíků, 

zdvihací zařízení apod.) 

Ruční manipulace s 

břemeny pomocí mani-

pulační techniky 

56,7  používání příslušných OOPP 

 pravidelná kontrola stavu manipulační techni-

ky 
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Nástup a výstup na zvý-

šenou plochu 

53,55  používání žebříku 

 školení BOZP 

Pohyb v blízkosti veřej-

né komunikace nebo 

částečně na ní 

128,25  důsledné nošení reflexní vesty a její udržování 

v čistotě, 

 grafické vymezení prostoru pro nakládku a 

vykládku,  

 součinnost s další osobou 

 

Tab. 19 Opatření ke snížení působení rizik – servisní technik[úprava vlastní] 

Dílenské prostory, servisní technik 

Nebezpečí, nebezpečná 

situace 

Míra 

rizika 

>20 

Navržená bezpečnostní opatření k omezení působení 

rizika nebo k jeho odstranění 

Práce s mechanickým 

ručním nářadím (všeo-

becně) 

86,4  pravidelná kontrola a údržba 

 používání konkrétních druhů nářadí ke kon-

krétní činnosti 

 vhodné místo pro uskladnění a přenášení 

 používání jen nepoškozeného nářadí 

 poškozené nářadí vyřadit z provozu 

 používat kvalitní nářadí s certifikací 

 používání příslušných OOPP 

Zkrat, úraz elektrickým 

proudem 

81  školení odborné způsobilosti, ověření zkouš-

kou 

 používání metrologicky ověřených a certifiko-

vaných měřících přístrojů 

 dbát bezpečné práce na elektrických zařízeních 

 pravidelné revize elektrických zařízení 

 proškolení v první pomoci při zásahu elektric-

kým proudem 

 používání izolovaných nástrojů a nářadí 

s certifikací 

Rozpadnutí kotouče 

brusky 

56,7  průběžná kontrola stavu před započetím práce 

 evidence doby exspirace 

 školení v rámci BOZP 

 práce dle návodu výrobce 

 kryt kotoučů udržovat pevně nasazený a v čis-

totě 

 pořizování náhradních kotoučů jen u oficiální-

ho dodavatele 

 používání příslušných OOPP 

Manipulační technika 

(paletový vozík, rudl) 

53,55  pravidelná údržba a kontrola stavu (olej v hyd-

raulické soustavě) 

 vhodné místo k uskladnění 
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Padající předměty (mate-

riál, suroviny) 

53,55  těžší břemena umístit ve spodní části regálu 

 nepřetěžovat regály 

 použití příslušných OOPP 

Rotující vřeteno vrtačky 50,4  nepoužívat rukavice při vrtání 

 použití příslušných OOPP (brýle, pokrývka 

hlavy) 

 dodržovat návod k použití, údržbě a opravě 

 pracovat jen v upnutém pracovním oděvu 

 vhodné místo pro umístění sklíčidla vrtačky 

 udržovat v čistotě pracovní prostor vrtačky 

 upnutý oděv, rukávy 

 vhodné upevnění vrtaného materiálu 

Hluk při broušení 50,4  používání příslušných OOPP 

 broušení mimo dosah ostatních zaměstnanců 

 zajištění odlétajícího materiálu zábranou 

Vyčnívající materiál, 

hrany skladového regálu 

48  označení hran regálu  

 pravidelný úklid buněk regálu 

 používání příslušných OOPP 

Práce ve výšce (žebřík) 45,9  používání vhodných pomůcek pro práci ve 

výšce (schůdky, žebřík) 

 pravidelná kontrola jejich stavu a funkčnosti 

 vést dokumentaci o kontrolách 

 včasná výměna v případě jejich poškození 

Řezání materiálu elek-

trickou ruční pilou 

45,9   požívání příslušných OOPP 

 výběr vhodného místa k řezání 

 kontrola stavu a funkčnosti zařízení 

 práce dle návodu k použití 

 dbát na správné a pevné upevnění řezné části 

Odlétající části opraco-

vávaného materiálu, pra-

chové částice, brusivo 

43,2  používání příslušných OOPP 

 používat zábranu proti odlétání opracovaných 

částí 

Destrukce tlakového 

systému malého kompre-

soru 

39,9  pravidelná kontrola zařízení a revize 

 používat dle návodu k použití 

 kontrola činnosti odvzdušňovacího a pojistné-

ho ventilu 

 servis jen u odborného poskytovatele služeb 

Hmotnost břemen 37,8  školení o hmotnostních limitech 

 dbát na správné uchycení břemene 

 využívat mechanické a elektrické prostředky  

Přenos vibrací na ruce 22,95  Používání příslušných OOPP 

 Výběr nástrojů a strojů s nižšími vibracemi 
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Tab. 20 Opatření ke snížení působení rizik – obsluha[úprava vlastní] 

Činnost obsluhy automatů 

Nebezpečí, nebezpečná 

situace, zdroj rizika 

Míra 

rizika 

>20 

Navržená bezpečnostní opatření k omezení působení 

rizika nebo k jeho odstranění 

Technický stav motoro-

vého vozidla, užívání 

vozidla 

113,7  pravidelná kontrola technického stavu 

 pravidelná školení řidičů (zahrnout teorii i 

praktickou ukázku přímo u vozidla) 

 okamžité hlášení všech závad a poruch vedou-

címu pracovníku 

 doporučení obměny vozového parku po např. 

určitém počtu km apod. (v rámci ekonomic-

kých podmínek firmy) 

 vést dokumentaci o provozu vozidla, servis-

ních prohlídkách a kontrolách 

 určení jednotného dodavatele opravárenských 

služeb 

Úraz elektrickým prou-

dem, požár 

81  školení BOZP a PO, 

 pravidelné kontroly elektrických zařízení,  

 pravidelné odborné revize,  

 včasné hlášení poškození elektrospotřebičů 

vedoucím pracovníkům  

 používání dle návodu k obsluze a údržbě 

Čisticí prostředky 48  používání příslušných OOPP (gumové rukavi-

ce) 

 používání čisticích prostředků dle jejich návo-

dů k použití, 

 skladování prostředků mimo potravinářské 

zboží. 

Prachové částice v pro-

storu u zákazníka, popí-

lek 

43,2  používání příslušných OOPP (respirátor) 

 omezení pohybu v prašném prostoru na co ne-

jmenší míru 
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ZÁVĚR 

Podnikatelské prostředí prochází neustálým vývojem nejen v oblastech nových technologií 

a legislativních úprav, ale i v systémovém nastavení jednotlivých procesů spojených jak     

s výrobním režimem, tak se službami. Správné nastavení politiky BOZP by mělo být    

jedním z hlavních priorit managementu jakékoli organizace, malou nebo střední firmu  

nevyjímaje. 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení aktuálního stavu bezpečnosti a ochrany zdra-

ví při práci v malé firmě, která se zabývá prodejem, servisem a provozem nápojových, 

cukrovinkových a potravinových automatů, sodobarů, prodejem ingrediencí a poskytová-

ním poradenství v této oblasti služeb a navržení nového systému BOZP tak, aby korespon-

doval s požadavky legislativy a firemní politiky a byl v praxi co nejvíce aplikovatelný. 

Teoretická část byla zaměřena na základní pojmy z oblastí, které úzce souvisí s bezpečnos-

tí práce a analýzou rizik. Zároveň byl proveden soupis základních legislativních požadav-

ků, které mají souvislost s BOZP ve sledované firmě. 

V této části bylo rovněž pojednáno o významu malých a středních firem na ekonomiku      

a na vztah malé firmy k problematice BOZP, která není vždy ideální. 

V samotném závěru teoretické části práce, byla podrobněji popsána metoda JBM. Tato 

metoda byla použita v praktické části a byla společně s metodou Check-list stěžejním   

východiskem pro návrh konkrétních opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku, nebo 

snížení dopadu jednotlivých nebezpečí. 

V praktické části této práce byl na základě provedené prověrky stavu bezpečnosti a ochra-

ny při práci na pracovišti i v prostoru areálu firmy, všech příslušných dokumentů a na   

základě zhodnocení rizik, navržen systém, který by měl odpovídat nejen často se měnícím 

legislativním požadavkům, ale i podnikatelským cílům zkoumaného subjektu. Dále byl 

vytvořen nový způsob přidělování konkrétních osobních ochranných prostředků, ve vztahu 

k rizikovým faktorům vyskytujících se na jednotlivých pracovních pozicích. Důležitým 

článkem politiky BOZP by mělo být správné zavedení a postavení OZO ve firmě. Právě 

tato osoba by vzhledem k perfektním znalostem firemního prostředí a všech aktuálně    

nastavených procesů v něm, měla vytvářet bezpečné a zdraví prospěšné prostředí a kvalitní 

firemní kulturu. 
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PŘÍLOHA P I: EVIDENČNÍ LIST OOPP 

Evidenční list vydaných osobních ochranných pracovních prostředků dle § 
104 zákoníku práce 
 

Jméno a příjmení: Datum narození: 

Profese:  Pracoviště:  

Pracoviště:  

Evidenční číslo:  

 

Vydané OOPP Výdej OOPP Příjem OOPP 

název OOPP a 

množství 

(ks, páry, sady) 

Orientační 

doba 

životnosti 

v měs. 

Datum 
Podpis výdejce 

(pracovníka) 
Datum 

Podpis příjemce 

(pracovníka) 

      

      

      

      

      

      

 

Beru na vědomí, že OOPP, které mi budou zapůjčeny a jejichž převzetí stvrzuji svým 

podpisem: 

jsou majetkem organizace a z jejich poskytnutí mi vyplývají tyto povinnosti: 

- používat OOPP jen pro ty druhy práce, pro které byly určeny, 

- zajišťovat drobnou denní údržbu OOPP a při čistění a údržbě OOPP se řídit pokyny 

zaměstnavatele, nebo vedoucího pracovníka, 

- odkládat OOPP na místech k tomu určených, 

- vyžadovat výměnu OOPP,  pokud  tato již ztratila požadované ochranné funkční  

vlastnosti a pokud by mohlo dojít  k ohrožení BOZP, 

- oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady při 

přidělování a používání OOPP, 

- při ukončení  pracovního poměru vrátit  zaměstnavateli OOPP ve stavu, který 

odpovídá  přiměřenému  opotřebení.  

 

Svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) řádně seznámen(a) s používáním a 

údržbou všech přebíraných OOPP že jsem tomuto seznámení porozuměl(a) v plném 

rozsahu, a že přebírám odpovědnost za svěřené OOPP. 

 

 

 

Datum:                                                                                        Podpis zaměstnance:: 

 


