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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve vybrané společ-

nosti. Práce je rozdělena do dvou částí. 

První část práce je teoretická, kde je zmapován historický a současný pohled na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci, jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, legislativa, povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců a současné 

trendy v dané oblasti. Závěrečná část je věnována oblasti managementu rizik. 

Druhá část – praktická - obsahuje charakteristiku vybrané společnosti a analýzu BOZP 

v této společnosti. V závěru jsou pak shrnuty zjištěné skutečnosti, zhodnocena rizika  

a nedostatky a navržena zlepšení. 

 

Klíčová slova: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zaměstnanec, zaměstnavatel, analýza 

rizik, riziko

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with occupational safety and health in a specific company.  

The thesis is divided into two parts. 

The first part of the thesis is theoretical and it describes historical and present view of oc-

cupational safety and health. It defines the basic concepts concerning occupational safety 

and health, legislation, duties of employers and employees and current trends in the specif-

ic area. Final part is devoted to risk management. 

Second part of the thesis – practical part - reveals the characteristics of a specific company 

and the OSH analysis in this company.  In the conclusion section the facts are summarized 

including evaluated risks and failures of the company and proposed improvements. 

 

Keywords: Occupational safety and health, employee, employer, risk analysis, risk
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ÚVOD 

Téměř každý člověk se ve svém životě pravděpodobně setká s problematikou bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Ať už bude muset jako zaměstnanec dodržovat 

určitá pravidla na svém pracovišti nebo bude z pozice zaměstnavatele regulovat a dohlížet 

na bezpečnost a ochranu svých zaměstnanců. S rozvíjející se technikou a obecným pokro-

kem doby se neustále kritéria pro dodržování BOZP při práci rozšiřují a samozřejmě také 

zpřísňují. 

Nedá mi, abych si na tomto místě neposteskla nad mým neuskutečněným původním zámě-

rem, kdy jsem se chtěla věnovat analýze BOZP ve svém zaměstnání a problematiku zamě-

řit na bezpečnost a ochranu zdraví při práci úředníků ve veřejné budově. Tento záměr však 

nemohl být realizován.  

Svou práci jsem byla nucena zaměřit na BOZP ve výrobní společnosti, tedy v prostředí 

mně ne zas tak dobře známém. S odstupem času mohu říct, že jsem nesmírně vděčná  

za všechno poznání, zkušenosti a v neposlední řadě i zážitky, které jsem při zpracování  

mé bakalářské práce měla možnost získat, a které mne nesmírně obohatily a naplnily poci-

tem smysluplnosti. 

Měla jsem možnost přímého kontaktu s lidmi, kteří se přímo podílí na řízení celého chodu 

firmy a problematiku BOZP drží ve svých rukou, byť je jejich moc vázaná legislativou. 

Byl mi umožněn přístup k množství interních dokumentů firmy a především přístup přímo 

do výroby a kontakt se zaměstnanci, kteří vystupují v oblasti BOZP na straně opačné.  

Bakalářská práce se dělí na dvě části. Nejdříve se v teoretické části zabývá historií a sou-

časnými trendy v BOZP, jsou zde vymezeny základní pojmy, legislativa a shrnuta teorie 

analýzy rizik. V praktické části je nejprve představena vybraná společnost a následně  

je BOZP analyzovaná formou pozorování a popisu. Formou Check listu, dotazníkového 

šetření a maticí rizik je provedena analýza BOZP ve společnosti a následně je provedeno 

zhodnocení a navržena doporučení pro zlepšení. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci nabývá stále většího významu. Prosazování systé-

mového přístupu k plnění povinností v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci se stává součástí státní politiky. Základním způsobem, jak 

úspěšně předejít pracovním rizikům, je implementace řešení pro zlepšení bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci prostřednictvím účinných, soudržných a ucelených právních 

předpisů. [2] 

Zaměstnavatelé si stále více uvědomují, že bezpečné a zdraví neohrožující pracovní pod-

mínky a pracovní prostředí jsou jedním z předpokladů úspěšného podnikání a také spoko-

jenosti zaměstnanců, která ovlivňuje kvalitu výkonu jejich práce. [2]  

1.1 Historie BOZP 

Výkon práce byl vždy spojen s určitou mírou pravděpodobnosti výskytu úrazu nebo jiného 

poškození zdraví. Snahy toto nebezpečí omezit jsou zaznamenány již v dokumentech  

z 18. století př. n. l. Určité prvky byly zaznamenány v tzv. babylonském zákoníku, který 

vydal babylonský král a panovník Chammurapi v roce 1686 př. n. l. [1][16] 

Také ve starověkém Egyptě se objevily stopy po snaze snížit možnost vzniku poškození 

zdraví při výkonu práce pro dělníky na stavbách pyramid. V důsledku výkonu práce měli 

dělníci zdravotní poškození zad, a proto jim byla poskytována zdravotní péče. Obdobně 

byla zdravotní péče včetně zajištění masérů a vydatná a pro „práci“ specializovaná strava 

poskytována gladiátorům i ve starověkém Římě. [1] 

První známky pravidel, která se více přibližují zajištění BOZP, se objevují ve středověku  

a to u jednotlivých cechovních organizací jako součást interních pravidel existence - za-

bezpečení starých a zmrzačených řemeslníků, sirotků a vdov, vymezení pracovní doby, 

stravování, délka pracovní doby. [1] 

Zákonodárství přišlo až s průmyslovou revolucí s výjimkou oblasti hornictví, ke kterému 

již v letech 1300 až 1305 vydal král Václav II. Zákoník „Ius Regale Montanorum“ (Právo 

horního regálu). Zřejmě se může označit za nejstarší právo ve světě se sociálními a pra-

covněprávními předpisy. [16] 

Velmi pokrokové v těchto otázkách bylo Rakouské císařství. Již v roce 1776 vydalo zákon 

na ochranu dětí v továrnách. [16] 
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V roce 1785 fyzik Charles Augustin Coulomb určuje maximální možnou pracovní dobu  

na osm hodin denně a zjišťuje, že průměrný člověk může unést 62,7 kg do vzdálenosti 17 

km. Je první, kdo spočítal pracovní výkon podle množství spotřebovaného kyslíku. V roce 

1786 byl vydán dvorský dekret, v kterém byly stanoveny základní požadavky hygieny  

pro práci dětí. V roce 1811 byl vydán Všeobecný občanský zákoník obsahující povinnost 

zaměstnavatele na ochranu života a zdraví zaměstnance, ale také povinnosti zaměstnavate-

le při pracovní neschopnosti. Tento zákoník je první obecnější úpravou moderních pracov-

něprávních vztahů. V roce 1859 byl vydán Živnostenský řád (Císařský patent 227/ 1859  

ř. z.). Řád byl mnohokrát novelizován a byl zrušen až zákoníkem práce č. 65/1965 Sb. [1] 

Dozor nad dodržováním bezpečnosti práce má dosti hlubokou tradici. Tovární inspekce 

v určité formě existovala již v letech 1790 až 1825. Následně byla obnovena v červnu 1883 

zákonem č. 117 Říšského zákoníku zřízením živnostenská inspekce. Živnostenští inspekto-

ři, kteří svým postavením byli státními úředníky a kontrolovali živnostenské podniky, měli 

zejména dozírat na dodržování živnostenských předpisů v oblasti péče o zdraví dělníků, 

pracovní doby a mezd. [1] 

Nově vytvořené Československo roku 1918 převzalo živnostenské zákony Rakouska-

Uherska. Krátce po vzniku republiky je vydán zákon č. 91/1918 Sb., o osmihodinové pra-

covní době. Československo se tak stalo první zemí, ve které byla zavedena osmihodinová 

pracovní doba. Též byla řešena práce mladistvých a byl stanoven zákaz zaměstnávání dětí, 

které neukončily povinnou školní docházku a nedosáhly věku 14 let. Inspekce byla podří-

zena Ministerstvu sociální péče. [1][16] 

Pohled na bezpečnost práce celkově se mění po 2. světové válce, kdy došlo  

k rychlému průmyslovému a technickému rozvoji. Současně se vyvíjel značný tlak  

na efektivitu práce a výroby a s tím byla spojena právě i bezpečnost práce. [1] 

Důležitými mezníky byly roky 1961, kdy byl vydán Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci č. 65/1961 Sb., a rok 1965, kdy došlo k vydání Zákoníku práce č. 65/1965 sb. [1] 

Směrnice Rady č. 89/391/EHS o zavedení opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci byla přijata v roce 1989. Tato směrnice se stala podkladem 

pro vytvoření nového rámce zajištění BOZP ve státech Evropského společenství (před-

chůdce Evropské unie). [1] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%BD_ob%C4%8Dansk%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDivnostensk%C3%A1_inspekce&action=edit&redlink=1
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Jako součást příprav na vstup České republiky do Evropské unie musely být též sjednoce-

ny požadavky našich právních předpisů řešící BOZP s požadavky Evropské unie. V roce 

2001 došlo tedy k novelizaci platného zákoníku práce č. 65/1965 Sb. [1] 

1.2 Současné pojetí BOZP 

Novelizací zákoníku práce č. 65/1965 Sb. v roce 2001 byl dosavadní technický přístup 

k BOZP nahrazen systémovým. Znamenalo to nárůst administrativy, ale především nárůst 

odpovědnosti určitých zaměstnanců. Velký důraz je kladen zvláště na vyhledání a vyhod-

nocení rizik, ale také na začlenění zaměstnanců do řešení otázek BOZP prostřednictvím 

svých zástupců či odborových organizací. [1] 

BOZP již není tvořena jen dvěma zásadními částmi – bezpečnost práce (technická bezpeč-

nost, prevence velkých průmyslových havárií atd.) a ochranou zdraví při práci (hygiena 

práce, pracovní prostředí, ergonomie atd.), ale zahrnuje i další oblasti (např. vztahy na pra-

covišti, estetická úprava pracovišť, vliv výkonu práce na soukromý život zaměstnanců),  

jež společně vytvářejí tzv. sociální ochranu. [4] 

BOZP nemá pouze preventivní charakter, ale i represivní (zajištění bezpečného a následky 

minimalizujícího postupu při vzniku nežádoucích událostí). [4] 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci není možné chápat jako prostředek ochrany zdraví 

při výkonu práce, ale jako systém chránící před negativními důsledky života v pracovním 

procesu. [4] 

Na zaměstnavatele jsou v současném pojetí BOZP kladeny povinnosti ze tří stran – zajiště-

ní právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, vyhledání a vyhodnocení rizik při práci 

a kategorizace práce – viz tabulka. [1] 

Tabulka 1 Požadavky na zajištění BOZP [1] 

Požadavky na zajištění BOZP 

Právní a ostatní přepisy k zajištění 

BOZP (70 - 80 %) 

Vyhledání a vy-

hodnocení rizik při 

práci 

Kategorizace 

prací 
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Nejsou již řešena pouze záporná hlediska výrobních procesů, ale i předcházení těmto 

aspektům tzn. prevence. BOZP není zaměřena pouze na stroje, zařízení a pracovní prostře-

dí, ale i na kulturu práce a především na lidský faktor. Mimo technika BOZP se součástí 

řešení problematiky stávají osoby odborně způsobilé k zajišťování úloh v prevenci rizik, 

vedení firmy, společnosti či instituce a také zaměstnanci. [1] 

Současné pojetí BOZP není pouhým teoretizováním. U odpovědného zaměstnavatele vy-

tvoření funkčního systému a jeho úspěšná implementace do praxe dokáže zajistit daleko 

víc než centrální direktivní systém. Cílem BOZP není pouze ochrana zaměstnanců před 

vznikem pracovních úrazů případně nemoci z povolání, ale vytvoření fungujícího systému 

chránícího před negativními následky života v pracovním procesu nejen zaměstnance,  

ale také zaměstnavatele (ochrana před poklesem produktivity práce, proplácením náhrad 

mzdy apod.). [1] 

Zaměstnanec vyhodnocuje riziko pracovat u zaměstnavatele nejen podle výše mzdy,  

ale dle dalších aspektů jako např. pracovní doba, podmínky při plnění pracovních úkolů, 

pracovní prostředí včetně zajištění zdraví neohrožující a bezpečné práce. [4] 

Odborně způsobilá osoba, kterou má zaměstnavatel pro sebe zajištěnou v zaměstnaneckém 

nebo obchodním vztahu, musí též posoudit, zda je za zaměstnavatelem stanovených bez-

pečnostních předpokladů ochotna hájit zájmy zaměstnavatele, tzn. prosazovat zaměstnava-

telem stanovenou úroveň zajištění BOZP. Současně by měla průběžně vyhodnocovat,  

zda úroveň zajištění BOZP u zaměstnavatele ještě odpovídá požadavkům. Úroveň zajištění 

BOZP je do jisté míry jeho vizitkou. [1] 

Současné pojetí BOZP má také své nedostatky. Základem současné koncepce je ma-

nagement rizik (vyhledání a vyhodnocení rizik a vymezení opatření k jejich odstranění  

a eliminaci jejich působení). Metodika jeho uplatnění v praxi však není jednotná ani  

v České republice ani na evropské úrovni. Pro malé firmy je tento systém příliš složitý  

a odborný až samoúčelný. [1] 

Současné pojetí BOZP není pouze o plnění zákonných požadavků, ale o analýze a hodno-

cení konkrétních podmínek výkonu práce na pracovištích zaměstnavatele a na základě toho 

zaměstnavatelem stanovených požadavků na zajištění BOZP. Zajištění BOZP není pouze 

záležitostí technickou, ale manažerskou. [1] 
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1.3   Definování a terminologie pro oblast BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví je tématikou, která má mnohaletou tradici, přesto terminolo-

gie v této oblasti není sjednocena. Částečně se s vymezením pojmů setkáváme 

v normativním doporučení OHSAS 18 001, některé byly vytvořeny Výzkumným ústavem 

bezpečnosti práce či jsou vysvětleny v odborné literatuře. [1] 

1.3.1 Definice BOZP 

BOZP je soubor opatření (technických, výchovných, organizačních), která vytváří pod-

mínky k tomu, aby se maximálně snížila pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lid-

ského zdraví. [1] 

Jedná se o mezivědní obor, ve kterém jsou hledány a uplatňovány různé metody a pro-

středky s cílem zajistit, aby osoba v pracovním procesu nebyla ohrožována fyzicky ani 

mentálně. [1]  

 

1.3.2 Vymezení základních pojmů v BOZP 

Bezpečnost – stav, kdy neexistuje nepřijatelné riziko nebo poškození zdraví. [3] 

Bezpečnost technických zařízení (dále jen BTZ) -  stav technických zařízení, kdy je za-

jištěna vysoká míra jistoty, že při dodržení požadavků na jejich funkčnost a obsluhu, kdy 

současně nepůsobí nepředpokládané vnější rušivé vlivy, nedojde k závadě zařízení, respek-

tive ke vzniku stavu, kdy by mohly být ohroženy osoby nebo majetkové hodnoty. [1] 

Ergonomie -  mezioborová disciplína, jejímž cílem je dosáhnout přizpůsobení pracovních 

podmínek co nejlepším výkonnostním schopnostem člověka. Předmětem této mezioborové 

disciplíny je studium vztahů mezi pracovním prostředím, pracovním prostředkem a člově-

kem a aplikace poznatků tohoto studia uplatněním limitů výkonnosti člověka při projekto-

vání, konstruování technických zařízení a strojů, při racionalizačních i inovačních zámě-

rech, při plánu technického rozvoje. [1] 

Expozice – vystavení organismu působení faktorů prostředí (hluku, prachu, vibracím, zá-

ření) nebo účinkům látky. Sleduje se objektivně vyšetřená hodnota zátěže faktory pracov-

ního prostředí a doba, po kterou je člověk v práci této zátěži vystaven. [1] 
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Míra rizika – matematicky či slovně vyjádřená kombinace četnosti a pravděpodobnosti 

výskytu nebezpečné události a jejího následku. [4]  

Nebezpečí – situace, zdroj nebo činnost s možností způsobit vznik poranění člověka nebo 

poškození zdraví nebo vzájemnou kombinaci. [4] 

Nehoda – nežádoucí událost, která může vést ke smrti, poškození zdraví, škodě nebo ztrá-

tám. [3] 

Nemoc z povolání -  změna zdravotního stavu, která vznikla při výkonu práce nepřízni-

vým působením okolností, které jako nemoc z povolání byly označeny v lékařském posud-

ku. Nemoci z povolání jsou uvedeny v nařízení vlády č. 290/1995 Sb. [1][3]  

Nežádoucí událost -  jakákoliv situace, jejímž následkem došlo k nehodě, nebo může 

k nehodě vést. [3] 

Ohrožení – stav, kdy je určitá osoba nebo objekt vystaven nebezpečí. [3] 

Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) – prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat zdraví zaměstnanců, nesmí zaměstnancům brá-

nit při výkonu práce a musí splňovat vymezené požadavky. [3] 

Pracoviště – jakékoliv místo v prostorách, kde se pracuje a zaměstnanci mají k němu bě-

hem práce přístup, včetně přístupových a únikových cest. [4] 

Pracovní úraz – stav, kdy dojde k poškození zdraví zaměstnance nebo jeho smrti při plně-

ní pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tím. Úraz, který se zaměstnanci přihodí 

cestou do zaměstnání a zpět, není úrazem pracovním. [3] 

Prevence – (v BOZP) opatření nebo činnosti, jak technická, tak organizační, jejichž úko-

lem je předejít nežádoucí situaci, popř. vytvořit předpoklady pro zajištění havarijní připra-

venosti. [3] 

Riziko – kombinace pravděpodobnosti a četnosti výskytu nebezpečné události a jejího 

následku. [4] 
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2 LEGISLATIVA V OBLASTI BOZP 

BOZP je ošetřena ve více než 80 právních předpisech a několika stech ostatních předpi-

sech. Legislativa v oblasti BOZP vychází z ustanovení nejvyšší právní síly - Listiny zá-

kladních práv a svobod z roku 1993. V článku 28 je vymezeno právo zaměstnanců na nále-

žitou odměnu za práci a na dostatečné pracovní podmínky, v článku 29 je garantováno 

právo žen a mladistvých a osob zdravotně postižených na zvýšenou ochranu zdraví  

při práci a na zvláštní pracovní podmínky, v článku 31 je stanoveno, že každý má právo  

na ochranu zdraví a článek 32 zaručuje ženám v těhotenství zvláštní péči, ochranu 

v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky. [1] 

2.1 BOZP  v mezinárodní souvislosti 

Zajištění BOZP je součástí řady mezinárodních dokumentů, kde je především deklarováno 

právo na bezpečnou a zdraví neohrožující práci. Je to například: 

 Všeobecná deklarace lidských práv; 

 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech; 

 Evropská sociální charta. [1] 

Cíle státní politiky BOZP a pracovní normy jsou náplní mezinárodních dohod vydaných 

Mezinárodní organizací práce jako Úmluvy Mezinárodní organizace práce. Závazky ply-

noucí z jednotlivých Úmluv má Česká republika implementovány do svého právního řádu 

a je povinna je dodržovat. [1] 

Mezinárodní organizace práce (MOP) je mezinárodní organizací Organizace spojených 

národů (OSN), která řeší záležitosti z oblasti trhu práce a sociálních věcí a formuluje mezi-

národní pracovní standardy a řeší samozřejmě i otázky BOZP. [6] 

2.2 BOZP v návaznosti na EU 

První evropské směrnice o BOZP byly přijaty na základě obecných ustanovení 

o harmonizaci trhu. Důvodem bylo to, že až do poloviny 80. let minulého století Smlouva 

nestanovovala jasnou zákonodárnou pravomoc v oblasti BOZP. [1] 

Dne 1. července 1987 vstoupil v platnost Jednotný evropský akt, čímž bylo do Smlouvy 

zavedeno nové právní ustanovení o sociální politice. Novým cílem se stalo dosažení zlep-

šení, především v pracovním prostředí, z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracovní-

ků. [1] 
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Evropskou unii zmocňuje k přijímání směrnic v oblasti BOZP článek 153 Smlouvy o fun-

gování EU. [1] 

Evropské směrnice stanoví minimální normy bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. 

Směrnice EU se provádějí prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů členských stá-

tů. Směrnice je pro členské státy EU závazná v celém rozsahu a jsou povinny ji ve stano-

vených lhůtách zapracovat do práva vnitrostátního. [1] 

Směrnice 89/391, označovaná jako rámcová směrnice BOZP, se stala základním pilířem 

v oblasti zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [5] 

Členské státy mají možnost v zájmu ochrany pracovníků přijímat přísnější pravidla, avšak 

jejich právní předpisy musí splňovat minimální normy. V důsledku toho se vnitrostátní 

právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví v Evropě liší. [5] 

Konsolidace a koordinace vnitrostátních strategií je jedním ze sedmi rozhodujících cílů 

obsažených ve strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 

2014 – 2020. V této souvislosti vyzvala Evropská komise členské státy, aby v těsné sou-

činnosti s příslušnými zainteresovanými subjekty, včetně sociálních partnerů, přehodnotily 

své vnitrostátní strategie. [5] 

2.3 BOZP v legislativě ČR 

Za právní a ostatní přepisy k zajištění BOZP zákoník práce považuje předpisy na ochranu 

života a zdraví, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, hygienické  

a protiepidemické předpisy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární 

ochraně a o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, 

chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, které 

upravují otázky týkající se ochrany života a zejména zdraví. [1] 

Některé předpisy se zabývají zajištěním BOZP přímo, jiné se této oblasti dotýkají pouze 

některými paragrafy nebo články. Oblastí BOZP se však prolínají i jiné předpisy např. vy-

hláška o zdravotnické dokumentaci nebo zákon o ochraně osobních údajů. [1] 

2.3.1 Právní předpisy 

Mezi nejdůležitější právní předpisy k zajištění BOZP zastřešené Ústavou ČR patří: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN
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 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 

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

předpisů; 

 a další. 

Zde je uvedeno několik příkladů normativních aktů orgánů výkonné moci, mezi které patří 

např. nařízení vlády, vyhlášky: 

Nařízení vlády: 

 NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osob-

ních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních pro-

středků; 

 NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; 

 NV č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a zna-

čení a zavedení signálů; 

 NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a po-

užívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

 NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-

středí; 

 a další. 

Vyhlášky: 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpeč-

nosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví ně-

které podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; 
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 Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví ně-

které podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví ně-

které podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zaří-

zení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 

(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních); 

 Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty; 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru; 

 Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při sva-

řování a nahřívání živic v tavných nádobách; 

 a další. 

2.3.2 Ostatní předpisy 

Mimo zákonem dané předpisy, které jsou zaměstnavatelé a zaměstnanci povinni dodržovat 

a jsou nutnou součástí ochrany života a zdraví ve společnosti, jsou v rámci BOZP vydává-

ny také České technické normy (dále jen ČSN). Jednotlivé technické normy jsou od 1. led-

na 2009 vydávány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Technické normy nejsou samy o sobě právně závazné, jejich závaznost může být stanove-

na nebo vyplynout z jiného právního předpisu. [1] 

Nejvýznamnější v dané oblasti je bezesporu norma ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Occupational Health & Safety As-

sessment Series). Úkolem této normy je specifikovat požadavky v systému BOZP organi-

zace. Jednotlivé prvky normy OHSAS 18001 jsou:  

 Všeobecné požadavky; 

 Politika BOZP; 

 Plánování; 

 Implementace, provoz; 

 Kontrola; 

 Přezkoumání systému managementu. [7] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_p%C5%99edpis
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Certifikaci dle této normy může obecně použít jakýkoliv podnikatelský subjekt bez ohledu 

na velikost, typ organizace či právní formu. Tato norma je také mezinárodně uznávána. 

Norma však neobsahuje návod, jak splnění daných požadavků dosáhnout. Tento návod 

můžeme částečně nalézt v doplňujícím dokumentu, kterým je norma ČSN OHSAS 18002. 

[7]  

ČSN OHSAS 18002 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 

Směrnice pro implementaci OHSAS 18001. Účelem této normy je dopomoci k lepšímu 

porozumění normy OHSAS 18001. [8] 

Mezi množstvím směrnic můžeme jmenovat ČSN ISO 23601:2011 Bezpečnostní identifi-

kace – Únikové a evakuační plány, ČSN 33 1500:2009 Elektrotechnické předpisy. Revize 

elektrických zařízení, ČSN 73 0802:2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní  

podniky. [1]  

Dalšími užívanými dokumenty v oblasti BOZP v České republice jsou mezinárodní meto-

dické návody systémů řízení BOZP – ILO-OSH 2001. Jedná se o příručky: 

 Systém řízení BOZP – poskytuje návod na zavedení systému řízení BOZP; 

 Bezpečný podnik – příručka pro organizace. [9] 
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3 PRÁVA A POVINNOSTI SUBJEKTŮ V BOZP 

Vzájemné vztahy mezi jednotlivými subjekty v oblasti BOZP upravuje legislativa. 

3.1 Práva a povinnosti zaměstnance  

Dle § 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce se za zaměstnance považuje fyzická osoba, 

která se zaváže k výkonu závislé práce v pracovněprávním vztahu. Jaká má zaměstnanec 

práva a povinnosti nalezneme dále v § 106 uvedeného zákona. Základem je právo zaměst-

nance na zajištění BOZP, právo na informace o rizicích jeho práce a také právo na infor-

mace o opatřeních na ochranu před jejich působením. [10] 

Jsou zde vymezena práva zaměstnance na: 

 Odmítnutí výkonu práce při ohrožení jeho života nebo zdraví; 

 Podílení se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního  

prostředí. [10] 

Mezi povinnosti zde stanovené patří: 

 Účast na školeních BOZP; 

 Podrobení se preventivním prohlídkám; 

 Dodržování stanovených pracovních postupů, používání pracovních prostředků, 

ochranných pracovních prostředků (OOPP), dopravních prostředků, ochranných za-

řízení k zajištění BOZP; 

 Řídit se zásadami bezpečného chování a informacemi zaměstnavatele; 

 Zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek; 

 Zákaz kouření na pracovištích a v prostorách, kde jsou negativním účinkům kouře-

ní vystaveni i nekuřáci; 

 Oznamovat nedostatky a závady na pracovišti;  

 Odstraňovat nedostatky zjištěné při kontrolách orgánů; 

 Oznamovat bezodkladně pracovní úrazy; 

 Podrobovat se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu či návykových látek. [10] 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 23 

 

3.2 Práva a povinnosti zaměstnavatele 

Zaměstnavatel je v zákoníku práce § 7 definován jako osoba, pro niž se fyzická osoba za-

vázala k výkonu závislé práce v pracovněprávním vztahu. Jaká má zaměstnavatel práva  

a povinnosti s ohledem na BOZP jsou uvedeny v § 101 - § 105 tohoto zákona. [10] 

Především se jedná o povinnost: 

 Zabezpečit BOZP; 

 Hradit náklady spojené se zajišťováním BOZP; 

 Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky 

přiměřenou organizací; 

 Přijímat opatření k odstraňování a prevenci rizik; 

 Vyhledávat nebezpečné faktory a procesy pracovního prostředí a pracovních pod-

mínek, pátrat po příčinách a zdrojích, dělat opatření k jejich odstranění; 

 Pravidelně kontrolovat úroveň BOZP; 

 Přijímat opatření při mimořádných událostech; 

 Nedopustit, aby zaměstnanec vykonával práce zakázané; 

 Provádět kategorizaci prací;  

 Poskytovat OOPP; 

 Vyhotovovat záznamy o úrazech a hlásit pracovní úrazy stanoveným orgánům a in-

stitucím; 

 Vést evidenci zaměstnanců, kterým vznikla na pracovišti nemoc z povolání a další. 

[10] 

Dle § 9 zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, je zaměstnavatel povinný zajišťovat a provádět úkoly v oblasti hodnocení a prevenci 

rizik možného ohrožení zdraví či životů zaměstnanců sám, má-li k tomu potřebné znalosti, 

nebo prostřednictvím odborně způsobilé osoby (dále jen OZO). Předpoklady, které musí 

splňovat odborně způsobilá osoba, pak vymezuje § 10 téhož zákona. Jedná se o práci pora-

denskou, metodickou, ale současně také kontrolní, vytváří systém řízení BOZP, zpracová-

vá příslušné dokumentace a vystupuje na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel tedy musí 

být vůči osobě odborně způsobilé v rámci řešení BOZP maximálně součinný, což je  

i v jejím zájmu. [1] [11] 
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Zaměstnavatelé nejsou ve vztahu k právním povinnostem v oblasti BOZP rozdělení ani dle 

velikosti ani dle druhu činností. Zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců je nutné  

za všech okolností. Rozdílnost je pouze ve způsobu zajištění služeb BOZP. Zaměstnavatel 

zaměstnávající nejvýše 25 zaměstnanců smí úkoly v prevenci rizik řešit sám bez OZO 

BOZP. Zaměstnavatel zaměstnávající 26 zaměstnanců a více musí zajistit, aby plnění úko-

lů v prevenci rizik bylo realizováno prostřednictvím OZO BOZP. Celkový přehled zásad 

pro plnění úkolů v prevenci rizik je zpracován v následující tabulce. [14] 

Tabulka 2 Přehled osob zajišťujících úkoly v prevenci rizik [14] 

Přehled osob, které mohou zajišťovat úkoly v prevenci rizik (zákon č. 309/2006 Sb.) 

Počet zaměstnanců 

Zaměstnavatel 

SÁM (potřebné 

znalosti) 

Zaměstnavatel 

SÁM (odborně 

způsobilý) 

OZO BOZP (ex-

ternista) 

OZO BOZP (za-

městnanec) 

Nejvýše 25 za-

městnanců 

Může zajišťovat 

úkoly v prevenci 

rizik, má-li k tomu 

potřebné znalosti 

- - - 

26 - 500 zaměst-

nanců 
- 

Varianta č. 1 

Může zajišťovat 

úkoly v prevenci 

rizik, je-li k tomu 

odborně způsobilý 

Varianta č. 2 

Jednou nebo více 

odborně způsobi-

lými osobami 

(OZO) 

- 

Více než 500 

zaměstnanců 
- - 

Varianta č. 2 

Nemá-li takového 

zaměstnance, je 

povinen zajistit 

úkoly v prevenci 

rizik jinou OZO 

Varianta č. 1 

Vždy jednou nebo 

více OZO zaměst-

nanou (ými) 

v pracovněprávním 

vztahu 

 

3.3 Kontrolní orgány v oblasti BOZP 

Správním úřadem pro kontrolu a inspekční činnost v oblasti BOZP má od roku 2005 

v rukou Státní úřad inspekce práce, který je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí 

(dále jen MPSV).    

Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů práce patří mezi orgány státní 

správy (dále jen OIP). Jedná se o OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Pl-

zeňský a Karlovarský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Královéhradecký a Pardu-

bický kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj, OIP  

Jihomoravský a Zlínský kraj.  Jejich stěžejním úkolem je dohled na dodržování  povinností 

http://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php/OIP_Hlavn%C3%AD_m%C4%9Bsto_Praha
http://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php/OIP_St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php/OIP_Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj_a_Vyso%C4%8Dina
http://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php/OIP_Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj_a_Vyso%C4%8Dina
http://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php/OIP_Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj_a_Vyso%C4%8Dina
http://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php/OIP_Kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%BD_a_Pardubick%C3%BD_kraj
http://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php/OIP_Kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%BD_a_Pardubick%C3%BD_kraj
http://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php/OIP_%C3%9Asteck%C3%BD_a_Libereck%C3%BD_kraj
http://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php/OIP_Moravskoslezsk%C3%BD_a_Olomouck%C3%BD_kraj
http://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php/OIP_Jihomoravsk%C3%BD_a_Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj
http://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php/OIP_Jihomoravsk%C3%BD_a_Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj
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zaměstnavatelů vyplývajících z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o BOZP. [12] 

Orgány inspekce práce v odůvodněných případech mohou nařizovat pokuty za přestupek 

nebo správní delikt. Mimo kontroly přísluší k základním úkolům Úřadu i inspektorátů čin-

nost konzultační, poradenská a osvětová. Činnost Úřadu a inspektorátů je řízena zákonem 

č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. [12] 

Hlavním cílem činnosti Úřadu a inspektorátů je prevence, zejména snaha o předcházení 

nepříznivým jevům – pracovním úrazům, nemocem z povolání a haváriím technických 

zařízení a také snaha o maximální přípravu na překonání následků takovýchto jevů, pokud 

k nim dojde. [12] 

Mezi další kontrolní instituce dozorující bezpečnost v oblasti technických zařízení, patří 

Technická inspekce ČR.  Zřizovatel Technické inspekce ČR je MPSV, má 8 poboček a její 

činnost se řídí dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce. 

Dalším kontrolním orgánem v oblasti zdraví při práci jsou krajské hygienické stanice (dále 

jen KHS), které provádí státní zdravotní dozor.  KHS provádí svou činnost dle zákona 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Má 

v kompetenci např.:  

 Zastavení výkonu činnosti, pokud jsou porušeny povinnosti v ochraně zdraví; 

 Zákaz nebo omezení používání nejakostní pitné vody do odstranění závady; 

 Nařídit úpravu provozního řádu, pokud podmínky v něm uvedené nevedou 

k ochraně veřejného zdraví; 

 Pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku, vibrací nebo zdroje neionizujícího 

záření, je-li to nezbytné k ochraně veřejného zdraví; 

 Nařídit k ochraně zdraví zaměstnance provedení opatření k omezení rizik plynou-

cích z fyzikálních, chemických, biologických, mikroklimatických faktorů pracov-

ních podmínek, či duševní nebo fyzické zátěže; 

 Předběžným opatřením zastavit uvedení, distribuci a prodej výrobků podezřelých 

z nebezpečnosti; 

 Prověřovat znalosti a rozhodovat o tom, zda fyzická osoba vykonávající činnosti 

epidemiologicky závažné, má znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví; 

 Nařídit mimořádné lékařské prohlídky vybraných pracovníků a další. [13] 
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Při nedodržování předpisů může KHS udělovat pokuty za přestupky a správní delikty. [13] 

3.4 Odbory 

Odbory a zástupci zaměstnanců vystupují na straně zaměstnanců. Odborová organizace má 

právo provádět kontrolu BOZP u kterékoliv organizace. Na rozdíl od státních kontrolních 

úřadů není v jejich kompetenci udělovat pokuty, zákazy ani žádná opatření k nápravě. Ná-

lezy však mohou být podnětem pro provedení kontroly OIP. [1] 
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4 MANAGEMENT RIZIK 

Jak již bylo zmíněno v první kapitole, důraz v plnění povinností v rámci BOZP je mimo 

dodržování právních a ostatních předpisů kladen také vyhledávání a vyhodnocení rizik a na 

kategorizaci práce. Vyhledávání a vyhodnocování prací se stalo v současné BOZP v každé 

firmě neodmyslitelným základem.  Na vyhledání a vyhodnocení rizik jednoznačně navazu-

je opatření k odstranění rizik. Tyto tři fáze nazýváme managementem rizik při práci. [1] 

Na následujícím obrázku je zobrazeno schéma managementu rizik při práci dle Tomáše 

Neugebauera. Jednotlivé kroky znázorněné na schématu jsou podrobně popsány 

v podkapitole 4.2. 

 

 

Obrázek 1 Schéma managementu rizik [1] 
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4.1 Kategorizace prací 

Právním základem kategorizace prací je § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví. Dle vyhlášky č. 432/2003 Sb. se dále stanovují kritéria pro rozřazování prací  

do jednotlivých kategorií, jsou zde uvedeny také limitní hodnoty ukazatelů, stanovena mi-

nimální ochranná opatření, která musí být dodržována. Zaměstnavatel však má možnost  

si sám stanovit další nebo přísnější ochranná opatření. [15] 

Všechny vykonané práce je nutno posoudit a vyhodnotit u nich působení rizikových fakto-

rů (prach, hluk, chemické látky, chlad, vibrace, fyzická či psychická zátěž, zraková zátěž  

a další). Dle získaných údajů se práce musí zařadit do jedné ze čtyř kategorií. Přiřazení  

ke třetí a čtvrté kategorii zaměstnavatel pouze navrhuje a o přidělení rozhoduje příslušný 

orgán (KHS). Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel sám, ale je povinný  

je oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen OOVZ), včetně informací rozhod-

ných pro toto přiřazení. Ostatní práce jsou automaticky řazeny do kategorie první. Práce, 

kterou OOVZ přiřadil do třetí nebo čtvrté kategorie, je řazena do prací rizikových. Mezi 

rizikové práce může být zahrnuta i práce řazená do druhé kategorie, pokud tak rozhodne 

OOVZ. [15] 

Zařazení do kategorií by mělo být provedeno komisionálně. Komisi by měli tvořit OZO, 

lékař a zaměstnavatel (vedoucí pracovník), případně zástupce zaměstnanců. Není stanove-

na forma protokolu o zařazení do kategorie, kategorizace však musí korespondovat s aktu-

álním stavem a je třeba ji proto aktualizovat v závislosti na měnících se podmínkách. [15] 

4.2 Analýza rizik 

Analýza rizik je činnost, která má za úkol zmapovat všechna možná rizika možného ohro-

žení pracovníků. Na základě provedené analýzy pak lze přijmout opatření k předcházení 

rizikům, jejich minimalizaci a nejlépe odstranění. Problematika analýzy se týká jak reál-

ných, tak hypotetických stavů, tzn. těch, které ve skutečnosti nenastaly, ale nastat mohou. 

Současně by měla zaměstnavateli být k dispozici jako reakce na aktuálně platnou  

legislativu. [1] 

Analýzu může provádět v případě organizace do 25 zaměstnanců sám zaměstnavatel, po-

kud je znalý. Pokud jde o firmu, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců, provádí ana-

lýzu OZO. [3] 
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Při analýze může zaměstnavatel aplikovat řadu metod, avšak každá má své výhody i nevý-

hody. Je proto důležité zvolit metodu vhodnou s ohledem na stanovené cíle a charakteristi-

ku analyzované činnosti. Při provádění analýzy je nevyhnutelné zachovat objektivitu, ne-

strannost a nezávislost. Dle OHSAS 18 001 by měla být prováděna identifikace rizik prů-

běžně a pravidelně. Jednoznačně je tedy doporučeno provádět analýzu v plánovaných in-

tervalech, opakovaně, případně v situaci, kdy organizace uvádí do provozu novou techno-

logii, postupy, stroje nebo zařízení nebo v případě nehody či skoro nehody. [3] 

Univerzální postup při tvorbě analýzy není definován a zaměstnavatel má tedy při volbě 

postupu volnější pole působnosti. Následně je uveden pohled na analýzu rizik stávající 

ze šesti základních kroků: 

 Definice pracovního prostředí a pracovních činností; 

 Vyhledání (identifikace) nebezpečí; 

 Stanovení míry rizika; 

 Vyhodnocení rizik; 

 Odstranění (omezení) rizik. [3] 

Cílem celého procesu je získání přehledu o rizicích v celém pracovním prostředí zaměst-

navatele. Postupně při jednotlivých krocích na jednotlivých pracovištích, pracovních mís-

tech uvnitř i vně podniku jsou zjišťovány potřebné informace. Dosažené hodnoty pak cha-

rakterizují jednotlivá rizika a odhalují rizika nejzávažnější, na která je třeba se okamžitě 

soustředit. Následně pak zaměstnavatel aplikuje potřebná bezpečnostní opatření. [3] 

4.2.1 Definice pracovního prostředí a pracovních činností 

Prvním krokem je vymezit potenciální místa a prostory v organizaci, kde mohou vznikat 

rizika spojená s bezpečností práce. Mimo vnitřních prostor zahrnujeme i prostory podpůrné 

či pomocné, jako jsou např. šatny, sklady, toalety, jídelny apod. a také prostory vnější -  

vlastní parkoviště, skládky, komunikace atd. a případně jiné prostory mimo areál firmy, 

pokud to výkon činností vyžaduje. Z těchto vyhledaných nebezpečí vytvoříme seznam, 

který zahrnuje prostory, pracovní místa a na ně navazuje seznam činností, které jsou 

v jednotlivých prostorech prováděny. [3] 

4.2.2 Vyhledání (identifikace nebezpečí) 

Ke každému pracovnímu místu, případně činnosti, přiřadíme nebezpečí nebo nebezpečnou 

situaci, která může nastat. Při nacházení nebezpečí vycházíme: 
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 Z obdobných zkušeností z minulosti; 

 Ze zkušenosti zaměstnanců; 

 Z dostupných záznamů o úrazech, nehodách, poraněních. [3] 

Jednotlivá rizika dále dělíme do jednotlivých skupin: 

 Mechanická (pořezání, bodnutí, vtáhnutí, zachycení, odření); 

 Chemická; 

 Elektrická; 

 Radiační; 

 Při vzniku požáru či exploze. [3] 

Pomocníkem při identifikace je také vytvořený seznam nebezpečí, který je třeba sestavit 

dle specifikace organizace: 

 Kluzká, vlhká podlaha; 

 Překážky pod nohama; 

 Ohrožení vibracemi, hlukem, elektřinou; 

 Nízké stropy;  

 Manipulace s nářadím, surovinami, výrobky, materiály; 

 Pád, uklouznutí, podvrtnutí; 

 Schodiště. [3]  

Nebezpečí se vztahují i k pracovním aktivitám a situacím plynoucím z: 

 Pracovních zařízení; 

 Uspořádání pracoviště; 

 Klimatických faktorů; 

 Nevhodné organizace práce; 

 Psychologických faktorů; 

 Vlivu pracovního prostředí; 

 Styku s elektrickým proudem; 

 Biologických faktorů. [3] 

Dále mapujeme možné příčiny zdravotních rizik: 

 Fyzikální faktory – vibrace, ionizující záření, magnetické pole, prach, hluk; 

 Chemické faktory – potřísnění, vdechování; 
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 Biologické faktory – infekce; 

 Fyziologické zátěže – těhotných žen, mladistvých, důchodců, jednostranné zatížení 

páteře apod. [3] 

4.2.3 Stanovení míry rizika 

Můžeme se setkat s řadou definic rizika. V našem případě riziko definujeme jako kombi-

naci pravděpodobnosti a závažnosti neboli rozsahu škody na zdraví či majetku.  

R=Z*P 

R = riziko, Z = rozsah škody, závažnost, P = pravděpodobnost vzniku škody. 

Hodnocení míry závažnosti možného úrazu nebo škody záleží na organizaci. Pro hodnoce-

ní rozsahu následků či škod lze použít toto hodnocení: 

 Zanedbatelný; 

 Malý; 

 Střední; 

 Kritický; 

 Katastrofický. [3] 

Při určení pravděpodobnosti posuzujeme, zda se jedná o poranění: 

 Časté; 

 Pravděpodobné; 

 Možné; 

 Nepravděpodobné; 

 Velice nepravděpodobné. [3] 

4.2.4 Vyhodnocení rizik 

V tomto kroku je třeba rozhodnout, zda je možné riziko přijmout, nebo jaké je nutno při-

jmout opatření k odstranění nebo omezení na přijatelnou míru. Jednotlivým atributům 

(pravděpodobnosti a rozsahu následků či škod) přidělíme body ve stupnici 1 - 5 a násobe-

ním získáme číslo rizika, které dle jeho hodnoty dělíme do skupin: 

 Riziko přijatelné – v daném případě se jedná o činnost relativně bezpečnou a nej-

sou vyžadována žádná zvláštní opatření. O existenci a možném riziku je třeba pou-

čit zaměstnance; 
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 Riziko vyžadující zvýšenou pozornost – jedná se o mírné riziko, kdy je nutno 

zvážit, zda je třeba zavést jednoduchá technická či organizační opatření ke snížení 

nalezených rizik; 

 Podstatné riziko – jedná se o vážný stav, kdy je nutno přijmout bezpečnostní opat-

ření; 

 Riziko kritické – jedná se o riziko neakceptovatelné, kdy je bezpodmínečně nutné 

bezodkladně realizovat odpovídající bezpečnostní opatření, aby byla rizika snížena 

na přijatelnou úroveň. [3]  

Tuto metodu hodnocení rizik pak výborně vystihuje tabulka – matice rizik.  Matice posu-

zování rizika je nástroj, který slouží k subjektivnímu vyjádření rizika, které hrozí. Matice 

rizik nemá svou ustálenou formu. Zaměstnavatel musí sestavit tabulku pro důsledky a pří-

činy dle svého uvážení. 

V následující tabulce je znázorněna matice pro náš případ uvedený v předchozím bodě, 

kdy zvoleným atributům (pravděpodobnost, rozsah následků škod) pro hodnocení byly 

přiděleny body v rozmezí 1 – 5. Je tedy zřejmé, že výsledné hodnoty 25, 20, 16, 15 jsou 

rizikem kritickým, hodnoty 12, 10, 9, 8 rizikem podstatným, hodnoty 6, 5, 4 – rizikem vy-

žadujícím zvýšenou pozornost a hodnoty 3, 2, 1 – rizikem přijatelným. [3] 

 

Tabulka 3 Matice rizik [3] 

 ZÁVAŽNOST – ROZSAH ŠKODY 

Zanedba-

telný 
Malý Střední Kritický 

Katastro-

fický 

1 2 3 4 5 

P
R

A
V

D
Ě

P
O

D
O

B
N

O
S

T
 

v
zn

ik
u
 š

k
o
d
y

 

Častá 5 5 10 15 20 25 

Pravděpodobná 4 4 8 12 16 20 

Možná 3 3 6 9 12 15 

Nepravděpodobná 2 2 4 6 8 10 

Velice nepravdě-

podobná 
1 1 2 3 4 5 
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K hodnocení rizik je však možno využít různé metody např. využití dalšího atributu, kte-

rým je zjistitelnost. Metod k hodnocení rizika je však mnohem více. [3] 

4.2.5 Odstranění (omezení) rizik 

Odstranění rizika u zdroje původu nebo omezení jejich působení na bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců je jednoznačným cílem analýzy. Odstranit riziko zcela nelze vždy. Příklady 

odstranění rizika: 

 Eliminace rizika – tento způsob prevence je nejúčinnější, nutno však zajistit, aby  

se riziko přeneslo jinam. Častým problémem v případě eliminace jsou často finance 

např. při výměnách zařízení či technologií; 

 Nahrazení – snaha snížení rizika hledáním možnosti, jak nahradit nebezpečné 

technologie, výrobní a pracovní prostředky, suroviny nebo materiály méně riziko-

vými, bezpečnějšími; 

 Technické opatření – jedná se např. o instalaci krytů, odvětrání, vypínacích senzo-

rů apod., vedoucích k nížení rizik při práci; 

 Opatření kolektivní ochrany – např. odhlučnění prostoru, bezpečnostní čidla; 

 Administrativní opatření – školení a opakované školení, vybavení pracovišť bez-

pečnostními značkami, symboly, instrukcemi, preventivní kontrola; 

 Prostředky individuální ochrany – poskytování OOPP. [3] 

4.2.6 Kontrola účinnosti přijatých opatření a opětovné hodnocení rizik 

Důvěřuj, ale prověřuj – i v oblasti BOZP platí toto známé rčení. Proto kromě přijetí opat-

ření k eliminaci či omezení rizik je třeba po čase zkontrolovat. V případě, že se projeví,  

že uplatnění nebylo důsledné či dostatečné, je nutný další řídící zásah. Nejedná se tedy  

o jednorázový akt, ale o činnost, kterou je nutné v pravidelných intervalech opakovat. [3] 

Dalším krokem k úspěchu, mimo řádně zpracované analýzy, je úspěšné zavedení opatření 

do provozu a s tím souvisí nutnost informování zaměstnanců o existujících rizicích a pro-

vedených opatřeních. [3] 

Teoretická část si kladla za cíl zpracovat literární řešerši týkající se základních pojmů bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně managementu rizik. Na teoretická východiska 

navazuje praktická část, kde bude aktuální stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zkoumán a analyzován v reálném výrobním podniku. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 CÍL PRÁCE A POUŽITÉ METODIKY  

5.1.1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je zpracovat literární rešerši zabývající se bezpečností a ochranou 

zdraví při práci, vybrat a představit zkoumaný podnik a analyzovat současný stav BOZP  

a na základě výsledků analýzy situaci zhodnotit a navrhnout případná doporučení pro zkva-

litnění stavu v předmětné oblasti. 

5.1.2 Použité metodiky 

V teoretické části práce je čtenář formou rešerše seznámen s problematikou bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v historii i současnosti, jsou zde vymezeny základní pojmy  

a legislativa v BOZP. Následně jsou shrnuty základní postupy v analýze rizik. V praktické 

části je nejdříve představena vybraná společnost a následně je BOZP analyzovaná formou 

pozorování a popisu. Ve vztahu k zaměstnavateli je k analýze rizik použita metoda Check 

listu a následná diskuze s ředitelem společnosti. Jako technika sběru dat bylo použito  

u zaměstnanců dotazníkového šetření a k analýze rizik při práci na strojích je aplikována 

metoda matice rizik.  
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6 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Název společnosti: Schätzle shoes CZ, s.r.o. 

Sídlo společnosti: Otrokovice, tř. T. Bati 1721, PSČ 76502 

Identifikační číslo: 25586041 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnosten-

ského zákona 

Obory činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 Zprostředkovatelská činnost 

Výroba obuvi (kromě ortopedické) 

Statutární orgán, 

jednatel, společník: Ansbert Schätzle 

Prokura:  Ing. Radek Čabla [17]  

 

 

Obrázek 2 Logo společnosti [19] 

6.1 Historie  

Společnost byla založena panem Ansbertem Schätzlem již v roce 1999. Motivací 

k založení firmy byly převzaté zkušenosti od svého dědy a táty, kteří taktéž vlastnili firmu 

na výrobu obuvi. [17]  

Výroba a současně i sídlo společnosti bylo situováno do jedné z výrobních budov areálu 

TOMA Otrokovice. Umístění výroby v Otrokovicích bylo zcela záměrné. Pan Schätzle 

chtěl využít zkušeností a znalostí lidí pracujících dříve v obuvnickém průmyslu, ve vyhlá-

šeném městě obuvi Zlín. Od počátku se společnost zaměřila na výrobu zdravotní obuvi, 
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kterou postupně rozšiřovala i na módní dámskou obuv a pánskou obuv. Celý proces zahá-

jení výroby pozitivně ovlivnil fakt, že v daném objektu byla již od prvopočátku situována 

obuvnická výroba a objekt byl pro účel obuvnické výroby zkolaudován. [17] 

Již od počátku se společnost specializuje výhradně na trh v Německu. [17] 

 

6.2 Organizační struktura společnosti 

Jednotlivé útvary společnosti jsou podřízeny řediteli společnosti. V čele každého útvarů  

je vedoucí útvaru. Největším útvarem je útvar výroby, který je dále členěn na 3 dílny – 

manipulační, šicí a spodkovou. Jednotlivé dílny zaštiťuje vedoucí dílny. V následujícím 

schématu je znázorněna organizační struktura společnosti.  

 

 

Obrázek 3 Organizační struktura společnosti [18] 
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6.3 Rozsah činností 

Výrobní činnost společnosti Schätzle shoes CZ, s.r.o. je zaměřena na výrobu celokožené 

převážně dámské, ale i pánské obuvi pro německý trh. Aby byla zajištěna plná kapacita 

výroby, musí se společnost trvale výrazně zaměřovat na vytváření nových moderních ko-

lekcí obuvi a módních vzorků obuvi. Z tohoto důvodu ve firmě pracuje sedm modelářů  

a výrobu dalších modelů si zadává firma u modelářů v Německu. K této činnosti firma 

přikročila proto, že veškerou svou produkci vyváží, přičemž cca 98 % objemu tvoří ně-

mecký trh, přestože se to týká pouze několika zákazníků. Proto je nutno vycházet 

z mentality tohoto trhu a celkově z jeho znalosti. Z rozhodnutí majitele společnosti firma 

nemá v úmyslu svou produkci realizovat v České republice. V oblasti obchodní zajišťuje 

společnost pouze omezené nákupy materiálu. [17]  

Odbytovou oblast firma nerealizuje, protože jí není znám německý trh, nemá vytvořeny 

nezbytné kontakty a nemá ani dostatečné personální zázemí. Celou oblast odbytu za spo-

lečnost zajišťuje její majitel v Německu. [17] 

6.4 Stručný popis výrobního procesu 

Mimo přípravné části - vytvoření návrhu a modelu obuvi, provedení plánu a kalkulace vý-

roby je činnost ve společnosti Schätzle shoes CZ, s.r.o. soustředěna na samotnou výrobu.  

V manipulační dílně se vysekávají na vysekávacích strojích z kůže, textilu a ze syntetic-

kých materiálů jednotlivé dílce (viz. následující obrázek).  

 

Obrázek 4 Vysekávání dílců [18] 
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Na šicí dílně se různé ztužovací materiály (textil nebo syntetika) nažehlí na dílce z kůže  

a tyto dílce se slepí a následně sešijí dohromady. Vznikne svršek. Následující obrázek za-

chycuje práci na šicí dílně. 

 

Obrázek 5 Šicí dílna [18] 

Na spodkové (montážní) dílně se svršek napíná a tvaruje podle obuvnického kopyta do 3D 

tvaru a nalepí se podešev (viz obrázek níže). Pak se bota očistí, zašněruje, vloží se vkládací 

stélky, zkontroluje, zabalí a expeduje.  

 

Obrázek 6 Napínací obuvnické kopyto [18] 
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Celkový proces výroby jednotlivého kusu obuvi se však skládá z několika desítek pracov-

ních operací. Pro názornost je v příloze doložen technologický postup pro jeden vybraný 

artikl (Technologický postup pro ART 317 651 VT 118 032 viz příloha PI), kde je uveden 

seznam pracovních operací včetně času, za který musí pracovník danou činnost zvládnout. 

6.5  Pracovněprávní vztahy ve společnosti 

Firma zaměstnává ve výrobě zaměstnance následujících profesí: 

 Šičky; 

 Montážní a manipulační pracovníci; 

 Návrháři a modeláři; 

 Technici s příslušným vysokoškolským či středoškolským vzděláním; 

 Ekonomičtí a administrativní pracovníci. [17][19] 

Průměrný počet zaměstnanců od roku 2009 do roku 2018 byl 206 zaměstnanců. Do roku 

2014 zaměstnanci pracovali ve dvousměnném provozu a od roku 2015 se provoz omezil  

na jednosměnný. Počet zaměstnanců kulminoval v roce 2011, postupně klesal a ustálil  

se od roku 2015, kdy také firma přešla na jednosměnný provoz. Vývoj počtu zaměstnanců 

ve společnosti Schätzle shoes CZ, s.r.o. je znázorněn v následujícím grafu. [19] 

 

Graf 1 Vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti Schätzle shoes CZ, s.r.o. [18] 
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Obrázek 7 Schéma půdorysu bydovy [18] 

V posledních letech se firma potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Nelehká 

situace na trhu práce nutí společnost, aby při vyhledávání pracovníků na vybrané pozice 

přistupovala k inovativním řešením. Příkladem je oslovování zahraničních uchazečů o za-

městnání nebo spolupráce s agenturami, které se na výběr a doporučování pracovníků za-

měřují. Ve firmě pracují také zahraniční zaměstnanci. Nejčastěji se jedná o pracovníky 

z Mongolska, Vietnamu a Ukrajiny. 

6.6 Pracovní prostředí 

Sídlo společnosti a celá výroba je situována v přízemní budově v průmyslovém areálu To-

ma Otrokovice. Budova není ve vlastnictví firmy. V blízkém okolí je mnoho firem různého 

zaměření převážně výrobního povahy. 

Legenda 

1 - vstup 

2 - kancelář 

3 - WC 

4 - archiv 

5 - šatna muži 

7 - WC, sprchy 

8 - předsíň 

9 - montážní dílna 

10 - šicí dílna 

11 - údržba 

12 - 19 - šatny, WC, 

sprchy 

20 - elektrorozvod 

21 - spodková dílna 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 42 

 

Stavba je cihlová s částečně vlastním vytápěním.  Hlavní vstup je situován přes kancelář, 

což umožňuje vedení firmy monitorovat vstup veškerých osob do výroby. Mimo návštěvy 

a cizí osoby hlavním vchodem vchází i zaměstnanci do zaměstnání. U hlavního vchodu  

na elektronickém zařízení zaměstnanci zaznamenávají příchod do zaměstnání nebo odchod 

ze zaměstnání. 

Budova má 6 únikových východů, které jsou řádně označeny. Únikové cesty jsou udržová-

ny volné. Mezi jednotlivými pracovišti nejsou žádné výškové rozdíly. Na obrázcích  

je zdokumentován jeden z označených únikových východů a značená úniková cesta. 

 

Obrázek 8 Značený únikový východ [18] 

 

Obrázek 9 Značená úniková cesta [18] 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 43 

 

7 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU BOZP VE SPOLEČNOSTI 

SCHÄTZLE SHOES CZ, S.R.O. 

Společnost bohužel nemá zavedený žádný certifikovaný systém. V řadách svých zaměst-

nanců nemá vlastního bezpečnostního technika. Problematika BOZP je pro společnost 

zpracovávána výhradně externě osobou odborně způsobilou. 

7.1 Dokumenty k BOZP 

Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele v oblasti BOZP vychází ze zákoníku 

práce. Navíc má společnost Schätzle shoes CZ, s.r.o. v rámci problematiky BOZP zpraco-

vaný interní dokument, který je závazný jak pro zaměstnavatele, tak pro všechny zaměst-

nance společnosti. Interní bezpečnostní dokument je rozdělen do následujících částí: 

 Stručný přehled povinností zaměstnavatele; 

 Stručný přehled povinností zaměstnance; 

 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání; 

 Poskytování OOPP; 

 Postup při poskytování první pomoci; 

 Zásady pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních; 

 Zásady bezpečné práce při řízení motorových vozidel; 

 Pokyny k zajištění BOZP s ručním nářadím a nástroji; 

 Nebezpečí vyvolané manipulací s břemeny; 

 Výrobní a pracovní stroje a zařízení. [19] 

Firma Schätzle shoes CZ, s.r.o. má řádně vedenou knihu úrazů, záznamy o úrazech, prů-

běžně zakládá dokumenty o školení zaměstnanců o BOZP, záznamy o kategorizaci prací, 

potvrzení o provedených pracovně lékařských prohlídkách zaměstnanců. [19] 

Ke všem strojům a zařízením je vedena dokumentace, jejíž součástí jsou: 

 Návod k obsluze; 

 Záznam o revizi stroje či zařízení; 

 Záznam o opravě; 

 Pokyny a poučení pro užívání elektrických spotřebičů. [19] 
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7.2 Školení zaměstnanců 

Firma si je vědoma nezbytnosti provádět řádné seznámení zaměstnanců s povinnostmi  

a předpisy k zajištění BOZP. Jedná se o zásadní činnost vedoucí k prevenci a snížení vý-

skytu rizik ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci. Povinností zaměstnavatele 

vyplývající ze zákoníku práce je tato školení zabezpečit a povinností zaměstnance  

se těchto školení účastnit. Zaměstnavatel provádí různé typy školení: 

 Vstupní školení BOZP; 

 Pravidelné školení BOZP; 

 Školení řidičů; 

 Školení požární ochrany; 

 Školení ostatní. 

7.2.1 Vstupní školení BOZP 

Vstupní školení je prováděno vždy ihned při nástupu do zaměstnání, a to před započetím 

samotné práce. Vstupní školení BOZP provádí ředitel společnosti nebo je jím pověřena 

personalistka a vedoucí dílny. Ředitel případně personalistka nejdříve seznamuje nového 

zaměstnance s obecnými zásadami BOZP ve firmě, vedoucí dílny pak zaškoluje pracovní-

ka přímo na pracovišti a podává instruktáž a názornou ukázku o BOZP k činnosti na stro-

jích a zařízeních, která bude zaměstnanec využívat při práci. Součástí školení je také po-

skytnutí osobních ochranných pomůcek. 

Podklady k provedení školení jsou vytvořeny externí osobou odborně způsobilou. Po pro-

vedeném školení zaměstnanec potvrzuje svým podpisem, že byl řádně proškolen v oblasti 

BOZP. Dokument je součástí osobního spisu zaměstnance. 

7.2.2 Pravidelné školení BOZP 

Zaměstnanci jsou každoročně proškolováni v oblasti BOZP. Instruktáže bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci provádí osoba odborně způsobilá, která je firmou k tomuto účelu 

najímána externě. Školení se konají v sídle firmy kolektivně. V příloze bakalářské práce je 

pro názornost doplněna osnova instruktáže bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Osnova 

č. 1/2018 instruktáže bezpečnosti a ochraně zdraví při práci viz příloha PII). 
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7.2.3 Školení řidičů 

Povinnost školení řidičů jasně vyplývá ze zákoníku práce. Zajistit proškolení každého řidi-

če, který je zaměstnavatelem vysílán na pracovní cestu, je povinností zaměstnavatele. Ško-

lení řidičů pro vybrané zaměstnance společnosti Schätzle shoes CZ, s.r.o. realizuje externí 

firma. Výstupem školení je vykonání referentských zkoušek. 

7.2.4 Školení požární ochrany 

Školení požární ochrany se uskutečňuje pravidelně jednou za dva roky a při nástupu  

do zaměstnání. Při nástupu do zaměstnání provádí školení požární ochrany ředitel firmy  

Schätzle shoes CZ, s.r.o. nebo je jím pověřená personalistka. Periodické školení požární 

ochrany je zajištěno externím odborníkem.  

7.2.5 Školení ostatní 

Mezi ostatní školení jsou zahrnuta školení o bezpečnosti práce, která jsou prováděna vždy, 

pokud se stane pracovní úraz nebo dojde k hrubému porušení pracovní kázně na pracovišti. 

Důvodem ke školení jsou také změny v předpisech BOZP, zavedení nových strojů či zaří-

zení do výroby nebo zavedení nových pracovních postupů a technologií. 

Mezi ostatní školení jsou zahrnuta také speciální školení pracovníků jako např. manipulace 

s vysokozdvižným vozíkem, školení první pomoci apod. 

7.3 Kategorizace prací 

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně byly 

u zaměstnavatele Schätzle shoes CZ, s.r.o. zařazeny rizikové práce „dělník obuvnické vý-

roby (spodková dílna, 1. nátěr vrchů)“ vykonávané v provozovně zaměstnavatele na adrese 

shodné s jeho sídlem, do výsledné kategorie třetí z hlediska rizikového faktoru chemické 

látky (toluen, benzíny, cyklohexan, ethylacetát, aceton, 2-butanon) a práce „šička“ taktéž  

do výsledné kategorie třetí z hlediska rizikového faktoru pracovní poloha. Výsledná kate-

gorizace prací je znázorněna v následující tabulce. 
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Tabulka 4 Kategorizace prací – Schätzle shoes CZ, s.r.o.[19] 

Označení Název práce Rizikový faktor 

Výsledná 

kategorie 

práce 

001 

dělník obuvnické výroby 

(spodková dílna, 1. nátěr 

vrchů) 

chemické látky (toluen, 

benzíny, cyklohexan ethy-

lacetát, aceton, 2-butanon) třetí 

002 šička pracovní poloha 

 

Na základě provedené kategorizace prací Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje  

se sídlem ve Zlíně, byly firmě Schätzle shoes CZ, s.r.o. stanoveny minimální rozsah a ter-

míny sledování faktorů pracovních podmínek u osob, které vykonávají rizikové práce  

dle následující tabulky. 

Tabulka 5 Minimální rozsah a termín sledování faktorů pracovních podmínek [19] 

Označení Název práce Název faktoru Termín 

001 

dělník obuvnické 

výroby (spodková 

dílna, 1. nátěr 

vrchů) 

chemické látky (toluen, 

benzíny, cyklohexan ethy-

lacetát, aceton, 2-butanon) 

Měřeni chemických látek 

(toluen, benzíny, cyk-

lohexan, ethylacetát, ace-

ton, 2-butanon) v četnosti 

1x za 3 roky nebo  

při změně technologie na 

pracovišti 

002 šička pracovní poloha 

Vyšetření pracovních 

poloh biomechanickou 

analýzou při změně tech-

nologie 
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V případě zařazení práce „dělník obuvnické výroby (spodková dílna, 1. nátěr vrchů)“  

do výsledné kategorie třetí byly výsledky stanovení koncentrace chemických látek 

v pracovním ovzduší porovnány s přípustnými expozičními limity (PEL) pro chemické 

látky (toluen, benzíny, cyklohexan, ethylacetát, aceton, 2-butanon) a s požadavky nařízení 

vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů. [19] 

Vzhledem k tomu, že v ovzduší pracoviště je více chemických látek, které mají aditivní 

účinek na organizmus, hodnotí se výsledná expozice výše uvedenému rizikovému faktoru 

podle součtu jejich podílů. Ačkoliv součet podílů celosměnových průměrných jednotlivých 

látek v ovzduší nesmí přesáhnout hodnotu 1,00, aditivní účinek naměřené koncentrace 

chemických látek (toluen, benzíny, cyklohexan, ethylacetát, aceton, 2-butanon) činil 1,56. 

Tato hodnota je vyšší než 1, avšak nižší než 2, a proto práce dělník obuvnické výroby 

(spodková dílna, 1. nátěr vrchů) odpovídá zařazení do kategorie třetí. [19] 

Případné překročení PEL může pro zaměstnance vykonávající tuto práci znamenat určitá 

zdravotní rizika – např. vznik závažných onemocnění centrálního i periferního nervového 

systému, závažných chronických nemocí dýchacího systému, plic s poruchou funkce  

aj. [19] 

Pokud jde o rizikový faktor pracovní poloha u práce „šička“, tak dle odborného zhodnoce-

ní zaměstnavatele je základní polohou poloha vsedě. Pracovní činnost se skládá 

z přípravné části (příprava materiálu) a vlastního procesu šití. Střídání pracovních poloh 

není možné. Zaměstnanci pracují buď na sloupovém nebo plochém šicím stroji. Pracovní 

náplň na obou strojích je vždy stejná. Doba v podmíněně přijatelné pracovní poloze je delší 

než 160 minut na směnu. U práce šička se vyskytují také nepřijatelné pracovní polohy pře-

kračující dobu 30 minut za směnu (např. statická poloha hlavy a krku – předklon hlavy 

větší než 250 bez podpory trupu). Z odborného zhodnocení zaměstnavatele vyplývá zařaze-

ní výše uvedené práce do kategorie 3 z důvodů splnění kritérií uvedených v nařízení vlády 

ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění poz-

dějších přepisů. [19] 

Případné překročení limitních hodnot může pro zaměstnance vykonávající tuto práci zna-

menat určitá zdravotní rizika -  nadměrné zatěžování pohybového aparátu. [19] 
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7.4 Poskytování OOPP 

Společnost Schätzle shoes CZ, s.r.o. má zpracovanou vlastní interní dokumentaci pro po-

skytování osobních ochranných pracovních prostředků, včetně mycích, čistících a dezin-

fekčních prostředků pro zaměstnance společnosti. 

Tato dokumentace je zpracovaná k vyloučení rizik, která mohou působit na zaměstnance 

při výkonu různých pracovních činností, které při plnění pracovních povinností skutečně 

vykonávají v případech, že tato rizika nelze vyloučit nebo omezit realizací technických 

opatření nebo opatření v oblasti organizace práce.  

Dokument zároveň stanoví rozsah poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostřed-

ků dle rozsahu znečištění zaměstnanců při práci. 

OOPP včetně mycích a čisticích prostředků jsou zaměstnancům provozu poskytovány bez-

platně. Není přípustná varianta poskytovat peněžní náhrady s tím, že zaměstnanec si za-

koupí potřebné OOPP sám. Zaměstnavatel má právo požadovat po zaměstnanci náhradu  

za jim zaviněnou ztrátu OOPP či neúměrné, předčasné nebo úmyslné opotřebení OOPP. 

Novému zaměstnanci musí být příslušné druhy OOPP přiděleny před zahájením práce. 

Poskytované OOPP zaměstnancům: 

 Pracovní rukavice; 

 Gumové (chemické) pracovní rukavice; 

 Ochranné prsty; 

 Ochranné rukávy; 

 Ochranné brýle; 

 Ochranné obličejové štíty; 

 Respirátory; 

 Zátkové chrániče sluchu; 

 Mušlové chrániče sluchu; 

 Zástěry plátěné; 

 Zástěry kožené; 

 Ochranná obuv; 

 Šátky; 

 Ochranné síťky na vlasy. 
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Mycí a čisticí prostředky jsou poskytovány hromadně pro všechny zaměstnance formou 

zásobníků na toaletách, případně jsou k dispozici čistící pasty u vedoucích dílen. Každý 

zaměstnanec má nárok na ochranný krém. Po vypotřebení krému odevzdá k likvidaci 

prázdný obal vedoucímu dílny a obdrží nový. Počet a četnost není kontrolována a je plně 

v kompetenci vedoucích jednotlivých dílen. 

7.5 Pracovně lékařské služby 

Pracovně lékařské služby zahrnují pracovně lékařské prohlídky, poradenství zaměřené  

na BOZP a školení v poskytování první pomoci. 

7.5.1 Pracovně lékařské prohlídky 

Pracovně lékařské prohlídky se provádí za účelem zjištění zdravotní způsobilosti zaměst-

nance k výkonu činnosti. 

Ověření zdravotní způsobilosti je prováděno formou pracovně lékařských prohlídek pro-

střednictvím poskytovatele lékařských služeb, se kterým má firma Schätzle shoes CZ, s.r.o. 

uzavřenu smlouvu. 

Zdravotní způsobilost zaměstnance se prokazuje potvrzením o zdravotní způsobilosti, které 

zaměstnanec předkládá svému zaměstnavateli. 

Druhy a lhůty lékařských prohlídek zaměstnanců: 

 Vstupní prohlídka - musí být provedena vždy před vznikem pracovního poměru  

a před samotným zahájením práce. Platí pro všechny zaměstnance firmy Schätzle 

shoes CZ, s.r.o.; 

 Periodická prohlídka – je prováděna za účelem zjištění změny zdravotního stavu 

v souvislosti s výkonem práce. U zaměstnanců zařazených do kategorie I. a II.  

je zaměstnavatelem vyžadována lékařská prohlídka 1x za 4 roky a u zaměstnanců 

zařazených do kategorie III. je nutno provádět lékařskou prohlídku 1x za 3 roky 

nebo při změně technologie; 

 Mimořádná prohlídka – je prováděna v případě předpokladu, že došlo ke ztrátě 

zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci nebo při zhoršení pracovních podmínek. 
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7.5.2 Poskytování první pomoci 

Zákoník práce v § 102 stanovuje zaměstnavateli povinnost zajistit ve spolupráci se zaříze-

ním, které mu poskytuje pracovně lékařské služby, vyškolení zaměstnanců, kteří budou 

organizovat poskytnutí první pomoci, zajišťovat přivolání zdravotnické záchranné služby, 

hasičské záchranné služby, Policie ČR a organizovat evakuaci zaměstnanců. Touto činností 

jsou ve společnosti Schätzle shoes CZ, s.r.o. pověřeni jednotliví vedoucí dílen, kteří jsou 

proškolováni. Součástí školení je, mimo školení o poskytování první pomoci, instrukce  

o umístění a vybavení lékárniček, kde a jakým způsobem poskytnout první pomoc, jak 

postupovat v nestandardních případech. Jednotliví vedoucí dílen mají také na zodpověd-

nost vybavení pracovišť prostředky pro poskytnutí první pomoci. [4] 

7.6 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Pracovním úrazem označujeme újmu na zdraví nebo smrt zaměstnance, ke které dojde při 

plnění pracovních úkolů. Pojem smrtelný úraz označuje takový úraz, kdy poškození zdraví 

vyústilo ke smrti nebo pokud zaměstnanec na následky úrazu zemřel nejpozději do jednoho 

roku. [2] 

7.6.1 Povinnosti zaměstnance  

Povinností zaměstnance firmy Schätzle shoes CZ, s.r.o. při pracovním úrazu je pracovní 

úraz neprodleně a bezodkladně hlásit svému nadřízenému tzn. vedoucímu dílny, vedoucí-

mu útvaru a řediteli společnosti. Toto pravidlo musí být dodrženo při jakémkoliv poranění, 

a to i v případě, že je zaměstnanec nepovažuje za důležité. Následně je také zaměstnanec 

podroben testu na alkohol a jiné návykové látky. 

7.6.2 Povinnosti zaměstnavatele 

Povinností zaměstnavatele při pracovním úrazu je nejdříve objasnit příčiny a okolnosti, 

provést záznam o úraze v knize úrazů, ohlásit událost příslušným institucím (Policie ČR, 

OIP, zdravotní pojišťovna, Okresní správa sociálního zabezpečení). V příloze je ukázka 

záznamu o úrazu ve společnosti Schätzle shoes CZ, s.r.o. (PIII Kniha úrazů – evidovaný 

úraz zaměstnance č. 2/13). 

Následně zaměstnavatel řeší v souvislosti s pracovním úrazem poskytování náhrady škody 

zaměstnanci, kterou uplatňuje u pojišťovny. Pojištění pro případnou odpovědnost za škodu 
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vzniklou zaměstnancům při pracovních úrazech a nemocech z povolání vyplývá ze zákoní-

ku práce. 

7.6.3 Četnost pracovních úrazů a nemocí z povolání 

Úrazovost ve firmě Schätzle shoes CZ, s.r.o. je poměrně nízká. Za sledované období  

od roku 2009 do roku 2018 se stalo celkem 33 úrazů. Průměrný počet úrazů činí 3,3 úrazu 

na jeden kalendářní rok. Počet úrazů se postupně snižoval také v závislosti na počtu za-

městnanců. Za sledované období nebyla zaznamenána žádná nemoc z povolání. 

V následujícím grafu je znázorněn počet pracovních úrazů v jednotlivých kalendářních 

letech ve sledovaném období. 

 

Graf 2 Počet pracovních úrazů v jednotlivých letech [18] 

Ve většině případů pracovních úrazů firmy Schätzle shoes CZ, s.r.o. se jednalo o lehká 

poranění. V žádném případě nedošlo ke smrtelnému úrazu. Nejčastějšími poraněními jsou 

poranění horních končetin, dolních končetin, očí a hlavy. V následujícím grafu je znázor-

něna úrazovost dle druhu poranění. 

 

Graf 3 Počty pracovních úrazů dle druhu poranění [18] 
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7.7 Bezpečnost strojů a zařízení 

Zaměstnavatel Schätzle shoes CZ, s.r.o. je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, 

dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné a bezpečné pro práci, 

při které budou používány. Stroje, technická zařízení, nářadí, přístroje dopravní prostředky 

musí být: 

 Vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců; 

 Pravidelně a řádně udržovány; 

 Vybaveny nebo upraveny tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepohodlné pra-

covní pozici a nežádoucím účinkům hluku a vibrací. [19] 

Firma Schätzle shoes CZ, s.r.o. se snaží dbát na snížení rizik při práci zaměstnanců  

na strojích a zařízeních. Ke snížení rizik a zvýšení bezpečnosti jsou využívány aktivní  

i pasivní bezpečnostní prvky při práci na strojích např. tlakové spínače, obojruční ovládání, 

pevné kryty, nastavitelné kryty, podavače a odběrače materiálů, ochranné štíty, přidržovací 

zařízení, omezovací zařízení, stahovací zařízení aj. Bohužel ne všechny stroje a zařízení 

jsou a mohou být ochranným prostředkem opatřeny. 

Na následujícím snímku je demonstrován vysekávací stroj, který je pro zvýšení bezpečnos-

ti při práci opatřen dvoutlačítkovým bezpečnostním prvkem, kdy zaměstnanec musí pro 

daný úkon zmáčknout obě tlačítka současně, jinak stroj nefunguje. Jedná se o opatření, aby 

zaměstnanec nenechal ruce ve stroji. 

 

Obrázek 10 Dvoutlačítkový bezpečnostní systém [18] 
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7.8 Identifikace rizik 

Pro analýzu rizik je nezbytně nutné rizika nejdříve identifikovat, aby mohly být následně 

řešeny jejich zdroje, příčiny, dopady a důsledky.  

7.8.1 CLA (Check list analysis) 

Pro identifikaci rizik ve společnosti Schätzle shoes CZ, s.r.o. byla zvolena metoda pomocí 

kontrolního seznamu  - CLA (Check list analysis). Byl vytvořen jednoduchý kontrolní se-

znam, do kterého bylo třeba zaznamenat výsledek „ano/ne“.  Hodnocení rizik pomocí kon-

trolního seznamu bylo provedeno ve spolupráci s ředitelem firmy Schätzle shoes CZ, s.r.o. 

Tabulka 6 Check list k analýze BOZP společnosti Schätzle shoes CZ, s.r.o. [18] 

 CHECK LIST  

Název a adresa subjektu:  Datum:  

Schätzle shoes CZ, s.r.o. tř. Tomáše Bati 1721, 765 02  Otrokovice 15. 2. 2019 

  

Hodnocení rizik provedl: Ing. Radek Čabla, Hana Otradovcová  

Je pracoviště dostatečně chráněno před bezpečnostními riziky?  Ano/Ne  

  

Pořadové 

číslo 

Otázka  Ano  Ne 

1.        Je na pracovišti vhodná podlahová krytina?     

2.        Je zajištěna na pracovišti cirkulace vzduchu?     

3.        Je dodržována optimální teplota pro daný druh práce?     

4.        Je pracoviště chráněno před přímým slunečním zářením?     

5.        Jsou místnosti dostatečně osvětleny přírodním nebo umělým 

světlem?  

   

6.        Je na pracovišti přiměřená míra vlhkosti?    

7.        Má každý pracovník pro svou činnost vyhrazen dostatečný 

prostor?  

   

8.        Je pracoviště dostatečně odhlučněno?     

9.        Nebrání umístění rozvodových kabelů bezpečnému pohybu 

zaměstnanců?  

   

10.    Je pracoviště ergonomicky upraveno (židle, stůl, atd.)?     

11.    Jsou umístěny základní zdravotní prostředky na místě všem 

pracovníkům přístupném? 

   

12. Je známo jméno zdravotníka, který je proškolen a poskytuje 

první pomoc na pracovišti? 
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13.    Jsou nebezpečné prostory řádně (dle odpovídajících předpisů) 

označeny?  

   

14.    Jsou udržovány na pracovišti hygienické předpisy (pravidelný 

úklid)?  

   

15.    Jsou umístěna upozornění na vlhkou podlahu (např. při mytí)?    

16.    Je udržována budova, v níž je pracoviště umístěno, ve stavu 

způsobilém k užívání k výkonu dané práce? 

   

17.    Je prováděna pravidelná odborná kontrola všech elektrozaříze-

ní a elektrorozvodů?  

   

18.    Je pracoviště chráněno před vnikem neoprávněných osob?     

19.    Je pracoviště vybaveno signálním SOS tlačítkem?   

20.    Je na pracovišti centrální rozhlas, kterým lze upozornit všech-

ny pracovníky na vznik mimořádné události? 
  

21.    Jsou všechna pracoviště nekuřácká?   

22.    Obsahuje pracoviště dostatečný počet toalet na počet pracov-

níků v přiměřené vzdálenosti? 

   

23.    Jsou prostory budovy, v níž je umístěno pracoviště, a její bez-

prostřední okolí chráněno bezpečnostním kamerovým systé-

mem? 

   

24.    Jsou budova a zaměstnanci fyzicky chráněni (bezpečnostní 

agentura, stráž)? 
  

25.    Jsou pracovníci pravidelně proškolováni ohledně zásad 

BOZP? 

   

26.    Jsou pracovníci vybaveni ochrannými pracovními pomůcka-

mi? 

   

27. Jsou únikové cesty a nouzové východy řádně označeny a udr-

žovány volně průchozí? 

   

28.    Jsou pracovníci seznámeni s místem evakuace či shromaždiště 

pro případ krizové situace? 

   

29.    Jsou na pracovišti umístěny požární hlásiče?    

30.    Jsou na pracovišti umístěny plynové hlásiče?    

31.    Je pracoviště chráněno před povětrnostními vlivy?    

32.    Jsou prováděna školení pracovníků k řešení krizových situací 

(požár, povodeň, únik plynu, napadení) a s tím související cvi-

čení? 

   

33. Mají všichni pracovníci provedenou vstupní lékařskou pro-

hlídku? 

  

34. Mají všichni zaměstnanci provedenou periodickou lékařskou 

prohlídku? 
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Na základě zjištěných údajů z Check listu byly s ředitelem společnosti diskutovány zápor-

ně zodpovězené otázky. 

Je pracoviště vybaveno signálním SOS tlačítkem? 

 Firma nevidí účelnost v opatřování pracovišť SOS tlačítkem. Cizí osoby do prosto-

ru firmy obvykle nemají přístup a nevyskytují se. Pracoviště jsou společná pro více 

osob, které jsou okamžitě k dispozici v případě ohrožení. 

Je na pracovišti centrální rozhlas, kterým lze upozornit všechny pracovníky na vznik 

mimořádné události?  

 Prostory firmy nejsou natolik velké, aby bylo nutné zavádět rozhlasový systém.  

Jsou prostory budovy, v níž je umístěno pracoviště, a její bezprostřední okolí chráně-

no bezpečnostním kamerovým systémem? 

 Firma Schätzle shoes CZ, s.r.o. zvažuje zavedení monitorovacího zařízení s mož-

ností průběžné kontroly práce na pracovištích. Zřízení monitorovacího zařízení  

je odvislé především od ekonomických možností firmy, ale také v závislosti 

na problematice GDPR. 

Jsou budova a zaměstnanci fyzicky chráněni (bezpečnostní agentura, stráž)? 

 Zaměstnancům nehrozí vnější nebezpečí, tudíž fyzická ochrana není zajištěna. Fir-

ma má zabezpečovací zařízení, které je napojené na centrálu soukromé bezpečnost-

ní agentury. Bezpečnostní agentura monitoruje před vnějším vniknutím do objektu 

prázdnou budovu. 

Jsou na pracovišti umístěny požární hlásiče?  

 Ředitel firmy souhlasí s tím, že by bylo vhodné umístit na pracoviště požární hlási-

če. Jejich zavedení je závislé na ekonomických možnostech firmy. 

Jsou na pracovišti umístěny plynové hlásiče? 

 Vzhledem k vytápění firmy teplárnou Otrokovice není nutné plynové hlásiče insta-

lovat. 
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7.8.2 Dotazník 

Další vybranou metodou pro analýzu rizik v oblasti BOZP společnosti Schätzle shoes CZ, 

s.r.o. byla zvolena forma dotazníku. 

V dotazníku bylo formulováno 25 otázek. Ve 24 případech se jedná o otázky uzavřené  

a jedna otázka je otevřená. K vyplnění dotazníku byli vyzvání všichni zaměstnanci firmy. 

Dotazník vyplnilo celkem 51 respondentů. 

V následujících grafech je znázorněn a následně vyhodnocen postoj zaměstnanců k polo-

ženým dotazům. 

 

Graf 4 Vyhodnocení dotazu - Jste můž nebo žena? [18] 

Z grafu lze vyčíst, že většina zaměstnanců, kteří dotazník vyplnili, jsou ženského pohlaví, 

což odpovídá také faktu, že ve společnosti Schätzle shoes CZ, s.r.o. pracují převážně ženy. 
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Graf 5 Vyhodnocení dotazu - Jak dlouho u společnosti pracujete? [18] 

Z grafu je zřejmé, že na dotazník odpovídali převážně zaměstnanci, kteří u firmy Schätzle 

shoes CZ, s.r.o. pracují déle než 5 let, z čehož se dá usoudit, že s problematikou BOZP již 

mají tito zaměstnanci dlouhodobější zkušenosti. Respondentů pracujících ve firmě méně 

než 2 roky bylo pouze 6.  

 

 

Graf 6 Vyhodnocení dotazu - Zajímá se skutečně Váš zaměstnanvatel  

o bezpečnost a ochranu zdraví při práci? [18] 

Celkem 9 dotazovaných zodpovědělo, že se zaměstnavatel skutečně nezajímá o BOZP za-

městnanců, přičemž návrhy na zlepšení BOZP uvedli později pouze 3 osoby.  



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 58 

 

 

Graf 7 Vyhodnocení dotazu - Je Vaše pracoviště dostatečně bezpečnostně vybavené? [18] 

Z grafu vyplývá, že asi 1/3 přesně 35 % dotázaných se domnívá, že jejich pracoviště není 

dostatečně bezpečnostně vybavené. Tato informace by měla být pro zaměstnavatelem pod-

nětem k zavedení opatření. 

 

 

Graf 8 Vyhodnocení dotazu - Jsou Vám zaměstnavatelem poskytovány všechny potřebné 

osobní ochranné pomůcky? [18] 

31 % zaměstnanců z 51 uvádí, že jim nejsou poskytovány všechny potřebné OOPP a na-

proti tomu 69 % z dotazovaných je s poskytováním OOPP spokojeno. Výsledek tohoto 

dotazu je podnětnou informací k návrhu na zlepšení 
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Graf 9 Vyhodnocení dotazu - Využíváte vždy všechny potřebné osobní ochranné 

pomůcky? [18] 

Z odpovědí na otázku č. 6 plyne, že 10 % z dotazovaných nevyužívá poskytovaných 

OOPP, 57 % dotazovaných tedy většina využívá OOPP, ale ne vždy a 33 % osob využívá 

OOPP vždy. Využívání OOPP je třeba důsledně kontrolovat ze strany nadřízených zaměst-

nanců. 

 

Graf 10 Vyhodnocení dotazu - Jak často se účastníte školení o BOZP? [18] 

Z celkového počtu 51 odpovědí na dotaz četnosti školení o BOZP se jedna neshoduje 

s ostatními, kdy se všichni respondenti vyjádřili, že školení BOZP absolvují při nástupu  

do zaměstnání a pravidelně 1x ročně. 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 60 

 

 

Graf 11 Vyhodnocení dotazu - Někteří zaměstnanci se o BOZP příliš nestarají. [18][18] 

Z grafu vyplývá, že 31 zaměstnanců, což tvoří 61 % z celkového počtu dotazovaných,  

má za to, že se někteří zaměstnanci o BOZP příliš nestarají. Oboustranný zájem o BOZP 

v zaměstnání by měl být skoro samozřejmostí. 

 

 

Graf 12 Vyhodnocení dotazu - Některé postupy v oblasti BOZP nejsou příliš 

praktické. [18] 

Z grafu lze vyvodit, že poměrně vysoké procento dotázaných tedy 65 % pochybuje o prak-

tičnosti některých postupů v oblasti BOZP. Zaměstnavatel by měl se zaměstnanci otevřeně 

diskutovat o problematice BOZP a přijímat podněty ke zlepšení stávajícího stavu. 
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Graf 13 Vyhodnocení dotazu - Nadřízení pracovníci zřídka kontrolují, zda lidé pracují 

bezpečně. [18][18] 

Na grafu je znázorněn počet pracovníků, kteří sdělili, že nadřízení pracovníci zřídka kon-

trolují, zda lidé pracují bezpečně. S touto informací souhlasí téměř polovina dotázaných, 

přesně 24 osob což je 47 % z celkového počtu dotazovaných. Informace je podnětem  

pro zintenzivnění kontrol bezpečnosti ze strany nadřízených.  

 

 

Graf 14 Vyhodnocení dotazu - Některé práce zde je těžké provádět bezpečně. [18] 

Z grafu je patrné, že 15 osob souhlasí s tím, že některé práce je těžké provádět bezpečně, 

ale více než 2/3 dotazovaných s tímto tvrzením nesouhlasí. 
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Graf 15 Vyhodnocení dotazu - Nehody, ke kterým dojde, jsou vždy hlášeny. [18] 

Z následujícího grafu vyčteme, že 11 dotazovaných tvrdí, že nejsou všechny nehody hláše-

ny. V daných případech se může jednat o porušování povinností ze strany zaměstnanců. 

 

 

Graf 16 Vyhodnocení dotazu - Moji spolupracovníci velmi silně vystupují proti 

lidem, kteří porušují pravidla BOZP. [18] 

Graf znázorňuje, že poměrně velké procento dotazovaných přesně 53 % nesouhlasí s tím,  

že by jejich kolegové nějakým způsobem řešili porušování BOZP na pracovišti. Přístup  

ze strany zaměstnanců k BOZP se tedy nejeví optimální a zaměstnanci by k takovému pří-

stupu měli být motivováni. 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 63 

 

 

Graf 17 Vyhodnocení dotazu - Vyšetřování nehod se většinou využívá ke zjištění, 

 čí to byla vina. [18] 

Dle znázorněného výsledku vidíme 2 zhruba stejně objemné skupiny odpovědí s odlišným 

tvrzením. 53 % dotazovaných tvrdí, že na základě vyšetřování nehod se zjišťuje viník ne-

hody a naproti tomu 47 % dotazovaných tvrdí opak. 

 

 

Graf 18 Vyhodnocení dotazu - Stal se Vám nebo Vašemu kolegovi v současném 

zaměstnání pracovní úraz? [18] 

Dle grafu se 28 dotazovaných osob již v zaměstnání s pracovním úrazem setkalo a naproti 

tomu 23 osob se dosud s úrazem na pracovišti nesetkalo. 
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Graf 19 Vyhodnocení dotazu - Byla provedena nějaká preventivní opatření proti dalším 

podobým úrazům? [18] 

Graf vyjadřuje, že 35 respondentů z celkového počtu 51 dotazovaných uvedlo, že byla  

po pracovním úraze na pracovišti provedena opatření proti dalším podobným úrazům.   

 

 

 

Graf 20 Vyhodnocení dotazu - Máte na Vašem pracovišti dostatek prostoru? [18] 

Na grafu vidíme, že 49 % dotazovaných uvedlo, že na pracovišti má dostatek prostoru  

a 51 % dotazovaných uvedlo možnost „spíše ano“. Pozitivní je, že nikdo z dotazovaných 

netrpí pocitem nedostatku prostoru na pracovišti. 
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Graf 21 Vyhodnocení dotazu - Máte nějaké vlastní návrhy pro zlepšení BOZP  

na pracovišti? [18] 

Z celkového hodnocení dotazníku by se dalo očekávat, že návrhů na zlepšení BOZP bude 

mít mnohem více odpovídajících. Pouze 3 osoby své návrhy na zlepšení následně uvedly 

v otevřené otázce číslo 25. Dalších 48 odpovídajících uvedlo, že návrhy na zlepšení nemá.  

 

 

Graf 22 Vyhodnocení dotazu - Udržujete pořádek na pracovišti? [18] 

Z grafu vyplývá, že pracovníci se snaží udržovat pořádek na pracovišti, 63 % dotazova-

ných zaměstnanců zvolilo variantu „ano“ a 37 % dotazovaných se přiklonilo k variantě 

„spíše ano“. Nikdo z tázaných neuvedl, že by na pracovišti neudržoval pořádek. 
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Graf 23 Vyhodnocení dotazu - Je Vaše práce jednotvárná, málo různorodá? [18] 

Z grafu je zřejmé, že pracovní náplně zaměstnanců jsou různé. 25 % zaměstnanců tvrdí,  

že jejich práce je jednotvárná, 27 % se přiklání ke stejnému názoru s menší jistotou, 37 % 

dotazovaných uvádí, že jejich práce není úplně jednotvárná a 10 % rozhodně jednotvárnou 

práci nemá. 

 

Graf 24 Vyhodnocení dotazu - Obtěžuje Vás při práci přílišné horko nebo chlad? [18] 

22% dotazovaných je spokojeno s klimatickými podmínkami na pracovišti, 41 % z odpo-

vídajících klima akceptuje, 33 % příliš spokojeno není a 2 % klimatické podmínky při prá-

ci obtěžují.  
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Graf 25 Vyhodnocení dotazu – Je Vaše pracoviště dostatečně osvětlené? [18] 

Z grafu je zřejmě, že s osvětlením pracoviště považuje za dostatečné 57 % dotazovaných, 

35 % nemá s osvětlením problém a méně spokojeno je pouze 8 % dotázaných tedy 4 oso-

by. 

 

 

Graf 26 Vyhodnocení dotazu – Je na Vašem pracovišti příliš hlučno? [18] 

Z grafu je patrno, že 10 % dotazovaných silně vnímá hluk na pracovišti, 39 % uvádí,  

že na pracovišti je spíše hlučno, 45 % dotazovaných uvádí, že na jejich pracovišti spíše 

není hlučno a 6 % pracuje v nehlučném prostředí. 
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Poslední otázka byla otázkou otevřenou ve znění: 

25. Jaké návrhy na zlepšení BOZP na pracovišti máte? 

Bohužel ze všech 51 dotazovaných se pouze 3 osoby otevřeně k této otázce vyjádřili 

s požadavky: 

 Doplnit klimatizaci v některých prostorách dílen; 

 Více oddělit od sebe jednotlivá pracoviště; 

 Doplnit výběr ochranných pomůcek, zajistit možnost změn pracovních poloh u ši-

ček např. možnost zdravotních židlí, zdravotních či polohovacích polštářků, kleka-

ček, zřízení možnosti střídání pracoviště ve stoje. 

Všechny tři zmíněné připomínky budou zahrnuty do návrhů na zlepšení. 

 

7.9 Posouzení rizik při práci na strojích  

Následující část je věnována posouzení rizik při práci na strojích pomocí matice. Jak již 

bylo zmíněno v části teoretické, jedná se o kombinaci pravděpodobnosti a závažnosti nebo-

li rozsahu škody na zdraví či majetku. Matice rizik je subjektivním nástrojem pro posouze-

ní rizika. Po vyhodnocení rizik jsou následně uvedena opatření, která je třeba provést  

pro zmírnění rizika a po jejich zavedení je opět třeba vyhodnotit stav. V následujících ta-

bulkách jsou mírám pravděpodobnosti (R) a závažnosti (Z) přiřazeny přiměřené hodnoty 

dle uvážení. 

 

Tabulka 7 Pravděpodobnost úrazu [18] 

5 Časté 

4 Pravděpodobné 

3 Možné 

2 Nepravděpodobné 

1 Velmi nepravděpodobné 
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Tabulka 8 Míra závažnosti úrazu [18] 

1 Zanedbatelný 

2 Malý 

3 Střední 

4 Kritický 

5 Katastrofický 

 

Tabulka matice rizik byla již uvedena v teoretické části a zcela odpovídá našemu případu 

hodnocení rizik při práci na strojích. 

Pro hodnocení rizik byly zkoumány 3 typy strojů, které jsou nejčastěji využívány při vý-

robním procesu firmy Schätzle shoes CZ, s.r.o. Jedná se o: 

 Vysekávací stroje umístěné v manipulační dílně; 

  Šicí stroje v šicí dílně; 

  Stroje spodkové montážní dílny, které mají funkce lisovací, drásací, žehlící, napí-

nací apod.). 

V následujících tabulkách jsou zaznamenána možná ohrožení při práci na strojích dle jed-

notlivých skupin strojů. Po přiřazení hodnot pravděpodobnosti úrazu (P) a hodnot závaž-

nosti úrazu (Z) je zde vypočtena míra rizika (R) při práci na strojích. V následujícím sloup-

ci jsou uvedena opatření pro zmírnění rizika výskytu úrazu a opětovně jsou přiřazeny hod-

noty pravděpodobnosti úrazu (P), závažnosti úrazu (Z) a proveden výpočet míry rizika (R) 

po zavedení příslušných opatření. 
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Tabulka 9 Hodnocení rizik při práci na strojích manipulační dílny [18] 

Vysekávací stroje, tváření lisy manipulační dílny 

Způsob ohrožení 

(P) (Z) (R) 

Opatření 

Stav po zavede-

ní opatření 

(P) (Z) (R) 

Zachycením pohybují-

cími se částmi stroje 
4 4 16 

Poučení pracovníka o 

BOZP pro práci 

s vysekávacími stroji (in-

terní dokument pro vyse-

kávání polotovarů) 

Vybavení patřičnými 

OOPP (interní dokument o 

poskytování OOPP) 

1x ročně seznámení 

s pokyny BOZP 

Dodržování bezpečných 

vzdáleností  

Nošení vhodných pracov-

ních oděvů a obuvi 

Kontrola seřízení stroje 

Kontrola dodržování 

BOZP nadřízeným na pra-

covišti 

3 3 9 

Vstupem do nebezpeč-

ného prostoru tlačených 

a střižných míst 

3 4 12 2 3 6 

Úpravou materiálu 

v průběhu opracování 

nebo nesprávným zaklá-

dáním nástroje a ne-

vhodným odebíráním 

4 4 16 3 3 9 

Mechanickým poraně-

ním částí rukou a prstů 
3 3 9 2 2 4 

Chybným úkonem seři-

zovače 
3 3 9 2 3 6 

Uklouznutím, zakopnu-

tím, pádem v důsledku 

nerovnosti nebo nečisto-

ty na podlaze 

3 3 9 2 2 4 
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Tabulka 10 Hodnocení rizik práce na strojích šicí dílny [18]  

Šicí stoje 

Způsob ohrožení (P) (Z) (R) Opatření  Stav po zavede-

ní opatření 

(P) (Z) (R) 

Mechanickým poškoze-

ním horních končetin – 

jehlou, při výměně jehly  

3 3 9 

Poučení pracovníka o 

BOZP pro práci 

s vysekávacími stroji (po-

kyny BOZP pro práci na 

šicích strojích) 

Vybavení patřičnými 

OOPP (interní dokument o 

poskytování OOPP) 

1x ročně seznámení 

s pokyny BOZP 

Dodržování bezpečnost-

ních přestávek, střídání 

poloh, židlí, pracovišť 

Dodržování odkládání 

šperků a spínání dlouhých 

vlasů 

Nošení vhodného oděvu a 

obuvi 

Kontrola dodržování 

BOZP nadřízeným na pra-

covišti 

2 2 4 

Zachycením pohybují-

cími se částmi stroje 

(vlasy ozdoby na krku, 

rukou) 

3 3 9 2 3 6 

Mechanickým poškoze-

ním obličeje a oka zlo-

mením jehly případně 

popálení 

3 3 9 2 3 6 

Mechanickým poškoze-

ním dolních končetin 

pádem ručního nářadí 

3 3 9 2 2 4 

Pracovní polohou 

3 3 9 2 2 4 

Uklouznutím, zakopnu-

tím, pádem v důsledku 

nerovnosti nebo nečisto-

ty na podlaze 
2 3 6 1 2 2 
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Tabulka 11 Hodnocení rizik práce na strojích spodkové montážní dílny [18] 

Stroje spodkové montážní dílny 

Způsob ohrožení (P) (Z) (R) Opatření  Stav po zavede-

ní opatření 

(P) (Z) (R) 

Mechanickým poškoze-

ním horních končetin 

včetně popálenin (liso-

vací, drásací, napínací) 

4 4 16 

Poučení pracovníka o 

BOZP pro práci 

s vysekávacími stroji (po-

kyny BOZP pro práci na 

obuvnických strojích) 

Vybavení patřičnými 

OOPP (interní dokument o 

poskytování OOPP) 

1x ročně seznámení 

s pokyny BOZP 

Sepnutí odsávání a zabez-

pečení dostatečného větrá-

ní pracoviště 

Nošení vhodného oděvu a 

obuvi 

Kontrola dodržování 

BOZP nadřízeným na pra-

covišti 

3 3 4 

Zachycením pohybují-

cími se částmi stroje  
4 4 12 3 3 9 

Mechanickým poškoze-

ním obličeje a oka  
3 4 12 2 3 6 

Mechanickým poškoze-

ním dolních končetin 

pádem ručního nářadí 

3 3 9 2 2 4 

Vdechováním nebezpeč-

ných látek 
4 4 16 3 3 9 

Uklouznutím, zakopnu-

tím, pádem v důsledku 

nerovnosti nebo nečisto-

ty na podlaze 
3 3 9 2 2 4 
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7.10 Zhodnocení situace BOZP u společnosti Schätzle shoes CZ, s.r.o. 

V průběhu zpracování bakalářské práce a analýzou stávající situace BOZP ve vybrané spo-

lečnosti Schätzle shoes CZ, s.r.o. bylo zjištěno, že problematika bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci je na poměrně kvalitní úrovni. Zejména o tom svědčí fakt, že úrazovost  

ve společnosti je velmi nízká. Firma za dobu své působnosti nezaznamenala žádný smrtel-

ný úraz ani neřešila žádný případ nemoci z povolání. Dokumentace k BOZP je detailně 

propracovaná a zaměstnavatel dodržuje všechna zákonná ustanovení BOZP.  

I přes veškerou snahu o maximálně dobře odváděnou práci zaměstnavatele v oblasti 

BOZP, byly odhaleny určité nedostatky, které je vhodné řešit lepším způsobem. 

Z analýzy dotazníku vyplynulo, že 1/3 zaměstnanců si myslí, že jim nejsou poskytovány 

všechny potřebné OOPP. Lze navrhnout, aby vedení firmy na základě komunikace se za-

městnanci prostřednictvím přímých nadřízených jednotlivých útvarů provedli šetření  

u svých podřízených a vyhodnotili konkrétní nedostatky, následně provedli průzkum trhu  

a dokoupení vyhovujících OOPP dle ekonomických možností firmy. 

V dotazníku byl ze strany zaměstnanců uveden také požadavek na zajištění možnosti změ-

ny pracovních poloh u šiček např. možnost výběru zdravotních židlí, zdravotních či polo-

hovacích polštářků, klekaček, případně jiného sedacího zařízení nebo možnost střídání 

pracoviště ve stoje. Vzhledem k tomu, že sedací poloha a jednostranný pohyb má velký 

vliv na zdraví člověka a tato oblast byla i při kategorizaci prací Krajskou hygienickou sta-

nicí zařazena do rizikovější 3. kategorie, je na místě doporučit, aby se zaměstnavatel pro-

blematikou lepšího uzpůsobení pracoviště šičky rozhodně zabýval a pokusil se vytvořit 

další možnosti pro změnu poloh při práci na pracovišti. Jako bonus by mohl zaměstnavatel 

přispívat zaměstnancům na preventivní rehabilitační cvičení. Současný trend doporučuje  

i cvičení v průběhu pracovní směny např. desetiminutové kolektivní cvičení. 

Z Check listu vyplynulo, že firma nemá instalovány požární hlásiče. Hrozba vzniku požáru 

skutečně existuje a nelze ji podcenit. Řešení tohoto problému je jedním z nejdůležitějších 

úkolů, na který je třeba se zaměřit. 

Dále bylo zjištěno, že sami zaměstnanci problematiku BOZP podceňují a přestože  

se účastní pravidelných školení, mnohdy nedodržují své povinnosti. Z dotazníku např. vy-

plynulo, že pravděpodobně nehlásí všechny pracovní úrazy nebo nevyužívají poskytnuté 

OOPP k práci. Z tohoto důvodu je nutná důslednější kontrola přímých nadřízených na jed-
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notlivých pracovištích. K důslednější kontrole by mohla pomoci instalace monitorovacího 

systému, který ve firmě chybí, a zaměstnavatel o ní uvažuje, což vyplynulo z diskuze  

s ředitelem firmy. Lze doporučit provádění školení BOZP v menších kolektivech  

a případně i formou diskuze, tak aby došlo k většímu zapojení zaměstnanců a jejich po-

chopení, že BOZP je velmi důležitá především pro jejich ochranu.  

Další požadavek vznesený ze strany zaměstnanců byl na doplnění klimatizace v některých 

prostorách dílen. Z dotazníkového šetření však vyplynulo, že většina respondentů  

je s klimatickými podmínkami na pracovišti spokojena a dle informace vedení firmy dopl-

nění klimatizačních jednotek bylo provedeno naposled v loňském roce. Nabízí se možnost 

izolování alespoň některých pracovišť, což byl poslední námět na zlepšení BOZP vyplýva-

jící z dotazníku. Realizaci je však nutno zvážit s ohledem na technologické a pracovní po-

stupy zavedené ve výrobě. 
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ZÁVĚR 

V teoretické části byla popsána historie a současné trendy v BOZP, jsou zde vymezeny 

základní pojmy, legislativa a shrnuta teorie analýzy rizik.  

V praktické části je nejprve představena vybraná společnost Schätzle shoes CZ, s.r.o.  

a následně je problematika BOZP v této firmě analyzovaná formou pozorování a popisu. 

Formou Check listu, dotazníkového šetření a maticí rizik je provedena analýza BOZP  

ve společnosti a následně je provedeno zhodnocení a navržena doporučení pro zlepšení. 

Právní úprava BOZP je obsáhlá a neustále se rozvíjí. V menších firmách nejsou samostatné 

pozice techniků BOZP, ale jejich práci provádí externě osoba odborně způsobilá. Jsou  

to profesionálové, kteří sledují aktuální legislativu a mají praktické zkušenosti v oboru. 

Jsou nestranní a mnohdy firmám přispívají praktickými radami a odhalují rizika v místech, 

kde pro zaměstnavatele nemusí být patrné.  

Jak již bylo na začátku uvedeno, problematika BOZP je nezbytnou součástí produktivního 

období každého člověka. Zdraví je pro každého z nás nenahraditelné a lidé si v současné 

době už velmi dobře uvědomují důležitost jeho ochrany. Dodržování stanovených pravidel, 

způsob jednání i používání ochranných pracovních pomůcek napomáhá k ochraně zdraví. 

Bakalářská práce se stala uceleným obrazem teorie a praxe BOZP ve vybrané společnosti. 

Dle mého názoru se mi podařilo naplnit všechny zásady pro její vypracování a tím naplnit 

cíl této bakalářské práce. 
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