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Anotace 

Cílem práce je posouzení výhod systémového řízení BOZP v podniku, které plní 

funkci nástroje pro řízení rizik. Pouhé zavedení systému řízení BOZP nestačí ke sníţení 

úrazovosti či zvýšení efektivity práce. Je nutné zavést systém řízení BOZP, který je 

zaloţen na neustálém zlepšování. 

Klíčová slova: systém řízení BOZP, OHSAS, bezpečnost  

Summary 

The aim is to evaluate the advantages of OSH management system in the company, 

which performs as a tool for risk management. The mere introduction of OSH management 

system sufficient to reduce injuries or increase efficiency of work. It is necessary to 

introduce OSH management system, which is based on continuous improvement. 

Keywords: OSH management systém, OHSAS, safety 
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Seznam použitých zkratek 

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BS - British standards 

ČSN - Česká technická norma 

ES - Evropské společenství 

EU - Evropská unie 

HS(G) - Health and safety guidance  

ILO - Mezinárodní organizace práce 

ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci 

IZS - Integrovaný záchranný systém 

OOPP -  Osobní ochranné pracovní prostředky 

OSH - Occupational safety and health 

OZO - Odborně způsobilá osoba 

PDCA - Demingův cyklus 

SAH  - Self-Audit handbook for SMEs 

SMEs - Small and medium-sized enterprises 

Sb. - Sbírka 

SÚIP - Státní úřad inspekce práce 

TIG - Tunngsten Inert Gas  

WIG - Wolfram Inert Gas 
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Úvod 

S bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) přichází do styku denně kaţdý 

pracující člověk. K nízké úrovni bezpečnosti práce vedou především nedostatečné 

preventivní opatření a chybné postupy. Malou úroveň bezpečnosti práce mají především 

malé a střední podniky, které nemají nebo neuvolňují dostatečné zdroje pro zajišťování 

BOZP. 

Pouhé zavedení systému řízení BOZP nestačí ke sníţení úrazovosti či zvýšení 

efektivity práce. Je nutné zavést systém řízení BOZP, který je zaloţen na neustálém 

zlepšování. Pro neustálé zlepšování je nutný aktivní přístup všech zaměstnanců a vedení 

podniku. Pokud je vše funkční, pak výsledkem efektivního systému řízení BOZP, je větší 

konkurenceschopnost, efektivita práce a to nejdůleţitější, sníţení úrazovosti zaměstnanců. 

Cílem práce je posouzení výhod systémového řízení BOZP v podniku, které plní 

funkci nástroje pro řízení rizik. Řízení rizik se skládá ze čtyř vzájemně 

provázaných  fází,  a to z identifikace rizik, zhodnocení rizik, zmírnění rizik a jejich 

kontroly. Cílem řízení rizik je předejít problémům nebo negativním jevům při práci, omezit 

jejich působení a zamezit vzniku problémů.  
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1 Základní pojmy  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je soubor podmínek a faktorů, které ovlivňují 

nebo mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných pracovníků, 

návštěvníků nebo jiných osob na pracovišti. 

Identifikaci nebezpečí rozumíme jako proces rozpoznání existence nebezpečí a stanovení 

jeho charakteristik. 

Poškození zdraví chápeme jako identifikovatelný, nepříznivý fyzický nebo psychický stav 

způsobený zhoršující se pracovní činností nebo situací spojenou s prací. 

Incident je událost, která souvisí s prací, při které došlo nebo mohlo dojít k úrazu, 

poškození zdraví nebo ke smrtelnému úrazu. Rozlišujeme 3 typy incidentu a to: 

 Nehoda je incident, který vede k úrazu, poškození zdraví nebo smrti. 

 Skoronehoda je incident, při kterém nedošlo k úrazu, poškození zdraví nebo smrti. 

 Havarijní situace je zvláštní typ incidentu. 

Zainteresovaná strana je osoba nebo skupina, uvnitř nebo vně pracoviště, která se zajímá 

o výkonnost v oblasti BOZP organizace nebo je jí ovlivněna. 

Neshoda je nesplnění poţadavku nebo jakákoliv odchylka od pracovních norem, praktik, 

postupů, poţadavků právních předpisů nebo odchylka od poţadavků systému 

managementu BOZP. 

Systém managementu  BOZP je část systému managementu organizace, která se pouţívá 

k vytvoření a implementaci její politiky BOZP a řízení jejich rizik v oblasti BOZP. 

Cíl BOZP nám uvádí záměr BOZP z hlediska výkonnosti v oblasti BOZP, jehoţ dosaţení 

si organizace stanoví. 

Výkonnost v oblasti BOZP jsou měřitelné výsledky managementu rizika v oblasti BOZP 

prováděné samotnou organizací.  

Politika BOZP obsahuje celkové záměry a směřování organizace ve vztahu k výkonnosti 

v oblasti BOZP oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením. 
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Preventivní opatření je takové opatření, které slouţí k odstranění příčiny potenciální 

neshody nebo jiné potenciální neţádoucí situace. 

Riziko je kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a 

závaţnosti úrazu nebo poškození zdraví, které můţe být způsobeno událostí nebo expozicí 

jejímu vlivu. 

Posuzování rizika je proces hodnocení rizika vyplývajícího z nebezpečí, vzhledem 

k přiměřenosti jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda riziko je nebo není 

přijatelné. 

Pracoviště je jakýkoliv fyzický prostor, kde jsou vykonávány činnosti související s prací 

řízenou organizací. 

Nebezpečí je zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka 

nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci. [1] 
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2 Základní informace o podniku 

Firma byla zaloţena v roce 1993 a její výroba se zaměřovala na obráběné součástí. 

Hlavní činností v současné době je výroba svařovaných dílů, ocelových konstrukcí a části 

strojů, zpracování M-dílů z nerezové oceli pro strojírenský, hutnický, důlní průmysl  

a stavebnictví. Ve firmě aktuálně pracuje 15 zaměstnanců v dvousměnném provozu.  

3 Členění podniků podle velikosti 

Mikropodniky, malé a střední podniky v evropském hospodářství jsou důleţitou 

součástí. V roce 2006, kdy Evropská unie (EU) měla 25 členských států, zajišťovalo 23 

milionů malých a středních podniků přibliţně 75 miliónů pracovních příleţitostí, coţ 

představovalo 99 % všech podniků.  

Definice mikropodniků, malých a středních podniků uvedené v doporučení Komise 

EU známé jako 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých  

a středních podniků. Do české legislativy byla definice převzata do zákona 47/2002 Sb.,  

o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů.    

K zařazení podniku do kategorie musíme znát údaj o počtu zaměstnanců, roční 

obrat nebo celkovou roční bilanční sumu. [6], [7] 

Tabulka 1 Kategorie podniků dle doporučení Komise EU. [7] 

Kategorie podniků Počet zaměstnanců Roční obrat Roční bilanční suma 

Mikropodnik <10 ≤ 2 miliony EUR ≤ 2 miliony EUR 

Malý podnik <50 ≤ 10 milionů EUR ≤ 50 milionů EUR 

Střední podnik. <250 ≤ 50 milionů EUR ≤ 43 milionů EUR 

  

  



 

14 

 

4 Legislativní a normové požadavky v oblasti systémového 

řízení BOZP 

Při zajišťování BOZP z pohledu právních poţadavků je základním cílem 

předcházení vzniku úrazů, nemocí z povolání nebo jiného poškození zdraví s výkonem 

pracovních činností. Toho můţeme dosáhnout prostřednictvím systematického přístupu 

organizace k bezpečnosti na základě povinnosti, kterou stanovuje zákoník práce „vytvářet 

bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou 

organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení 

rizikům“. Předcházení rizik, můţeme chápat jako prevenci rizik, která zahrnuje identifikaci 

nebezpečí, posouzení rizik a následné stanovení potřebných opatření ke sníţení 

negativních důsledků na bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Jelikoţ riziko lze odstranit 

zcela výjimečně, můţeme mluvit o činnostech a opatřeních za účelem sníţení rizika, tedy 

řízení rizik.  

Pro správné zajištění systému řízení BOZP je nutný aktivní přístup ze všech stran, 

které musí znát a plnit své povinnosti. Tyto povinnosti vyplývají ze základních právních 

předpisů. Základní právní předpisy České republiky jsou zákony, nařízení vlády  

a vyhlášky. Právní akty EU dělíme na nařízení, směrnicemi, rozhodnutí, doporučení  

a stanoviska. 

Základním zákonem v rámci České republiky, týkající se problematiky BOZP patří 

zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), § 101-108: ČÁST PÁTÁ BEZPEČNOST 

A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. Další zákon související s BOZP je zákon (zákon č. 

309/2006 Sb.), kterým se upravují další poţadavky BOZP v pracovněprávních vztazích  

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci). Další právní předpisy se zabývají problematikou pracovního nebo ţivotního 

prostředí či bezpečnosti technických zařízení. 

Ve vztahu zaměstnavatele a zaměstnance jsou Zákoníkem práce stanoveny 

povinnosti, které stanovují hranice tohoto vztahu, a které slouţí k  úspěšnému zavedení 

systému řízení BOZP. Všechny zainteresované strany musí v první řadě znát své 

povinnosti a práva, která se musí dodrţovat. 
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V případě porušení práv a povinností, můţe Státní úřad inspekce práce (SÚIP) 

udělit pokutu aţ do výše 2 000 000 Kč. [5], [8], [9], [10] 

4.1 Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP 

Mezi základní zásady BOZP, které uvádí povinnosti kaţdého zaměstnavatele, patří 

povinnosti zajistit BOZP zaměstnanců s ohledem na rizika moţného ohroţení jejich ţivota 

a zdraví, která se týkají výkonu práce a přijmout opatření, která mají rizika odstranit sníţit 

riziko na přijatelnou úroveň. 

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni nebezpečné činitele a procesy pracovního 

prostředí neustále vyhledávat a zjišťovat jejich příčiny, zdroje a následně rizika vyhodnotit 

a přijímat taková opatření, která zajistí příznivější pracovní podmínky. Tato povinnost  

se vztahuje na všechny osoby, které se zdrţují na pracovišti s vědomím zaměstnavatele. 

V rámci plnění úkolů zaměstnavatele v oblasti BOZP mají odpovědnost vedoucí 

zaměstnanci a náklady na zajištění BOZP hradí zaměstnavatel. 

Některé další povinnosti zaměstnavatele podle Zákoníku práce: 

 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázanou práci nebo práci neodpovídající 

jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

 kaţdá práce musí být kategorizována a zaměstnanci musí být informováni, do jaké 

kategorie jím vykonávána práce byla zařazena, 

 zaměstnanci musí být informováni, kdo jim poskytuje závodní zdravotní péči  

a jakým preventivním prohlídkám jsou povinni se podrobit, 

 zaměstnanci musí být umoţněno nahlédnout do evidence, která je o něm vedena, 

 zaměstnancům musí být v případě nutnosti zajištění poskytnutí první pomoci, 

 není přípustné dodatečné ohodnocování, aby se zaměstnanec vystavil zvýšenému 

nebezpečí nebo nebezpečí jiných osob, 

 musí být zajištěno školení zaměstnanců k zajištění BOZP, jak při nástupu do práce, 

změně druhu práce a pravidelně školení opakovat, 

 zajistit aby zaměstnanci dodrţovali zákaz kouření. [5] 
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4.2 Povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP 

Základní povinností kaţdého zaměstnance je dbát o svou vlastní bezpečnost 

 a o bezpečnost ostatních zaměstnanců. Další povinnosti zaměstnance podle Zákoníku 

práce jsou: 

 účast na školeních pro BOZP včetně ověřování znalostí z těchto školení, 

 podrobení se preventivním prohlídkám, 

 dodrţování právních předpisů, pokynů a informace od zaměstnavatele k zajištění 

BOZP a zásadami bezpečného chování, 

 dodrţovat pracovní postupy, pouţívat určené pracovní prostředky, osobní ochranné 

prostředky, ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat, 

 neuţívat jakékoliv návykové látky a v případě kontroly, je zaměstnanec povinen 

podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, 

 nedostatky a závady na pracovišti, které ohroţují zdraví zaměstnanců, se musí 

hlásit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, 

 podle svých moţností se podílet na odstraňování nedostatků při kontrolách orgánů, 

 oznámit svému nadřízenému pracovní úraz, který se mu stal nebo u kterého byl 

svědkem. [5] 

4.3 Práva zaměstnance v oblasti BOZP 

Zaměstnanec má právo na zajištění BOZP při práci, na informace o rizicích, které 

se ho týkají a na opatření proti těchto rizicích. Pokud je zaměstnanec přesvědčen, ţe výkon 

práce ohroţuje jeho ţivot nebo zdraví, popřípadě zdraví jiných osob, můţe odmítnout 

vykonat tuto práci. Dále má právo na podílení se procesu vytváření bezpečného a zdraví 

neohroţujícího pracovního prostředí.  

4.4 Normové požadavky v oblasti systémového řízení BOZP 

České technické normy (ČSN) nejsou závazné, z toho vyplývá, ţe nejsou 

povaţovány za právní předpisy a není stanovena povinnost jejich dodrţování. Technické 

normy jsou povaţovány za kvalifikované doporučení a jejich pouţívání není závazné, 

nýbrţ pouze dobrovolné. Některé právní předpisy se odkazují na pouţití technické normy, 

v těchto případech můţeme polemizovat o závaznosti těchto norem. [28] 
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5 Systémové řízení BOZP 

5.1 Vývoj systémového řízení BOZP 

První systematický pokus v moderní době vznikl ve Velké Británii, kde bylo v roce 

1993 vydáno doporučení HS(G) 65 (Successful health and safety management), které bylo 

v roce 1996 transformováno do normy BS 8800 (Occupational health and safety 

management systém), byl to první pokus o systematické formulování systému k řízení 

BOZP. Tato norma znamenala důleţitý posun v oblasti BOZP, avšak neumoţňovala 

certifikaci systému managementu. To byl také jeden z důvodů, proč byla v roce 1999 

vydána mezinárodně uznávaná specifikace OHSAS 18001 (Occupational Health  

and Safety Assessment Series), která stanoví poţadavky na systém managementu BOZP, 

podle nichţ lze zavedený systém posuzovat a certifikovat. Doprovázejícím dokumentem  

je OHSAS 18002:2000 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci – směrnice pro zavádění OHSAS 18001, která cituje specifické poţadavky 

OHSAS 18001 a poskytuje potřebné návody k jejich zavádění do praxe.  

V druhé polovině roku 2007 byla vydána norma BS OHSAS 18001:2007, která 

novelizuje specifikaci OHSAS 18001:1999. V březnu 2008 byl následně vydán český 

překlad této normy ve formě ČSN OHSAS 18001:2008 – Systémy managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Poţadavky (OHSAS). Novelizace OHSAS 

18002:2000 následovala o rok později ve formě ČSN OHSAS 18002:2009 - Systémy 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Směrnice pro implementaci 

OHSAS 18001:2007. [1], [2], [3], [4] 

5.2 Demingův cyklus 

Pro neustálé zlepšování systému managementu v podnicích se aplikuje Demingův 

cyklus. Jedná se o přesně stanovený a cyklicky se opakující proces, který je zaloţen  

na čtyřech po sobě jdoucích krocích pro neustálé zlepšování procesů, systému 

managementu nebo kvality. Tyto čtyři kroky se značí písmeny PDCA, coţ jsou počáteční 

písmena anglického významu těchto kroků. 

Plan (plánuj)- stanovení cílů a procesů, které jsou důleţité k dosaţení poţadovaného 

výsledku (záměr),  

Do (dělej)- procesy, které se naplánovaly, musíme implementovat, 
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Check (kontroluj)-  monitorování a měření procesů ve vztahu k politice, cílům  

a stanoveným poţadavkům,  

Act (jednej) – provádění opatření podle výsledků z kontroly, následné upravení cílů 

a procesů, které povedou ke zvyšování výkonnosti a ke zlepšování. [11] 

 

Obrázek 1 Demingův cyklus. [12] 

5.3 Charakteristika systémů řízení BOZP v České republice 

V současné době, k zavedení systému řízení BOZP se v České republice pouţívají 

tři systémy, ILO-OSH 2001, OHSAS a program „BEZPEČNÝ PODNIK“. Všechny tři 

typy programů jsou určeny pro právní subjekty jakékoliv kategorie. Kaţdý z nich 

je postaven na šesti základních prvcích, které na sebe vzájemně navazují. [3] 

 

Obrázek 2 Základní prvky systému managementu BOZP. [15] 
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5.3.1 OHSAS 

Norma OHSAS pro zavádění a posouzení systému managementu BOZP, byla 

zpracována v reakci na poţadavky zákazníků poţadujících uznávanou normu pro systém 

managementu BOZP, díky které, by bylo moţno hodnotit a certifikovat jejich systém 

managementu. Systém dle této normy je moţno zavést v organizacích všech typů 

a velikostí. Norma je zpracována tak, aby bylo moţné zavést společně s normami ISO 

9001:2000 (systém managementu kvality) a ISO 14001:2004 (systém environmentálního 

managementu) a integrovat tak systémy managementu kvality, environmentální 

management a management BOZP. 

Poţadavek na zavedení této normy je čistě na rozhodnutí organizace. V případě, ţe 

se organizace rozhodne pro zavedení OHSAS, můţe pouţít pro snadnější zavedení normu 

OHSAS 18002. Pokud organizace získá certifikaci, prokáţe tím funkčnost svého systému 

řízení BOZP a tím svým klientům dá na vědomí, ţe zdraví pracovníků je pro organizaci 

důleţité. [1] 

5.3.2 ILO-OSH 

Metodické návody ILO-OSH pro systémy řízení BOZP byly vyvinuty Mezinárodní 

organizací práce (ILO), které byly zpracovány a přijaty na schůzce expertů v  Ţenevě 

v roce 2001. Metodické návody představují doporučení, prostřednictvím kterých je moţné 

dosáhnout dobrou úroveň prevence v oblasti BOZP, sníţení rizika pracovních úrazů 

a nemocí z povolání, s tím spojených nákladů a absencí, zlepšení image firmy 

prostřednictvím omezení rizika a zlepšení povědomí pracovníků o zodpovědnosti. 

Metodické návody jsou vytvořeny na základě hodnot, které vyznává ILO, například 

tripartita, relevantní mezinárodní standardy, včetně úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci z roku 1981 (č. 155) a úmluvy o závodních zdravotních sluţbách z roku  

1985 (č. 161).  

Směrnice obsahuje návod na dvou úrovních, podnikové a celostátní. Na celostátní 

úrovni směrnice především vyţaduje vytvoření národního rámce pro BOZP, který by měl 

být podloţen legislativními předpisy a dále formulaci národní politiky BOZP. V případě 

organizace je vyţadován především pozitivní a aktivní přístup vedení k celé problematice 

ochrany zdraví, k vyhlášení politiky BOZP a jejímu důslednému dodrţování a uplatňování 

všemi zainteresovanými stranami. 
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Na rozdíl od OHSAS aplikace návodů nevyţaduje jejich certifikaci, ale současně  

ji také nevylučuje. Doporučuje se forma osvědčení dobré praxe, pokud si to přeje země, 

která směrnice provádí. [14], [3] 

5.3.3 Bezpečný podnik 

Program „Bezpečný podnik“, který vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR a Státní úřad inspekce práce. Program vychází z principu a zásad, které uplatňují 

systémové normy ISO 14001, ISO 9001, směrnice ILO-OSH 2001 a norma OHSAS. 

Z toho vyplývá, ţe tento program umoţňuje sladit systém řízení BOZP se systémem řízení 

jakosti a systémem environmentálního řízení v právním subjektu jiţ zavedených 

a implementovat jej tak do celkového řízení zavedeném v daném právním subjektu. 

Program je zejména určen pro zaměstnavatele s počtem 100 a více zaměstnanců, 

dalším poţadavkem programu je, ţe organizace, která se do něj chce zapojit, vykonává 

činnosti, které představují zvýšenou míru ohroţení ţivota a zdraví osob. [13], [15] 

 

                         

Obrázek 3 Bezpečný podnik 
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6 Požadavky normy OHSAS 

Norma OHSAS je soubor doporučení, které slouţí k vytvoření systému, který 

obsahuje prvky navzájem propojené, slouţí pro stanovení politiky a cílů organizace  

a dosaţení daných cílů. Systém zahrnuje organizační strukturu, plánování činností, 

odpovědnosti, postupy a zdroje organizace. Tento systém se musí neustále zlepšovat a vše 

musí být dokumentováno a udrţováno v souladu s poţadavky normy. 

Organizace, která usiluje o vytvoření systému managementu BOZP, by měla určit 

svou pozici v oblasti rizik pomocí úvodního přezkoumání. Účelem úvodního přezkoumání 

je posouzení všech rizik v oblasti BOZP, které se vyskytují v organizaci. Přezkoumání 

tvoří základ pro vytvoření systému managementu BOZP. [1], [2] 

6.1 Politika BOZP 

Jako první krok k úspěšnému zavedení systému řízení BOZP musí vedení podniku 

vytvořit a schválit politiku BOZP. Politika BOZP vyjadřuje celkové záměry a směřování 

organizace ve vztahu v oblasti BOZP oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením. 

Organizace musí zajistit, aby obsah stanovené politiky odpovídal povaze a rozsahu 

rizik organizace v oblasti BOZP, obsahoval závazek k prevenci vzniku úrazů a poškození 

zdraví a k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP. 

Organizace se musí zavázat k naplnění aplikovatelných poţadavků právních předpisů  

a dalších poţadavků, které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP a poskytovala prostor 

pro stanovování a přezkoumávání cílů BOZP.  

Politika BOZP musí být dokumentována, implementována a udrţována. Důleţité 

je, aby byla dostupná zainteresovaným stranám a komunikovat se všemi zaměstnanci  

a vytvořit u nich zájem o BOZP a informovat o jejich povinnostech v oblasti BOZP. 

Aktualizace politiky BOZP je důleţitým faktorem k zajištění její způsobilosti. [1], [2] 

6.2 Plánování 

Plánování má vazbu na všechny následující prvky systému řízení BOZP, proto 

plánování můţeme povaţovat za nejdůleţitější sloţku celého systémového řízení. 

Aby bylo moţné řízení rizik, je nutné, aby organizace nejprve identifikovala 

nebezpečí s ní spojená, brala v úvahu činnost všech osob na území společnosti a běţné  
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a mimořádné události. Identifikovat by se měly i nebezpečí, v okolí pracoviště způsobená 

činnostmi organizace. Nebezpečí musí být identifikováno ještě předtím, neţ rizika spojená 

s nebezpečími poškodí zdraví člověka, takţe je důleţité, aby byl zajištěn spíše proaktivní, 

neţ reaktivní přístup.  

Výstupy z posouzení rizika umoţní organizaci určit priority pro rozdělení zdrojů  

a zhodnotit moţnosti sníţení rizika pro efektivní management rizika.  

 

Obrázek 4 Efektivní management rizika. [16] 

Není-li moţné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen vyhodnotit je a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 

bylo minimalizováno. Nelze-li moţná rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky 

kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). 

O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je povinen 

zaměstnavatel vést dokumentaci. 

Závazky v politice BOZP by měly být v souladu s  poţadavky právních předpisů  

a jiných poţadavků v oblasti BOZP, které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP. Tyto 

poţadavky právních předpisů mohou mít různou formu (právní předpisy včetně zákonů, 

nařízení a zásad správné praxe, úředně vydané příkazy, úřední nařízení a směrnice, 

povolení, licence a jiné formy autorizace, smlouvy, atd.) „Jiné poţadavky“ mohou 

zahrnovat smluvní podmínky, dohody se zaměstnanci, neúřední směrnice, dohody s orgány 

ochrany veřejného zdraví, zásady správné praxe a poţadavky organizace. Tyto informace 
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lze zjistit prostřednictvím vyuţití znalostí v rámci zkušeností organizace a pomocí 

externích zdrojů (internet, knihovny, konzultace, výrobci zařízení, atd.). 

K dosaţení svých závazku v politice BOZP, by měla mít organizace strukturovaný 

přístup k zajištění toho, ţe poţadavky mohou být identifikovány, posuzovány, 

vyhodnocovány jako aplikovatelné, sdělovány a udrţovány aktuální. 

Protoţe některé z těchto závazků nebo dohod zahrnují informace, které nesouvisí se 

záleţitostmi v oblasti BOZP, je důleţité obsáhnout pouze takové závazky a dohody 

v rozsahu, které souvisí s nebezpečími pro organizaci v oblasti BOZP.  

Aby organizace dostála závazkům vytyčeným v politice BOZP, musí organizace 

stanovit cíle, které jsou specifické pro organizace a v souladu s právními předpisy. Měly  

by být zaměřeny na neustálé zlepšování pro ochranu pracovníků. Organizace musí zváţit 

své finanční a technologické moţnosti a názory zainteresovaných stran, pro zajištění toho, 

ţe cíle budou přiměřené a přijatelné. 

Stanovení a přezkoumávání cílů a zavádění programů za účelem jejich dosaţení 

poskytuje organizaci systematické zlepšování systému managementu BOZP a zlepšování 

výkonnosti v oblasti BOZP. 

Cíle, které jsou specifické, měřitelné, dosaţitelné, relevantní, a termínované, mohou 

být snadněji dosaţitelné, neţ u organizací běţněji stanovovaných měřitelných cílů. 

Je důleţité, aby organizace zdůvodnila proč, a jaké jsou důvody pro stanovení cílů, 

které vedou k usnadnění budoucího přezkoumání. Cíle mohou vést ke zvýšení, nebo 

sníţení něčeho, co je měřitelné (počet úrazů). Dále se organizace můţe zaměřit na řízení 

nebo eliminaci nebezpečí, sníţit expozici nebezpečných látek, ale i plnit právní poţadavky 

a zajistit jejich aktuálnost. 

K dosahování jednotlivých cílů jsou vytvářeny programy. Program je akční plán 

dosaţení všech cílů BOZP nebo individuálního cíle BOZP. 

O cílech a programech musí být komunikováno. Komunikace můţe probíhat 

prostřednictvím školení, porad s příslušnými pracovníky nebo pomocí informačních tabulí. 
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V závislosti na úrovni sloţitosti programu k dosaţení určitého cíle, organizace  

by měla určit odpovědnou osobu a zajistit potřebné zdroje. Program by měl mít určen 

termín ukončení úkolu, aby bylo zajištěno splnění cíle BOZP v řádném termínu. [1], [2] 

6.3 Implementace a provoz 

K úspěšnému zavedení systému managementu BOZP je potřeba aktivního zapojení 

všech osob, které jsou součástí organizace. Tento přístup by měl započít na nejvyšších 

úrovních managementu, a to od vrcholového vedení, které musí určit a zpřístupnit všechny 

potřebné zdroje nezbytné k předcházení vzniku úrazů a poškození zdraví na pracovišti, určí 

odpovědnou osobu pro systém BOZP, která bude podávat zprávy o výkonnosti BOZP, 

která musí určit pravomoci v oblasti v managementu BOZP a ujistit se, ţe tyto osoby jsou 

vědomy své odpovědnosti a všechny tyto osoby, které se zabývají bezpečnostními  

a zdravotními aspekty, budou lidé kompetentní pro výkon svých povinností  

a odpovědností. Tyto osoby musí mít určité pravomoci pro výkon svých funkcí a musí být 

zajištěno jasné rozdělení odpovědností na rozhraní různých pracovních pozic.  

Při určování zdrojů nutných k vytváření, implementaci a udrţování systému 

managementu BOZP by měla organizace zváţit zdroje finanční, lidské a jiné, specifické 

pro její provoz, technologie specifické pro její provoz, infrastrukturu a vybavení, 

informační systémy a potřebu odborných znalostí a výcviku.  

Aby se zajistilo, ţe jsou zdroje dostačující k realizaci programů a činností BOZP, 

měly by být pravidelně přezkoumávány. Adekvátnost zdrojů zjistíme srovnáním 

plánovaného dosaţení cílů BOZP s aktuálními výsledky. Při hodnocení adekvátnosti 

zdrojů by měly být zohledněny rovněţ plánované změny nebo nové projekty či provozy.  

Představitel vedení pro oblast BOZP, musí být členem vrcholového vedení, tento 

představitel vedení pro oblast BOZP deleguje odpovědnost na jiné pracovníky, kteří mají 

za úkol sledování celkového fungování BOZP. Vrcholové vedení bude pravidelně 

informováno o výkonnosti systému a měl by se účastnit periodického přezkoumávání  

a stanovování cílů BOZP.  

Organizace by měla prosazovat, ţe BOZP je odpovědností kaţdého v organizaci  

a ne pouze těch, kteří jsou určeni jako odpovědní v rámci systému managementu BOZP. 

Při přebírání odpovědnosti za aspekty BOZP v rámci své činnosti je potřebné, aby všechny 
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osoby si byly vědomy, nejen ţe je důleţité věnovat se své bezpečnosti, ale také věnovat 

pozornost pro bezpečí ostatních. 

Pracovníci musí provádět úkoly, ke kterým jsou kompetentní. Pokud by nebyli, 

organizace musí zajistit jejich školení. Dodavatelé musí být schopni prokázat, ţe jejich 

zaměstnanci jsou kompetentní nebo mají patřičný výcvik pro bezpečný výkon práce. 

Organizace by měla podporovat spoluúčast na správné praxi v oblasti BOZP  

a podporu své politiky BOZP a cílů BOZP ze strany všech, kteří jsou ovlivněni jejími 

činnostmi, prostřednictvím interní komunikace mezi různými úrovněmi a funkcemi 

organizace, komunikaci se smluvními partnery a jinými návštěvníky pracoviště, přijímání, 

dokumentování a odezvu na významné podněty od externích zainteresovaných stran. 

Oblast komunikace, spoluúčasti a konzultace je v OHSAS zaměřena v oblasti řízení 

rizik na účast pracovníků, popřípadě zákazníků prostřednictvím jejich vhodného zapojení 

při identifikaci nebezpečí, posuzování rizik a určování způsobu jeho řízení. V této oblasti 

se prolíná interní komunikace s komunikací se smluvními partnery, včetně reakcí na věcné 

podněty zainteresovaných stran. Při konzultaci management a zainteresované strany 

zvaţují a projednávají společné problémy. Snaţí se vyhledat přijatelné řešení problémů 

prostřednictvím všeobecné výměny názorů a informací.  

Vše, co se organizace týče, politika a cíle BOZP, popis rozsahu a hlavních prvků 

systému managementu BOZP, záznamy poţadované normou OHSAS a dokumenty včetně 

záznamů určené organizací jako nezbytné k zajištění efektivního plánování, provozování  

a řízení procesů, které souvisejí s managementem rizik v oblasti BOZP, musí být 

dokumentovány. 

Dokumentace musí být aktuální, aby zajistila účinný a efektivní provoz systému 

managementu BOZP. Na zpracování dokumentace neexistuje ţádný poţadavek  

ve zvláštním formátu z hlediska shody s poţadavky OHSAS. Není nutné nahrazovat 

existující dokumentaci jako např. manuály, postupy, nebo pracovní instrukce, pokud 

přiměřeně popisují poţadovaná opatření. Pokud organizace má zavedený a dokumentovaný 

systém managementu BOZP, můţe se pro ni ukázat jako výhodnější a efektivnější 

zpracování souhrnného dokumentu, který popíše vzájemné vztahy mezi existujícími 

postupy a poţadavky normy OHSAS. 
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Všechny dokumenty a data obsahující informace, které jsou vyţadovány pro provoz 

systému managementu BOZP a výkonnost činností organizace v oblasti BOZP musí být 

identifikovány a řízeny. 

Pro přezkoumávání, opětovné schvalování nebo potvrzování platnosti dokumentů, 

organizace musí vytvořit, implementovat a udrţovat dané postupy, které zajistí schvalování 

přiměřených dokumentů před jejich vydáním, identifikaci změn a stavu dokumentů  

po poslední revizi dokumentů. Musí být zajištěna dostupnost příslušných dokumentů  

na místě, kde jsou pouţívány. Dokumenty musí zůstat čitelné a snadno identifikovatelné. 

Pokud zastaralé dokumenty zůstávají zachovány pro jakékoliv účely, musí se zamezit 

jejich pouţívání a být vhodně identifikovány. 

Jakmile organizace identifikuje a pochopí nebezpečí v oblasti BOZP, měla  

by zavést provozní nástroje řízení, které jsou důleţité k řízení rizik, a které souvisí  

s provozem a plnění platných poţadavků právních předpisů a jiných poţadavků v oblasti 

BOZP.  

Při vývoji procesu řízení provozu by se mělo postupovat podle toho, která varianta 

způsobu řízení nám zajišťuje vyšší spolehlivost při předcházení vzniku úrazu nebo 

poškození zdraví, takţe by se mělo, postupovat v souladu s hierarchií řízení. 

Provozní nástroje řízení musí být implementovány, trvale hodnoceny,  

aby se ověřila jejich efektivnost, a integrovány do celkového systém management BOZP. 

Organizace by měla vytvořit postupy pro účinnou reakci v případě vzniku havarijní 

situace a posoudit moţnost vzniku havarijních situací s dopadem na BOZP. Můţe to být 

samostatný postup nebo můţe být spojen s dalšími havarijními postupy. Svou havarijní 

připravenost by měla organizace pravidelně zkoušet, nacvičovat pro zlepšení efektivnosti 

svých činností, postupů pro reakci a připravit tak své zaměstnance na moţné situace. 

Při plánování reakce na havarijní situace musí vzít organizace v úvahu potřeby 

příslušných zainteresovaných stran (tísňové sluţby a okolí podniku). 

Tyto postupy se musí pravidelně přezkoumávat a podle potřeby revidovat své 

postupy pro havarijní připravenost a reakci, zejména po pravidelném přezkušování a poté, 

co se havarijní situace udály. [1], [2] 
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6.4 Kontrola 

Organizace by měla provádět pravidelné měření a monitorování své výkonnosti  

v oblasti BOZP a pro tyto činnosti zavést systematický přístup, a to jako součást celkového 

systému managementu. Monitorování zahrnuje sběr informací, jako například měření nebo 

pozorování v průběhu času, a to pomocí vybavení nebo techniky, které se osvědčily jako 

účelné. Měření můţe být buď kvantitativní, nebo kvalitativní. 

Důleţitou součástí je poskytování údajů z monitorování pro hodnocení efektivnosti 

řízení provozu nebo hodnocení potřeby úpravy nebo zavedení nového řízení a poskytování 

údajů pro hodnocení výkonnosti systému managementu BOZP. 

Jako součást svého závazku shody, organizace musí provádět hodnocení souladu 

s poţadavky právních předpisů nebo jinými poţadavky, které jsou aplikovatelné na její 

rizika v oblasti BOZP.  

Hodnocení souladu v rámci organizace by mělo být prováděno kompetentními 

osobami, buď z organizace, nebo s vyuţitím externích zdrojů. Pro hodnocení souladu 

mohou být vyuţívány různé vstupy včetně auditů, výsledků kontrol orgánů státní správy, 

analýz poţadavků právních předpisů a jiných poţadavků, záznamů o incidentech  

a posouzení rizik, rozhovorů, kontrol zařízení, vybavení a areálu, analýz výsledků testů 

z monitorování a zkoušení.  

Nástrojem pro předcházení opětovného výskytu incidentu a pro identifikaci 

příleţitostí pro zlepšení, je důkladné vyšetření incidentu.  

Pro vyšetřování incidentů by měla mít organizace vytvořeny postupy pro podávání 

zpráv, vyšetřování a analýzu incidentů. Cílem těchto postupů je poskytnout podrobný, 

přiměřený a včasný přístup k určení a zabývaní se základními příčinami incidentu. 

Incidenty a neshody jakékoliv závaţnosti, by měly být vyšetřeny a nemělo  

by docházet k podceňování zpráv o incidentech. Při určování povahy vyšetřování, 

potřebných zdrojů a priority, která by měla být dána vyšetřování incidentu, by se mělo 

přihlíţet ke skutečnému výsledku a následkům incident a četnosti takových incidentů  

a jejich potenciálním následkům. 
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K prokázání, ţe systém managementu BOZP funguje efektivně, a ţe organizace řídí 

svá rizika v oblasti BOZP, je nutné správné řízení záznamů a jejich udrţování. 

Pro usnadnění pozdějšího vyuţití záznamů (monitorování a přezkoumávání),  

by měla být udrţována jejich celistvost. Organizace by měla zařídit uloţení záznamů  

a zálohování pro jejich pozdější pouţití. 

V plánovaných intervalech se musí provádět interní audit systému managementu 

BOZP tak, aby se stanovilo, ţe systém managementu BOZP odpovídá plánovaným 

činnostem včetně poţadavků normy OHSAS 18001. Interní audit zjistí, zda systém 

managementu BOZP je správně implementován a udrţován, a je efektivní při plnění cílů  

a politiky BOZP dané organizace. Při výběrů auditorů se musí brát v úvahu objektivita  

a nestrannost při procesu auditu a o výsledcích auditu musí být informováno vedení 

organizace. [1], [2] 

6.5 Přezkoumání systému managementu 

Aby byla zajištěna trvalá vhodnost, přiměřenost a efektivnost systému 

managementu BOZP, vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech systém 

přezkoumávat. Přezkoumání musí obsahovat posuzování moţností ke zlepšování a potřeby 

změn systému managementu BOZP, včetně politiky a cílů BOZP.      

Vrcholové vedení, při přezkoumávání systému managementu, vychází z výsledků 

interních auditů a vyhodnocení souladu s poţadavky právních předpisů a jiných 

poţadavků, výkonnost v oblasti BOZP organizace, rozsah splnění cílů, stav vyšetřování 

incidentů, nápravných a preventivních opatření. Je dobré vycházet ze zkušeností 

z předcházejících přezkoumání a z vývoje právních předpisů.  

Z přezkoumání systému managementu zjištěné výstupy musí odpovídat závazku 

organizace k neustálému zlepšování a musí zahrnovat všechny rozhodnutí o změnách jak 

ve výkonnosti v oblasti BOZP, v politice a cílech BOZP, zdrojích a dalších prvcích 

systému managementu BOZP. [1], [2] 

6.6 Neustálé zlepšování 

Šestým principem efektivního systému managementu je princip nazývaný neustálé 

zlepšování, coţ je nekončící proces, který neustále zadává nové úkoly a cíle, které vedou 
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ke zlepšování celkové výkonnosti systému řízení a k trvalému zvyšování kvality BOZP. 

Obecně by mělo jít o trvalý cíl na všech úrovních organizace. Mezi body systému 

managementu, které jsou ovlivněny neustálým zlepšováním, můţeme zařadit všechny výše 

uvedené, které uvádí norma OHSAS. [15] 

7 Systém řízení BOZP v malých podnicích 

Malé a střední podniky v Evropě zaměstnávají více neţ 66 % pracující populace, 

ale dochází v nich k 82% všech pracovních úrazů a kolem 90 % smrtelných úrazů. Z této 

statistiky vyplývá, ţe malé a střední podniky nedosahují znalosti a zdroje pro řízení jejich 

rizik, pracovního prostředí. K těmto procesům podniky nemají dostatek finančních 

prostředků, které by mohly vyuţít pro odbornou externí pomoc. 

Zaměstnavatelé se domnívají, ţe zajištění BOZP je finančně náročné, ale nemají 

povědomí o nákladech vynakládaných z důvodu  nedostatečného zajištění BOZP. 

Pro zavedení systému managementu BOZP můţeme pouţít směrnice ILO-OSH 

nebo normu OHSAS, které jsou vytvořeny tak, ţe nezáleţí na velikosti podniku, který chce 

zavést systém řízení rizik, jen je nutný aktivní přístup od vedení podniku, které uvolní 

potřebné zdroje. [3], [18] 

8 Zavádění systému řízení BOZP v malých podnicích 

V malých a středních podnicích často bývá firemní dokumentace BOZP a PO velmi 

podceňována. Mnohdy zaměstnavatelé ani netuší, ţe podle Zákoníku práce a zákona  

o poţární ochraně jsou povinni zpracovat, vést a aktualizovat dokumentaci slouţící 

k zajištění BOZP a PO. 

V podnicích, které zaměstnávají maximálně 25 zaměstnanců, můţe zaměstnavatel 

problematiku BOZP na pracovišti řešit sám, pokud má k tomu potřebné znalosti. 

V opačném případě zaměstnavatel musí zajistit odborně způsobilou osobu (OZO), která 

vytvoří potřebnou dokumentaci, která slouţí k zajištění BOZP a PO v podniku. 

Podniky, které mají dokumentaci BOZP a PO na určité úrovni, která souhlasí 

v určitých bodech s poţadavky normy OHSAS nebo směrnicemi ILO-OSH mají určitý 

základ pro vytvoření systému řízení BOZP. 
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Pro zavedení systému řízení BOZP jsou nutné určité zdroje, které zaměstnavatelé 

malých podniku buďto nemají nebo nechtějí uvolnit. Proto je zavádění systému řízení 

BOZP v malých a středních podnicích určitou problematikou, která je běh na dlouhou trať. 

[20] 

9 Audit systému řízení BOZP v malých podnicích 

Audit představuje velice účinný nástroj k prověření stavu managementu 

bezpečnosti. Umoţňuje podniku identifikovat silné a slabé stránky a tím je prospěšný 

v  plánování postupu k dosaţení cílů v oblasti BOZP. 

Audit také představuje systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání 

důkazů s cílem určit, zda stanovená kritéria auditu souhlasí s jejich výsledky. Kritérii 

auditů rozumíme jako stanovené politiky, postupy a poţadavky uplatňované organizaci. 

Úspěšný audit závisí na osobě, která jej provádí, proto je důleţitý výběr auditora, 

který by měl být dostatečně kvalifikovaný, nezaujatý a být co nejobjektivnější.  

Při provádění auditu je nutné dodrţovat přesný postup a účel auditu, otevřeně diskutovat  

o výsledcích se zaměstnanci, pozorovat a brát v úvahu reakce, náměty a podměty 

zaměstnanců. 

Existuje několik systémů auditu řízení bezpečnosti, jiţ zmiňovaný „Bezpečný 

podnik“, norma ČSN ISO 19011:2012 a  Self– Audit Handbook for SMEs, která byla 

zpracována Evropskou komisí pro audit malých a středních podniků. [17] 

9.1 Bezpečný podnik 

Audit dle programu „Bezpečný podnik“ se skládá ze šesti základních témat 

programu a to:  

1. Politika BOZP 

2. Plánování 

3. Zavedení a provoz 

4. Kontrola a nápravná opatření 

5. Přezkoumání vedením 

6. Neustálé zlepšování 
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Kaţdá oblast auditu obsahuje kontrolní seznamy, v kterých lze uvést jednu ze dvou 

moţností. Pokud právní subjekt splňuje poţadavek, pak auditor označí splnění poţadavku 

ve sloupci A (Ano), sloupec – NT (Netýká se) se označí v případě, ţe se poţadavek 

programu neshoduje s procesy typickými pro právní subjekt.  

Prověrku systému řízení provádí oblastní inspektorát práce. Při splnění těchto 

poţadavků právní subjekt obdrţí osvědčení „Bezpečný podnik“. [15] 

9.2 ČSN ISO 19011:2012 

Směrnice pro auditovaný systém managementu, nestanovuje poţadavky,  

ale je návodem pro provádění auditu systému managementu, řízení programu auditů a pro 

definování odborné způsobilosti a způsobu hodnocení auditorů, ale současně má za cíl 

optimalizovat integraci různých systémů managementu. 

Je pouţitelná ve všech organizacích, které potřebují provádět interní nebo externí 

audity systémů managementu nebo řídit program auditů. [22] 

9.3 Self – Audit Handbook for SMEs 

Pro potřeby malých a středních podniků v EU byla Evropskou komisí v roce 1995 

zpracována tzv. samoprověřovací příručka  Self- Audit handbook for SMEs (SAH). 

Tato příručka návod a sadu otázek pro provedení prověrky stavu v oblasti BOZP 

 v rámci vlastního podniku, včetně vlivu na ţivotní prostředí. Organizace si tak můţe sama 

ověřit stav BOZP ve svém provozu a identifikovat oblasti, kterým je nutné věnovat 

zvýšenou pozornost při zlepšování systému BOZP. 

Příručka obsahuje otázky rozdělených do 14 kapitol. Kaţdá otázka je ohodnocena 

na stupnici od 0 do 5, kde 5 je stav nejlépe moţný. Poté jsou podle metodiky příručky 

vyhodnoceny silné a slabé stránky pro jednotlivé kapitoly. Pro kaţdou otázku je v příručce 

uveden mezní počet bodů, který musí organizace přesáhnout, aby byla otázka hodnocena 

jako splněná. 

Hodnocení silných a slabých stránek probíhá tak, ţe obecně lze povaţovat za silné 

stránky všechny ty oblasti, v nichţ bylo dosaţeno více bodů, neţ bylo poţadováno. Naopak 

za slabé stránky lze povaţovat ty oblasti, kde bodové hodnocení odpovědi dosáhlo menší 

nebo stejné hodnoty, neţ jakou vyţaduje předepsané minimální bodové hodnocení, proto 
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zjištění slabých stránek ukazuje oblasti pro zlepšení řízení rizik BOZP v organizaci. [23], 

[24] 

9.4 Check list 

Pro audit systému řízení BOZP jsem se rozhodl pouţít analýzu pomocí kontrolních 

seznamů. Tato metoda vyuţívá kontrolní seznamy, které slouţí ke kontrole předem 

stanovených podmínek a opatření. 

Seznamy kontrolních otázek jsou generovány na základě charakteristik sledovaného 

systému. Kontrolní seznam je obvykle doplněn hodnocením jednotlivých poloţek údaji 

„ano“(soulad) nebo „ne“(nesoulad). [21] 

10 Popis posuzovaného podniku 

Hlavní činností firmy TOP-STEEL BOHEMIA s.r.o., je v současné době výroba 

svařovaných dílů, ocelových konstrukcí a části strojů. Pro strojírenský, hutnický, důlní a 

stavební průmysl zpracovávají M-díly. Vlastními kapacitami společnost provádí 

zpracování hutního materiálu od dělení aţ po konečnou podobu finálního výrobku. V roce 

2012 firma získala certifikát systému managementu kvality ISO 9001. Výroba probíhá 

v jednopodlaţní hale obdélníkového půdorysu o rozměrech 73,45m x 23,2 m. Z hlediska 

počtu zaměstnanců, můţeme společnost zařadit do kategorie malých podniků. 

Společnost se zaměřuje na svařování TIG-WIG. TIG pochází z angličtiny a 

znamená Tunngsten Inert Gas a probíhá svařování wolframovou elektrodou v ochranné 

atmosféře inertního plynu. Zkratka WIG pochází z němčiny a znamená Wolfram Inert Gas, 

coţ znamená to samé.  

 

Obrázek 5 Svařování metodou TIG-WIG. [19] 
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Další metoda, na kterou se firma zaměřuje, je navařování tvrdokovu, které slouţí 

k prodlouţení ţivotnosti strojních součástí nebo jako renovace opotřebených součástí 

strojů a nástrojů. 

Poslední metoda, kterou firma pouţívá je 3D plazmové pálení, dělení materiálu. 

Touto metodou mohou dělit nelegovanou ocel do hloubky 80mm, nerez do 60 mm a hliník 

do 80 mm. Maximální rozměr výpalku je 6000 x 3000 mm. [19] 

 

 

Obrázek 6 Hyperformace Plasma HPR400XD. [19] 
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11 Aktuální stav BOZP u podniku 

V podniku zajišťuje bezpečnost při práci OZO v prevenci rizik, která se podílí  

na vedení dokumentace.  

Podnik vede dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik typických  

pro jeho činnosti a o následných přijatých opatřeních. 

Osnova a četnost školení zaměstnanců závisí na druhu školeného zaměstnance. 

Vytvořena je zvlášť pro zaměstnance v administrativě, pro zaměstnance technických 

profesí a zvlášť pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP. O všech školeních jsou vedeny 

záznamy. 

Práce typické pro podnik jsou zařazeny do příslušných kategorií. Podnik  

má smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s lékařem a jsou zajištěny vstupní 

a periodické kontroly.  

Při výskytu pracovního úrazu jsou zaměstnanci seznámeni s postupem ohlašováni 

pracovního úrazu. Podnik vede knihu úrazů a vyţaduje po zaměstnancích ohlášení 

jakéhokoliv zranění při práci. Při nahlášení jakéhokoliv úrazu dochází k vyšetření 

incidentu. V roce 2014 byly nahlášeny dva drobné pracovní úrazy, které si nevyţádaly 

pracovní neschopnost. 

V případě nutnosti první pomoci jsou na pracovišti dostupné lékárničky  

na viditelných místech, je dokumentováno jejich vybavení a kontrolována doba 

pouţitelnosti jednotlivých částí lékárniček. Podnik má vypracován traumatologický plán, 

s kterým jsou zaměstnanci seznámeni. 

V dokumentaci podniku je zaznamenáváno přidělování OOPP jednotlivým 

zaměstnancům a seznam OOPP zpracován na základě vyhodnocení rizik. 

Pro práci se stroji, technickými zařízeními, přístroji a nářadím podnik vypracoval 

provozní dokumentaci. Pro práci s elektrickými zařízeními jsou vypracovány 

bezpečnostní pokyny, které se týkají jejich montáţe, údrţby, opravy a revize.  

Pro bezpečnou práci při provozu jeřábu, podnik vytvořil a zavedl systém bezpečné 

práce při provozu jeřábu. Tyto pravidla zahrnují práva a povinnosti jeřábníka a vazače. 
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V podniku se nachází jeřáb mostový, jednonosníkový, ovládaný ze země a jeho nosnost  

je 5 tun.  

Pro provoz zařízení k řezání plazmou a kyslíko-acetylenovým plamenem podnik 

vytvořil a zavedl bezpečnostní pokyny a pravidla pro kontrolu bezpečnosti. Bezpečnostní 

listy všech nebezpečných látek, které se v podniku pouţívají, jsou dostupné na pracovišti.  

Periodické činnosti jako revize, údrţba a jejich lhůty jsou stanoveny  

dle poţadavků norem a právních předpisů. Návody k obsluze a údrţbě strojů a zařízení 

jsou dostupné na pracovišti. 

Podnik má stanovenou organizaci zabezpečení požární ochrany. Provoz  

je zařazen do kategorie se zvýšeným poţárním nebezpečím podle zákona č. 133/1985 Sb., 

o poţární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Je zajištěna preventivní poţární hlídka, 

která je stanovena v počtu 1-3 na směně. Poţární hlídka je seznámena s úkoly, v případě 

mimořádné události. Zaměstnanci jsou seznamováni s problematikou PO na školeních  

a získané vědomosti jsou ověřovány pomocí testu. 
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12 Srovnání současného stavu BOZP u podniku s požadavky 

systémového řízení BOZP dle normy OHSAS 

Pro srovnání současného stavu BOZP u posuzované organizace s poţadavky normy 

OHSAS jsem pouţil metodu kontrolních seznamů. K vytvoření těchto seznamů jsem se 

inspiroval normou OHSAS a programem Bezpečný podnik. Pokud postup organizace 

souhlasí s poţadavkem normy OHSAS, pak v buňce ANO je označení “X“ v opačném 

případě je označení “X“ v buňce, která představuje nesoulad. 

12.1 Politika BOZP 

Vyhlášením politiky BOZP vedení organizace zveřejňuje svůj záměr, a tím se 

zaváţe k prosazování a realizaci systému řízení BOZP v rozsahu činností typických pro 

organizaci. Současný stav politiky BOZP v organizaci s poţadavky normy OHSAS 

srovnáme následujícím kontrolním seznamem: 

Tabulka 2 Srovnání současného stavu politiky BOZP v organizaci s požadavky normy 

 OHSAS [1], [2], [15] 

Politika BOZP 
Vrcholové vedení organizace stanovilo a vyhlásilo politiku BOZP, která: ANO NE 

- odpovídá povaze a rozsahu rizik vyplývajících z procesů a činností 

realizovaných v právním subjektu, 
 X 

- je v souladu jak s celkovou politikou organizace a jeho vizí, tak i s politikou 

jakosti a s environmentální politikou, 
 X 

-obsahuje konkrétně a jasně vyjádřený závazek vrcholového vedení právního 

subjektu přijatou politiku prosazovat a ve spolupráci s ostatními zaměstnanci 

naplňovat, 

 X 

- obsahuje závazek k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví,  X 

- obsahuje závazek zabezpečit a prosazovat plnění poţadavků předpisů a 

jiných poţadavků jak u svých zaměstnanců, tak i u ostatních zainteresovaných 
 X 

- obsahuje závazek k neustálému zlepšování  X 

-je dokumentována a udrţována s ohledem na výsledky přezkoumání její 

vhodnosti a přiměřenosti, datovaná a podepsaná statutárním zástupcem 

organizace. 

 X 



 

37 

 

 

Organizace nemá zavedenou politiku BOZP, ale obdrţela certifikát systému 

managementu kvality podle normy ISO 9001, která je v určitých bodech kompatibilní 

s normou OHSAS. Z toho vyplývá, ţe pro vytvoření politiky BOZP organizace má 

zkušenosti. 

12.2 Plánování 

Organizace musí plánovat plnění své politiky BOZP a stanovených cílů k dosaţení 

vyšší úrovně BOZP. Procesu plánování předchází počáteční přezkoumání současného 

systému řízení BOZP v organizaci. Na základě výsledku přezkoumání, organizace stanoví 

cíle, cílové hodnoty a měřitelné ukazatele úrovně BOZP, stanoví termíny, odpovědnosti, 

pravomoci a zdroje k dosaţení cílů a cílových hodnot. Organizace musí zavést postupy pro 

posuzování a identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik pro všechny oblasti  

a činnosti typických pro organizaci. Současný stav oblasti plánování v organizaci ověříme 

následujícím kontrolním seznamem: 

Tabulka 3 Posouzení úrovně systému řízení organizace v oblasti plánování. [1], [2], [15] 

Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobů řízení 
 

Organizace provedla počáteční přezkoumání stávajícího systému řízení 

BOZP a na základě výsledku přezkoumání stanovila cíle, cílové hodnoty a 

měřitelné ukazatele úrovně BOZP a vypracovala plány k jejich splnění. 

 

X 

Organizace stanovila, zavedla a udržuje dokumentované postupy k identifikaci 

nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik, typických pro procesy a činnosti a služby, 

které provádí organizace a bere v úvahu následující: 

- běţné a mimořádné činnosti, X  

- činnosti všech osob, vyskytujících se na pracovišti, X  

- lidské chování, odbornou a zdravotní způsobilost, X  

- nebezpečí v okolí pracoviště, která jsou způsobena činnostmi spojenými 

s aktivitami řízenými organizací, 
 X 

- infrastrukturu, vybavení a materiály na pracovišti poskytované organizací 

nebo jinými subjekty, 
X  
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- změny nebo navrhované změny, týkajících se organizace, v jejích 

aktivitách nebo materiálech. 
X  

- úpravy systému řízení BOZP u dočasných změn a jejich vliv na provoz, 

procesy a činnosti, 
 X 

- jakékoliv poţadavky právních předpisů souvisejících s posuzováním rizika, X  

- návrh pracovišť, procesů, zařízení, vybavení a strojů, provozních postupů a 

organizace práce, včetně přizpůsobení lidským schopnostem. 
X  

Metodika organizace pro identifikování nebezpečí a posuzování rizika je: 

- stanovena s ohledem na její předmět, povahu a načasování tak, aby byl 

zajištěn spíše proaktivní neţ reaktivní přístup, 
X  

- umoţňuje přiměřené identifikování rizik, stanovení priorit, dokumentování 

rizik a aplikování opatření. 
X  

Při určování způsobu řízení nebo zvaţování změn stávajícího způsobu řízení 

je při sniţování rizik pouţita následující hierarchie: - odstranění, - nahrazení, 

- technická opatření, -  značení, varování, případně organizační opatření, - 

osobní ochranné pracovní prostředky. 

X  

Poţadavky právních předpisů 

Organizace stanovila, zavedla a aktualizuje postupy, kterými se identifikují a 

zpřístupní poţadavky právních předpisů a jiné poţadavky související s 

BOZP v organizaci, a to i ve vztahu k zainteresovaným stranám. 

X  

Organizace vyhotovila a aktualizuje registr právních a dalších poţadavků, 

které se vztahují k činnostem a procesům prováděným v právním subjektu a 

s těmito poţadavky prokazatelně seznámila své zaměstnance a 

zainteresované strany v rozsahu jimi prováděné činnosti. 

X  

Cíle a programy 

Organizace stanovila cíle v souladu s politikou BOZP a se závazkem 

neustálého zlepšování. 
 X 

Organizace při stanovení cílů a cílových hodnot vycházela z úvodního 

přezkoumání stávajících podmínek systému řízení v organizaci. 
 X 

Organizace stanovila měřitelné cíle pro kaţdou příslušnou funkci a úroveň v 

rámci organizace. 
 X 
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Organizace při stanovení a přezkoumávání svých cílů zohlednila poţadavky 

právních předpisů a další poţadavky, které se na ní vztahují, nebezpečí a 

rizika vyplývající z prováděných procesů a činností, technologické moţnosti, 

své finanční, provozní a obchodní poţadavky a názory zainteresovaných 

stran. 

 X 

Organizace v rámci plánování stanovila priority a kritéria vhodná k 

posouzení, ţe cílů bylo dosaţeno. 
 X 

Organizace se stanovenými cíli prokazatelně seznámila všechny své 

zaměstnance včetně zainteresovaných stran. 
 X 

Organizace vytvořila podmínky pro realizaci stanovených cílů  X 

Organizace vytvořila a udrţuje programy řízení BOZP k dosaţení 

stanovených cílů. 
 X 

Program zahrnuje: 

- určení odpovědnosti za dosaţení stanovených cílů a cílových hodnot, pro 

kaţdou příslušnou funkci a úroveň v právním subjektu, 
 X 

- prostředky, zdroje a časový rámec pro splnění stanovených cílů a cílových 

hodnot. 
 X 

Organizace programy řízení BOZP v pravidelných a plánovaných intervalech 

přezkoumává a aktualizuje na základě změn procesů, činností, výrobků či 

sluţeb nebo při změnách provozních podmínek tak, aby se zajistilo splnění 

stanovených cílů. 

 X 

 

Organizace neprovedla počáteční přezkoumání stávajícího systému řízení BOZP, 

díky kterému organizace získá informace pro stanovení cílů, cílových hodnot a měřitelných 

ukazatelů úrovně BOZP. Pro dosaţení těchto cílů organizace nevypracovala plány k jejich 

splnění. 

Organizace má zavedené dokumentované postupy k identifikaci nebezpečí, 

hodnocení rizik a řízení rizik typické pro organizaci, ale nesplňuje všechny poţadavky 

normy OHSAS. V oblasti poţadavků právních předpisů organizace splňuje poţadavky 

normy OHSAS. 
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12.3 Implementace a provoz 

Pro splnění poţadavků v oblasti implementace a provozu musí organizace stanovit:  

 úkoly, odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců, 

 potřeby v oblasti školení a výcviku, 

 postupy pro zajištění komunikace, 

 zásady a postupy pro dokumentování systému řízení BOZP, 

 postupy pro řízení dokumentů a záznamů, 

 řízení provozu organizace, 

 postupy k identifikaci moţností vzniku havarijních situací a situací havarijního 

ohroţení. [25] 

 

V části normy OHSAS, která se zabývá implementací a provozu, jsou určité 

poţadavky, se kterými organizace musí být v souladu, pokud chce dosáhnout certifikace, 

jedná se o následující poţadavky, které si ověříme kontrolním seznamem: 

Tabulka 4 Posouzení úrovně systému řízení organizace v oblasti implementace a provozu organizace. 

[1], [2], [15] 

Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc 

Vrcholové vedení organizace poskytlo zdroje a zajistilo podmínky pro zavedení, 

udrţování a neustálé zlepšování systému řízení BOZP. 
 X 

Vrcholové vedení určilo zástupce vedení, kterému bez ohledu na jiné povinnosti 

stanovilo úkoly, odpovědnosti a pravomoci: 

- k zajištění správného zavedení systému řízení BOZP ve shodě s poţadavky 

OHSAS, a to na všech pracovištích a u všech prováděných činností, 
 X 

- k podávání zpráv o fungování systému řízení BOZP vrcholovému vedení, které 

slouţí jako podklad k přezkoumání systému řízení BOZP a jeho neustálému 

zlepšování, 

 X 

- k zajištění provádění pravidelného auditu systému řízení BOZP v rozsahu 

poţadavků stanovených normou OHSAS. 
 X 

Organizace stanovila a dokumentuje:  

- úkoly, odpovědnosti a pravomoci pro zabezpečení BOZP svým zaměstnancům a 

zainteresovaným stranám, 
X  
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- zajištění přístupu k příslušným znalostem, dovednostem a zkušenostem týkajícím 

se BOZP zaměstnancům a jejich zástupcům na všech úrovních organizace, 
X  

- způsob spolupráce mezi zaměstnanci odpovědnými za oblast BOZP na 

jednotlivých úrovních řízení včetně jejich spolupráce s vedením organizace. 
X  

Organizace vede evidenci nákladů na zavedení, udrţování a zlepšování svého 

systému řízení BOZP. 
X  

Organizace stanovila, dokumentuje a udržuje postupy, odpovědnosti a pravomoci 

pro: 

- zadávání a přejímání prací,  X  

- povolování a zastavení práce, X  

- odevzdání pracoviště, X  

- spolupráci mezi zaměstnavateli, plní-li na jednom pracovišti úkoly 

zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, 
X  

- obsluţné činnosti a údrţbu. X  

Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 

Organizace stanovila obsah a četnost školení zaměstnanců, s ohledem na jejich 

pracovní zařazení, včetně poţadavků na výcvik zaměstnanců. 
X  

Organizace zpracovala postupy pro školení zaměstnanců, s ohledem na odlišné 

úrovně jejich odpovědnosti a schopností a s ohledem na rizika, která jsou s jejich 

pracovní činností spojena. 

X  

Organizace stanovila a udržuje dokumentované postupy k provedení a zabezpečení 

školení zaměstnanců, které zahrnují: 

- poučení zaměstnanců o důleţitosti ztotoţnit se s vyhlášenou politikou BOZP 

vedením organizace včetně poučení o moţných negativních následcích jejich 

chování při odchýlení se od stanovených pracovních postupů atd. a o moţných 

přínosech jejich zlepšeného chování při práci, na celkovou úroveň BOZP v 

organizaci, 

 X 

- popis pracovního místa a pracoviště zaměstnanců ve vztahu k poţadavkům na 

zajištění BOZP včetně stanovení poţadavků na odbornou způsobilost k výkonu 

činností spojených s daným pracovním místem, 

X  
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- úkoly a odpovědnosti zaměstnanců v oblasti BOZP s ohledem na dosaţení shody 

s politikou BOZP a s poţadavky systému řízení BOZP, 
 X 

- informace o nebezpečí a rizicích, které souvisí s jimi prováděným činnostmi a o 

způsobech ochrany proti nim, včetně informací o nebezpečích a rizicích 

vyplývajících z činností prováděných v areálu organizace zainteresovanými 

stranami, 

X  

- bezpečné pracovní postupy a moţné následky při jejich nedodrţení, zásady 

bezpečné práce při práci s technickým zařízením, přístroji a nářadí včetně 

bezpečných postupů a zásad bezpečné práce při nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami, 

X  

- zásady poskytování první pomoci, X  

- postup zaměstnanců při vzniku mimořádné události, nehody nebo skoronehody, X  

- havarijní připravenost a správnou reakci zaměstnanců, X  

- informace o výsledcích vyšetřování příčin vzniku mimořádných událostí, nehod 

nebo skoronehod, 
X 

 

- způsob udrţování a ověřování odborné způsobilosti a znalostí zaměstnanců k 

plnění úkolů, včetně provedení záznamu o ověření jejich znalostí. 
X 

 

Organizace stanovila a dokumentuje: 

- provedení školení osobami odborně způsobilými, s odpovídajícími 

znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi z oblasti řízení BOZP, 
X 

 

- poskytování informací o nebezpečích a rizicích zaměstnancům 

zainteresovaných stran. 
X 

 

Komunikace, spoluúčast a konzultace 

Organizace stanovila a udrţuje postupy pro zajištění komunikace mezi svými 

zaměstnanci na různých úrovních a funkcích. 
X 

 

Organizace vytváří, uplatňuje a udržuje postupy pro účast zaměstnanců 

prostřednictvím jejich: 

- vhodného zapojení při identifikaci nebezpečí, posuzování rizik a určování 

způsobu jeho řízení, 
X 

 

- vhodného zapojení při vyšetřování mimořádných událostí, pracovních úrazů nebo 

skoronehod, 
X 
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- zapojení při vytváření a přezkoumání politiky a cílů BOZP,  X 

- konzultace u změn, které ovlivňují BOZP. X  

Organizace stanovila pro případ vzniku mimořádné události postupy a způsob 

komunikace mezi zaměstnanci, vedením provozních útvarů, vedením organizace, 

záchrannými sloţkami, 

X 

 

Organizace stanovila a udržuje dokumentované postupy pro informování 

zaměstnanců: 

- o ustanovení odborně způsobilé osoby v oblasti prevence rizik, X  

- o zařízení pracovnělékařské sluţby, které jim poskytuje pracovnělékařskou péči, X  

- o postupu při poskytování první pomoci, přivolání hasičů, policie, X  

- o postupu při nutné evakuaci zaměstnanců, X  

- o zástupci zaměstnanců v záleţitostech BOZP a o zástupci vedení pro záleţitosti 

BOZP. 

X  

Dokumentace 

Organizace vypracovala a udržuje informace o systému řízení BOZP v tištěné, 

případně i v elektronické podobě, které obsahují: 

- politiku BOZP a její cíle,  X 

- popis systému managementu BOZP  X 

- dokumentované postupy typické pro organizaci X  

- odkazy na navazující dokumentaci. X  

- dokumenty zajišťující efektivní plánování, fungování a řízení provozu, X  

- záznamy prokazující shodu zavedeného systému řízení BOZP s poţadavky 

normy OHSAS. 
 X 

Řízení dokumentů 

Organizace stanovila, zavedla a udržuje postupy pro řízení všech požadovaných 

dokumentů tak, že jsou: 

- dostupné na místech, kde se pouţívají a přístupné všem zaměstnancům a 

ostatním zainteresovaným stranám, kterých se týkají, 
X  

- přiměřené svým obsahem, aţ poté schvalovány před jejich vydáním odborně 

způsobilými a odpovědnými zaměstnanci, 
X  
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- neplatné dokumenty okamţitě vyřazeny na všech místech kde byly vydány, 

vhodným způsobem označeny a zajištěny proti neúmyslnému chybnému pouţití, 
X  

- archivní dokumenty a údaje, uchovávané pro právní účely nebo zachování 

znalostí, vhodně označeny, k zamezení neúmyslného pouţití. 
X  

Dokumenty jsou čitelné, datované a snadno identifikovatelné, včetně zajištění 

identifikace změn a dat revize. 
X  

Organizace stanovila a udrţuje postupy pro zajištění identifikace dokumentů 

externího původu určených pro systém řízení BOZP, která upozorňují na rizika 

z činností organizace. 

X  

Organizace stanovila a udrţuje postupy a odpovědnosti konkrétních osob, týkající 

se vypracování a změn dokumentů systému řízení BOZP. 
X  

Řízení provozu 

Organizace všechny procesy plánuje tak, aby bylo zajištěno jejich správné provádění. 

Všeobecná bezpečnostní opatření: 

- úklid a údrţba průchodů, X  

- řízení dopravy, X  

- zajištění a údrţba pracovních míst, X  

- údrţba systému pro zajišťování tepelného prostředí, X  

- program péče o zdraví. X  

Provádění nebezpečných úkolů: 

- pouţití správných postupů, pracovních instrukcí nebo doporučených pracovních 

metod, 
X 

 

- pouţití doporučeného pracovního vybavení, X  

- výcvik pracovníků pro nebezpečné úkoly. X  

Použití nebezpečných materiálů: 

-stanovené limity zásob, X  

- skladovací podmínky a místa, X  

- opatření pro bezpečné pouţití, X  

- zajištění přístupu k údajům o bezpečnosti materiálu. X  
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Zařízení a vybavení: 

- pravidelná údrţba a opravy zařízení, strojů a vybavení, X  

- zajištění, řízení a udrţování OOPP, X  

- kontrola a zkoušení vybavení k zajištění BOZP, X  

- kontrola a zkoušení manipulačních zařízení X  

Nákup zboží, vybavení a služeb: 

- určení poţadavků pro zboţí, vybavení a sluţby, které mají být zakoupeny 

k zajištění BOZP, 
X 

 

- výběr a monitorování dodavatelů, X  

- kontrola přijatého zboţí, vybavení a sluţeb a periodická kontrola jejich 

výkonnosti v oblasti BOZP 
X 

 

-stanovení kritérií pro výběr dodavatelů X  

-řízení vstupu dodavatelů, návštěvníků X  

Havarijní připravenost a reakce 

Organizace identifikovala potenciální havarijní situace, spojené s jejími 

specifickými činnostmi. 
X  

Organizace přijala, zavedla a udrţuje opatření pro případ zdolávání mimořádných 

událostí. 
X  

Zaměstnavatel zajistil a určil podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný 

počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci a přivolání jednotek 

IZS. 

X  

Organizace zajistila ve spolupráci se zařízením poskytujícím pracovnělékařskou 

péči vyškolení zaměstnanců a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům 

vyskytujícím se na pracovišti. 

X  

Organizace přizpůsobuje opatření měnícím se skutečnostem, kontroluje jejich 

účinnost a dodrţování a zajišťuje zlepšování stavu pracovního prostředí a 

pracovních podmínek. 

X  

Organizace v rámci zabezpečení požární ochrany stanovila, dokumentuje a udržuje 

postupy pro: 

- začleňování provozovaných činností do příslušné kategorie, X  
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- provádění kontrolní činnosti osobou s poţadovanou odbornou způsobilostí v 

oblasti poţární ochrany, 
X  

- vyhotovení a udrţování dokumentace poţární ochrany, X  

- zajištění podmínek pro hašení poţárů a pro záchranné práce, X  

- provádění předepsaných kontrol provozuschopnosti věcných prostředků poţární 

ochrany a poţárně bezpečnostních zařízení. 
X  

Organizace má k dispozici poţárně technické charakteristiky vyráběných, 

pouţívaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, 
X  

Organizace v rámci postupů k zabezpečení požární ochrany stanovil požadavky pro: 

- vybavení pracovišť poţárním řádem pracoviště a poţárními poplachovými 

směrnicemi umístěnými na dobře viditelném a trvale přístupném místě, 
X  

- označení pracovišť, únikových cest, nouzových východů a ostatních míst 

příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny, označení míst, 

kde nalezneme věcné prostředky poţární ochrany a poţárně bezpečnostní zařízení, 

X  

- vybavení pracovišť věcnými prostředky poţární ochrany a poţárně 

bezpečnostními zařízeními. 
X  

 

Pro zavedení a neustálé zlepšování systému řízení BOZP jsou nutné zdroje, proto 

vrcholové vedení musí poskytnout zdroje jak finanční, tak lidské. V případě,  

ţe se organizace rozhodne pro zavedení systému řízení BOZP podle normy OHSAS, vyřeší 

se mnoho nesouladů v oblastech týkajících se implementace a provozu a to v oblasti: 

 odpovědnosti, povinnosti a pravomoci k zajištění správného zavedení systému 

řízení BOZP ve shodě s poţadavky OHSAS a k zajištění provádění pravidelného 

auditu systému řízení BOZP v rozsahu poţadavků stanovených normou OHSAS, 

 odborné způsobilost, výcviku a povědomí, kde nedochází k poučení zaměstnanců  

o důleţitosti a obsahu politiky BOZP, 

 komunikace, spoluúčasti a konzultace, kde nejsou zaměstnanci zapojeni  

do vytváření a přezkoumání politiky BOZP, 

 dokumentace, kde není dokumentována politika BOZP a její cíle ani popsán systém 

managementu BOZP a s tím spojené záznamy prokazující shodu zavedeného 

systému řízení BOZP s poţadavky normy OHSAS. 
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Řízení dokumentů a řízení provozu v organizaci je na takové úrovni, která souhlasí 

s poţadavky normy OHSAS. Havarijní připravenost a reakce na ně, organizace řeší 

v dokumentech týkajících se PO. V porovnání těchto dokumentů s poţadavky normy 

OHSAS jsem nenašel neshody. 

12.4 Kontrola 

K zajištění funkčnosti systému řízení BOZP slouţí prověřování stavu systému jeho 

monitorování a kontrola a následné opatření k nápravě zjištěných nedostatků. K ověřování 

zda je systém řízení BOZP funkční a jeho prvky adekvátní pro zajištění BOZP se pouţívá 

pravidelný audit systému řízení BOZP. [25] Zda organizace provádí tyto kontroly a v jaké 

míře zjistíme kontrolním seznamem:  

Tabulka 5 Posouzení úrovně systému řízení organizace v oblasti kontroly. [1], [2], [15] 

Měření a monitorování výkonnosti 

Organizace stanovila a udrţuje dokumentované postupy pravidelného 

monitorování a měření výkonnosti systému BOZP, plnění cílů BOZP, 

monitorování shody s normou OHSAS, s poţadavky předpisů, monitorování 

mimořádných událostí včetně skoronehod a uchovává záznamy o výsledcích 

pravidelných hodnocení. 

 X 

Organizace stanovila, dokumentuje a udrţuje postupy pro proces monitorování a 

pravidelné měření klíčových znaků svého provozu a činností, které mohou 

zapříčinit vznik mimořádné události, a vyhodnocuje účinnost těchto postupů. 

X  

Organizace v postupech stanovila poţadavky na vedení záznamů a dat z výsledků 

monitorování, měření a kontrol, umoţňujících stanovení a přijetí odpovídajících 

nápravných a preventivních opatření. 

X  

Organizace stanovila rozsah a termíny kontrol systému řízení BOZP a v souvislosti s 

tím dokumentuje výsledky kontrol: 

- stavu pouţívaných technických zařízení, X  

- dodrţování daných pracovních postupů, místních provozních předpisů a zásad 

bezpečného chování na pracovišti, 
X  

- OOPP poskytovaných zaměstnancům X  
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- uskutečnění nápravných a preventivních opatření přijatých v souvislosti s 

vyšetřováním mimořádných událostí a skoronehod, odstranění nedostatků 

zjištěných při ověřování funkčnosti systému řízení a nedostatků z kontrol plnění 

opatření přijatých v souvislosti se závadami ohlášenými zaměstnanci a závadami 

zjištěnými při kontrolách, včetně kontrol odstranění stejných nedostatků na 

pracovištích podobného charakteru. 

X  

Organizace dokumentuje stanovení odpovědností a pravomocí k provádění kontrol 

zaměstnanců na různých úrovních a funkcích. 
X  

Organizace, zavedla a udrţuje postupy pro periodické hodnocení souladu systému 

řízení BOZP s příslušnými právními poţadavky a dalšími poţadavky, kterým 

podléhá a udrţuje záznamy o výsledcích pravidelných hodnocení. 

X  

Pracovní úrazy a skoronehody, nápravná a preventivní opatření 

Organizace vytvořila, zavedla a udržuje postupy pro zaznamenávání, vyšetřování a 

analyzování příčin pracovních úrazů a skoronehod, přičemž bez zbytečného odkladu: 

- zjišťuje příčiny vzniku pracovních úrazů a skoronehod, včetně stanovení 

nedostatků v oblasti BOZP a jiných faktorů, které vedly nebo přispěly k jejich 

vzniku, 

X  

- přijímá nápravná a preventivní opatření k zamezení vzniku nebo opakování 

pracovních úrazů a skoronehod, 
X  

- vyuţívá výsledky analýzy příčin vzniku pracovních úrazů a skoronehod k 

neustálému zlepšování systému řízení BOZP, 
X  

- seznamuje zaměstnance s příčinami vzniku pracovních úrazů a skoronehod a s 

přijatými nápravnými popř. preventivními opatřeními. 
X  

Pokud nápravné nebo preventivní opatření vyvolá nebo způsobí nové nebo 

změněné nebezpečí a vznikne potřeba nového způsobu řízení, provádí organizace 

před přijetím a zavedením navrhovaných opatření posouzení rizika. 

X  

Organizace stanovila a udrţuje preventivní opatření k předcházení vzniku 

mimořádných událostí. 
X  

Organizace v rámci prevence stanovil a dokumentuje pravidelné provádění kontrol 

na alkohol a jiné návykové látky. 
X  
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Interní audit systému řízení BOZP 

Organizace provádí každoročně vnitřní audit systému řízení BOZP v rozsahu 

aktuálních požadavků normy OHSAS auditory nezávislými na předmětu auditu 

s cílem ověřit, zda systém řízení BOZP: 

- je zaveden a uplatňován v souladu s politikou BOZP a stanovenými cíli,  X 

- odpovídá stanoveným poţadavkům a opatřením a je efektivní s ohledem na 

závazek organizace k neustálému zlepšování, 
 X 

Výsledky interního auditu jsou poskytnuty vedení organizace a zaměstnancům 

informace o výsledku auditu systému řízení BOZP. 
 X 

Organizace v postupu pro provedení auditu stanovila:  X 

- poţadavek na přezkoumání výsledků předchozího auditu,  X 

- poţadavky na odbornou způsobilost a výcvik auditorů, jejich odpovědnosti a 

pravomoci, 
 X 

- způsob vedení rozhovoru se zaměstnanci za účelem ověření jejich znalostí a 

informovanosti v oblasti BOZP  
 X 

- způsob projednání nálezů (neshod) z auditu s dotčenými zaměstnanci a způsob 

kontroly realizace opatření přijatých k nápravě zjištěných neshod, 
 X 

- způsob podávání zpráv o průběhu auditu.  X 

Organizace zahrnula výsledky z provedeného auditu do zprávy a do podkladů pro 

přezkoumání systému řízení BOZP vedením organizace.  
 X 

Tyto podklady obsahují: 

-vyhodnocení souladu s poţadavky právních předpisů, včetně stíţnosti v oblasti 

BOZP, 
 X 

- výsledky spoluúčasti zaměstnanců,  X 

- významnou komunikaci s externími zainteresovanými stranami,  X 

- rozsah a splnění cílů,  X 

- stav vyšetřovaných mimořádných událostí,  X 

- změny související s BOZP, včetně vývoje poţadavků právních předpisů,  X 

- doporučení ke zlepšování.  X 

Organizace stanovila a dokumentuje poţadavky na udrţování znalostí vlastních 

auditorů určených k provádění auditu. 
 X 
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Organizace neprovádí pravidelné monitorování a měření výkonnosti systému BOZP 

a kontrolu plnění stanovených cílů BOZP. Organizace stanovila rozsah a termíny kontrol 

zavedeného systému řízení BOZP a dokumentuje výsledky těchto kontrol, toto poţaduje 

 i norma OHSAS. 

V souvislosti s pracovními úrazy a skoronehodami a následnými nápravnými 

opatřeními organizace zavedla postupy pro zaznamenávání, vyšetřování a analyzování 

příčin pracovních úrazů, které jsou v souladu s poţadavky normy OHSAS. 

Organizace neprovádí pravidelný audit systému řízení BOZP podle normy OHSAS, 

organizace provádí pouze audit jednou ročně v oblasti BOZP na všech pracovištích  

a zařízeních, coţ poţaduje Zákoník práce. 

12.5 Přezkoumání vedením organizace 

Dle poţadavků normy OHSAS vrcholové vedení Organizace by mělo alespoň 

jednou ročně přezkoumávat systém řízení BOZP. Přezkoumáním systému řízení BOZP 

vedení ověří jeho vhodnost, přiměřenost a účinnost. Zda vedení organizace provádí 

přezkoumávání dle poţadavků normy OHSAS zjistíme kontrolním seznamem: 

Tabulka 5 Posouzení úrovně systému řízení BOZP  oblasti přezkoumání vedením  

organizace. [1], [2], [15] 

Přezkoumání vedením organizace 
Vrcholové vedení organizace přezkoumává v plánovaných intervalech systém 

řízení BOZP k ověření jeho vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti s přihlédnutím k 

závazku neustálého zlepšování. 

 X 

Vedení právního subjektu na základě přezkoumání systému řízení BOZP: 

- zhodnotilo rozsah splnění cílů a nápravných opatření a účinnost opatření, která 

vyplynula z předchozího přezkoumání 
 X 

- vyhodnotilo potřebu provedení změn systému řízení,  X 

- ověřilo stav připravenosti na řešení a likvidaci mimořádných událostí a stav 

preventivních opatření ke sníţení moţnosti jejich vzniku, 
 X 

- stanovilo potřebná opatření a nové priority pro plánování a neustálé zlepšování.  X 

Vedení organizace provádí přezkoumání systému řízení BOZP v souladu s 

potřebami organizace, minimálně však jednou ročně a dokumentuje výsledky. 
 X 
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Přezkoumání systému řízení BOZP vedení organizace neprovádí. Cílem 

přezkoumání je, ţe na základě výsledků přezkoumání stanoví vedení organizace nové nebo 

aktualizuje stávající cíle, provede potřebné změny v politice BOZP, nebo v jiných prvcích 

systému řízení, a to s ohledem na závazek neustálého zlepšování. [25] 

13 Výsledky z posouzení stavu BOZP u podniku s požadavky na 

systémové řízení BOZP 

Auditem systému řízení BOZP v organizaci jsme zjistili, v kterých oblastech 

organizace nesplňuje poţadavky normy OHSAS. V oblasti politiky BOZP organizace 

nesplnila ţádný ze 7 poţadavků normy OHSAS, coţ se dalo čekat, jelikoţ organizace 

nemá vytvořenou politiku BOZP. 

V oblasti plánování organizace má zavedené, dokumentované postupy 

pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik typických pro organizaci, 

ale nemá pokrytou celou oblast, jakou poţaduje norma OHSAS. Organizace si musí 

stanovit své cíle v oblasti BOZP a postupy k jejich dosaţení. V oblasti plánování 

organizace splnila 12 z 26 poţadavků, coţ představuje splnění 46% poţadavků normy 

OHSAS. 

 

Obrázek 7 Míra splnění požadavků OHSAS v oblasti plánování. 
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V části, která se zabývá implementací systému BOZP a provozu organizace splňuje 

77 z 87 poţadavků normy OHSAS, coţ představuje 89% poţadavků v této části. 

Nesplněné poţadavky normy OHSAS většinou souvisí s nezavedením bezpečnostní 

politiky systému řízení BOZP. 

 

Obrázek 8 Míra splnění požadavků OHSAS v oblasti implementace a provozu. 

Kontrolu systému BOZP organizace neprovádí v takovém rozsahu, který poţaduje 

norma OHSAS. Organizace splnila 15 z 34 poţadavků. Nesplněné poţadavky se týkají 

pravidelné monitorování a měření výkonnosti systému BOZP a interního auditu 

organizace. Organizace v oblasti kontroly systému BOZP splňuje 44% poţadavků OHSAS.  

 

Obrázek 9 Míra splnění požadavků OHSAS v oblasti kontroly. 
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Přezkoumávání systému řízení BOZP vedení organizace neprovádí. Z toho 

vyplývá, ţe organizace nesplňuje ţádný z 6 poţadavků normy OHSAS, proto není nutné 

výsledky zaznamenávat do grafu.  

Organizace v současné době plní 65% poţadavků normy OHSAS, coţ představuje 

splnění 104 ze 160 poţadavků.  

 

Obrázek 10 Celkový poměr plnění a neplnění požadavků normy OHSAS. 

Tyto statistiky můţeme povaţovat za orientační, jelikoţ kaţdý poţadavek normy 

OHSAS je ohodnocen jedním bodem, ale všechny poţadavky nemají stejnou váhu.  
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14 Návrh nutných změn a doporučení pro dosažení 

systémového řízení BOZP v podniku 

Pokud by organizace chtěla zavést systém řízení BOZP splňující poţadavky normy 

OHSAS, musí provést následující kroky: 

 provést počáteční přezkoumání stávajícího systému BOZP, 

 stanovit cíle BOZP, 

 vytvořit politiku BOZP, 

 dokumentovat systém řízení BOZP, 

 monitorovat a měřit výkonnost systému BOZP a plnění cílů BOZP, 

 provádět audit systému řízení BOZP, 

 přezkoumávat systém řízení BOZP vedením organizace. 

Pro stanovení politiky BOZP je nutné provést počáteční přezkoumání současného 

systému řízení BOZP z hlediska jeho rozsahu, přiměřenosti a účinnosti. Na základě tohoto 

přezkoumání si organizace stanoví své cíle, cílové hodnoty a měřitelné ukazatele úrovně 

BOZP. K dosaţení těchto cílů je nutné, aby organizace vypracovala plány pro dosaţení 

těchto cílů. 

Všechny oblasti systému řízení BOZP musí být dokumentovány. Dokumentace 

organizace musí obsahovat politiku BOZP a její cíle, popis systému managementu BOZP  

a musí vést záznamy prokazující shodu s poţadavky normy OHSAS. 

Organizace musí provádět pravidelné monitorování a měření výkonnosti systému 

BOZP a plnění cílů BOZP a pravidelný audit systému řízení BOZP v rozsahu stanoveném 

poţadavky normy OHSAS. To znamená, ţe organizace musí ověřovat, zda systém řízení 

BOZP je zaveden a uplatňován v souladu s politikou BOZP a jejími cíli. 

Výsledky interního auditu organizace musí být poskytnuty zaměstnancům 

organizace a slouţí jako vstupní údaje pro přezkoumávání systému řízení BOZP 

vrcholovým vedením. Vrcholové vedení musí posoudit výsledky interního auditu, 

výkonnost v oblasti BOZP, rozsah splnění cílů, doporučení ke zlepšování a další.  

Na základě těchto vstupů vrcholové vedení by mělo dojít k závěru, ţe dochází k plnění 

závazků daných v politice BOZP a cílů BOZP. Pokud nedochází ke splnění poţadavků, 
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výkonnost systému řízení BOZP je nedostačující a je nutné provést změny. Pokud vedení 

organizace provede změny pro zlepšení systému řízení BOZP, je splněn poţadavek 

neustálého zlepšování. [1], [2], [15] 

15 Posouzení výhod systémového řízení BOZP 

Má-li organizace zaveden systém řízení BOZP, tak pro ni představuje, soulad 

s právními předpisy v oblasti BOZP, dosaţení vysoké úrovně BOZP zapojením všech 

zaměstnanců a vrcholového vedení organizace a minimalizaci rizik, poškození zdraví 

zaměstnanců, omezování vzniku incidentů a s tím spojené ztráty organizace. 

Soulad s poţadavky normy OHSAS, umoţní organizaci dosáhnout úrovně BOZP 

srovnatelné s úrovní dosahovanou v organizacích zemí EU a tím zvýšit prestiţ organizace 

a její konkurenceschopnost na trhu. [1], [2] 

Výhody zavedeného systému řízení BOZP v organizaci se projeví s odstupem času. 

Pokud zavedení systému řízení BOZP zajistilo zlepšení v oblasti BOZP zjistíme kontrolou 

zavedeného systému řízení. Důleţitým zjištěním, jestli zavedený systém řízení BOZP 

představuje pro organizaci výhodu, je počet pracovních incidentů a výskyt nemocí 

z povolání. 

Zavedením systémového řízení BOZP v praxi dochází ke zvýšení úrovně BOZP. 

Relevantní data je moţné získat aţ po zavedení systému řízení v podniku a jeho 

zhodnocení s odstupem času. Důkazem o tom, ţe zavedením systémového řízení BOZP 

se zlepšila úroveň BOZP jsou následující společnosti. 

Společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s, která v roce 2009 zaměstnávala 360 

zaměstnanců. V roce 2009 získala certifikaci podle mezinárodní normy OHSAS 18001  

pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Její zkušenosti s touto 

normou jsou pozitivní, technik BOZP a PO oznámil, ţe v roce 2009 nezaznamenali ţádný 

váţnější úraz a v roce 2008 čtyři. [26] 

Společnost Alpiq Generation, která provozuje elektrárny v Kladně a ve Zlíně, 

zavedla a aktivně pouţívá systém OHSAS od roku 2005. V září roku 2014 společnost 

oslavila 10 let bez pracovního úrazu s pracovní neschopností. [27] 
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16 Závěr 

K dosaţení stanoveného cíle jsem nejdříve provedl analýzu současného stavu 

úrovně BOZP v podniku, kterou jsem srovnal s poţadavky normy OHSAS pro systémové 

řízení BOZP. Audit systému řízení BOZP byl prováděn metodou kontrolních seznamů, 

které prezentují poţadavky normy OHSAS. Z posouzení jsem tak získal oblasti, které 

nejsou řešeny z hlediska poţadavků normy OHSAS pro systémové řízení BOZP. 

 Neřešené oblasti jsem následně podrobil zkoumání z hlediska jejich vlivu  

na bezpečnost práce na pracovišti, přičemţ jsem rovněţ vycházel ze zkušeností podniků  

s jiţ zavedeným systémem řízení. Došel jsem tak k závěru, ţe zavedením systémového 

řízení BOZP dochází ke zvýšení úrovně BOZP, omezení výskytu nemocí z povolání, 

pracovních úrazů atd. Samozřejmě relevantní data je moţné získat aţ po zavedení systému 

řízení v podniku a jeho zhodnocení s odstupem času. 

Výsledky auditu systémového řízení v podniku jsou shrnuty v grafech, které 

prezentují procentuální plnění či neplnění poţadavků normy OHSAS organizací. Tyto 

grafy jsou pouze orientační. Zavedení tak sloţitého systému řízení  BOZP jako je OHSAS, 

je pro malé a střední podniky spíše nereálné z důvodu nedostatečných finančních  

a personálních zdrojů.  
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