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Anotace 

DIBLÍK, Ondřej. Vylepšení současného stavu BOZP v prodejně elektro se zaměřením na 

posouzení pracovních rizik. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - TU Ostrava. 2017. 73 s. 

 

 Bakalářská práce je zaměřena na zjištění aktuálního stavu bezpečnosti práce na 

pracovištích pobočky obchodní firmy, na vyhodnocení tohoto stavu a především na 

posouzení rizik. Úvodní část je zaměřena na seznámení se základní legislativou používanou 

v oblasti BOZP a seznámení se společností. Další část je věnována bezpečnostním 

požadavkům na jednotlivá pracoviště a zhodnocení, zda zaměstnavatel tyto požadavky 

splňuje. Třetí část je zaměřena právě na posouzení rizik na pracovišti, s využitím metod 

kontrolního seznamu a jednoduché bodové metody. Závěrečná část bakalářské práce je 

zaměřena na návrh možných opatření a doporučení ke zlepšení stavu BOZP na pracovišti. 

 

Klíčová slova: posouzení rizik, identifikace rizik, bezpečnostní opatření, prodejna, zlepšení 

stavu BOZP 

 

Sumarry 

 Bachelor thesis is focused on the current status of safety in the company, on the 

evaluation of this condition, and especially on risk assessment. The first part is focused on 

introducing the basic legislation used in OSH familiar with the company. Another section is 

devoted to the safety requirements for each workplace and evaluate whether the employer 

meets these requirements. The third part is focused just on risk assessment in the workplace, 

using methods checklist and simple point method. The final part of the thesis focuses on the 

suggest of possible measures and recommendations for the improvement of workplace health 

and safety. 

 

Keywords: risk assessment, risk identification, safety precautions, shop, improving the state 

of OSH  
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Úvod a cíle práce 

 Prodejny se sklady jsou z hlediska BOZP velmi rizikové. Nachází se na nich mnoho 

různých menších či větších rizikových faktorů, které jsou velmi často podceňované. Jako 

příklad můžeme uvést špatné umístění zboží v regálech a následný pád břemene, či například 

zásah elektrickým proudem. Mezi nejčastější rizika v prodejnách patří: 

 pád osoby z žebříku / schůdek při manipulaci se zbožím, 

 pád zboží z regálu, 

 uklouznutí na mokré nebo znečištěné podlaze, 

 problémy s pohybovým ústrojím na základě překračování hygienických limitů pro 

ruční manipulaci s břemeny. 

 Tyto rizika je nutné znát a uvědomovat si jejich možné následky. S riziky nás má 

povinnost seznámit zaměstnavatel. K tomu by mu měl pomoct interní dokument společnosti 

Posouzení rizik. Jeden z důvodů pro vypracování bakalářské práce na toto téma je, že firma 

nemá tento dokument vypracovaný. 

 Jeden z cílů mé bakalářské práce je právě vypracování Posouzení rizik. K tomuto je 

nejdříve zapotřebí zhodnotit současný stav BOZP ve vybrané firmě. Následně pomocí 

odborných metod vyhledat a vyhodnotit rizika, a nakonec navrhnout bezpečnostní opatření, 

která by pomohla vylepšit současný stav BOZP na pracovištích dané firmy. Opatření, která 

budou na konci práce navržena, jsou pouze doporučující. Vše nakonec záleží na 

zaměstnavateli, zda je přijme či nikoliv. Ten má totiž za vytvoření bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracoviště odpovědnost. 

 Název společnosti v této bakalářské práci není záměrně uveden s ohledem na 

požadavky společnosti při spolupráci na této práci. 
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1 Základní pojmy a definice 

 V úvodní kapitole budou popsány vybrané pojmy a definice, které jsou v práci dále 

používány. Vysvětlení těchto pojmů může být přínosem pro snadnější porozumění rozebírané 

tématiky v této práci. 

BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

 Tento pojem lze chápat jako soubor technických, organizačních a výchovných 

opatření, která při správném provedení vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost 

ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum. [6] 

Riziko  

 Ve smyslu ČSN OHSAS 18001 je riziko chápáno jako kombinace pravděpodobnosti 

výskytu nebezpečné události nebo expozice a závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které 

může být způsobeno událostí nebo expozicí jejímu vlivu. [1, 9] 

 Podle ČSN ISO 31000, je riziko účinek nejistoty na dosažení cílů. Účinek je kladná 

a/nebo záporná odchylka od očekávaného. [1, 10] 

Zdroje rizik 

 Zdrojem rizika se rozumí nebezpečná vlastnost stroje, zařízení, nebezpečné látky, 

člověka atp., tedy nebezpečného činitele. [6] 

Posuzování rizik 

 Pojmem, posuzování rizik, se rozumí celkový proces identifikace rizik, analýzy rizik 

a hodnocení rizik. [1, 10] 

 Podle ČSN OHSAS 18001 je to proces hodnocení rizik vyplývajících z nebezpečí, 

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

není přijatelné. [1, 9] 

Management rizik 

 Managementem rizik se rozumí koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace 

s ohledem na rizika (viz obrázek 1). [1, 10] 
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Analýza rizika 

 Proces pochopení povahy rizika a následné stanovení úrovně rizika. Analýza rizika 

zahrnuje odhad rizika. [1, 10] 

Hodnocení rizik 

 Je proces, při kterém porovnáváme výsledky analýzy rizik s kritérii rizik k určení, zda 

riziko a/nebo jeho velikost je přijatelné či nikoliv. [1, 10] 

Řízení rizik 

 Navržení a přijetí odpovídajících opatření k odstranění nebo alespoň snížení míry 

rizika na přijatelnou úroveň. [1, 3] 

  

Identifikace rizik 

Analýza rizik 

Hodnocení rizik 

Stanovení opatření 

Obrázek 1 Management rizik 
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2 Přehled předpisů k dané problematice 

 V této kapitole jsou uvedeny stěžejní právní předpisy, které se zaobírají problematikou 

této práce. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákoník práce“), je jeden z nejpodstatnějších právních předpisů v problematice BOZP. Jsou 

to zejména § 102 a § 103, které ukládají zaměstnavatelům povinnosti na poli řízení rizik. Jde 

o identifikaci, analýzu, vyhodnocování a předcházení těmto rizikům. Předejít jim je možné 

buď jejich úplnou eliminací u zdroje rizika, nebo přijetím takových opatření, že zbytkové 

riziko bude akceptovatelné. Zákoník práce tuto politiku v oblasti managementu rizik definuje 

jako prevence rizik. Dále ze zákona vyplývají další povinnosti zaměstnavatele, jako například 

vedení dokumentace o přijatých opatřeních, ale taky povinnosti zaměstnanců, jakožto právo 

a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. 

[3] 

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

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento právní předpis všeobecně vymezuje povinnost vyměřit, uspořádat a vybavit 

pracoviště tak, aby bylo bezpečné. Dále uvádí, že je zaměstnavatel povinen zajistit, aby 

pracovní podmínky odpovídali z hlediska bezpečnostních a hygienických požadavků. [4] 

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

pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V § 3 tohoto předpisu se uvádí, že 

pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními 

opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a 

zdraví osob. Dále se uvádí, že zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází 

z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 

ve vztahu k vykonávané činnosti. V přílohách toho předpisu jsou dále specifikovány další 

požadavky na pracoviště. Jsou to požadavky na elektrické instalace, průmyslové rozvody, 

únikové cesty a východy, střechy, příčky, stěny, stropy, podlahy, dopravní komunikace, 

nebezpečný prostor, nakládací a vykládací rampy poskytování první pomoci venkovní 

pracoviště a nízkotlaké kotelny. [5] 
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 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády je prováděcím předpisem zákona 

č. 309/2006 Sb. a zákoníku práce. Upravuje podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými 

faktory. Dále členění rizikových faktorů, metody a způsoby jejich zjišťování a hygienické 

limity. Ukládá také požadavky na minimální opatření k ochraně zdraví při práci. Uvádí také 

například bližší podmínky pro poskytování ochranných nápojů, rozměry, provedení a 

vybavení sanitárních a pomocných zařízení a požadavky na malování a úklid. [11] 

 Nařízení vlády č. 495/2010 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů. Předpis stanovuje, co se za 

ochranné prostředky považuje a co nikoliv. Dále bližší požadavky na jejich poskytování a na 

poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele. Toto nařízení vlády dále uvádí práce a činnosti, které vyžadují poskytování 

ochranných prostředků a v příloze jsou také uvedena doporučená množství mycích a čisticích 

prostředků pro dané druhy práce z hlediska znečištění. [12] 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. Upravuje způsob a obsah evidence, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu a hlášení smrtelného pracovního úrazu. Obsahuje také vzor 

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

o úrazu. [13] 
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3 Charakteristika společnosti 

 Na základě požadavků vedení firmy pro naplnění spolupráce na této bakalářské práci 

nebude zveřejněno jméno společnosti.  

 Jedná se o českou firmu, která byla založena roku 1991. Již od tohoto roku nabízí 

široký sortiment zboží pro domácnost i zahradu. Je to zejména bílé zboží, elektronika, malé 

domácí spotřebiče, sortiment železářství a nářadí. Dále to jsou také domácí potřeby, oděvy a 

textil. Všechen sortiment, který firma nabízí, může být zakoupen i v internetovém obchodu. 

 Prodejna se nachází ve dvoupodlažní budově. V 1. NP se nachází první část prodejny, 

hlavně s bílým zbožím a elektronikou. Dále se tu nachází sklad zboží. Na sklad navazuje 

vykládací rampa. Druhá část prodejny se nachází v 2. NP, do kterého vede dvouramenné 

hlavní schodiště. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází druhá část prodejny a také sklad 

zboží. Je zde i administrativní zázemí (1 kancelář). Oba sklady jsou propojeny výtahem na 

zboží (který je klasifikován jako VTZ, a to podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. kterou se určují 

vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve 

znění pozdějších předpisů). Sanitární zařízení jako šatna, umývárna a záchod se nacházejí 

rovněž ve 2. NP.  

 

 Pro firmu pracuje 14 stálých zaměstnanců. Jsou to: 

 1 vedoucí prodejny, 

 1 administrátorka internetového obchodu, 

 12 prodavaček. 

 Vedoucí prodejny provádí pracovní činnosti většinou v kanceláři. Má však k dispozici 

služební vůz, který používá k dopravě na služební schůzky. Administrátorka e-shopu provádí 

pracovní činnost výhradně v kanceláři. Pracovní náplní prodavaček je obsluhování zákazníků, 

při dodávce zboží jeho přebírání a ukládání do skladů, následné vyskladňování a vystavování 

zboží na prodejně. Prodavačky pracují v 6 hodinových směnách. Jedná se o dvousměnný 

provoz, kdy v prodejně v 1. NP jsou tři zaměstnankyně prodavačky a v prodejně v 2. NP jsou 

rovněž tři zaměstnankyně prodavačky. 
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4 Zhodnocení stavu BOZP ve společnosti 

 Tento krok, zhodnocení stavu BOZP, je důležitý ve smyslu zjištění, jaké úkoly má 

společnost z hlediska BOZP plnit a jaké úkoly ve skutečnosti splňuje. Pro zhodnocení stavu 

BOZP ve společnosti jsem využil metodu kontrolních seznamů, která je popsána v kapitole 

5.2. Kontrolní seznam je rozdělen na jednotlivé oblasti BOZP s uvedením požadavků na 

konkrétní oblast. Jsou to: 

 Organizace 

 Sklad 

 Kancelář 

 Vykládací rampa 

 Prodejní prostory 

 Výtah 

 Sanitární zařízení 

 Služební vůz 

 V oblasti ,,Organizace“, jsou požadavky jako například: doklady o vyhledávání rizik, 

návrh na zařazení práce do kategorií a další. Jednotlivé položky seznamu (viz tabulka 1) 

odpovídají požadavkům, které musí zaměstnavatel na úseku BOZP zajistit. Tyto požadavky 

vyplývají zejména ze zákoníku práce a dalších právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP 

[4, 5, 17].  Zde je jen malý výčet povinností zaměstnavatele. Kompletní kontrolní seznam je 

uveden v příloze č. 1.  
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Tabulka 1 Kontrolní seznam 

Oblast BOZP Požadavek ANO NE 

Organizace 

Seznamy všech 

zaměstnanců 

(případně studentů) 

pracoviště s popisem 

pracovní náplně 

 

X  

Identifikace 

nebezpečí, prevence 

rizik. 

Doklady o vyhledávání rizik, zjišťování jejich 

příčin a zdrojů. 
 X 

Doklady o vyhodnocování rizik. 

 
 X 

Doklady o přijatých opatřeních. 
 X 

Kategorizace prací 

Zařazení do kategorie 

u všech zaměstnanců. 

Návrh na zařazení prací do kategorií společně s 

údaji rozhodnými pro hodnocení rizik, počty 

zaměstnanců v jednotlivých kategoriích a 

opatření přijatá k ochraně jejich zdraví dle § 37 

odst. 2 a 3 zákona č.258/2000 Sb. 

X 

 

Pracovní úrazy. Ohlášení, sepsání záznamu o PÚ, odeslání 

záznamů o PÚ - § 105 ZP, NV č. 201/2010 Sb. 
X 

 

Zdravotní způsobilost 

všech zaměstnanců. 

Dle ZP, Vyhl. č. 79/2013 Sb. 
X 

 

Školení BOZP 

zaměstnanců. 

Dle schválené osnovy. 
X 

 

OOPP - Seznam. Dle § 104 ZP, NV č. 495/2001 Sb. X  

Bezpečnostní značky 

a signály – přehledy a 

umístění. 

Dle zák. č. 309/2006 Sb., NV č. 11/2002 Sb.,  

§ 3/1p NV č. 378/2001 Sb. X  

Lékárničky. Lékárničky na vhodném místě pracovišť - 

kontrola náplně. 
X 

 

Kontroly BOZP 

vedoucím pracoviště. 

Soustavné, pravidelné, namátkové, mimořádné 

kontroly:  

- dodržování předpisů k zajištění BOZP (§ 103 

ZP), 

-úrovně BOZP, stavu technické prevence a 

úrovně rizikových faktorů prac. podmínek (§ 

102 ZP), 

- účinnosti přijatých opatření v oblasti prevence 

rizik (§ 102 ZP)  

- používání OOPP (§ 104 ZP). 

X 

 

Výrobní a pracovní  

prostředky - kontroly 

strojů a zařízení. 

Revize a kontroly výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení (309/2006 Sb., 378/2001 

Sb., 361/2007 Sb., 101/2005 Sb.) 

X  

Kontroly a revize elektrických spotřebičů (ČSN 

33 1610). 
X  

Kontroly strojů a zařízení (§ 4/2 NV č. 

378/2001 Sb.) 
X  

 Z kontrolního seznamu je patrné, že firma většinu úkolů z prevence rizik splňuje. 

Společnost periodicky provádí školení zaměstnanců k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při práci. Školení provádí vedoucí zaměstnanec, který absolvoval školení pro vedoucí 

zaměstnance a je opakováno 1 x ročně. Vedoucího zaměstnance školí odborně způsobilá 

osoba v prevenci rizik cyklicky 1 x za 3 roky. Způsob ověření znalostí probíhá formou besedy. 

[18] 

 Při manipulaci se zbožím, vyskladňování a vybalování zboží, vzniká riziko pořezání o 

ostré hrany obalů nebo o nůž. Je tedy nutné zaměstnancům zajistit ochranu rukou ve formě 

pracovních rukavic. Přidělené OOPP jsou uvedeny v ,,Seznamu OOPP“, který má 

zaměstnavatel vypracovaný. [19]  

 Ani jeden druh práce, vykonávaný na této prodejně nebyl zařazen do kategorie druhé, 

třetí nebo čtvrté, podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny práce se tedy považují 

za práce kategorie první. 

 Jeden z nedostatků organizace spočívá v chybějící dokumentaci o provedení vyhledání 

a vyhodnocení rizik. S tímto je spojeno především riziko nedostatečného proškolení 

zaměstnanců o rizicích, která se mohou vyskytovat na jednotlivých pracovištích. Každý 

zaměstnanec v této prodejně by měl znát rizika, se kterými se může při výkonu práce setkat. 

Ať už aby se mohl rizikovým situacím vyhnout, nebo aby věděl, jak se při takových situacích 

zachovat. Například, aby při vykládání a přenášení těžkého zboží použil pracovník 

manipulační vozík, kterým může předejít nemocem z povolání, spojenými s oblastí páteře a 

zad. 

 Společnost například dále nemá vypracovaný dokument ,,Místní řád skladu“, který 

musí být podle ČSN 26 9030 pro každý sklad vypracován. Dále například chybí vymezení 

skladovacích ploch obrysovými čarami nebo nedodržení volných uliček a skladování zboží 

právě v uličkách mezi regály. Podrobněji budou popsány nedostatky v dalších kapitolách. 

 Jako hlavní nedostatek firmy vidím v nevypracovaném posouzení rizik. Vést 

dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel 

povinen. Pro rozsah této bakalářské práce, se však zaměřím pouze právě na dokumentaci 

posouzení rizik.    
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4.1 Prostory společnosti a jednotlivá pracoviště 

 V této podkapitole budou vypsaná jednotlivá pracoviště. Ke každému pracovišti budou 

uvedeny jednotlivé požadavky, které musí zaměstnavatel plnit, a nedostatky daného 

pracoviště. 

 Všeobecné požadavky na pracoviště jsou bezpečnostní požadavky, vyplývající 

z právních předpisů, které musí zaměstnavatel zajistit. Pro každé pracoviště pak musí být 

stanoveny zvláštní bezpečnostní požadavky, které je nutno dodržovat. 

 Pracoviště musí být adekvátně konstrukčně uspořádána a vybavena pro činnosti zde 

vykonávané. 

 Místnosti pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace musí mít stanovené rozměry 

a povrch. 

 Pracoviště řádně osvětlena, pokud možno denní světlem. (Normové hodnoty pro 

jednotlivá pracoviště uvedeny v tabulce 1). 

 Zajištění stanovených mikroklimatických podmínek, zejména vlhkost a teplotu 

vzduchu. 

 Prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a 

stravování zaměstnanců mají mít stanovené rozměry, provedení a vybavení. 

 Zajištění pravidelné údržby, úklidu a čištění. 

 Vybavení pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky pro 

přivolání zdravotnické záchranné služby. 

 Cesty, průchody, přechody a stanoviště pracovníka nesmí být kluzké a zaskládané 

zbožím, přičemž cesty, průchody a přechody musí být udržované. 

 Nouzové východy a únikové cesty musejí být stále volné. 

 Při práci se musí používat předepsaný pracovní oděv, obuv a přidělené OOPP. [3, 4, 

5] 

4.1.1 Sklady a skladování 

 Pro každý sklad musí být určen způsob naskladňování a vyskladňování. Pro oba sklady 

této společnosti, které jsou vyobrazeny na obrázku 2 a 3, je zboží ukládáno do regálů. Regály 

tvoří jednotlivé buňky o určitých nosnostech, které nemohou být překračovány. 



11 

 

             

Obrázek 2 Prostory skladu 1    Obrázek 3 Prostory skladu 2 

             

 Ukládání a odebírání zboží je prováděno ručně. Při těchto úkonech musejí zaměstnanci 

dodržovat hygienické limity pro ruční manipulace s břemeny, které udává § 29 z nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb. a vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou 

zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-

matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány 

mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci 

výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a 

pracovištích), ve znění pozdějších předpisů (viz tabulka 2). 

 Aby nemuseli zaměstnanci přenášet těžká břemena ručně a aby nepřekračovali 

hygienické limity pro ruční manipulaci s břemeny, mají k dispozici manipulační vozík (viz 

obrázek 4). 
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Obrázek 4 Manipulační vozík [20] 

 

 Legislativní požadavky vycházejí ze zákona č. 309/2006 Sb., kdy je zaměstnavatel 

povinen stanovit pracovní postupy a zásady bezpečného chování na pracovišti, jako například: 

ochrana před padajícími předměty nebo ochrana proti pádu. Základní požadavky na 

skladování a manipulaci s materiálem a břemeny vycházejí také z NV č. 101/2005 Sb. Dále 

z ČSN 26 9030. 

 Provedení skladu musí odpovídat:  

 druhu skladovaného materiálu,  

 zásadám bezpečné práce, 

 světlá výška konstrukce minimálně 200 mm od skladovaného materiálu. 
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Tabulka 2 Hygienické limity pro ruční manipulaci s břemeny 

 Muži Ženy 

Těhotné ženy, 

zaměstnankyně - matky do 

konce devátého měsíce po 

porodu 

Mladiství 

chlapci 

Mladistvé 

dívky 

Občasné 

zvedání a 

přenášení 

50 kg 20 kg 10 kg 20 kg 15 kg 

Časté zvedání 

a přenášení 
30 kg 15 kg 5 kg 15 kg 10 kg 

Kumulativní 

hmotnost za 8 

hodinovou 

směnu 

10 000 

kg 
6 500 kg 2000 kg 5500 kg 4000 kg 

Práce vsedě 5 kg 3 kg 2 kg 4,5 kg 2,5 kg 

 Za občasné zvedání a přenášení břemene se má přerušované zvedání a přenášení 

břemene nepřesahující dohromady 30 minut za osmihodinovou směnu. Častým zvedáním a 

přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut 

za osmihodinovou směnu. [11] 

 Další požadavky, které musí prostory skladu splňovat: 

 na dobře viditelných místech musejí být umístěny tabulky určující maximální 

přípustnou nosnost podlahy, 

 manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby 

se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout, 

 ulička musí být trvale volná a nesmí být zužována a zastavována překážkami, 

 šířka komunikace mezi regály může být nejméně 1 m (břemena se přenášejí ručně 

v obou rukách), 

 šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než 

největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů a během manipulace musí být 

vymezen manipulační prostor se zákazem vstupu nepovoleným osobám, 
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 uličky, dopravní cesty, užitné skladovací a manipulační plochy musí být na podlaze 

vyznačeny obrysovými čarami (100–125 mm širokými), 

 skladovaný materiál nesmí zasahovat do prostoru uliček, 

 trvale používané skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné a označené 

značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám, 

 přepravní a skladovací prostředky musí být soustavně kontrolovány. Poškozené a 

neopravitelné musí být vyřazeny. 

Regály 

 rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do 

regálu musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu, 

 regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a 

nejvyššího počtu buněk ve sloupci, 

 nesmějí být přetěžovány ani jako celek, ani jejich části, 

 regály musí být kontrolovány: 

  - před jejich uvedením do provozu, 

  - při každém přemístění nebo přestavění, 

- nejméně 1x za rok, zda jsou v pořádku stabilita, tuhost spojů, svislost, 

vodorovnost, ukotvení a nosnost; o výsledku kontroly musí být proveden 

záznam, 

 při ručním ukládání do regálů ve výšce nad 1,8 m musí být ukládání prováděno z 

bezpečných pracovních zařízení (například žebřík, schůdky, pojízdné schody), 

 materiál nesmí z regálu přečnívat a zasahovat do prostoru uličky nebo komunikace, 

rozměry a druhy zakládaného materiálu musí odpovídat provedení regálu. 

Manipulační vozík 

 nosnost uvedená výrobcem nesmí být překračována, 

 vadný či poškozený vozík musí být vyřazen z provozu, dokud nebude uveden do 

bezpečného stavu, 

 zaměstnavatel musí provádět kontroly vozíku (1 x rok), 

 zaměstnavatel zajišťuje pravidelnou údržbu, mazání, opravy. 
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Zjištěné nedostatky ve skladu 

 Dle ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci 

a skladování je nutno pro každý sklad vypracovat ,,Místní řád skladu“. Tento dokument úplně 

chybí. Je tedy nutno ho v co nejkratší době zpracovat podle požadavků výše uvedené normy. 

 Z obrázků 2 a 3 je patrné, že není dodržován volný průchod k regálům. Zboží je 

naskládané a stohované před regály a v uličkách mezi regály. Při zakládání zboží do regálů a 

vykládání zboží z něj hrozí jako primární riziko zakopnutí o zboží a následný pád. Dále hrozí 

pád stohovaného zboží na pracovníka, které může způsobit zranění pracovníka, nebo škodu 

na majetku. 

 Uličky a užitné skladovací plochy nejsou na podlaze vyznačeny obrysovými čarami. 

Tyto čáry musí být široké od 100 mm do 125 mm. Pomáhají pracovníkům rozlišit, jestli se 

jedná o komunikaci, nebo o skladovací plochu, na kterou mohou zboží bezpečně uložit. 

 V několika případech přesahuje uložené zboží z regálu do uličky. Je nutno zboží lépe 

v regálu uspořádat, aby se při průchodu kolem regálů nestalo, že pracovník o zboží zavadí, a 

to způsobí jeho poranění nebo škodu na majetku. 

4.1.2 Kanceláře 

 Při práci v těchto prostorách (viz obrázek 5) se většina pracovních úkolů řeší ze židle 

a pomocí PC. Je tedy nutné zajistit, aby toto pracoviště splňovalo i ergonomické požadavky. 

Při dlouhodobém působení negativních vlivů na tělo pracovníka může dojít až k vývinu 

nemoci z povolání, jejichž finanční odškodnění může být mnohem více finančně náročnější 

než investice do vyhovujícího nábytku (například ergonomicky nastavitelných kancelářských 

křesel).  
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Obrázek 5 Kancelář 

 Z obrázku 5 je patrné, že práce probíhá jak na stolním PC, tak na notebooku. Je však 

důležité zajistit dostatečný pracovní prostor. Klávesnice dále musí být oddělena od 

zobrazovací jednotky. Pracovní křesla také nejsou pro stálou práci vhodná, jelikož nejdou 

nastavit. Nutné je také udržovat pořádek na pracovišti. 

 Zaměstnavatel má povinnost zajistit: 

Pracovní prostředí 

 vyhovující osvětlenost (viz tabulka 3), 

 vyhovující úroveň hlasitosti zvuku v kanceláři (<45 dB), 

 aby nedocházelo k míhání, blikání a bzučení při používání umělého osvětlení, 

Zobrazovací jednotka 

 aby na monitoru zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či 

poskakování znaků a střídání jasů, 

 aby jas i kontrast monitoru šel snadno nastavit, 
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 obrazovkou musí jít posouvat, natáčet a naklánět, 

 aby nedocházelo k oslňování a k odrazům světla od zobrazovací jednotky, 

 zajistit dostatečnou vzdálenost monitoru od očí zaměstnance (minimálně 400 mm), 

 aby klávesnice, při trvalé práci, byla oddělena od obrazovky, 

Deska stolu a klávesnice 

 aby byla volná plocha mezi klávesnicí a předním okrajem desky stolu dostatečně velká 

pro rukou i zápěstí, 

 povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy, 

 písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti 

pozadí, 

 aby rozměry desky stolu byly zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání 

obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení na stole, 

 deska pracovního stolu a dalšího zařízení musí být matná, aby na ní nevznikaly reflexy, 

 opěrka pro dolní končetiny musí být poskytnuta každému, kdo ji vyžaduje, 

Pracovní sedadlo 

 konstrukce pracovního sedadla musí být dostatečně pevná a stabilní, 

 sedák musí být hloubkově i výškově nastavitelný, 

 aby zádová, hlavová i loketní opěrky byly nastavitelné, 

Zjištěné nedostatky v kanceláři 

 Při práci na notebooku musí být připojena k notebooku externí klávesnice, aby byl 

splněn požadavek, kdy klávesnice musí být oddělena od obrazovky. Zde tato podmínka 

splněna není. 

 Při práci na notebooku není zajištěn dostatečný prostor mezi klávesnicí a předním 

okrajem desky stolu na pro opírání ruky a zápěstí. Může tak docházet ke špatnému držení ruky 

na klávesnici. Tento nedostatek může být příčinou bolestí svalů ruky a vzniku syndromu 

karpálního tunelu. 

 Jako hlavní nedostatek v kanceláři shledávám nevyhovující kancelářské křeslo (viz 

obrázek 5). Sedák není hloubkově ani výškově nastavitelný. Zádová opěrka není dostatečně 

velká a hlavová opěrka úplně chybí. Společně s opěrkou loketní není ani jedna opěrka 
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nastavitelná. Není tedy možné přizpůsobit pracovní pozici pracovníka jeho fyzickým 

dispozicím. 

4.1.3 Prodejní prostory 

 V těchto prostorách (viz obrázek 6) se vyskytují regály se zbožím. Je tedy nutné, aby 

regály splňovaly dané požadavky. Je zde kladen také důraz na komunikace, jelikož se zde 

pohybuje značné množství osob. 

 

Obrázek 6 Prostory prodejny 

 Celá prodejna je rozdělena do tří částí. Jsou to: domácí potřeby, bytový textil a 

kancelářské potřeby. Na výše uvedeném obrázku je část s domácími potřebami. Je zde značné 

množství zboží uloženo v policových regálech, ale i zboží vystaveno volně na výstavních 

plochách. 

 Zaměstnavatel má pro tyto prostory povinnost zajistit tyto požadavky:  

 ulička musí být trvale volná a nesmí být zužována a zastavována překážkami, 

 regály nesmějí být přetěžovány ani jako celek, ani jejich části, 

 regály musí být kontrolovány: 

  - před jejich uvedením do provozu, 

  - při každém přemístění nebo přestavění, 
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- nejméně 1x za rok, zda jsou v pořádku stabilita, tuhost spojů, svislost, 

vodorovnost, ukotvení a nosnost; o výsledku kontroly musí být proveden 

záznam, 

 zboží nesmí z regálu přečnívat a zasahovat do prostoru uličky nebo komunikace, 

rozměry a druhy zakládaného materiálu musí odpovídat provedení regálu. 

 povrchy podlah musí být rovné, pevné, upravené proti skluzu a nesmí mít nebezpečné 

prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon, 

 povrchy podlah se musí dát opravovat, čistit a udržovat, 

 na komunikacích musí být zajištěna řádná osvětlenost (viz tabulka 3). 

Zjištěné nedostatky prodejních prostor 

 V prostoru pokladny, přesněji v prostoru, kde zaměstnanec pokladnu obsluhuje, se 

odlepuje kus podlahy z linolea. Vzniká tak v prostoru, kde se zaměstnanec pohybuje často, 

riziko, že o tento odlepený kus zaměstnanec zakopne a způsobí si zranění. 

 V prostorách pokladny je dále po podlaze volně veden pohyblivý prozatímní přívod 

elektrické energie. Hrozí riziko zakopnutí a pádu pracovníka. 

 V uličkách, kde se nacházejí stojany s vystavenými kuchyňskými potřebami, není 

zajištěn dostatečný prostor pro pohyb. Stojany jsou umístěny do prostoru mezi regály a při 

průchodu kolem hrozí zakopnutí o stojany nebo o regál, nebo pád zboží a následné poranění 

části těla. 

4.1.4 Vykládací rampa 

 Tato rampa, viz obrázek 7, slouží pro vykládku a přebírku zboží od dopravců. Dochází 

k vyložení zboží z auta a následně jeho přepravě do prostor výtahu. Tímto výtahem je zboží 

přepraveno do místnosti skladu, kde je uskladněno do regálů. 

 Největší riziko při činnostech prováděných na vykládací rampě je pád osoby přes 

volný okraj rampy. Proto musí rampa splňovat tyto požadavky: 

 volné okraje rampy musí být trvale označeny značkou označující nebezpečnou hranu 

a upozorňující na možnost nebezpečí pádu osob (např. černožlutým šrafováním pod 

úhlem 45° na přední a horní straně hrany rampy), 

 označení značkou výstrahy upozorňující na nebezpečí pádu z rampy, 
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 manipulační prostory rampy musí odpovídat rozměrům manipulačních jednotek, 

kterými má být na rampě manipulováno, 

 rampa převyšující okolní plochu o více než 0,5 m, a která také slouží pro pěší, musí 

být opatřena ochranným zařízením proti pádu přes volný okraj (např. snímatelným 

zábradlím). [5] 

 

Obrázek 7 Vykládací rampa 

 Rampa neslouží pro pěší a není určena ani pro vchod zaměstnanců. Její jediný účel je 

k vykládce a přebírce zboží. Nemusí tudíž být vybavena ochranným zábradlím na volném 

okraji rampy. 

Zjištěné nedostatky vykládací rampy 

 Volný okraj rampy je označen černožlutým šrafováním pouze na přední straně rampy. 

Zcela chybí označení rampy na horní straně. Hrozí zde riziko pádu zaměstnance přes volný 

okraj rampy z důvodu přehlédnutí konce rampy. 

 Pod rampou se nachází pás betonových kachlí. Pod dvěma kachlemi se propadlo 

podloží o pár centimetrů. Tento nerovný povrch způsobuje výškový rozdíl a schod mezi 

kachlemi. O tento schod může pracovník zakopnout a způsobit si zranění. 

 Z vykládací rampy odpadávají působením povětrnostních podmínek kusy vrchní 

vrstvy betonu. Beton odpadává na povrchu rampy, ale i na schodišti vedoucí na rampu. 
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Odpadnuté části způsobují nerovnosti povrchu ale i jeho případnou stabilitu. Při chůzi může 

dojít k uklouznutí (například na schodech) a pádu. 

 Chybí zde také bezpečnostní značka výstrahy (viz obrázek 8) upozorňující na 

nebezpečí pádu z rampy. 

 

Obrázek 8 Značka výstrahy nebezpečí pádu [21] 

4.1.5 Výtah na zboží 

 Výtah spojující oba sklady je klasifikován jako nákladní výtah s řidičem. Nosnost 

výtahu je 500 kg. Je určený převážně pro dopravu nákladů, kde je dovolena doprava osob 

v doprovodu řidiče. Tento výtah je klasifikován jako VTZ zdvihací. 

 

Obrázek 9 Nákladní výtah 
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 Na tento výtah jsou kladeny tyto základní bezpečnostně technické požadavky: 

 do prostoru, v němž se pohybuje klec, je zamezen vstup osobám, 

 na výtahu musí být vyznačena jeho nosnost (počtem osob a hmotností břemene v kg) 

viz obrázek 9, 

 strojovna výtahu musí být uzamykatelná, 

 funkce ovládacích prvků musí být jasně označeny, výtah řízený z klece musí být 

vybaven nouzovou signalizací tlačítkovým ovladačem ALARM, 

 výtahová klec musí být na všech stranách ohrazena (kromě vstupních a nakládacích 

otvorů),  

  organizace provozující zařízení je povinna ověřit bezpečnost každého nového, 

generální opravou renovovaného nebo rekonstruovaného zařízení před jeho uvedením 

do provozu ověřovací zkouškou, 

 organizace, která opraví zařízení, je povinna ověřit jeho bezpečnost ověřovací 

zkouškou v rozsahu prováděné opravy a podle ustanovení technických norem 

 organizace, která opraví zařízení, je povinna ověřit jeho bezpečnost ověřovací 

zkouškou v rozsahu prováděné opravy a podle ustanovení technických norem.  

 U tohoto VTZ zaměstnavatel splňuje všechny požadavky, které má splňovat. [17, 22] 

4.1.6 Sanitární zařízení 

 Sanitární zařízení se nachází v 2. NP. Zákonné požadavky na tyto prostory udává 

zákon č. 309/2006 Sb. a NV č. 361/2007 Sb. Na obrázku 10 je zobrazena šatna, která je určena 

pro zaměstnankyně prodavačky. 
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Obrázek 10 Šatna 

 Požadavky na sanitární zařízení jsou následující: 

 záchod se zřizuje jako kabinový splachovací, 

 v předsíni záchodu umývadlo s tekoucí vodou, 

 při umístění záchodu v jiném podlaží vzdálenost max. 75 m od pracoviště, 

 pro tento provoz 2 umývadla, 

 šatna musí být vybavena uzamykatelnými skříňkami, 

 podlaha šatny musí být snadno omyvatelná, 

 musí být dodržena osvětlenost šatny (viz tabulka 1). 

Zjištěné nedostatky sanitárního zařízení 

  V prostoru před skříňkami se odlepuje kus podlahy z linolea. Vzniká tak v prostoru, 

kde se zaměstnanec pohybuje, riziko, že o tento odlepený kus zaměstnanec zakopne a způsobí 

si zranění. 

 Není zde umístěn dostatečný počet židlí pro zaměstnance. Toaleta nemá předsíň. 
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4.1.7 Služební vůz 

 Tato společnost disponuje služebním vozem. Žádný ze zaměstnanců nemá řízení 

vozidla v pracovní smlouvě, společnost tedy nezaměstnává žádného řidiče z povolání. 

V případě, kdy zaměstnanec bude řídit tento služební vůz, se hovoří o tzv. ,,řidiči 

referentského vozidla“. Jestliže zaměstnanec přistoupí na to, že bude užívat podle pokynů 

zaměstnavatele referentské vozidlo, musí být k této činnosti splněno několik požadavků: 

 vozidlo v řádném technickém stavu, 

 zajistit řidiči referentovi školení BOZP, 

 ověření zdravotní způsobilosti řidiče referenta, 

 vedení záznamů o používání vozidla (kniha jízd). 

 Zaměstnavatel udržuje vůz v řádném technickém stavu a plní všechny požadavky 

s tímto spojené. 

4.1.8 Osvětlení 

 Osvětlení je jeden z klíčových faktorů zdravého pracovního prostředí a přímo působí 

na zdravotní stav zaměstnance. Navíc má velmi významný vliv na jeho psychickou pohodu a 

pracovní výkon. Lidské oko nejlépe snáší a vnímá denní sluneční světlo. V případě špatného 

či nedostatečného osvětlení pracoviště může dojít u zaměstnanců k pocitům snížené psychické 

pohody či dlouhodobě vést až k déletrvajícím poruchám, které se mohou projevovat například 

sníženou vnímavosti a stresem, což často vede k pracovnímu úrazu nebo jiné nežádoucí 

události. [16] 

 Ve společnosti je dostatečná osvětlenost zajištěna většinou sdruženým světlem. Denní 

světlo je do místností vpouštěno okny a o umělou složku se starají zářivková svítidla umístěná 

na stropě místností. Pouze ve skladech je osvětlení umělé.  

 V kanceláři při práci na PC může docházet k odleskům denního světla od zobrazovací 

jednotky. Kancelář je proto vybavena clonícím zařízením (textilními clonami), které umožňují 

regulaci přímého slunečního záření jejich posuvem pomocí vodících lišt (viz obrázek 11). 
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Obrázek 11 Clony v kanceláři 

 V následující tabulce (tabulka 3) je uveden přehled požadavků na osvětlenost na 

jednotlivých pracovištích firmy. 

Tabulka 3 Přehled požadavků na osvětlení 

Pracoviště Osvětlenost Ēm [lx] Pozn. 

komunikační prostory a chodby 
100 

osvětlenost na úrovni 

podlahy 

schodiště 100  

šatny, umývárny, koupelny, 

toalety 
200 

 

uličky regálového skladu s 

obsluhou 
150 

osvětlenost na úrovni 

podlahy 

kanceláře (psaní, čtení, 

zpracovávání dat) 
500 

 

prodejní prostory 300  

prostory u pokladen 500  
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4.1.9 Komunikace 

 Jelikož se jedná o prodejnu, je jasné, že se zde bude pohybovat značné množství 

pěších. Je proto nutné, aby byl kladen důraz na správné provedení povrchů komunikací a jejich 

podlah. Zaměstnavatel musí zajistit, aby komunikace, včetně schodišť (viz obrázek 12) 

splňovaly následující požadavky: 

 účelové komunikace nemohou sloužit jako trvalá pracoviště, 

 povrchy podlah musí být rovné, pevné, upravené proti skluzu a nesmí mít nebezpečné 

prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon, 

 povrchy podlah se musí dát opravovat, čistit a udržovat, 

 na komunikacích musí být zajištěna řádná osvětlenost (viz tabulka 3), 

 musejí být zajištěny stanovené mikroklimatické podmínky. [4, 5] 

Schodiště 

 Schodiště musí splňovat tyto požadavky: 

 schodišťové rameno (nejméně 3 stupně [schody]) nesmí začínat hned za dveřmi  

- minimální délka je 0,75 m + šířka schodišťového stupně, 

 každé schodišťové rameno musí být vybaveno madlem minimálně po jedné straně, 

 volné strany schodů a odpočívadel musí být vybaveny ochranným zařízením proti 

pádu osob (zábradlím), 

 na schodištích musí být zajištěna řádná osvětlenost (viz tabulka 1). [4, 5] 
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Obrázek 12 Schodiště prodejny  

 Na obrázku je vidět hlavní dvouramenné schodiště spojující prostory prodejny. 

Požadavek na dostatečnou vzdálenost dveří od začátku schodišťového ramene je splněn 

dostatečně. Dveře jsou v obou případech (dole i nahoře) vzdáleny nejméně 1,5 m od začátku 

schodiště. Schodiště je vybaveno madly po obou stranách ramene. Jen odpočívadlo uprostřed 

má madlo na vnitřní straně schodiště. Volné strany schodů a odpočívadla jsou podle 

požadavků vybaveny schodišťovým zábradlím vyrobeným z pevného kovu. První a poslední 

nástupní a výstupní stupně jsou označeny žlutými značkami, které mají upozorňovat právě na 

začátek nebo konec schodišťového ramene. 

 Schodiště musí být trvale volné. Na obrázku 12 můžeme vidět, že vystavené zboží 

brání přístupu k zábradlí s madlem. Při vstupu na schodiště se tedy nejprve musíme vyhnout 

zboží a až potom uchopit madla. Vzniká při tom riziko uklouznutí a následného pádů ze 

schodů jak zaměstnance, tak i zákazníka. Zboží by proto mělo být odstraněno z prostoru 

zábradlí a přesunuto na jiné místo, kde nebude bránit přístupu k jiným ochranným zařízením.  
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5 Posouzení rizik ve společnosti 

 Tato práce je zaměřena na posouzení pracovních rizik, jelikož je to jeden z požadavků 

vyplývajících ze zákoníku práce a tato společnost tento požadavek splněn nemá. V § 102, 

zákoníku práce se po zaměstnavateli vyžaduje, aby soustavně vyhledával nebezpečné činitele 

a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek a zjišťoval jejich příčiny a zdroje. 

Tudíž aby prováděl identifikaci nebezpečí. Na základě tohoto zjištění je zaměstnavatel 

povinen vyhledávat a zhodnocovat vyhledaná rizika, musí rizika analyzovat. Následně se 

přijímají opatření k regulaci rizik. Tato opatření zavádí zaměstnavatel a jejich cílem je 

odstranit nebo minimalizovat dané riziko. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň 

BOZP, zejména stav prostředků (výrobních a pracovních), vybavení pracovišť a úroveň 

rizikových faktorů pracovních podmínek. [3] 

 Vždy však tato rizika nemůžeme odstranit úplně. Zákoník práce požaduje po 

zaměstnavateli tato rizika vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působnosti tak, aby 

ohrožení bezpečnosti a zdraví bylo minimalizováno. Při přijímání a zavádění technických, 

organizačních a jiných opatření je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeobecných zásad. 

Jsou to 

 omezování vzniku rizik, 

 odstraňování rizik u jejich zdroje, 

 přizpůsobování pracovních podmínek potřebám jednotlivců s cílem omezení 

negativních vlivů na jejich zdraví, 

 nahrazování fyzicky namáhavých prací novými pracovními postupy, 

 nahrazování nebezpečného bezpečným (technologie, pracovní prostředky, suroviny, 

materiály), 

 omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů, 

 plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

 dávat přednost prostředkům kolektivní ochrany před prostředky individuální ochrany, 

 udílet zaměstnancům vhodné pokyny k zajištění BOZP. 

 Opatření, která zaměstnavatel zavede, jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech 

činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o 

přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. [3] 
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 Je totiž důležité, aby zaměstnavatelé věděli, kde se v jejich organizacích vyskytují 

nebezpečí a aktivně se zapojili do vyhledávání těchto nebezpečí a s tím souvisejících rizik 

zaměstnance, kteří pak následně budou lépe přijímat zavedené opatření. [2] 

  Vyhledávání a vyhodnocování rizik při práci a následné stanovení opatření k 

jejich úplnému odstranění, nebo alespoň jejich minimalizaci je velmi náročná činnost. 

Vyžaduje nejen teoretické znalosti, ale především i dostatečné lidské a materiální zdroje 

s dostatkem času. 

 Tuto činnost jsem provedl pro každou profesi a pro každou činnost vykonávanou na 

všech pracovištích zaměstnavatele v rámci této pobočky. 

5.1 Sběr dat 

 Důležitý je prvotní sběr dat. V rámci toho kroku se shromažďují informace, jež jsou 

spojeny s vyhodnocováním rizik při práci přímo v posuzované společnosti a velice usnadní 

práci se samotným vyhledáváním rizik. 

 Jedním z nejkvalifikovanějších zdrojů informací jsou jiná, popřípadě předešlá 

hodnocení rizik. Jedná se například o vyhodnocení rizik práce pro stanovení OOPP. Bohužel 

tento zdroj informací není dostupný, jelikož společnost nemá tento dokument vypracovaný. 

  Dalším neméně významným zdrojem jsou připomínky zaměstnanců. Neboť 

zaměstnanec daného pracoviště by měl znát místo výkonu práce a jeho rizika nejlépe. 

Informace byly získány při pohovoru s nimi a s vedoucím zaměstnancem.  

 Kniha úrazů jako zdroj informací použít nešla, jelikož byla prázdná. Tento fakt byl 

vysvětlen tím, že je úrazovost v této prodejně velmi nízká. Případné vzniklé úrazy typu 

malého říznutí či píchnutí nebyly nahlášeny vedoucímu zaměstnanci z důvodu nevěnování 

důležitosti od poškozených.  

 Další informace byly získány z pozorování pracovišť, jednotlivých pracovních 

činností a z interních dokumentů sloužících k provádění školení zaměstnanců a vedoucích 

zaměstnanců. 

 Získané informace byly doplněny daty z odborné literatury, informacemi z webových 

diskuzí a z hodnocení rizik podobných provozů. 
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 V této fázi zatím nevytvářím žádný seznam s vyhledanými riziky, nevyhledávám totiž 

konkrétní rizika na daném pracovišti, protože zde sepsaná rizika se ještě nemusí na pracovišti 

vyskytovat. Je tedy nutné potvrdit jejich výskyt. Až následovně se vytvoří seznam rizik pro 

jednotlivé profese.  

5.2 Vyhledávání rizik na pracovišti 

 Vyhledávání rizik při práci, zahrnuje identifikaci nebezpečí a odhad rizik, které z něho 

vzniká, je jednou z nejnáročnějších a nejvíce problematickou částí managementu rizik. 

V rámci toho managementu dochází ke srovnávání skutečného stavu se stavem optimálním. 

Nejedná se však o kontrolu, kdy porovnáváme stav skutečný s právními požadavky, a ani o 

audit, kdy se hledají systémové neshody. Ze srovnání by tedy měli vyplynout rozdíly, které 

mohou způsobit ať už pracovní úraz, nemoc z povolání, či ohrožení nemocí z povolání. [1] 

 Proces vyhledávání rizik byl založen na: 

 pozorování pracovního prostředí – metoda Check-list, 

 identifikaci úkolů, které probíhají na pracovišti, 

 posouzení všech úkolů z daného pracoviště, 

 kontrola postupů práce, 

 posouzení normálního průběhu práce, 

 posouzení vnějších faktorů, 

 posouzení psychologických, sociálních a fyzikálních faktorů. 

 Je jasné, že vznik obecného a stručného seznamu kontrolních bodů, na základě kterého 

by bylo možné snadno vyhledat rizika, je nereálný. Podmínky, na dvou téměř stejných 

pracovištích v rámci jedné firmy, mohou být různé. Neexistují tedy dvě zcela shodná 

pracoviště. Není tedy možné postupovat tak, že firma dodá seznam vykonávaných činností a 

používaných prostředků a podle toho bude vytvořen seznam vyhledaných rizik. Z toho 

vyplývá, že tato činnost předpokládá práci v terénu, a to po většinou delší dobu. Tento úkon, 

vyhledání rizik, byl proveden pro každé pracoviště.  

 Jako metodu pro vyhledání rizik jsem zvolil metodu analýzy pomocí kontrolních listů 

(Check list). Tento způsob vyhledávání spočívá v tom, že je vytvořen seznam požadavků pro 

každé pracoviště, profesi, zařízení či nástroj. Tento seznam obsahuje položky, které jsou 

sestaveny s ohledem na bezpečnostní limity a požadavky právních a jiných předpisů, jako 
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například norem nebo návodů výrobců. Jednotlivé položky by měli být nastaveny tak, že na 

ně lze odpovědět ANO / NE popřípadě SHODA / NESHODA.  

5.3 Vyhodnocování rizik na pracovišti 

 Hodnocení rizik je souhrnný proces na základě analýz možných následků mimořádné 

události a pravděpodobnosti jejího vzniku. Součástí je rozhodnutí, zda je riziko přijatelné či 

nikoliv, a zda jej ještě omezit. Hodnocení rizik vyžaduje zpravidla odlišný přístup pro různé 

oblasti činností, například při: 

 organizaci práce nebo v systému řízení, 

 provozu strojů a zařízení, 

 při poskytování OOPP, 

 zavádění nových technologií a pracovních postupů, 

 vzdělávání, instruktáži a výcviku zaměstnanců, 

 řešení protiúrazové a proti havarijní prevence  

 Nesmíme zapomenout, že hodnocení identifikovaných rizik je subjektivní záležitost, 

která v sobě skrývá dvě nebezpečí. Může dojít k tomu, že míru rizika nadhodnotím, nebo 

naopak podhodnotím. Obojí je samozřejmě nežádoucí. Nadhodnocení z ekonomických 

důvodů a podhodnocení z důvodů bezpečnostních, které se však v konečném důsledku projeví 

taktéž v ekonomice společnosti. Je tedy důležité, aby vyhodnocení rizik prováděly osoby 

s náležitou kvalifikací a znalostmi a vedení firmy se k zjištěným výsledkům vyjádřilo. [1] 

  Pouhé vyhledání rizika nestačí. Zaměstnavatel podle míry rizika určuje, zda je pro něj 

riziko přijatelné či nepřijatelné. Pevná hranice mezi akceptovatelnými a neakceptovatelnými 

riziky neexistuje. Křivku akceptovatelnosti, viz obrázek 14, (hranici mezi přijatelným a 

nepřijatelným rizikem) může určovat použitá metoda. Konečné rozhodnutí závisí však na 

zaměstnavateli. Ten je totiž odpovědný za zajištění BOZP na pracovišti. [6] 
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Obrázek 13 Křivka akceptovatelnosti rizika 

 Pro vyhledání a vyhodnocení rizik není stanoven jednotný postup, ale není ani určena 

jednotná metoda pro provedení. Vždy tedy záleží na zpracovateli, jakou metodu si zvolí a 

jakým způsobem zdokumentuje splnění tohoto zákonného požadavku.  

 Já si pro zhodnocení rizik při práci v této společnosti zvolil metodu JBM. Tato metoda 

slouží ke snadnému zhodnocení vyhledaných rizik pomocí čtyř stanovených kritérií. Mezi tato 

kritéria patří pravděpodobnost nežádoucího následku (P), tedy jak často se jev vyskytuje. Dále 

expozice rizika (E), tedy doba, po kterou může být zaměstnanec vystaven danému riziku, 

ochranné reakce při vzniku rizikové situace před ohrožením zdraví (O) a následky daného 

rizika (N). K jednotlivým nebezpečným činitelům se uvádějí vyhledaná rizika spolu 

s nejhoršími předpokládanými následky a k těm se nadále přiřazují hodnoty bodového 

hodnocení jednotlivých kritérií. Jejich hodnoty jsou uvedeny v následujícím tabulkovém 

přehledu (tabulka 4, 5, 6, 7). 

 Protokol o vyhodnocení rizik, který je součástí dokumentace, by neměl sloužit jen jako 

doklad o splnění zákonného požadavku pro případné kontroly, ale měl by být chápán 

především jako pomůcka pro zaměstnavatele, resp. pro vedoucí zaměstnance, k řízení rizik 

v dané firmě. [1] 
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Tabulka 4 Pravděpodobnost nežádoucího následku 

Pravděpodobnost nežádoucího následku (P) 

častý výskyt 10,0 

možný výskyt  6,0 

není běžné, ale je pravděpodobné 3,0 

někdy se vyskytne 1,0 

ještě se nevyskytl, je však možný 0,5 

prakticky nemožný (1:1 000 000) 0,2 

vyloučený 0,1 

 

Tabulka 5 Expozice rizika 

Expozice rizika (E) 

stále 10,0 

často (denně) 6,0 

příležitostně 3,0 

občas (měsíčně) 2,0 

zřídka (několikrát za rok) 1,0 

velmi zřídka (ročně) 0,5 

není expozice  0,0 
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Tabulka 6 Ochranná reakce 

Ochranná reakce (O) 

nemožná 1,00 

velmi obtížná 0,95 

obtížná  0,90 

možná  0,85 

snadná  0,80 

 

Tabulka 7 Následky rizika 

Následky rizika (N) 

katastrofické (mnoho smrtelných úrazů / škoda 

nad 100 000 000 Kč) 
100 

velmi závažné (několik smrtelných úrazů / 

škoda nad 10 000 000 Kč) 
40 

závažné (jeden smrtelný úraz / škoda nad 

1 000 000 Kč) 
15 

vážné (těžký úraz [zranění] / škoda nad 

100 000 Kč, případně nemoci z povolání) 
7 

lehké (úraz / škoda nad 10 000 Kč, případně 

trvalé zhoršení zdravotního stavu) 
3 

zanedbatelné (drobné poranění nebo škoda, 

případně snížení pracovní pohody) 
1 

 

 Do škody, vyjádřené finanční částkou, se zahrnují škody vzniklé ve vztahu k BOZP. 

Tedy škody, které vznikly poškozenému, škody na zavedených opatřeních k prevenci rizik 

atd. 
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 Celkovou míru rizika (mR) získáme vynásobením hodnot kritérií pro dané riziko podle 

vzorce (1). Podle její hodnoty se určí závažnost a priorita při stanovování opatření. Čím je 

míra rizika vyšší, tím je nutnost zavést opatření k vyloučení rizika nebo alespoň jeho 

minimalizaci vyšší.  

𝑚𝑅 = 𝑃 × 𝐸 × 𝑂 × 𝑁     (1) 

 V následující tabulce je uvedena závažnost rizika vztažená k míře rizika. 

 

Tabulka 8 Vztah závažnosti rizika k míře rizika 

Míra rizika Závažnost rizika 

> 400 velmi vysoké riziko, zastavit činnost 

200 - 400 vysoké riziko, potřeba okamžitého řešení 

70 - 200 značné riziko, potřeba řešení 

20 - 70 riziko, potřeba zvýšené pozornosti 

< 20 přijatelné riziko 

 

 V další tabulce je uveden minimální počet rizikem ohrožených osob, který určuje vyšší 

prioritu provedení navrhovaného opatření v závislosti na vypočtené míře rizika. Za tyto 

zaměstnance se považují osoby, kterým může potencionálně vzniknout škoda, nebo u nich 

může dojít ke snížení pohody. Mezi tyto zaměstnance tedy nemusí patřit všichni zaměstnanci 

vyskytující se na daném pracovišti.  

 

Tabulka 9 Počet ohrožených osob ve vztahu k míře rizika 

Míra rizika Počet ohrožených osob 

200 - 400 > 3 osoby 

70 - 200 > 10 osob 

20 - 70 > 15 osob 

< 20 > 20 osob 
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 Míra rizika větší než 400 představuje velmi velké riziko a vyžaduje zastavit činnost. 

Proto není počet osob stanoven. V hodnotící tabulce se tato priorita vyjadřuje symbolem ,,+“, 

která je uvedena za hodnotou míry rizika (např.: 140+). [1]  

 Konkrétní hodnoty přiřazené k identifikovaným rizikům na pracovištích a jejich 

výpočet je uveden v příloze č. 2. Dále jsou v této příloze uvedeny návrhy na opatření. 

 Ve firmě bylo nalezeno mnoho rizik. Některá zanedbatelná, jiná s potřebou 

okamžitého řešení. Nebylo zde nalezeno ani jedno riziko, kvůli kterému by musela být činnost 

společnosti zastavena. 

 Nalezená a ohodnocená rizika pro jednotlivé profese jsou okomentována 

v následujících přehledech s grafickým znázorněním míry rizik. 

 

  

Obrázek 14 Rizika - administrátorka e-shopu 

 Graf na obrázku 15 je výstupem analýzy rizik uvedené v příloze č. 2. Z té je patrné, že 

činnosti při vykonávání této práce spadají do kategorií přijatelného rizika, rizika, značného 

rizika a vysokého rizik.  
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 Ze zhodnocení rizik vyplývá, že by se zaměstnavatel měl zaměřit především na rizika 

č. 1, 2, 10 a 34. Tyto nejrizikovější činnosti jsou vypsány v tabulce č. 10. Z analýzy rizik 

vyplývá, že by se zaměstnavatel měl zaměřit především na vhodné vybavení kancelářských 

prostor. Doporučil bych koupi vhodných kancelářských křesel. Dále řádné proškolení 

pracovníků o možných rizicích vyskytujících se na pracovišti a o bezpečnostních přestávkách. 

Nejdříve však zaměstnavatel musí tato rizika znát. K tomu mu může být přínosem právě tato 

práce. 

 

Tabulka 10 Seznam nejvážnějších rizik při práci v kanceláři 

Č. Subsystém Identifikované nebezpečí Hodnota rizika 

1. Organizace Chybějící, nedostatečné posouzení rizik. 399 

2. Nedostatečné proškolení zaměstnanců. 357 

10. Lékárnička Nedostupné prostředky první pomoci. 336 

34. Práce na PC Nevhodné pracovní polohy; nevhodná 

kancelářská židle 
201,6 

35. Dlouhodobé namáhání očí za nepříznivých 

optických podmínek 
100,8 
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Obrázek 15 Rizika - vedoucí prodejny 

 Graf na obrázku 16 je výstupem analýzy rizik uvedené v příloze č. 2. Z té je patrné, že 

činnosti při vykonávání této práce spadají do kategorií přijatelného rizika, rizika, značného 

rizika a vysokého rizika. 

 Ze zhodnocení rizik vyplývá, že by se zaměstnavatel měl zaměřit především na rizika 

č. 1, 2, 10, 34, 41, 43, 44 a 45. Tyto nejrizikovější činnosti jsou vypsány v tabulce č. 11. Z 

analýzy rizik vyplývá, že nejrizikovější činnosti jsou při řízení motorového vozidla. Doporučil 

bych řádné proškolení pracovníků o možných rizicích vyskytujících se při řízení motorového 

vozidla a o bezpečnostních přestávkách.  
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Tabulka 11 Seznam nejzávažnějších rizik při práci vedoucího prodejny 

Č. Subsystém Identifikované nebezpečí Hodnota rizika 

1. Organizace Chybějící, nedostatečné posouzení rizik. 399 

2. Nedostatečné proškolení zaměstnanců. 357 

10. Lékárnička Nedostupné prostředky první pomoci. 336 

34. Práce na PC Nevhodné pracovní polohy; nevhodná 

kancelářská židle 
201,6 

35. Dlouhodobé namáhání očí za nepříznivých 

optických podmínek 
100,8 

41. Řízení motorových 

vozidel 

Havárie, náraz do pevné překážky, srážka s 

jiným dopravním prostředkem. 
342 

43. Zranění jiným automobilem při opravě např. 

defektu. 
342 

44. Zranění řidiče při havárii. 270 

45. Havárie z důvodu mikro spánku. 342 

  

 Při jízdě v motorovém vozidle po silniční komunikaci bohužel nejde zcela rizika 

odstranit. Je to způsobeno tím, že pracovník, pro kterého je tato analýza zpracována, není 

jediným účastníkem silničního provozu. Pracovník i vůz může dodržovat všechny 

bezpečnostní požadavky, přesto však bude účastníkem dopravní nehody, kterou zavinil jiný 

z účastníků dopravního provoz. 
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Obrázek 16 Rizika - prodavačka 

 Graf na obrázku 17 je výstupem analýzy rizik uvedené v příloze č. 2. Z té je patrné, že 

činnosti při vykonávání této práce spadají do kategorií přijatelného rizika, rizika, značného 

rizika a vysokého rizika. 

 Ze zhodnocení rizik vyplývá, že by se zaměstnavatel měl zaměřit především na rizika 

č. 1, 2, 10, 13, 15, 26 a 27. Tyto nejrizikovější činnosti jsou vypsány v tabulce č. 12. Z analýzy 

rizik vyplývá, že nejrizikovější činnosti jsou při manipulaci zboží ve skladu a na vykládací 

rampě. Doporučil bych řádné proškolení pracovníků o možných rizicích vyskytujících se na 

pracovišti. Dále dodržování pracovních postupů a včasné kontroly regálů a dalšího vybavení. 
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Tabulka 12 Seznam nejzávažnějších rizik při práci prodavačky 

Č. Subsystém Identifikované nebezpečí Hodnota rizika 

1. Organizace Chybějící, nedostatečné posouzení rizik. 399 

2. Nedostatečné proškolení zaměstnanců. 357 

10. Lékárnička Nedostupné prostředky první pomoci. 336 

34. Práce na PC Nevhodné pracovní polohy; nevhodná 

kancelářská židle 
201,6 

35. Dlouhodobé namáhání očí za nepříznivých 

optických podmínek 
100,8 

41. Řízení motorových 

vozidel 

Havárie, náraz do pevné překážky, srážka s 

jiným dopravním prostředkem. 
342 

43. Zranění jiným automobilem při opravě např. 

defektu. 
342 

44. Zranění řidiče při havárii. 270 

45. Havárie z důvodu mikro spánku. 342 
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6 Návrh možných opatření 

 Mnou uvedená opatření jsou reakcí na zhodnocení stavu BOZP ve společnosti a na 

vyhodnocená rizika. Tato navržená opatření jsou doporučující a je jen na zaměstnavateli, zda 

je přijme či nikoliv.  

6.1 Bezpečnostní opatření pro organizaci 

 Zavést systémové řízení BOZP 

- Jedná se o soubor vzájemně souvisejících prvků, který se používá k vytvoření a 

zrealizování politiky BOZP a řízení jejich rizik v oblasti BOZP.  

- Je zde používána metodika známá jako cyklus PDCA (Plánuj-Dělej-Kontroluj-

Jednej), která zajišťuje zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP a neustálou kontrolu 

prvků z oblasti BOZP. [2] 

 Vypracovat Posouzení rizik 

- Tato práce může sloužit jako zdroj informací pro zpracovatele dokumentu Posouzení 

rizik. 

 Proškolit všechny zaměstnance o rizicích na pracovišti 

- V příloze č. 3 je uveden příklad dokladu o seznámení vedoucího pracovníka s riziky. 

Tento doklad vychází z této bakalářské práce, která se posouzením rizik v dané 

prodejně zabývá. 

- Podobné doklady mohou být vypracovány pro pracovní pozici administrátorka e-

shopu a prodavačka. 

 Dodržovat a kontrolovat zákaz kouření. 

6.2 Bezpečnostní opatření pro místnost skladu 

 Pro sklad vypracovat Místní řád skladu 

- Česká technická norma ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, 

bezpečnou manipulaci a skladování udává co má tento dokument obsahovat. 

 Vyklidit uličky mezi regály 

- Zajistit vyklizení uliček a umístění zboží do regálů. Zajistit tak volný přístup bez 

překážek k regálům. 

 Uspořádat zboží v regálech 
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- Přečnívající zboží v regálech uspořádat tak, aby zboží nevyčnívalo a nemohlo tak být 

zdrojem rizik. 

 Vymezit skladovací plochy 

- Obrysovými čarami o tloušťce od 100 mm do 125 mm vymezit na povrchu podlahy 

skladovací plochy. 

 Kontrolovat OOPP 

- Zaměstnankyně prodavačky mají při práci ve skladu přiděleny ochranné rukavice. 

Zaměstnavatel by měl kontrolovat používání a stav těchto OOPP. 

6.3 Bezpečnostní opatření pro místnost kanceláře 

 Práce na notebooku 

- Při práci na notebooku zajistit externí klávesnici a dostatek místa na pracovním stole. 

- V opačném případě zakázat práci na notebooku a pracovat výhradně na dostupném 

stolním PC. 

 Kancelářské křeslo 

- Zakoupit vhodné, ergonomicky nastavitelné, polohovatelné kancelářské křeslo, které 

by bylo možno přizpůsobit fyzickým dispozicím zaměstnance. 

 Seznámit pracovníky s používanými přístroji a postupy práce na nich 

- Kopírka, tiskárna apod. 

6.4 Bezpečnostní opatření pro prodejní prostory 

 Podlaha 

- Zajistit odlepující se kusy podlahy opětovným nalepením, nebo kompletní výměna 

podlahy. První varianta je finančně i časově lépe zvládnutelná. 

 Přívod el. energie 

- Volně vedený pohyblivý prozatímní přívod elektrické energie vést, pokud možno 

jinudy, a ne přes komunikaci. 

- V opačném případě použít tzv. kabelový most pro bezpečné přecházení po kabelu. 

 Uličky 

- Dodržovat šířky uliček pro bezpečné procházení. 

- Umisťovat stojany dále od sebe a od regálů. 
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6.5 Bezpečnostní opatření pro vykládací rampu 

 Označení 

- Volný okraj rampy na horní straně označit černožlutým šrafováním, například 

epoxidovým protiskluzovým nátěrem ve spreji. 

- Rampu na viditelném místě označit bezpečnostní značkou výstrahy Nebezpečí pádu. 

 Povrch rampy 

- Odpadané a prasknuté části betonové podlahy odstranit. 

- Zhotovit nový povrch rampy a schodiště, například betonovou stěrkou. 

 Povrch těsně pod rampou 

- Vyměnit prasklé kachle. 

- Vyrovnat povrch pod kachlemi a kachle znovu položit. 

6.6 Bezpečnostní opatření pro sanitární zařízení 

 Židle 

- Přidělit nebo zakoupit dostatečný počet židlí pro pracovníky, když používají šatnu. 

 Předsíň WC 

- Vybudovat malou záchodovou předsíň s umyvadlem a tekoucí vodou, například 

z příčkovek YTONG. 
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Závěr práce 

 Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit současný stav BOZP ve vybrané firmě, 

posoudit pracovní rizika a navrhnout opatření ke zlepšení stavu BOZP. Protokol o 

vyhodnocení rizik, který je součástí dokumentace, a který může být zpracován na základě této 

práce, by neměl sloužit jen jako doklad o splnění zákonného požadavku pro případné kontroly, 

ale měl by být chápán především jako pomůcka pro zaměstnavatele, resp. pro vedoucího 

zaměstnance, k řízení rizik v dané firmě. 

 V praktické části jsem vyhotovil kontrolní seznam pro zhodnocení současného stavu 

BOZP v dané firmě. Z vyhodnocení vyplynulo, že firma většinu požadavků na BOZP splňuje. 

Hlavním zjištěným nedostatkem byl chybějící protokol o posouzení rizik. Pro rozsah 

bakalářské práce jsem se zaměřil primárně na posouzení rizik. V dalším kroku jsem pomocí 

metody kontrolních seznamů vyhotovil seznamy pro všechny pracoviště firmy a s pomocí 

informačních zdrojů, jako pozorování pracovišť a jednotlivých úkonů na nich, pohovor 

s vedoucím zaměstnancem a dalšími pracovníky a s informacemi z odborné literatury, jsem 

vyhledal rizika na všech pracovištích. Vyhledaná rizika jsem následně pomocí jednoduché 

bodové metody (JBM) vyhodnotil. Jako nejrizikovější jsem vyhodnotil fakt, že právě 

nevypracované posouzení rizik a s tím spojená možná neznalost rizik vyskytujících se na 

pracovištích, představuje vysoké riziko a je potřeba okamžitého řešení. S tímto souvisí i další 

vysoké riziko, které je představováno nedostatečným proškolením zaměstnanců v souvislosti 

s vyskytujícími se riziky. Dále jako vysoké riziko bylo klasifikováno riziko pádu osoby 

z rampy. Tyto rizika mají jedno společné, a to, že je u nich potřeba okamžitého řešení.  

 V poslední kapitole navrhuji bezpečnostní opatření, která by mohla být zrealizována a 

přispěla by tak ke zlepšení stavu BOZP v dané firmě. Tyto opatření jsou většinou organizační 

a technická. Jedná se o opatření nevyžadující závratné finanční prostředky na zrealizování. 

Jako nejnákladnější hodnotím nákup nových kancelářských křesel, zhotovení předsíně WC a 

zhotovení nového povrchu rampy. 

 Bakalářská práce může posloužit majitelům firmy a zhotovitelům posouzení rizik jako 

zdroj informací o aktuálním stavu BOZP ve společnosti, o rizicích na konkrétních pracovištích 

a navržená opatření mohou být konzultována a přijata do praxe. Bakalářskou práci mohou 

využít i jiné maloobchodní prodejny, které provozují podobná pracoviště.  
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Příloha 1 Kontrolní seznam pro zjištění stavu BOZP na pracovišti 

Oblast BOZP Požadavek ANO NE 

Organizace 

Seznamy všech 

zaměstnanců 

(případně studentů) 

pracoviště s popisem 

pracovní náplně 

 

X  

Identifikace 

nebezpečí, prevence 

rizik 

Doklady o vyhledávání rizik, zjišťování jejich 

příčin a zdrojů 
 X 

Doklady o vyhodnocování rizik 

 
 X 

Doklady o přijatých opatřeních 
 X 

Kategorizace prací 

Zařazení do kategorie 

u všech zaměstnanců 

Návrh na zařazení prací do kategorií společně s 

údaji rozhodnými pro hodnocení rizik, počty 

zaměstnanců v jednotlivých kategoriích a 

opatření přijatá k ochraně jejich zdraví dle § 37 

odst. 2 a 3 zákona č.258/2000 Sb. 

X 

 

Pracovní úrazy Ohlášení, sepsání záznamu o PÚ, odeslání 

záznamů o PÚ - § 105 ZP, NV č. 201/2010 Sb. 
X 

 

Zdravotní způsobilost 

všech zaměstnanců 

Dle ZP, Vyhl. č. 79/2013 Sb. 
X 

 

Školení BOZP 

zaměstnanců 

Dle schválené osnovy 
X 

 

OOPP - Seznam Dle § 104 ZP, NV č. 495/2001 Sb X  

Bezpečnostní značky 

a signály – přehledy a 

umístění 

Dle zák. č. 309/2006 Sb., NV č. 11/2002 Sb.,  

§ 3/1p NV č. 378/2001 Sb. X  

Lékárničky Lékárničky na vhodném místě pracovišť - 

kontrola náplně 
X 

 

Kontroly BOZP 

vedoucím pracoviště 

Soustavné, pravidelné, namátkové, mimořádné 

kontroly:  

- dodržování předpisů k zajištění BOZP (§ 103 

ZP), 

-úrovně BOZP, stavu technické prevence a 

úrovně rizikových faktorů prac. podmínek (§ 

102 ZP), 

- účinnosti přijatých opatření v oblasti prevence 

rizik (§ 102 ZP)  

- používání OOPP (§ 104 ZP) 

X 

 

Výrobní a pracovní  

prostředky - kontroly 

strojů a zařízení 

Revize a kontroly výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení (309/2006 Sb., 378/2001 

Sb., 361/2007 Sb., 101/2005 Sb.) 

X  

Kontroly a revize elektrických spotřebičů (ČSN 

33 1610) 
X  

Kontroly strojů a zařízení (§ 4/2 NV č. 

378/2001 Sb.) 
X  

Výtahy, které jsou 

trvalou součásti 

staveb 

Písemné určení řidiče 

X  
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Elektrická zařízení Kontroly a revize elektrických spotřebičů (ČSN 

33 1610) 
X  

Sklad 

Zajištění a vybavení 

pracoviště a účel 

užívání je v souladu s 

kolaudačním 

rozhodnutím a účelem 

užívání 

Dle ZP v platném znění, vyhl. ČÚBP č. 

48/1982 Sb. a č. 591/2006 Sb. NV č. 361/2007 

Sb., NV č. 101/2005 Sb. 
X  

Sklady, skladování 

manipulačních 

jednotek, regály 

ČSN 26 9030 - Místní řád skladu  X 

Označení nosnosti regálů X  

Dostatečně široká ulička (1 + 0,4 m) X  

Trvale volná ulička  X 

Vymezení obrysovými čarami (uličky, 

skladovací plochy) 
 X 

Přetěžování regálů  X 

Kontroly regálů X  

Přečnívání zboží z regálů X  

Manipulační vozíky Prokazatelné určení osob odpovědných za 

technický stav a provoz 
X  

Poškození, špatný stav  X 

Prováděny kontroly X  

Revize a zkoušky  

vyhrazených 

technických zařízení 

Revize elektrických zařízení X  

Revize zdvihacích zařízení X  

Osvětlení Dostatečná osvětlenost X  

Komunikace Rovné, pevné, upravené proti skluzu a nesmí 

mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo 

nebezpečný sklon 

X  

Kancelář 

Zajištění a vybavení 

pracoviště a účel 

užívání je v souladu s 

kolaudačním 

rozhodnutím a účelem 

užívání 

Dle ZP v platném znění, vyhl. ČÚBP č. 

48/1982 Sb. a č. 591/2006 Sb. NV č. 361/2007 

Sb., NV č. 101/2005 Sb. 
X  

Ergonomie - 

zobrazovací jednotka 

Kmitání, plavání či poskakování znaků a 

střídání jasů 
 X 

Obrazovkou jde posouvat, naklánět, natáčet X  

Oslňování a odrazy světla  X 

Dostatečná vzdálenost od očí zaměstnance 

(min. 40 mm) 
X  

Klávesnice oddělena od obrazovky X  

Ergonomie - deska 

stolu 

Volná plocha mezi klávesnicí a předním 

okrajem desky stolu dostatečně velká pro rukou 

i zápěstí 

X  

Povrch klávesnice je matný, aby na něm 

nevznikaly reflexy 
X  

Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí 

být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí 
X  
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Možnost proměnlivého uspořádání na stole X  

Matná deska pracovního stolu X  

Ergonomie - pracovní 

sedadlo 

Hloubkově, výškově nastavitelný sedák  X 

Nastavitelná hlavová opěrka  X 

Nastavitelná zádová opěrka  X 

Nastavitelná loketní opěrka  X 

Vhodné pracovní sedadlo  X 

Osvětlení Dostatečná osvětlenost X  

Komunikace Rovné, pevné, upravené proti skluzu a nesmí 

mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo 

nebezpečný sklon 

X  

Vykládací rampa 

Značení např. černožlutým šrafováním pod úhlem 

45° na přední a horní straně hrany rampy 
 X 

Značka výstrahy upozorňující na nebezpečí 

pádu z rampy 
 X 

Užití Slouží pro pěší  X 

Komunikace Rovné, pevné, upravené proti skluzu a nesmí 

mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo 

nebezpečný sklon 
X  

Prodejní prostory 

Komunikace Rovné, pevné, upravené proti skluzu a nesmí 

mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo 

nebezpečný sklon 
X  

Trvale volná ulička X  

Osvětlení Dostatečná osvětlenost X  

Zajištění a vybavení 

pracoviště a účel 

užívání je v souladu s 

kolaudačním 

rozhodnutím a účelem 

užívání 

Dle ZP v platném znění, vyhl. ČÚBP č. 

48/1982 Sb. a č. 591/2006 Sb. NV č. 361/2007 

Sb., NV č. 101/2005 Sb. 
X  

Regály Přetěžování regálů  X 

Kontroly regálů X  

Přečnívání zboží z regálů  X 

Výtah 

Označení Nosnost výtahu X  

Klasifikace (např.: s řidičem / bez řidiče, 

nákladní / osobní, evakuační,….) 
X  

Revize, kontroly Revize, kontroly X  

Výtahová klec Výtahová klec je na všech stranách 

ohrazena (kromě vstupních a nakládacích 

otvorů) 

X  

Ovládací prvky Funkce ovládacích prvků jsou jasně 

označeny 
X  

Sanitární zařízení 

Osvětlení Dostatečná osvětlenost. X  

Komunikace Rovné, pevné, upravené proti skluzu a nesmí 

mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo 

nebezpečný sklon 
X  
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Záchody Dostatečný počet sedadel X  

Umývadla Dostatečný počet umývadel X  

Skříňky Dostatečný počet uzamykatelných skříněk X  

Služební vůz 

Vozidlo Řádný technický stav X  

Kniha jízd X  

Řidič Školení o BOZP X  

Ověřena zdravotní způsobilost X  
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Příloha 2 Posouzení rizik daného podniku 

Pracovník: vedoucí prodejny 

Č. 
Posuzovaný 

objekt 
Subsystém Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti rizika 

Vyhodnocení 

míry rizika 
Navržené bezpečnostní opatření 

P E O N mR 

1. Všeobecné Organizace Chybějící, nedostatečné 

posouzení rizik. 

6 10 0,95 7 399+ vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Zajistit vypracování posouzení rizik. 

2. Nedostatečné proškolení 

zaměstnanců. 

6 10 0,85 7 357+ vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Zajistit, aby byl každý zaměstnanec 

řádně proškolen. 

3. Nesprávné bezpečnostní 

pokyny. 

6 3 0,85 7 107,1+ značné riziko, 

potřeba řešení 

Zaměstnanec musí být prokazatelně 

od zaměstnavatele seznámen 

s bezpečnostními pokyny.  

5.  Osvětlení Nedostatečné osvětlení; 

poškození zraku. 

3 3 0,95 7 59,85 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Zaměstnavatel musí zajistit řádné 

osvětlení pracoviště (viz kapitola 

4.2.1). 

Rozsvícení světla v případě 

nedostatečného osvětlení. 

Vyloučit světelné zdroje v zorném 

poli. 

6. Komunikace Poškozený povrch 

podlah, kluzká podlaha, 

zvýšená podlaha, 

překážky; zakopnutí, pád. 

6 3 0,95 3 51,3 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Dbát zvýšenou pozornost při chůzi 

(zejména na kluzké podlaze, pozor na 

zvýšenou podlahu). 

Hlásit závady na pracovišti vedoucímu 

(např. poškozená krytina podlahy). 
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Dodržovat pořádek na pracovištích. 

7. Mikroklima Neodpovídající 

mikroklima 

(teplota na pracovišti, 

větrání); bolesti hlavy, 

nevolnost. 

1 3 0,85 1 2,55 přijatelné riziko Otevírat okna několikrát za směnu. 

Zapnout klimatizaci v případě 

nepříznivé teploty na pracovišti. 

8. Vedení a kabely Nevhodné umístění a 

vedení kabelů; zakopnutí. 

6 3 0,85 3 45,9 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Neumisťovat elektrické vedení a 

kabely tam, kde je možné jejich 

poškození a kde by mohly působit 

jako překážka. 

9. Poškozené vedení nebo 

kabely; úraz el. proudem. 

6 0,5 0,85 15 38,25 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Vizuálně kontrolovat kabely před 

použitím. 

Závady na el. vedení a kabelech hlásit 

vedoucímu. 

10. Prostředky první 

pomoci 

Nedostupné prostředky 

první pomoci; poškození 

zdraví. 

6 10 0,80 7 336 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Seznámit zaměstnance s umístěním 

lékárniček. 

11. Hořlavý materiál Požár. 0,5 10 0,90 15 67,5 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Dodržovat bezpečnostní značení. 

Dodržovat zákaz kouření a 

manipulace s plamenem v prostorách 

prodejny.  

V případě výskytu požáru ihned 

informovat vedoucího prodejny. 

Dodržovat volné a trvale průchodné 

komunikace a únikové cesty. 

Dodržovat trvalý přístup k hasicím 

přístrojům a hydrantům, tzn. neukládat 

před nimi žádné předměty, a to ani na 

krátkou dobu. 

34. Kancelář Práce na PC Nevhodné pracovní 

polohy; nevhodná 

6 6 0,80 7 201,6 vysoké riziko, 

potřeba 

Zajistit vhodnou kancelářskou židli. 

Vhodně nastavit kancelářskou židli. 
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kancelářská židle bolesti 

zad, krku, zápěstí. 

okamžitého 

řešení 

Vhodně nastavit orientaci obrazovky. 

Správně sedět u práce na PC. 

Provádět protažení (cvičení) pro 

uvolnění horní poloviny těla. 

35.  Dlouhodobé namáhání 

očí za nepříznivých 

optických podmínek; 

poškození zraku. 

6 3 0,80 7 100,8 značné riziko, 

potřeba řešení 

Dodržovat bezpečnostní přestávky. 

Střídat pracovní činnost. 

Dodržovat minimální vzdálenost očí 

od obrazovky (min 40 cm). 

Správné nastavení jasu obrazovky 

(>35 cd/m2). 

36. Práce s el. 

zařízeními a 

pracovními 

prostředky 

(kopírovací 

zařízení, tiskárny, 

scannery, 

skartovačky, PC, 

telefon, rychlovarná 

konvice, kávovar, 

sešívačka atd.) 

Dotyk s živými a 

neživými částmi zařízení, 

zasažení el. proudem; 

zkrat. 

3 3 0,95 7 59,85 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Účastnit se školení ve smyslu §3 a 4, 

vyhl. č. 50/1978 Sb. 

Vizuálně kontrolovat technický stav 

elektrického zařízení. 

Ohlásit zjištěné závady vedoucímu. 

Neprovádět zakázanou manipulaci s 

elektrickým zařízením. 

nepoužívat poškozené el. zařízení. 

37. Nesprávná obsluha; 

poranění při styku s 

mechanickými částmi 

zařízení. 

3 3 0,80 1 7,2 přijatelné 

riziko 

Provádět obsluhu podle návodu 

výrobce. 

38. Ostré hrany; pořezání. 3 3 0,90 1 8,1 přijatelné 

riziko 

Opatrně manipulovat s ostrými 

předměty. 

41. Služební vůz Řízení motorových 

vozidel 

Havárie, náraz do pevné 

překážky, srážka s jiným 

dopravním prostředkem. 

3 3 0,95 40 342 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Dodržování silničních předpisů. 

Jízda přiměřenou rychlostí vzhledem 

k podmínkám na silnici. 

Věnovat se plně řízení vozidla. 

Před jízdou nepožívat alkohol a jiné 

omamné látky. 

Zbytečně neriskovat (při předjíždění.) 

Dobrý technický stav vozidla (STK). 
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42. Omezený výhled řidiče. 3 3 0,80 7 50,4 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Při námraze, zasněžení kompletní 

očištění skel, oken. 

V zimě používání nemrznoucí směsi 

do ostřikovačů. 

Při znečištění vozu nejdříve vůz umýt. 

43. Zranění jiným 

automobilem při opravě 

např. defektu. 

3 3 0,95 40 342 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Používat reflexní vestu. 

Označit stojící vozidlo v dostatečné 

vzdálenosti výstražným 

trojúhelníkem. 

44. Zranění řidiče při havárii. 3 6 1,00 15 270 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Řidič je povinen se za jízdy připoutat 

bezpečnostním pásem. 

45. Havárie z důvodu mikro 

spánku. 

3 3 0,95 40 342 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Být dostatečně odpočatý. 

Nepřekračovat maximální dobu řízení. 

46. Havárie z důvodu řízení 

vozidla nevhodnou 

osobou. 

1 3 0,80 40 96 značné riziko, 

potřeba řešení 

Zajistit u řidiče potřebné oprávnění 

k řízení vozidla. 

Zajistit u řidiče potřebné školení. 

Zajistit u řidiče zdravotní způsobilost. 
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Pracovník: prodavačka 

Č. 
Posuzovaný 

objekt 
Subsystém Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti rizika 

Vyhodnocení 

míry rizika 
Navržené bezpečnostní opatření 

P E O N mR 

1. Všeobecné Organizace Chybějící, nedostatečné 

posouzení rizik. 

6 10 0,95 7 399+ vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Zajistit vypracování posouzení rizik. 

2. Nedostatečné proškolení 

zaměstnanců. 

6 10 0,85 7 357+ vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Zajistit, aby byl každý zaměstnanec 

řádně proškolen. 

3. Nesprávné bezpečnostní 

pokyny. 

6 3 0,85 7 107,1+ značné riziko, 

potřeba řešení 

Zaměstnanec musí být prokazatelně 

od zaměstnavatele seznámen 

s bezpečnostními pokyny.  

4.   Špatné používání, nebo 

nepoužívaní OOPP. 

3 3 0,85 7 53,5 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Podle druhu práce, kterou každý 

zaměstnanec vykonává, musí být 

vybaven příslušnými OOPP. Musí být 

proškolen v používání OOPP. 

5.  Osvětlení Nedostatečné osvětlení; 

poškození zraku. 

3 3 0,95 7 59,85 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Zaměstnavatel musí zajistit řádné 

osvětlení pracoviště (viz kapitola 

4.2.1). 

Rozsvícení světla v případě 

nedostatečného osvětlení. 

Vyloučit světelné zdroje v zorném 

poli. 

6. Komunikace Poškozený povrch 

podlah, kluzká podlaha, 

6 3 0,95 3 51,3 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Dbát zvýšenou pozornost při chůzi 

(zejména na kluzké podlaze, pozor na 

zvýšenou podlahu). 
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zvýšená podlaha, 

překážky; zakopnutí, pád. 

Hlásit závady na pracovišti vedoucímu 

(např. poškozená krytina podlahy). 

Dodržovat pořádek na pracovištích. 

7. Mikroklima Neodpovídající 

mikroklima 

(teplota na pracovišti, 

větrání); bolesti hlavy, 

nevolnost. 

1 3 0,85 1 2,55 přijatelné riziko Otevírat okna několikrát za směnu. 

Zapnout klimatizaci v případě 

nepříznivé teploty na pracovišti. 

8. Vedení a kabely Nevhodné umístění a 

vedení kabelů; zakopnutí. 

6 3 0,85 3 45,9 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Neumisťovat elektrické vedení a 

kabely tam, kde je možné jejich 

poškození a kde by mohly působit 

jako překážka. 

9. Poškozené vedení nebo 

kabely; úraz el. proudem. 

6 0,5 0,85 15 38,25 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Vizuálně kontrolovat kabely před 

použitím. 

Závady na el. vedení a kabelech hlásit 

vedoucímu. 

10. Prostředky první 

pomoci 

Nedostupné prostředky 

první pomoci; poškození 

zdraví. 

6 10 0,80 7 336 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Seznámit zaměstnance s umístěním 

lékárniček. 

11. Hořlavý materiál Požár. 0,5 10 0,90 15 67,5 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Dodržovat bezpečnostní značení. 

Dodržovat zákaz kouření a 

manipulace s plamenem v prostorách 

prodejny.  

V případě výskytu požáru ihned 

informovat vedoucího prodejny. 

Dodržovat volné a trvale průchodné 

komunikace a únikové cesty. 

Dodržovat trvalý přístup k hasicím 

přístrojům a hydrantům, tzn. neukládat 

před nimi žádné předměty, a to ani na 

krátkou dobu. 
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12. Sklad Skladovací regály Pád zboží z regálu; 

zasažení pracovníka. 

3 3 0,85 3 22,95 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Zajistit, aby materiál byl skladován 

tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu.  

Neukládat materiál do míst, v nichž je 

s ním pro nedostatek místa obtížná 

manipulace. 

Nepřetěžovat regály nad výrobcem 

stanovenou nosnost. 

13. Zakopnutí, naražení těla 

o konstrukci regálu, 

uložený materiál. 

10 6 0,85 3 153 značné riziko, 

potřeba řešení 

Udržování volného přístupu k regálů. 

Neukládat zboží před regály, do 

uliček. 

Dodržení minimální šířky uliček. 

14. Zřícení a pád regálu, 

zasažení pracovníka. 

3 3 0,90 7 56,7 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Zajistit trvalou stabilitu regálu. 

Označit tabulkou s nosností buněk a 

počtem regálových buněk. 

Nepřetěžovat regál. 

Ukládat zboží rovnoměrně. 

Dodržovat zákaz šplhání po regálu, 

vstupování do regálu a na něj (vyjma 

oprav apod.). 

15. Ruční manipulace Pád osoby při přenášení 

zboží (zakopnutí, 

uklouznutí, podvrtnutí 

nohy); zranění rukou po 

nárazu; naražení těla na 

uložené předměty, regál, 

manipulační vozík. 

10 6 0,85 3 153 značné riziko, 

potřeba řešení 

Udržovat čisté, rovné, nekluzké, 

nepoškozené komunikace. 

Udržovat pořádek na pracovišti. 

Neukládat zboží před regály, do 

uliček. 

Odstranit přečnívající překážky (zboží 

v regálu, pohyblivé el přívody). 

16. Vysmeknutí a 

vyklouznutí zboží 

z rukou; pád zboží na 

nohu. 

3 6 0,90 3 48,6 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Dodržovat správné způsoby ruční 

manipulace. 

Správné uchopení zboží (uchopovací 

otvory). 

Před manipulací zkontrolovat stav 

uchopovacích prvků. 
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17. Přiskřípnutí prstů, 

přiražení ruky 

pracovníka. 

3 3 0,85 3 22,95 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Dbát zvýšené pozornosti při ukládání 

těsně doléhajících kusů (ukládat na 

podkladech). 

Při manipulaci s těžšími předměty 

používat vhodných pomůcek 

(manipulační vozík). 

18. Nemoci z povolání, 

poškození páteře 

v důsledku přenášení 

těžkých břemen. 

3 3 0,90 7 56,7 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Dodržování hygienický limitů pro 

ruční manipulaci s břemeny. 

Při manipulaci s těžkými předměty 

používat vhodných pomůcek 

(manipulační vozík). 

19. Pořezání, odření. 1 3 0,85 3 7,65 přijatelné 

riziko 

Používání přidělených OOPP 

(rukavice). 

Odstranit ostré předměty, hrany, hroty 

z předmětů, kterými má být 

manipulováno. 

20. Manipulační vozík Zhmoždění nohy přejetím 

manipulačním vozíkem. 

0,5 3 0,85 3 3,825 přijatelné 

riziko 

Netlačit vozík z boku. 

Upozornit ostatní pracovníky na 

pohyb vozíku. 

21. Pád nákladu; převrácení 

vozíku i s nákladem; pád 

nákladu na osobu; 

přiražení osoby, rukou, 

jiných částí těla 

nákladem, vozíkem. 

3 3 0,85 7 53,55 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Nepřekračovat nosnost vozíku. 

Zajistit stabilitu vozíku i nákladu. 

Odstranit překážky z průjezdové 

komunikace. 

Zajistit dobrý výhled na cestu. 

Případně zajistit doprovod další 

osobou. 

Správně a rovnoměrně nahuštěné 

pneumatiky vozíku. 

22. Zachycení nákladu o 

okolní předměty, osoby; 

ohrožení osob 

převáženým nákladem. 

3 2 0,85 7 35,7 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Zajistit volné průjezdové komunikace. 

Zajistit dobrý výhled na cestu. 

Případně zajistit doprovod další 

osobou. 

Zajistit stabilitu vozíku i nákladu. 
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23. Zboží Používání nožů při 

vybalování zboží; 

pořezání, píchnutí. 

3 3 0,95 7 59,85 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Dodržovat správné zásady při 

používání nože (při práci s nožem 

pohyb čepele směrem od těla). 

Dodržovat používání přidělených 

OOPP (rukavice). 

Nože ukládat na bezpečné místo. 

Nenosit otevřené nože v kapse. 

24. Skládání a recyklace 

obalových materiálů; 

pořezání o hranu kartonu, 

zboží. 

3 3 0,90 1 8,1 přijatelné 

riziko 

Opatrná manipulace při vybalování. 

Dodržovat používání přidělených 

OOPP (rukavice). 

25. Žebřík, schůdky. Špatný technický stav, 

nevhodné ustavení, 

nevhodné použití; pád 

z výšky, pohmožděniny. 

3 3 0,95 3 25,65 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Kontrolovat technický stav před jejich 

použitím. 

Žebřík ustavovat na stabilní, pevný, 

rovný a dostatečně velký podklad. 

Dodržovat zásady bezpečnosti při 

práci na žebříku. 

26. Vykládací rampa Nakládání a 

vykládání 

dopravních 

prostředků 

Pád osoby na povrchu 

rampy; uklouznutí. 

10 6 0,85 3 153 značné riziko, 

potřeba řešení 

Povrch rampy musí být rovný v 

protiskluzovém provedení.  

Udržovat řádný stav povrchu rampy. 

27. Pád osoby z rampy. 6 6 1 7 252 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Dostatečný prostor na rampě. 

Dostatečné osvětlení rampy. 

Volný okraj rampy opatřit 

bezpečnostním značením (černožluté 

šrafování). 

Dbát na zvýšenou opatrnost osob 

provádějící nakládku a vykládku 

zboží. 

28. Vysmeknutí, vyklouznutí 

zboží z rukou; pád zboží 

na nohu. 

3 6 0,90 3 48,6 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Dodržovat správné pracovní postupy a 

uchopení břemene. 
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29. Pád zboží při nakládce, 

vykládce na osobu. 

3 6 0,90 3 48,6 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Vhodný způsob uložení a upevnění 

zboží při přepravě. 

Nemanipulovat s dopravním 

prostředkem po odstranění upevnění, 

ukotvení zboží. 

30. Nákladní výtah Přeprava zboží 

nákladním výtahem 

Nerovný přechod mezi 

podlahou budovy a 

kabinou výtahu; 

zakopnutí, pád 

pracovníka. 

3 3 0,85 3 22,95 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Dbát zvýšené opatrnosti při 

nastupování a vystupování z kabiny. 

Technické úpravy k vyrovnání 

povrchů. 

31. Pád zboží na pracovníka. 3 6 0,90 3 48,6 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Zjistit stabilitu přepravovaného zboží. 

Nepřekračovat maximální nosnost 

výtahu. 

32. Pád výtahu. 0,5 3 0,95 15 21,375 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Nepřekračovat maximální nosnost 

výtahu. 

Neprovádět svépomoci opravu, servis 

výtahu. 

33. Přiskřípnutí osoby 

zavírajícími dveřmi. 

3 3 0,85 3 22,95 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Nestát v těsné blízkosti dveří výtahu. 

39. Prodejní prostory Dveře Otevírání, zavírání dveří; 

přimáčknutí, 

pohmožděniny, 

přiskřípnutí. 

6 2 0,85 3 30,6 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Opatrně otevírat dveře do chodby i do 

prodejní místnosti. 

Zbytečně nestát ve dveřních 

prostorách. 

40. Prodej Napadnutí zákazníkem; 

vážné zranění. 

0,5 0,5 1 7 1,75 přijatelné 

riziko 

V případě zranění informovat 

vedoucího. 
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Pracovník: administrátorka e-shopu 

Č. 
Posuzovaný 

objekt 
Subsystém Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti rizika 

Vyhodnocení 

míry rizika 
Navržené bezpečnostní opatření 

P E O N mR 

1. Všeobecné Organizace Chybějící, nedostatečné 

posouzení rizik. 

6 10 0,95 7 399+ vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Zajistit vypracování posouzení rizik. 

2. Nedostatečné proškolení 

zaměstnanců. 

6 10 0,85 7 357+ vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Zajistit, aby byl každý zaměstnanec 

řádně proškolen. 

3. Nesprávné bezpečnostní 

pokyny. 

6 3 0,85 7 107,1+ značné riziko, 

potřeba řešení 

Zaměstnanec musí být prokazatelně 

od zaměstnavatele seznámen 

s bezpečnostními pokyny.  

5.  Osvětlení Nedostatečné osvětlení; 

poškození zraku. 

3 3 0,95 7 59,85 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Zaměstnavatel musí zajistit řádné 

osvětlení pracoviště (viz kapitola 

4.2.1). 

Rozsvícení světla v případě 

nedostatečného osvětlení. 

Vyloučit světelné zdroje v zorném 

poli. 

6. Komunikace Poškozený povrch 

podlah, kluzká podlaha, 

zvýšená podlaha, 

překážky; zakopnutí, pád. 

6 3 0,95 3 51,3 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Dbát zvýšenou pozornost při chůzi 

(zejména na kluzké podlaze, pozor na 

zvýšenou podlahu). 

Hlásit závady na pracovišti vedoucímu 

(např. poškozená krytina podlahy). 

Dodržovat pořádek na pracovištích. 
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7. Mikroklima Neodpovídající 

mikroklima 

(teplota na pracovišti, 

větrání); bolesti hlavy, 

nevolnost. 

1 3 0,85 1 2,55 přijatelné riziko Otevírat okna několikrát za směnu. 

Zapnout klimatizaci v případě 

nepříznivé teploty na pracovišti. 

8. Vedení a kabely Nevhodné umístění a 

vedení kabelů; zakopnutí. 

6 3 0,85 3 45,9 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Neumisťovat elektrické vedení a 

kabely tam, kde je možné jejich 

poškození a kde by mohly působit 

jako překážka. 

9. Poškozené vedení nebo 

kabely; úraz el. proudem. 

6 0,5 0,85 15 38,25 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Vizuálně kontrolovat kabely před 

použitím. 

Závady na el. vedení a kabelech hlásit 

vedoucímu. 

10. Prostředky první 

pomoci 

Nedostupné prostředky 

první pomoci; poškození 

zdraví. 

6 10 0,80 7 336 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Seznámit zaměstnance s umístěním 

lékárniček. 

11. Hořlavý materiál Požár. 0,5 10 0,90 15 67,5 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Dodržovat bezpečnostní značení. 

Dodržovat zákaz kouření a 

manipulace s plamenem v prostorách 

prodejny.  

V případě výskytu požáru ihned 

informovat vedoucího prodejny. 

Dodržovat volné a trvale průchodné 

komunikace a únikové cesty. 

Dodržovat trvalý přístup k hasicím 

přístrojům a hydrantům, tzn. neukládat 

před nimi žádné předměty, a to ani na 

krátkou dobu. 

34. Kancelář Práce na PC Nevhodné pracovní 

polohy; nevhodná 

kancelářská židle bolesti 

zad, krku, zápěstí. 

6 6 0,80 7 201,6 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Zajistit vhodnou kancelářskou židli. 

Vhodně nastavit kancelářskou židli. 

Vhodně nastavit orientaci obrazovky. 

Správně sedět u práce na PC. 
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Provádět protažení (cvičení) pro 

uvolnění horní poloviny těla. 

35.  Dlouhodobé namáhání 

očí za nepříznivých 

optických podmínek; 

poškození zraku. 

6 3 0,80 7 100,8 značné riziko, 

potřeba řešení 

Dodržovat bezpečnostní přestávky. 

Střídat pracovní činnost. 

Dodržovat minimální vzdálenost očí 

od obrazovky (min 40 cm). 

Správné nastavení jasu obrazovky 

(>35 cd/m2). 

36. Práce s el. 

zařízeními a 

pracovními 

prostředky 

(kopírovací 

zařízení, tiskárny, 

scannery, 

skartovačky, PC, 

telefon, rychlovarná 

konvice, kávovar, 

sešívačka atd.) 

Dotyk s živými a 

neživými částmi zařízení, 

zasažení el. proudem; 

zkrat. 

3 3 0,95 7 59,85 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Účastnit se školení ve smyslu §3 a 4, 

vyhl. č. 50/1978 Sb. 

Vizuálně kontrolovat technický stav 

elektrického zařízení. 

Ohlásit zjištěné závady vedoucímu. 

Neprovádět zakázanou manipulaci s 

elektrickým zařízením. 

nepoužívat poškozené el. zařízení. 

37. Nesprávná obsluha; 

poranění při styku s 

mechanickými částmi 

zařízení. 

3 3 0,80 1 7,2 přijatelné 

riziko 

Provádět obsluhu podle návodu 

výrobce. 

38. Ostré hrany; pořezání. 3 3 0,90 1 8,1 přijatelné 

riziko 

Opatrně manipulovat s ostrými 

předměty. 
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Příloha 3 Doklad o seznámení vedoucího pracovníka s riziky 

Společnost: 

Sídlo: 

 

Pracovník: Vedoucí pracovník 

 

Doklad o seznámení s riziky 

 

Pracovní doba: 8 hod, jednosměnný provoz. 

Popis pracovní činnosti: Administrativa, zajišťování činnosti prodejny. 

Metoda hodnocení rizik: Jednoduchá bodová metoda. 

Seznámení provedl  

vedoucí zaměstnanec 

nebo OZO v prevenci 

rizik. 

Jméno a příjmení Podpis 

  

 

Zaměstnanec svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s riziky, jež jsou uvedeny v 

tabulce A), a bude se řídit stanovenými bezpečnostními opatřeními. 

Datum Jméno a příjmení Datum narození Podpis 
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Tabulka A) – Jednoduchá bodová metoda a její základní kritéria pro stanovení míry rizika. 
P

ra
v

d
ěp

o
d
o

b
n
o

st
 n

ež
ád

o
u
cí

h
o
 

n
ás

le
d

k
u
 

 
0,1 Vyloučený 

E
x
p

o
zi

ce
 

0,0 Není 

O
ch

ra
n

n
á 

re
ak

ce
 

0,80 Snadná 

N
ás

le
d
k

y
 r

iz
ik

a 

1 Zanedbatelné 

0,2 Prakticky nemožný 0,5 Ročně 0,85 Možná 3 Lehké 

0,5 Je možný 1,0 Několikrát za rok 0,90 Obtížná 7 Vážné 

1,0 Někdy se vyskytne 2,0 Měsíčně 0,95 Velmi obtížná 15 Závažné 

3,0 Pravděpodobný 3,0 Příležitostně 1,00 Nemožná 40 Velmi závažné 

6,0 Možný 6,0 Denně  100 Katastrofické 

10,0 Častý 10,0 Stále   

P X E X O X N = 

mR 

0 – 20 = Přijatelné riziko 

  20 – 70 = Riziko 

70 – 200 = Značné riziko 

200 – 400 = Vysoké riziko 

> 400 = Velmi vysoké riziko 

 

 

Symbol ,,+“ označuje rizika, kterými je ohrožováno více zaměstnanců a vyžadují tím vyšší 

prioritu při řešení.
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Tabulka B) - Přehled rizik 

Č. 
Posuzovaný 

objekt 
Subsystém Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závažnosti rizika 

Vyhodnocení 

míry rizika 
Navržená bezpečnostní opatření 

P E O N mR 

1. Všeobecné Organizace Chybějící, nedostatečné 

posouzení rizik. 

6 10 0,95 7 399+ vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Zajistit vypracování posouzení rizik. 

2. Nedostatečné proškolení 

zaměstnanců. 

6 10 0,85 7 357+ vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Nechat se řádně proškolit. 

3. Nesprávné bezpečnostní 

pokyny. 

6 3 0,85 7 107,1+ značné riziko, 

potřeba řešení 

Zaměstnanec musí být prokazatelně 

od zaměstnavatele seznámen 

s bezpečnostními pokyny.  

5.  Osvětlení Nedostatečné osvětlení; 

poškození zraku. 

3 3 0,95 7 59,85 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Rozsvícení světla v případě 

nedostatečného osvětlení. 

6. Komunikace Poškozený povrch 

podlah, kluzká podlaha, 

zvýšená podlaha, 

překážky; zakopnutí, pád. 

6 3 0,95 3 51,3 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Dbát zvýšenou pozornost při chůzi 

(zejména na kluzké podlaze, pozor na 

zvýšenou podlahu). 

Hlásit závady na pracovišti vedoucímu 

(např. poškozená krytina podlahy). 

Dodržovat pořádek na pracovištích. 

7. Mikroklima Neodpovídající 

mikroklima 

(teplota na pracovišti, 

větrání); bolesti hlavy, 

nevolnost. 

1 3 0,85 1 2,55 přijatelné riziko Otevírat okna několikrát za směnu. 

Zapnout klimatizaci v případě 

nepříznivé teploty na pracovišti. 
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8. Vedení a kabely Nevhodné umístění a 

vedení kabelů; zakopnutí. 

6 3 0,85 3 45,9 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Neumisťovat elektrické vedení a 

kabely tam, kde je možné jejich 

poškození a kde by mohly působit 

jako překážka. 

9. Poškozené vedení nebo 

kabely; úraz el. proudem. 

6 0,5 0,85 15 38,25 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Vizuálně kontrolovat kabely před 

použitím. 

Závady na el. vedení a kabelech hlásit 

vedoucímu. 

10. Prostředky první 

pomoci 

Nedostupné prostředky 

první pomoci; poškození 

zdraví. 

6 10 0,80 7 336 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Seznámit se s umístěním lékárniček. 

11. Hořlavý materiál Požár. 0,5 10 0,90 15 67,5 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Dodržovat bezpečnostní značení. 

Dodržovat zákaz kouření a 

manipulace s plamenem v prostorách 

prodejny.  

V případě výskytu požáru ihned 

informovat vedoucího prodejny. 

Dodržovat volné a trvale průchodné 

komunikace a únikové cesty. 

Dodržovat trvalý přístup k hasicím 

přístrojům a hydrantům, tzn. neukládat 

před nimi žádné předměty, a to ani na 

krátkou dobu. 

34. Kancelář Práce na PC Nevhodné pracovní 

polohy; nevhodná 

kancelářská židle bolesti 

zad, krku, zápěstí. 

6 6 0,80 7 201,6 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Vhodně nastavit kancelářskou židli. 

Vhodně nastavit orientaci obrazovky. 

Správně sedět u práce na PC. 

Provádět protažení (cvičení) pro 

uvolnění horní poloviny těla. 

35.  Dlouhodobé namáhání 

očí za nepříznivých 

optických podmínek; 

poškození zraku. 

6 3 0,80 7 100,8 značné riziko, 

potřeba řešení 

Dodržovat bezpečnostní přestávky. 

Střídat pracovní činnost. 

Dodržovat minimální vzdálenost očí 

od obrazovky (min 40 cm). 

Správné nastavení jasu obrazovky 

(>35 cd/m2). 
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36. Práce s el. 

zařízeními a 

pracovními 

prostředky 

(kopírovací 

zařízení, tiskárny, 

scannery, 

skartovačky, PC, 

telefon, rychlovarná 

konvice, kávovar, 

sešívačka atd.) 

Dotyk s živými a 

neživými částmi zařízení, 

zasažení el. proudem; 

zkrat. 

3 3 0,95 7 59,85 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Účastnit se školení ve smyslu §3 a 4, 

vyhl. č. 50/1978 Sb. 

Vizuálně kontrolovat technický stav 

elektrického zařízení. 

Ohlásit zjištěné závady vedoucímu. 

Neprovádět zakázanou manipulaci s 

elektrickým zařízením. 

nepoužívat poškozené el. zařízení. 

37. Nesprávná obsluha; 

poranění při styku s 

mechanickými částmi 

zařízení. 

3 3 0,80 1 7,2 přijatelné 

riziko 

Provádět obsluhu podle návodu 

výrobce. 

38. Ostré hrany; pořezání. 3 3 0,90 1 8,1 přijatelné 

riziko 

Opatrně manipulovat s ostrými 

předměty. 

41. Služební vůz Řízení motorových 

vozidel 

Havárie, náraz do pevné 

překážky, srážka s jiným 

dopravním prostředkem. 

3 3 0,95 40 342 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Dodržovat silničních předpisů. 

Jízda přiměřenou rychlostí vzhledem 

k podmínkám na silnici. 

Věnovat se plně řízení vozidla. 

Před jízdou nepožívat alkohol a jiné 

omamné látky. 

Zbytečně neriskovat (při předjíždění.) 

42. Omezený výhled řidiče. 3 3 0,80 7 50,4 riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Při námraze, zasněžení kompletní 

očištění skel, oken. 

V zimě používání nemrznoucí směsi 

do ostřikovačů. 

Při znečištění vozu nejdříve vůz umýt. 

43. Zranění jiným 

automobilem při opravě 

např. defektu. 

3 3 0,95 40 342 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Používat reflexní vestu. 

Označit stojící vozidlo v dostatečné 

vzdálenosti výstražným 

trojúhelníkem. 

44. Zranění řidiče při havárii. 3 6 1,00 15 270 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Připoutat se před jízdou 

bezpečnostním pásem. 
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45. Havárie z důvodu mikro 

spánku. 

3 3 0,95 40 342 vysoké riziko, 

potřeba 

okamžitého 

řešení 

Být dostatečně odpočatý. 

Nepřekračovat maximální dobu řízení. 

46. Havárie z důvodu řízení 

vozidla nevhodnou 

osobou. 

1 3 0,80 40 96 značné riziko, 

potřeba řešení 

Mít potřebné oprávnění k řízení 

vozidla. 

Mít potřebné školení. 

Mít zdravotní způsobilost. 

 

 


