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Anotace 

Bakalá�ská práce se zabývá problematikou a významem bezpe�ností a ochranou 

zdraví p�i práci (BOZP), legislativními východisky BOZP v �lenských státech Evropské unie 

(EU) a �eské republice (�R) a jejím zapracováním do vnitropodnikových p�edpis� 

T�INECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. (TŽ). Analyzuje povinnosti zam�stnavatele a práva a 

povinnosti zam�stnanc� jak je stanoví zákoník práce a související p�edpisy v podmínkách TŽ. 

Dále se práce zabývá hodnocením a analýzou rizik, které ovliv�ují BOZP na pracovištích a 

jejich praktickým využitím. Ve svých záv�re�ných kapitolách se práce zabývá problematikou 

skoronehod, která je nedostate�n� využívána v oblasti prevence, proto jsou navrhována 

opat�ení k �ešení. 
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Annotation 

Bachelor work is concentrated on problematic of health security and protection at  
work (BOZP), legislative base of  BOZP in EC countries and Czech Republic (�R) and its 
incorporation into the internal regulations of  T�INECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (TŽ). Work 
presents an analyze of employers obligations as well as rights and obligations of employees as 
determined by work code and coherent regulations in TŽ conditions.  Work is furthermore 
concentrated on evaluation and analysis of risks, influencing the health security and 
protection at workplaces and its practical use. In the final chapters work concentrates on 
problematic so called just-accidents, which is not enough effective used in area of prevention 
and the preventive measurements in this area are suggested. 
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Úvod 

Zdraví �lov�ka a jeho ochrana pat�í mezi základní atributy jeho života. V dob� aktivní 

ú�asti �lov�ka v pracovním procesu na tvorb� hodnot pro spole�nost pat�í mezi základní práva 

zam�stnanc� zaru�ená ústavou �R a �lánkem 28 Listiny základních práv a svobod jako 

sou�ástí ústavního po�ádku �R, nejen právo na spravedlivou odm�nu za práci, ale i na 

uspokojivé pracovní podmínky. 

Cíle EU v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci vycházejí z globální strategie 

EU a podporují dosažení stanovených úkol�. Jedná se zejména o: 

- Zajišt�ní volného pohybu zboží. Zvláštní d�raz je kladen na to, aby zboží, tj. 

produkty a služby byly bezpe�né a neohrožovaly zdraví ani životní prost�edí. 

- Zajišt�ní volného pohybu pracovník�. P�i�emž je nutné zabránit tomu, aby si 

n�které �lenské zem� udržováním nižších sociálních standard� nebo dokonce 

zhoršováním pracovních podmínek, usnad�ovaly úkol zlepšovat konkurenceschopnost 

na úkor pracovník�. Jedná se tedy o zamezení sociálního dumpingu a nežádoucích 

p�esun� hospodá�ských aktivit do oblasti s nižšími náklady na pracovní sílu. 

- Snížení ohrožení životního prost�edí riziky, vznikajícími p�i pracovních �innostech. 

Jedná se p�edevším o prevenci pr�myslových havárií spojených s užitím a výskytem 

nebezpe�ných látek a o další omezování rizik zp�sobených pracovními procesy 

ohrožujících zdraví a životního prost�edí. 

Snahy o napln�ní uvedených cíl� je možno vysledovat již od vzniku evropských 

spole�enství, tedy od po�átku 50. let minulého století. Závažný zlom však nastal p�ijetím 

jednotného evropského aktu v roce 1987 (�l. 118a).1To však nebrání tomu, aby �lenské zem� 

zavád�ly u sebe p�ísn�jší požadavky. 

Zam�stnavatel je povinen p�ijímat opat�ení v duchu výše uvedeného. Cílem této práce 

je analyzovat stav bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (dále jen BOZP) v reálném podniku, 

v T�INECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. a vyhodnotit silné a slabé stránky, p�ípadn� 

navrhnout zlepšení v oblasti prevence. [4,12] 

                                                 

1 Obsažen závazek, že Spole�enství bude podporovat sociální dimenzi jednotného trhu p�ijímáním 

sm�rnic obsahujících minimální požadavky, pokud jde o BOZP. 
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1 Legislativa týkající se BOZP 

1.1 Legislativa 

1.1.1 Legislativa EU 

Zásadním a klí�ovým dokumentem stanovujícím požadavky na zajišt�ní bezpe�nosti 

a ochrany zdraví p�i práci na pracovišti je rámcová Sm�rnice Rady �. 89/391/EHS 

o zavád�ní opat�ení pro zlepšení BOZP (publikována v Ú�edním v�stníku Evropské unie 

05/sv.1 CS). V oddílu 1 obecná ustanovení , �lánek 1 této sm�rnice je ú�el: 

1. „Ú�elem této sm�rnice je zavád�t opat�ení ke zlepšení bezpe�nosti a ochrany 

zdraví zam�stnanc� p�i práci. 

2. K tomuto ú�elu obsahuje obecné zásady týkající se prevence pracovních rizik, 

bezpe�nosti a ochrany zdraví, odstran�ní rizikových a úrazových faktor�, 

informování, projednávání,vyvážené ú�asti v souladu s vnitrostátními právními 

p�edpisy nebo zvyklostmi a školení zam�stnanc� a jejich zástupc�, a také 

obecná pravidla pro uskute��ování zmín�ných zásad. 

3. Touto sm�rnicí nejsou dot�eny sou�asné nebo budoucí p�edpisy �lenských stát� 

a Spole�enství, které jsou pro BOZP p�ízniv�jší.“  [13] 

Požaduje, aby zam�stnavatel vyhodnotil rizika, která p�i provád�ných pracovních 

�innostech ohrožují nebo mohou ohrožovat zdraví, a zajistil snížení t�chto rizik na úrove� 

neohrožující zdraví osob, aby všichni zam�stnanci byli o t�chto rizicích informováni, aby se 

jim dostalo p�íslušného bezpe�nostního a zdravotního výcviku a pot�ebného vybavení 

osobními ochrannými pracovními prost�edky zajiš
ujícími dostate�nou ochranu jejich zdraví. 

Sm�rnice obsahuje také požadavky týkající se zajišt�ní preventivní zdravotní pé�e a 

zajišt�ní ú�asti zam�stnanc� p�i rozhodování ve v�cech bezpe�nosti a ochrany zdraví na 

pracovišti. 

Na základ� této rámcové sm�rnice byla p�ijata �ada díl�ích sm�rnic, které se týkají 

specifických aspekt� a �inností, u kterých existuje riziko úraz� a nemocí z povolání. [13] 
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1.1.2 Legislativa �R 

Trend�m BOZP Evropské unie uvád�ným v úvodu této práce a ú�elu citovanému 

v bodu 1.1.1 této práce se p�izp�sobila i �eská republika a zapracovala p�íslušné p�edpisy 

Evropských spole�enství do své legislativy. P�ijetím zákona2, zákona �. 262/2006 Sb., 

zákoník práce (dále jen ZP) a dalších zákon� a na�ízení vlády, p�ijetím Národní politiky 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a dalších došlo k harmonizaci právního zajišt�ní oblasti 

BOZP v �eské republice s rámcovou sm�rnicí 89/391 EHS. 

Na Národní politiku BOZP navazuje Národní ak�ní program a z�ízení stálého 

poradního orgánu vlády Rady vlády pro oblast BOZP p�i Ú�adu vlády �R, jako p�edpoklad 

zlepšování úrovn� BOZP v �eské republice. 

Na ZP navazují na�ízení vlády p�edkládaná Ministerstvem práce a sociálních v�cí, 

která podrobn�ji upravují zp�sob pln�ní povinností ukládaných zákoníkem práce jednotlivým 

subjekt�m. Ze zástupc� státní správy, sociálních partner� a uznávaných odborník� z praxe 

byla z�ízena Rada vlády pro BOZP jako stálý poradní orgán vlády pro oblasti BOZP. [4,11] 

1.1.3 Orgány státního dozoru  

Státní ú�ad inspekce práce (dle § 2 zákona3) je správním ú�adem pod�ízeným 

Ministerstvu práce a sociálních v�cí, v �ele s generálním inspektorem �ídí �innost oblastních 

inspektorát� práce. Metodicky �ídí Institut technické inspekce (ITI) Praha.[16] 

Institut technické inspekce (dle zákona �.174/1968 Sb., zákon o státním dozoru nad 

bezpe�nosti práce) provádí akreditované �innosti tj., vydává odborná a závazná stanoviska 

k projektování, konstrukci, výrob�, montáži, provozu, obsluze, opravám, údržb�, revizím 

apod., zajiš
uje prohlídky, �ízení a vyhodnocování zkoušek, kterými osv�d�uje spln�ní 

požadavk� a p�edpis� na bezpe�nost vyhrazených technických za�ízení, provádí také 

neakreditované �innosti, jako prov��ování odborné zp�sobilosti a vydávání oprávn�ní 

                                                 

2 Zákon �. 258/2000 Sb.,  Zákon o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých  souvisejících p�edpis� , 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

3 Zákon �. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
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k výrob�, montáži, opravám, revizím apod. Vydává osv�d�ení oprav�ující ke zkouškám, 

revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických za�ízení.[10,19] 

Oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování povinností vyplývající z právních 

p�edpis�, kolektivních smluv a vnit�ních p�edpis�, které zakládají nároky zam�stnanc�m. 

[19,20] 

1.1.4 Evropská agentura pro bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

Za ú�elem �ešení problematiky BOZP, která p�esahuje možnosti jednoho �lenského 

státu nebo instituce, byla založena Evropská agentura pro BOZP. Shromaž�uje znalosti 

a informace o otázkách týkajících se BOZP, zvlášt� „správné praxe“ v oblasti BOZP, 

analyzuje, rozši�uje a p�ispívá tak ke zvyšování úrovn� BOZP v Evrop�. Spravuje komplexní 

sí
 webových stránek na téma bezpe�nosti a ochrany zdraví, organizuje rovn�ž kampan� 

a vede aktivní publika�ní program, zahrnující vše od vydávání odborných zpráv až po 

informa�ní listy pokrývající širokou škálu problém� BOZP. Agenturu vede �editel a p�sobí 

v ní �ídící rada složená ze zástupc� vlád, zam�stnavatel� a odbor� ze všech �lenských stát� 

EU a ze zástupc� Evropské komise. V jednotlivých zemích jsou z�ízena Národní kontaktní 

centra, která v t�chto zemích koordinují a ší�í informace poskytované agenturou. Jsou �ízena 

p�evážn� orgány zabývajícími se problematikou BOZP na národní úrovni. Agentura krom� 

toho spolupracuje s dalšími evropskými institucemi a evropskými sociálními partnery, jakož 

i s mezinárodními organizacemi a organizacemi pro bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci po 

celém sv�t�. �ídící rada z�izuje p�edsednictvo. [9]  

1.2 Strategie zavád�ní systému BOZP 

Národní politika BOZP 

Na strategii EU v oblasti BOZP, která ukládá �lenským stát�m do roku 2012 snížit 

po�et pracovních úraz� o 25 %, navazuje Národní politika BOZP �eské republiky. V ní je 

zakotven také požadavek cestou preventivních program� motivovat firmy ke zvyšování 

úrovn� BOZP a zlepšování pracovních podmínek. [11,14] 

Metody a preventivní programy 

- „Národní p�íru�ka“ 

Vychází z principu dobrovolného p�ístupu managementu a ostatních zam�stnanc� 

organizace k pln�ní požadavk� realizovaných prost�ednictvím podnikových p�íru�ek 
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k zavedení systému �ízení BOZP. Je to základní rámcový dokument pro zpracování 

podnikových p�íru�ek. [17] 

- -„Bezpe�ný podnik“ 

Jedním z  preventivních program� je „Bezpe�ný podnik“. Program je 

sou�ástí realizace úkol� stanovených Národní politikou BOZP. Je ur�en p�edevším pro velké 

a v�tší organizace. Má za cíl zvýšit u organizací úrove� BOZP, v�etn� ochrany životního 

prost�edí, docílit vyšší úrovn� kultury práce a pracovní pohody a vytvo�it podmínky pro 

zavedení integrovaného systému �ízení. 

Požadavky na systém �ízení BOZP specifikované v programu „Bezpe�ný podnik“, 

vychází z principu a zásad dle norem ISO 14001 a ISO 9001 a jsou v souladu s požadavky 

stanovenými pro systémy �ízení BOZP dokumentem OHSAS 18001 (viz dále). V 

požadavcích programu jsou zahrnuty i systémové prvky týkající se prevence havárií, jejichž 

napln�ní by m�lo omezit možnost vzniku, p�ípadn� zajistit bezpe�nou likvidaci havárie, 

pokud k ní dojde.[8] 

- „Správná praxe“ 

Evropská agentura pro BOZP po�ádá každým rokem sout�ž o ceny, jejímž smyslem je 

ocen�ní podnik� a organizací za vynikající a novátorské projekty a p�ísp�vky podporující 

integrovaný systém �ízení v rámci �ešení vybrané problematiky s cílem vybudovat kulturu 

prevence v celé Evrop�. Je založena na sdílení správné praxe, která byla úsp�šn� zavedena 

na jednom pracovišti, m�že být upravena a používána jinde. [18] 

1.3 Ceny za správnou praxi 

Jako sou�ást své evropské kampan� pro BOZP, která je zam��ena na ur�ité konkrétní 

téma, Evropská agentura pro bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci vyhlašuje sout�ž a ud�luje 

ceny za správnou praxi podnik�m a organizacím, které navrhly novátorská praktická �ešení 

problém� bezpe�nosti a ochrany zdraví na pracovišti. 

Sout�ž je ú�innou metodou, jak podpo�it navrhování praktických �ešení na 

pracovištích a jak takovou správnou praxi sdílet. Každé pracovišt� je odlišné, správná praxe 

tedy musí být p�izp�sobena r�zným situacím. Nápady a postupy však mohou být využívány 

ve všech odv�tvích a v celé Evrop�, bez ohledu na typ organizace i na její velikost. (P�íklady: 
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Mladí pracovníci, Hluk p�i práci, Nebezpe�né látky, Stres p�i práci, Prevence úraz� 

souvisejících s prací, Muskuloskeletální poruchy atd.). 

Držitelem ocen�ní Evropské ceny za správnou praxi pro rok 2007 v rámci �ešení 

problematiky muskuloskeletálních poruch je �eská republika za Ergonomický program pro 

identifikaci a zavedení preventivních opat�ení proti muskuloskeletálním poruchám. �ešení 

zahrnuje prevenci t�chto poruch a dále udržení a rehabilitaci pracovník�, kte�í touto poruchou 

trpí, a jejich op�tovné zapojení do pracovního procesu.[3,18] 

„Evropská správná praxe pomáhá snížit po�et nemocí z povolání pro miliony 

pracovník�“ [18] 

1.4 Systémy �ízení BOZP 

1.4.1 OHSAS 18001 

Sada pro posuzování pracovního zdraví a bezpe�nosti (Occupational Health and 

Safety Assesment Series, dále jen OHSAS), která je slu�itelná�s ISO 9001 a ISO 14001. 

OHSAS 18001 je celosv�tov� uznávaná „norma“ pro posuzování systém� 

managementu BOZ, zabývá se následujícími oblastmi: 

- identifikace nebezpe�í, stanovení nebezpe�í a zp�soby jeho �ízení, 

- právní a jiné požadavky, ur�uje cíle a programy BOZP, 

- zdroje, role, odpov�dnosti a pravomoci, dále výcvik, pov�domí a odborná zp�sobilost, 

konzultace a komunikace, 

- provozní �ízení, p�íprava na nouzové situace a reakce na n�, m��ení výkonnosti, 

monitorování a zlepšování.[6] 

Stanovuje požadavky na systém �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci tak, aby 

umožnila organizaci �ídit její rizika BOZP a zlepšovat její výkonnost. OHSAS nestanovuje 

specifická výkonnostní kritéria BOZP, ani neposkytuje podrobné specifikace pro návrh 

systému �ízení, ale je použitelná ve všech organizacích, které si p�ejí: 

- vytvo�it systém �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci k vylou�ení nebo 

minimalizaci rizik pro zam�stnance a další zainteresované strany, které mohou být 

vystaveny t�mto rizik�m,  
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- zavést, udržovat a trvale zlepšovat systém �ízení BOZP, ujistit se o shod� s politikou 

BOZP, kterou si samy vyhlásily a prokázat tuto shodu ostatním. 

-   požádat o certifikaci svého systému �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci   

externí organizaci nebo u�init vlastní rozhodnutí a vydat prohlášení o shod� se 

specifikací OHSAS. [7] 

1.4.2 OHSAS 18001:2007  

OHSAS 18001:2007 je výsledkem revize OHSAS 1801:1999 provedené pov��enou 

pracovní skupinou OHSAS v období 2005  - 2007. Základní zm�ny a rozdíly provedené revizí 

OHSAS 18001 :2007: 

- význam „zdraví“ byl posílen tak, aby se vyrovnal „bezpe�nosti“, nová verze je 

zam��ena na bezpe�nost práce (nezabývá se majetkem a bezpe�ností obecn�);  

- místo termínu „nehoda“ je nov� používán termín „incident“, dále termín „tolerované 

riziko“ je nahrazen termínem “p�ijatelné riziko“, byly p�idány nové definice (incident, 

riziko, stanovení rizika) a stávající definice byly aktualizovány; 

- do posuzování nebezpe�í, stanovování rizik a ur�ení �ídicích postup� je nyní zahrnut 

lidský faktor (chování, schopnosti, ap.); 

- byly p�ijaty nové požadavky pro zajišt�ní konzultací a ú�asti zam�stnanc� na �ešení 

otázek BOZP; 

- byly p�ijaty nové požadavky na postupy vyšet�ování incident�; 

- OHSAS 18001 sama sebe nazývá normou, ne specifikací ani dokumentem. [6] 
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2 BOZP dle vybraných ustanovení Zákoníku práce 

2.1 Základní povinnosti zam�stnavatele v BOZP 

2.1.1 P�edcházení ohrožení života a zdraví p�i práci  

Tato kapitola 2 je podle [21]. Zákoník práce v  § 101, §102  upravuje, jako jednu ze 

základních povinností zam�stnavatele v��i zam�stnanc�m, povinnosti p�edcházet ohrožení 

života a zdraví p�i práci. Zam�stnavatel p�ijme opat�ení nezbytná pro bezpe�nost a ochranu 

zdraví zam�stnanc�, dále opat�ení zajiš
ující p�edcházení pracovním úraz�m, zajistí 

informovanost a školení zam�stnanc�, zajistí nezbytnou organizaci a prost�edky pro BOZP. 

Dbá obecných zásad prevence k nimž pat�í: 

- vyhýbat se rizik�m, vyhodnotit nevyhnutelná rizika, odstra�ovat rizika u zdroje; 

- p�izp�sobit práci jednotlivci (s ohledem na uspo�ádání pracovišt�, výb�r pracovního 

za�ízení, pracovních a výrobních metod za ú�elem uleh�ení jednotvárné práce, zmírn�ní 

jejich ú�ink� na zdraví); 

- p�izp�sobovat se technickému pokroku; nahradit nebezpe�né bezpe�ným nebo mén� 

nebezpe�ným; 

- zavést komplexní systém prevence rizik, který zahrnuje výrobní postup, organizaci 

práce, pracovní podmínky, sociální vztahy a vliv pracovního prost�edí; 

- dávat p�ednost prost�edk�m kolektivní ochrany p�ed prost�edky individuální ochrany; 

- udílet vhodné pokyny zam�stnanc�m. 

Zam�stnavatel dále musí s p�ihlédnutím k povaze �innosti podniku vyhodnotit rizika pro 

bezpe�nost a zdraví zam�stnanc� p�i volb� pracovního za�ízení a používaných chemických 

látek nebo p�ípravk� a p�i úprav� pracoviš
. 

 Opat�ení k p�edcházení rizik�m a používané pracovní a výrobní metody musí zajistit 

zlepšení úrovn� ochrany BOZP. Musí být zahrnuty do všech �inností podniku, na všech 

úrovních �ízení. Zam�stnavatel musí zajistit, že pouze zam�stnanci., kte�í byli dostate�n� 

pou�eni, mají p�ístup do prostor� s vážným a specifickým nebezpe�ím. Pokud jsou na jednom 

pracovišti p�ítomni zam�stnanci více podnik�, musí zam�stnavatelé spolupracovat p�i 

uskute��ování opat�ení týkajících se BOZP, koordinovat svoji �innost v oblasti ochrany 

a p�edcházení pracovním rizik�m, vzájemn� se informovat o rizicích. 
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 Zam�stnavatel musí být schopen posoudit rizika pro BOZP, v�etn� t�ch, které se 

vztahují na zvláš
 ohrožené skupiny zam�stnanc� (nap�. mladiství, t�hotné ženy, t�lesn� 

postižení).  

2.1.2 Povinnosti zam�stnavatele 

Zam�stnavatel je povinen podle ustanovení § 103: 

- nep�ipustit, aby zam�stnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž charakter by 

neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní zp�sobilosti, 

- informovat zam�stnance o kategorii, do které je za�azena jím vykonávaná práce a p�ed 

zahájením práce informovat zam�stnance i  zam�stnance jiného zam�stnavatele 

vykonávajících práce na jeho pracovištích o rizicích, evakuaci, první pomoci a dalších 

záležitostech z oblasti BOZP, 

- umožnit zam�stnanci nahlížení do jeho evidence, která je vedena v souvislosti 

s BOZP, zajistit poskytnutí první pomoci, 

- zajistit zam�stnanc�m školení o právních a ostatních p�edpisech k zajišt�ní BOZP, 

ur�it obsah a �etnost školení k BOZP, zp�sob ov��ování znalostí zam�stnanc� 

a vedení dokumentace o provedeném školení. 

2.1.3 Povinnosti zam�stnavatele na úseku vybavení zam�stnanc� 

osobními ochrannými pracovními prost�edky 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostate�n� omezit prost�edky kolektivní ochrany 

nebo opat�eními v oblasti organizace práce, je zam�stnavatel povinen podle ustanovení § 104 

ZP  poskytnout zam�stnanc�m osobní ochranné pracovní prost�edky (dále OOPP). OOPP jsou 

ochranné prost�edky, které musí chránit zam�stnance p�ed riziky, musí spl�ovat požadavky 

stanovené NV 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na OOP. Jako OOPP 

poskytuje též pracovní od�v nebo obuv v prost�edí, v n�mž od�v nebo obuv podléhá 

mimo�ádnému opot�ebení nebo zne�išt�ní nebo plní ochrannou funkci. Zam�stnavatel je dále 

povinen poskytovat zam�stnanc�m mycí, �istící prost�edky, �isticí a dezinfek�ní prost�edky 

a ochranné nápoje. 

Zam�stnavatel je povinen udržovat OOPP v použitelném stavu a kontrolovat jejich 

používání. Veškeré vyjmenované prost�edky zam�stnavatel poskytuje zam�stnanci bezplatn� 
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podle vlastního seznamu na základ� vyhodnocení rizik. Poskytování OOPP nesmí 

zam�stnavatel nahradit finan�ním pln�ním. 

2.1.4 Povinnosti zam�stnavatele p�i úrazech a nemocech z povolání. 

Zam�stnavatel, u n�hož došlo k pracovnímu úrazu je povinen, v souladu s ustanovením 

§ 105 ZP, objasnit p�í�iny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za ú�asti zam�stnance (pokud to 

jeho zdravotní stav dovoluje), sv�dk�, odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP 

a bez vážných p�í�in, nem�nit stav na míst� úrazu do doby objasn�ní p�í�in tohoto pracovního 

úrazu. V p�ípad� úrazu zam�stnance jiného zam�stnavatele zajistí zam�stnavatel uv�dom�ní 

jeho zam�stnavatele, umožní mu ú�ast na objasn�ní p�í�in a seznámí ho s jeho výsledky. 

Zam�stnavatel vyhotoví záznamy o úrazu a vede dokumentaci o všech pracovních 

úrazech, jejichž následkem došlo ke zran�ní zam�stnance s pracovní neschopností delší než 3 

kalendá�ní dny, nebo k úmrtí zam�stnance. Kopii záznamu o úrazu zasílá p�íslušným orgán�m 

a institucím.  

Zam�stnavatel je povinen p�ijímat opat�ení proti opakování pracovního úrazu. 

Zam�stnavatel vede v knize úraz� evidenci o všech úrazech i když jimi nebyla 

zp�sobena pracovní neschopnost nebo byla zp�sobena pracovní neschopnost nep�ekra�ující 3 

kalendá�ní dny. Zam�stnavatel vede evidenci zam�stnanc�, u nichž byla uznána nemoc 

z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní opat�ení k odstran�ní nebo 

minimalizaci rizikových faktor�. 

2.1.5 Další požadavky BOZP 

Další požadavky BOZP jsou upraveny v § 107 ZP, a to prost�ednictvím zákona 

�. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovn�právních vztazích 

o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovn�právní vztahy, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (zákon o zajišt�ní dalších podmínek 

BOZP). 

2.1.6 Pracovní podmínky zam�stnanc� 

Zam�stnavatelé jsou povinni dle ustanovení § 224 ZP vytvá�et zam�stnanc�m 

podmínky, které umož�ují bezpe�ný výkon práce; za tím ú�elem zajiš
ují zejména z�ízení, 

údržbu a zlepšení za�ízení pro zam�stnance, zlepšení vzhledu a úpravy pracoviš
, vytvá�ení 

kulturních, rekrea�ních, t�lovýchovných pot�eb a zájm� zam�stnance. 
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2.2 Práva a povinnosti zam�stnance  

2.2.1 Povinnosti zam�stnance 

Dle ustanovení § 106 ZP je každý zam�stnanec povinen dbát na svou vlastní bezpe�nost 

a ochranu zdraví i o bezpe�nost a ochranu zdraví osob, kterých se dotýkají jeho jednání nebo 

opomenutí p�i práci, v souladu se školením a pokyny danými mu zam�stnavatelem. Musí 

zejména správn� používat stroje, p�ístroje, ná�adí, nebezpe�né látky, dopravní a ostatní 

prost�edky, osobní ochranné prost�edky, dále nevy�azovat, nem�nit nebo nep�estavovat 

svévoln� bezpe�nostní za�ízení, stroje, p�ístroje, ná�adí, budovy a také tato bezpe�nostní 

za�ízení správn� používat. 

Dále je zam�stnanec povinen: 

- okamžit� oznamovat svému nad�ízenému vedoucímu zam�stnanci nedostatky a závady, 

o nichž se od�vodn�n� domnívá, že p�edstavují vážné a bezprost�ední ohrožení BOZP; 

- podílet se, dle svých možností, na odstra�ování nedostatk� zjišt�ných p�i kontrolách 

orgán� nap�. zákon3 (s ohledem na druh zam�stnancem vykonávané práce); 

- ú�astnit se školení BOZP zajiš
ovaných zam�stnavatelem, 

- podrobit se preventivním prohlídkám a vyšet�ením nebo o�kováním stanoveným 

zákonem4 

Zam�stnanec také nesmí požívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky na 

pracovištích (a v pracovní dob� i mimo tato pracovišt� zam�stnavatele), kou�it na pracovištích 

a v jiných prostorách, kde jsou neku�áci. 

2.2.2 Práva zam�stnance 

Zam�stnanec má dle § 103 ZP právo na zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, 

na informace o rizicích jeho práce a na informace o opat�eních na ochranu p�ed jejich 

p�sobením. 
                                                 

4 Zákon �. 258/2000 Sb.,  Zákon o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých  souvisejících p�edpis� , 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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Má právo podílet se na vytvá�ení a �ešení otázek BOZP, a to uplat�ováním stanovených 

a zam�stnavatelem p�ijatých opat�ení, ú�astnit se �ešení otázek souvisejících s BOZP 

prost�ednictvím odborové organizace. Má právo odmítnout výkon práce, o níž má za to, že 

bezprost�edn� a závažn� ohrožuje život jeho nebo jiných osob. 

2.3 Ú�ast zam�stnanc� na �ešení otázek BOZP 

2.3.1 Ú�ast zam�stnanc� na �ešení otázek BOZP 

Zam�stnanci mají právo v souladu s ustanovením § 108 ZP ú�astnit se �ešení otázek 

BOZP prost�ednictvím odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP. 

Zam�stnavatel v��i odborové organizaci, zástupci pro oblast BOZP nebo p�ímo 

zam�stnanc�m má následující povinnosti: 

- umožnit jim ú�ast p�i jednáních týkajících se BOZP, vyslechnout p�ipomínky a návrhy 

na p�ijetí opat�ení týkajících se BOZP a odstran�ní nebo omezení rizik; 

- projednat p�ijetí a opat�ení ke snížení rizika jejich p�sobení, projednat za�azení prací 

do kategorií dle zákona4, organizaci školení BOZP, ur�ení odborn� zp�sobilé fyzické 

osoby k prevenci rizik5; 

- informovat o osob� ur�ené k poskytnutí první pomoci, k zajišt�ní p�ivolání léka�ské 

pomoci, hasi�ského záchranného sboru a policie �R, k výb�ru a zajiš
ování závodní 

preventivní pé�e, ur�ení odborn� zp�sobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle 

platných legislativních požadavk� a dalších záležitostí, které mohou významn� 

ovlivnit BOZP. 

Zam�stnavatel je dále povinen minimáln� jednou v roce organizovat prov�rky BOZP 

na všech pracovištích. Odborové organizaci, zástupci pro oblast BOZP musí zajistit školení 

umož�ující jim �ádný výkon jejich funkce a zp�ístupnit p�edpisy k zajišt�ní BOZP, doklady 

o vyhledávání a vyhodnocení rizik, opat�ení k odstran�ní rizik a omezení jejich p�sobení 

                                                 

5 Dle zák. �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovn�právních vztazích a o 

zajišt�ní BOZP p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy, ve zn�ní zákona  362/2007 

Sb., dále zákon o zajišt�ní dalších podmínek BOZP. 

 



 

13 

na zam�stnance, evidenci a hlášení pracovních úraz� a uznaných nemocí z povolání, doklady 

o výkonu kontroly a opat�eních kontrolních orgán� BOZP, nap�. dle zákona. 

2.3.2 Odborová kontrola – ú�ast odbor� na �ešení BOZP 

Podle § 321 ZP- odborové organizace dbají o dodržování právních p�edpis� o BOZP, 

mají právo kontroly nad jejich dodržováním, nad dodržováním interních p�edpis� a závazk� 

zam�stnavatele vyplývajících z kolektivních smluv. Zam�stnavatel je povinen umožnit výkon 

kontroly (zajistit vstup na svá pracovišt�, podání informací a sou�innost k výkonu kontroly, 

zprávy o p�ijetí opat�ení k odstran�ní závad zjišt�ných kontrolou nebo k provedení návrh� 

opat�ení podaných odborovým orgánem vykonávajícím kontrolu). 

Podle § 322 je zam�stnavatel povinen odborové organizaci umožnit výkon kontroly 

pln�ní svých povinnosti v pé�i o BOZP, hospoda�ení s osobními ochrannými pracovními 

prost�edky, vyšet�ování pracovních úraz�, umožnit ú�astnit se zjiš
ování p�í�in pracovních 

úraz� a nemoci z povolání, umožnit ú�astnit se jednání o otázkách BOZP. [2] 
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3 Systém �ízení BOZP v T�INECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH 

3.1 Politika BOZP  

Politika BOZP v T�ineckých železárnách, a.s. (dále jen TŽ) je schvalována generálním 

�editelem a je vydávána formou P�íkazu generálního �editele. Je umíst�na na oficiálních 

stránkách TŽ6. BOZP je organickou sou�ástí veškerých aktivit TŽ a má nejvyšší prioritu. 

Vedení TŽ a všichni zam�stnanci p�ijali zásadu, že pracovní �innost nem�že být 

provád�na na úkor zdraví a musí být vylou�eny nebezpe�né pracovní postupy. Cílem TŽ je 

zabránit poškození zdraví jak u zam�stnanc�, tak u zákazník� a všech ostatních osob na 

teritoriu TŽ. Vedení TŽ se zavázalo, že bude vytvá�et ve všech aktivitách firmy bezpe�né 

pracovní podmínky, dodržovat legislativní opat�ení a vést zam�stnance k bezpe�né práci. 

Odborová organizace (OSK) pln� podporuje zásady této politiky. 

Spole�nost realizuje tyto základní prvky politiky BOZP: 

- trvalé zlepšování pracovních podmínek a snižování rizikovosti pracoviš
, 

- zavád�ní technologií s nejvyšším možným stupn�m ochrany zam�stnance, 

- zvyšování v�domí odpov�dnosti u zam�stnanc� za vlastní zdraví i zdraví ostatních, 

- porovnávání výsledk� TŽ s výsledky nejlepších spole�ností v oboru, 

- postupné snižování po�tu pracovních úraz� a nemocí z povolání. 

Vedení prosazuje firemní politiku BOZP, vytvá�í podmínky pro zabrán�ní vzniku 

nehod, zran�ní a nebezpe�ných �inností. P�íslušní vedoucí zajiš
ují fungování systém� pro 

identifikaci, hodnocení, sledování a �ízení rizik. Podporují a realizují akce ke zlepšení ochrany 

zdraví a zlepšení pracovního prost�edí. Motivují své zam�stnance k bezpe�né práci 

a vzd�lávají je v problematice BOZP. Každý zam�stnanec p�ijímá sv�j podíl zodpov�dnosti 

za bezpe�nost svoji a svých spolupracovník�, musí být aktivním prvkem v procesu trvalého 

zlepšování pracovních podmínek a snižování rizika poškození zdraví. [2] 

 

 

                                                 

6 http://www.trz.cz 
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3.2 Organiza�ní za�len�ní a odpov�dnost za oblast BOZP  

Odpov�dnost za BOZP je organiza�n� za�len�na v úseku �editele pro personalistiku 

a administrativu, je zajiš
ována prost�ednictvím p�edstavitele pro BOZP, formou nákupu 

služeb BOZP (na smluvním základ�) od externí spole�nosti ENVIFORM, s.r.o. (dále 

dodavatel služeb BOZP – DOD), viz Obrázek 2. V p�íloze �. 2 jsou shrnuty povinnosti 

vedoucích pracovník� na r�zných stupních �ízení, jak jsou stanoveny interní legislativou. 

 

Obrázek 1: Základní vazba �ízení BOZP v TŽ 

 

3.2.1 Postavení p�edstavitele pro BOZP 

Postavení p�edstavitele je upraveno organiza�ním �ádem podniku a vnitropodnikovou 

legislativou (technicko organiza�ními pokyny - TOP, pracovními postupy - PPo, p�íkazy 

generálního �editele a odborných �editel� a dalšími vnitropodnikovými normami). 

P�edstavitel pro BOZP  odpovídá (dle TOP - TŽ 01/01 Kompetence a pravomoci) za:  

- p�ípravu systému BOZP v souladu s p�ijatou strategií, za hodnocení jeho 

ú�innosti a za �ízení koncepce rozvoje oblasti BOZP, 
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- výb�r dodavatele, sledování a hodnocení dodavatelských služeb v oblasti 

BOZP, v�etn� pracovního prost�edí a závodní preventivní pé�e, 

- zpracování a aktualizaci dokumentace BOZP, realizaci �inností z toho 

vyplývajících, 

- koordinaci spolupracujících organiza�ních útvar� TŽ (dále jen OÚ), 

- posuzování p�edprojektové a projektové dokumentace v oblasti BOZP, 

- stanovení zdravotních zp�sobilostí a pracovního prost�edí v systému SAP, 

P�edstavitel pro BOZP dle TOP - TŽ 33/01 �ízení BOZP odpovídá za p�ípravu systému 

�ízení BOZP a hodnocení jeho ú�innosti, za tvorbu a koordinaci dokumentace v oblasti 

BOZP, za organizaci závodní preventivní pé�e. Odpovídá za �ešení otázek BOZP ve vztazích 

mezi subjekty (TŽ a dodavateli prací a služeb ). Zpracovává návrh politiky a cíl� BOZP, 

v�etn� návrh� úkol� ke spln�ní cíl�. Schvaluje všeobecné pokyny pro zajišt�ní BOZP. 

P�edstavitel pro BOZP  koordinuje proces BOZP, stanovuje vztahy a postupy v procesu 

mezi TŽ a DOD, organizuje prov�rky BOZP, aktualizuje politiku BOZP na internetových 

stránkách TŽ6, spolupracuje s DOD p�i vytvá�ení harmonogramu auditu. 

P�edstavitel pro BOZP  zastupuje TŽ v jednáních s orgány státního odborného dozoru, 

pojiš
ovnami a orgány �innými v trestním �ízení na úseku BOZP, vykonává kontrolní �innost 

v oblasti BOZP a ur�uje podmínky BOZP pro �innost jiných subjekt� na území TŽ. [29,22] 

3.2.2 Postavení dodavatele služeb BOZP 

DOD zajiš
uje pln�ní úkol� vyplývajících z p�edpis� k zajišt�ní bezpe�nosti práce 

a bezpe�nosti technických za�ízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví p�i práci, dále 

z p�edpis� stanovujících pracovní podmínky a základní požadavky na pracovní prost�edí 

a ochranu zdraví p�i práci. Jedná se zejména o �innosti spojené s prevencí rizik v�etn� 

navrhování opat�ení na jejich minimalizaci a odstra�ování rizik a jejich zdroj�, �innosti 

spojené se zavád�ním a realizací prvk� v systému �ízení BOZP, poradenskou �innost v oblasti 

BOZP, pomoc p�i šet�ení pracovních úraz� apod. 

Dodavatel služeb dle technicko-organiza�ního postupu �íslo  TOP - TŽ 33/01 �ízení 

BOZP, který je pro n�ho závazný v rozsahu uzav�ené smlouvy mezi spole�nosti TŽ a DOD 

odpovídá za: 
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- tvorbu a koordinaci dokument� v oblasti BOZP, 

- stanovení sm�r� a metod prevence v oblastech identifikace, hodnocení a �ízení rizik 

v komplexním systému „�lov�k-za�ízení-prost�edí“, 

- objektivizaci pracovních podmínek pro poskytování OOPP, mycích, �istících a 

dezinfek�ních prost�edk� a pitného režimu, 

- provád�ní vstupních bezpe�nostních školení, školení vedoucích zam�stnanc�, 

- pr�b�h a výsledky m��ení pracovního prost�edí a hygieny práce, za posuzování 

faktor� pracovního prost�edí v�etn� zpracování návrh� kategorizaci prací pro 

Krajskou hygienickou stanici a za �innosti k zabezpe�ení ú�inn�jší ochrany zdraví 

zam�stnanc� v souvislosti s nevhodnými mikroklimatickými podmínkami a 

p�sobením dalších fyzikálních faktor� (nap�. hlukové p�estávky). 

DOD spolupracuje s vedoucím OÚ na tvorb� návrh� opat�ení na úseku BOZP 

a s p�edstavitelem pro BOZP p�i vytvá�ení harmonogramu auditu BOZP. Provádí audity 

BOZP a zpracovává návrh hodnotící zprávy z audit� BOZP. 

DOD dále provádí a zajiš
uje výkon �inností a služeb v oblasti BOZP, zejména šet�ení 

pracovních úraz� a nemocí z povolání, šet�ení provozních nehod technických za�ízení 

s ohrožením lidského zdraví, poradenství BOZP na jednotlivých stupních �ízení. Také provádí 

kontrolní �innost na úseku dodržování podmínek bezpe�né práce v etap� z�izování 

technologií, nákup� stroj� a za�ízení, v etap� likvidace za�ízení, v etap� provozování 

technologií. 

DOD vede dále agendu v oblasti pracovního prost�edí a na základ� m��ení provádí 

objektivizaci pracovních podmínek a odpovídá za zpracování návrh� režimových opat�ení. 

[29] 

3.3 Legislativní úprava oblasti BOZP 

Systém vnitropodnikových norem rozpracovává platnou legislativu na podmínky TŽ, 

stanoví cíle, funk�ní pravidla a odpov�dnosti k jejich napln�ní. Zavádí rovn�ž jednotné 

postupy pro spole�ný systém BOZP ve vazb� na systém �ízení dokumentace TŽ a záznam�. 

Jedná se o dokumentace typu TOP = Technicko-organiza�ní pokyny (dále jen TOP, 

mohou být dále podrobn�ji rozpracovány v PPo, PPO = Pracovní postup, P�íkazy �editel�, 
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p�íru�ka jakosti a enviromentálního systému �ízení, základní technologické p�edpisy, 

operativní technologické pokyny apod.). 

Jednotlivé dokumenty jsou v plném rozsahu závazné pro všechny OÚ TŽ a smluvní 

partnery, pokud je tak p�edem prokazateln� dohodnuto mezi smluvními stranami, dále pro 

DOD a P�edstavitele pro BOZP a doporu�ující charakter má pro všechny dce�iné spole�nosti 

TŽ. 

Vnitropodnikové p�edpisy mají závaznou strukturu, vymezený ú�el, oblast platnosti, 

definované pravomoci , odpov�dnosti a popis . Pravideln� je ov��ován jejich soulad s platnou 

legislativou. 

3.3.1 TOP - Technicko-organiza�ní pokyny 

TOP mají stanovenou formu, strukturu, název, ú�innost , stav revize, po�et stran, jméno 

a podpis zpracovatele a schvalovatele. Registra�ní �íslo vyjad�uje druh p�edpisu, kapitolu 

nap�. kapitola 33 bezpe�nost a ochrana zdraví a po�adové �íslo. 

TOP TŽ-33/01 �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví 

Technicko organiza�ní pokyn �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví popisuje spole�ný 

systém managementu BOZP ve vazbách na systém �ízení TŽ, odpovídá specifikaci OHSAS 

18001. Stanovuje odpov�dnosti, postupy a pravidla �ízení vyplývající z jednotlivých prvk� 

OHSAS, �áste�n� stanoví metodiku napl�ování cíl� stanovených v politice �ízení lidských 

zdroj� TŽ v oblasti BOZP. 

Tento technicko organiza�ní pokyn definuje odpov�dnosti a zp�sob zabezpe�ení 

systému managementu (dále jen SM) BOZP, mimo�ádné události z pohledu BOZP, jako 

každou událost nesoucí s sebou poškození zdraví nebo smrt, dále neshody, jako každou 

situaci, kdy není shoda mezi skute�ností a p�edepsanou legislativou. 

Vnit�ní kontrolní systém BOZP p�ispívá ke snižování rizika, možnosti vzniku 

pracovních úraz� a nemoci z povolání. Pomocí vnit�ního kontrolního systému BOZP zjiš
ují 

vedoucí zam�stnanci a zam�stnanci DOD neshody v oblasti BOZP, zárove� p�ijímají opat�ení 

k odstran�ní t�chto neshod. Kontrola vyššího stupn� �ízení zahrnuje hodnocení provád�ní 

kontrol vykonávaných nižším stupn�m �ízení. [29] 
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TOP TŽ-33/02 �ešení pracovních úraz� a nemocí z povolání 

Technicko organiza�ní pokyn �ešení pracovních úraz� a nemocí z povolání stanoví 

v souladu s platnou legislativou7 závazný postup pro hlášení pracovních úraz�, evidenci 

a jejich vyšet�ování, projednávání smrtelných a závažných pracovních úraz�, evidenci 

a šet�ení skoronehod, evidenci a projednávání nemocí z povolání, odškod�ování pracovních 

úraz� a nemocí z povolání. 

Pokyn pracuje s následujícími pojmy: 

- komise pro vyšet�ování smrtelného pracovního úrazu, závažného pracovního úrazu 

a nemoci z povolání, 

- kniha úraz� (záznamový materiál, který poskytuje dodavatel služeb BOZP), 

- nemoc z povolání (nemoc vznikající nep�íznivým p�sobením chemických, 

fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vliv�), 

- pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt, které byly zam�stnanci zp�sobeny 

nezávisle na jeho v�li krátkodobým, náhlým a násilným p�sobením vn�jších vliv� p�i 

pln�ní pracovních úkol� nebo v p�ímé souvislosti s ním; d�lí se na smrtelné pracovní 

úrazy, závažné pracovní úrazy, ostatní pracovní úrazy, neabsen�ní pracovní úrazy 

a skoronehody; 

- smrtelný pracovní úraz je takový, p�i n�mž došlo k poškození zdraví, které 

zp�sobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky postižený zam�stnanec zem�el 

nejpozd�ji do 1 roku; pro ú�ely odškodn�ní pracovního úrazu dle § 375 ZP, úraz, p�i 

kterém byla zp�sobena smrt ihned nebo kdykoli pozd�ji, pokud nastala podle 

léka�ského posudku následkem tohoto pracovního úrazu; 

                                                 

7 ZP, NV 494/2001 Sb., a NV �. 290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
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- závažný pracovní úraz je takový, jehož následkem došlo k vážným zran�ním, �asto 

s trvalými následky nebo jehož p�í�inou bylo závažné porušení bezpe�nostních 

p�edpis�, v TŽ jsou šet�eny stejn� jako smrtelné pracovní úrazy; 

- ostatní pracovní úraz je takový úraz, u n�hož došlo ke zran�ní zam�stnance 

s pracovní neschopností delší než t�i kalendá�ní dny, a tedy vzniká povinnost 

zam�stnavatele sepsat Záznam o úrazu; 

- neabsen�ní pracovní úraz je takový úraz, u n�hož nedošlo k pracovní neschopnosti 

zam�stnance nebo tato neschopnost nebyla delší než t�i kalendá�ní dny (tzv. poran�ní); 

- skoronehoda je událost, u které se lze domnívat, že p�i nepatrn� zm�n�ných 

okolnostech by mohla zp�sobit poškození zdraví. [30] 

 

TOP TŽ-18/01 Vzd�lávání zam�stnanc�  

Technicko organiza�ní pokyn Vzd�lávání zam�stnanc� definuje proces vzd�lávání 

zam�stnanc� TŽ a stanovuje postup pro jeho zajiš
ování. P�edstavitel pro BOZP odpovídá za 

�ízení výchovy zam�stnanc� k BOZP v souladu se ZP (vzd�lávání na pracovišti - školení 

bezpe�nostní, profesní periodická, technologická, vzd�lávání u externích vzd�lávacích 

institucí, mimo�ádné vzd�lávací akce). [28] 

3.3.2 PPO – Pracovní postup,  

Pracovní postupy mají obdobnou strukturu jak TOP. Vychází z úkol� definovaných 

v TOP a více rozpracovávají díl�í problematiku, k oblasti BOZP. K BOZP se vztahují 

zejména: 

PPO TŽ-BOZ-18/02 Systém výchovy zam�stnanc� k BOZP 

Tento postup definuje proces výchovy zam�stnanc� k bezpe�né a zdravotn� nezávadné 

práci a stanoví pro n�j závazný postup. Definují se zde periodická školení BOZP, školení 

BOZP pro vybrané profese, školení vedoucích pracovník�. [23] 

PPO TŽ-BOZ-33/07 Proces prevence rizik BOZP 

Uvedený postup definuje proces prevence rizik BOZP stanovený ZP. Stanovuje základní 

zásady a úkoly pro jednotný postup p�i realizaci procesu prevence rizik BOZP v TŽ. Výstup 
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procesu je podkladem pro kontrolní �innost, vzd�lávání školení zam�stnanc� v oblasti BOZP, 

pro tvorbu cíl� a program� BOZP. 

 

Pracuje s pojmy: 

- prevence rizik BOZP (opat�ení vyplývající z právních a ostatních p�edpis� 

k zajišt�ní BOZP a z opat�ení zam�stnavatele, která mají za cíl p�edcházet 

rizik�m BOZP, odstra�ovat je nebo minimalizovat p�sobení), 

- pojistky identifikovaných rizik (p�ijatá opat�ení ke snížení rizika poškození 

zdraví a jeho udržení na p�ijatelné úrovni), 

- proces �ízení rizik (trvalý proces, kdy identifikací nebezpe�í, hodnocením rizika 

poškození zdraví a stanovením bezpe�nostních pojistek a dalších opat�ení, 

dochází k odstran�ní nebezpe�í poškození zdraví zam�stnanc� nebo ke snižování 

tohoto rizika), 

- riziko BOZP (kombinace pravd�podobnosti a závažnosti možného zran�ní nebo 

poškození zdraví v nebezpe�né situaci). 

Do plánu vnit�ního kontrolního systému BOZP je zahrnuta kontrola pln�ní 

bezpe�nostních pojistek a doporu�ení uvedených po�íta�ovým programem pro vyhodnocení 

rizik metodou kone�ných krok�. [22] 

 

PPO TŽ-PPo-33/09 Zásady pro poskytování první pomoci p�i úrazech, 

otravách a haváriích (traumatologický plán) 

Tento postup definuje závazné postupy a pravidla p�i vzniku náhlých poškození zdraví 

osob. Poskytování první pomoci p�i úrazech, otravách a haváriích a náhlých onemocn�ních je 

�ešeno v rámci integrovaného záchranného systému, je zajiš
ováno p�es dispe�ink Hasi�ského 

záchranného sboru TŽ. PPo stanoví postupy a povinnosti vedoucích zam�stnanc� v p�ípad� 

úrazu, poskytnutí první pomoci a další související povinností s tím spojené (uv�dom�ní 

vedoucího OÚ, HZS), �eší obsah a vybavení provoz� lékárni�kou s vybavením pro p�íslušný 

daný provoz. 
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Tento PPo byl vytvo�en v souladu s NV �. 361/2007 Sb., v platném zn�ní, kterým se 

stanovují podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci a s NV �. 101/2005 Sb., 

o podrobn�jších požadavcích na pracovišt�. 

 

 

Systém výchovy zam�stnanc� pro poskytování první pomoci je zajiš
ován: 

1) vstupním školením (BOZP), 

2) vstupním školením o první pomoci na pracovišti, 

3) periodickým základním školením o první pomoci, 

4) periodickým odborným školením o první pomoci, 

5) speciálním periodickým odborným školením o první pomoci jednotky HZS TŽ. 

[31] 

PPO TŽ-PP-33/04 Poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk� 

Postup stanoví základní pravidla pro poskytování osobních ochranných pracovních 

prost�edk�, které chrání zam�stnance p�ed riziky poškození zdraví. Nesmí ohrožovat jejich 

zdraví, nesmí bránit p�i výkonu práce a musí spl�ovat požadavky stanovené právními 

p�edpisy (v�etn� pracovních od�v� nebo obuvi v prost�edí, v n�mž od�v nebo obuv podléhá 

p�i práci mimo�ádnému opot�ebení nebo zne�išt�ní).  

Pracovní postup dále definuje, co se považuje za OOPP, stanoví seznam pracovních 

míst pro jejich poskytování, ur�uje základní zásady pro jejich poskytování, specifikují 

pravidla p�i užívání OOPP více zam�stnanci a odpov�dnosti za jejich �išt�ní, schválení 

p�íslušného typu a pravidelné kontroly stavu. Tento PPO je zpracován dle NV �. 495/2001 

Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, �istících 

a dezinfek�ních prost�edk�. Veškeré OOPP jsou majetkem zam�stnavatele a zam�stnanc�m 

jsou poskytovány bezplatným zap�j�ením. Poskytování OOPP nelze nahrazovat finan�ním 

pln�ním. [25] 
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PPO TŽ-BOZ-33/08 Vyhlašování rizikových pracoviš	, sledování expozice 

vibracím  

Postup stanovuje pravidla a postupy vyhlašování rizikových prací v souladu s MZd �. 

432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za�azování prací do kategorií. Cílem tohoto 

postupu je zabezpe�ení pln�ní zákonných povinností zam�stnavatele vyplývajících ze 

zákona4, dále ochrana zdraví zam�stnanc� pracujících ve zdraví škodlivém pracovním 

prost�edí. 

Pracovní postup se zabývá existujícími faktory, které svou fyzikální, chemickou pop�. 

biologickou povahou mohou zp�sobit profesionální otravu, nemoc z povolání �i jiné 

poškození zdraví (prach, chemické látky, hluk, vibrace, neionizující zá�ení, fyzická zát�ž, 

pracovní poloha, zát�ž teplem, zát�ž chladem, psychická a zraková zát�ž a práce 

s biologickými �initeli). Za�azování prací do takové kategorie vyjad�uje souhrnné hodnocení 

úrovn� zát�že na zam�stnance, kdy za rozhodující faktory se považují práv� ty, které mohou 

významn� ovlivnit zdraví zam�stnanc�. [27] 

PPO TŽ-BOZ-33/05 Poskytování ochranných nápoj� p�i práci ve ztížených 

pracovních podmínkách 

Tímto pracovním postupem se stanovuje postup pro poskytování ochranných nápoj� 

zam�stnanc�m p�i práci ve ztížených pracovních podmínkách na pracovištích, na nichž nelze 

zcela vylou�it škodlivé vlivy (chlad nebo vysoká teplota) a u�init taková opat�ení, aby byla 

zajišt�na ochrana zdraví zam�stnanc�. Jsou stanoveny podmínky a druhy práce, kdy 

zam�stnavatel poskytuje bezplatn� ochranné nápoje, je specifikován jejich druh a  množství 

pro vybrané pracovní podmínky, jsou zde také ošet�eny podmínky p�i pracovní �innosti, kdy 

jsou zam�stnanci vystaveni nadpr�m�rným teplotám. V pracovním postupu je dále 

zformulováno kdo distribuuje ochranné nápoje, kdo odpovídá za vydávání poukázek na 

ochranné nápoje, kdo zajiš
uje dodávky a kvalitu t�chto nápoj�. 

-Tento pracovní postup vychází z legislativních požadavk� na zam�stnavatele z 

na�ízení vlády8[24] 

 

                                                 

8 NV �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci. 
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PPO TŽ-BOZ-33/01 Povinné léka�ské preventivní prohlídky 

Postup stanovující pravidla pro ov��ování zdravotní zp�sobilosti v souvislosti s výkonem 

práce, spo�ívající v ochran� zam�stnanc� p�ed nemocemi z povolání a jinými poškozeními 

zdraví z práce. Definuje systém a druhy léka�ských prohlídek, postup zajiš
ování léka�ské 

preventivní pé�e, �eší spolupráci mezi zam�stnavatelem a organizací ur�enou pro ov��ování 

zdravotní zp�sobilosti zam�stnanc�. Tento pracovní postup byl zpracován  v souladu se 

sm�rnicí �. 49/1967 V�st. MZd o posuzování zdravotní zp�sobilosti k práci, ve zn�ní 

pozd�jších zm�n a dopln�ní, zákon �.258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví, NV8 a ZP. 

[26] 
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4 Analýza, identifikace a hodnocení rizik 

4.1 Analýza rizik 

D�vod za�azení této problematiky do své práce bych velice zjednodušen� p�irovnal ke 

známému úsloví “Kdo je p�ipraven, není p�ekvapen“, protože jen ten, kdo ví a zná, m�že 

rizika p�edvídat a p�ijímat ú�inná opat�ení k zamezení vzniku škod na zdraví �i na majetku. 

Kvalitní provedení identifikace a vyhodnocení rizik je základem správné prevence. 

�ízení a regulování rizik je kombinací snižování pravd�podobnosti výskytu nežádoucí 

události (prevence) a snižování závažnosti následk� nežádoucí události (ochrana) – jak 

názorn� ukazuje Obrázek 3.[13] 

.  

Obrázek 2: Riziková funkce [13] 

4.1.1 Základní pojmy pro oblast analýzy rizik 

Nebezpe�í je podstatná, ale skrytá vlastnost nebo schopnost nap�. materiálu, stroje, 

pracovní �innosti, která m�že zap�í�init vznik škody. Je to zdroj možného ohrožení. 

Identifikace nebezpe�í je proces zjiš
ování zdroje ohrožení života nebo zdraví osob na 

pracovištích nebo p�i pracovních �innostech. Ohrožení je stav zp�sobený vlastností, 

schopností �i charakterem materiálu nebo za�ízení, pracovní metodou, zam�stnancem apod., 

který vyvolává potenciální nebezpe�í zp�sobení újmy na život� a zdraví zam�stnanc�. Míru 

ohrožení vyjad�uje riziko. Riziko je výsledek aktivace ur�itého nebezpe�í, které vyústí 

v ur�itý negativní následek, tj. škodu. Riziko je funkcí pravd�podobnosti, že frekvence, 

intenzita a trvání aktivace bude dostate�ná k tomu, aby se nebezpe�í ze svého potenciálního 

stavu transformovalo do negativního následku (poškození zdraví, životního prost�edí nebo 

majetku), vyjad�uje míru a stupe� ohrožení; definuje se jako kombinace pravd�podobnosti 
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vzniku nežádoucí události a následku (následk�) rozsahu, závažnosti možného zran�ní nebo 

poškození zdraví: 

R (riziko) = P (pravd�podobnost) x D (d�sledek) 

Rizikové faktory jsou technické nebo lidské parametry objekt� (systém�), pop�. 

�inností které ovliv�ují riziko.[5] 

4.1.2 Analýza rizik zajišt�ní bezpe�nosti proces� a �innosti 

organizací 

Výchozím krokem identifikace a analýzy rizik je definování hierarchie jev� a událostí, 

které lze ve výrobním provozu o�ekávat. Následuje tedy definice nežádoucích jev� a jejich 

roz�len�ní na jevy bezpe�né a nebezpe�né, viz Obrázek 4. 

 

Obrázek 3: Struktura sledovaných událostí pr�myslového provozu podle následk� [13] 

Následkem (nežádoucích) nebezpe�ných událostí je ohrožení zdraví a života �lov�ka 

a životního prost�edí, bezpe�né ale nežádoucí události mohou zp�sobit jen hmotnou (finan�ní) 

ztrátu. Tato kapitola podle �. [13] 

 

Obrázek 4: Základní kroky hodnocení rizik [5] 
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Pro analýzu rizika zajišt�ní bezpe�nosti se hodnotí jednak finan�ní míra rizika, tj. 

pr�m�rná výše finan�ních prost�edk� na pokrytí následk� havárie a zdravotní míra rizika, tj. 

zvýšení úmrtnosti a poškození zdraví (individuální nebo skupinové riziko). 

4.2 Metody analýz a hodnocení rizik 

4.2.1 Srovnávací metody 

Srovnávací metody analýzy a hodnocení rizika jsou metody zam��ené na identifikaci 

zdroj� rizik, s cílem odhalit slabiny nebezpe�ného za�ízení a se�adit podle subjektivního 

posouzení jejich potenciáln� možný podíl na p�í�inách a pr�b�hu nebezpe�né události. 

Používanými metodami jsou nap�.: 

- bezpe�nostní audit, bezpe�nostní prohlídky - identifikují podmínky a okolnosti, 

které mohou vést k nehod�, obsahují rozhovory s pracovníky údržby, provozu 

i vedoucími; 

- analýza kontrolním seznamem otázek na nedostatky a odlišnosti provozního 

postupu; umož�uje navrhnout bezpe�nostní zlepšení, lze ji kombinovat i s jinými 

metodami; 

- relativní klasifikace umož�uje porovnat vlastnosti n�kolika proces� nebo �inností 

a ur�it, zda jsou nutné další podrobn�jší studie, m�že být použita nap�. pro srovnání 

n�kolika variant umíst�ní za�ízení. 

4.2.2 Analytické metody 

Pro definované nebezpe�né události se vytvá�í seznam poruch systém�, komponent 

a chyb obsluhy, které k t�mto událostem vedou. Výsledky dávají dobrou p�edstavu o chování 

nebezpe�ného za�ízení, neumož�ují však stanovit pravd�podobnost výskytu nebezpe�ných 

jev� �i selhání pro bezpe�nost d�ležitých komponent, systém� a zásah� obsluhy, nap�. 

- p�edb�žná analýza nebezpe�í, studie provozuschopnosti (HAZOP) - postup 

hodnocení ohrožení a z nich plynoucích rizik, posouzení rizika (brainstormingu). 

Pracovním nástrojem jsou tabulkové pracovní výkazy a dohodnuté vodicí výrazy; 

- analýza druh� a d�sledk� poruch (FMEA) - umož�uje hledání dopad� a p�í�in na 

základ� systematicky a strukturovan� vymezených selhání za�ízení, 
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- analýza stromu poruch (FTA) je založena na zp�tném rozboru událostí, které mohou 

vést k vybrané vrcholové události; názorné zobrazení stromu poruch p�edstavuje 

rozv�tvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem; hlavním cílem je posoudit 

pravd�podobnost vrcholové události; 

- analýza stromu událostí (ETA), sleduje pr�b�h procesu od inicia�ní události p�es 

konstruování událostí vždy na základ� dvou možností – p�íznivé a nep�íznivé; 

znázor�uje všechny události, které se v posuzovaném systému mohou vyskytnout, 

podle po�tu událostí se výsledný graf postupn� rozv�tvuje jako v�tve stromu; 

- analýza bezporuchové �innosti �lov�ka posouzení vlivu lidského �initele na výskyt 

pohrom, nehod, havárií, apod. �i n�kterých jejich dopad�. Zahrnuje p�ístupy, vztah 

“�lov�k-stroj” a vztah systému “�lov�k-technologie” , má t�snou vazbu na aktuáln� 

platné pracovní p�edpisy p�edevším z hlediska bezpe�nosti práce. [5] 

4.2.3 Analytické metody založené na pravd�podobnostním 

p�ístupu 

Analytické metody založené na pravd�podobnostním p�ístupu jsou jako jediné schopny 

analyzovat rizika kvantitativn�. K seznamu všech primárních jev� (poruch komponent, 

systém�, chyb obsluhy, nep�íznivých externích vliv� atd.), které samostatn� nebo 

v kombinacích vedou ke vzniku nebezpe�né události, jsou p�i�azeny pravd�podobnosti jejich 

výskytu a vypo�ítává se pravd�podobnost vzniku nebezpe�né události. 

K nejznám�jším a nejpoužívan�jším náleží analýza stromu poruch/událostí, metody a 

postupy založené na využití aparátu (teorie) blokových diagram� (RBD), orientovaných graf� 

�i metoda kone�ných krok�. 
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4.3 �ízení a managament rizika 

4.3.1 Jednotlivé kroky 

Zajišt�ní specifikované p�ijatelné úrovn� bezpe�nosti zahrnuje tyto základní kroky 

(schématicky znázorn�no viz Obrázek 6): 

- identifikace všech potenciáln� možných nebezpe�ných událostí (sb�r informací) 

a jejich analýza; 

- hodnocení míry rizika (jako kombinace pravd�podobnosti výskytu a kvantifikace 

následk�); posuzování rizikovosti pracoviš
 není vztažené na lehkomyslná jednání 

osob a porušování bezpe�nostních p�edpis� ze strany zam�stnanc� i zam�stnavatele; 

s hodnocením míry rizika úzce souvisí i posouzení její p�ijatelnosti posuzování 

p�ijatelnosti míry rizika; 

- následná regulace, tj. �ízení, ošet�ení nep�ijatelných rizik vhodnými opat�eními, to vše 

jako obsah managementu rizika. 

 

Obrázek 5: Analýza, hodnocení, posuzování a regulování rizika jako obsah 

managementu rizika [13] 

4.3.2 Management rizika (risk management) 

Management rizika p�edstavuje systematické uplat�ování politik, postup� a praktik 

managementu p�i �ešení úkol� identifikování, analyzování, hodnocení, posouzení a regulování 

(�ízení, ošet�ování) rizik. Zajišt�ní bezpe�nosti v organizacích je nedílnou sou�ástí obecné 

pé�e o jakost a má s ní spole�nou stránku manažerskou, tj. stanovení cíl�, odpov�dností 

a pravomocí, proces�, postup�, zdroj� apod., ekonomickou, tj. analýza a �ízení náklad� 
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s cílem dosahovat optimálního �ešení a technickou, tj. stanovení konkrétních používaných 

technik a metod. 

Zajišt�ní a realizace manažerské stránky je obecn� ozna�ováno jako management 

rizika. Management rizika bývá dále roz�len�n na management zam��ený na ochranu 

životního prost�edí (sou�ást environmentálního managementu - EM), management 

bezpe�nosti a ochrany zdraví (BOZP), management rizik technologických systém�, 

managament rizika projektu apod. [13] 

4.4 Metoda kone�ných krok� 

4.4.1 Charakteristika metody 

Metodu kone�ných krok� vyvinula spole�nost Enviform a nyní je využívána v TŽ. Je 

založena na pravd�podobnostním p�ístupu, kdy posuzovatel rozd�lí zdroj (stroj, za�ízení, 

technologii atd.) na subsystémy s logickou návazností a pomocí tabulky se zdroji 

a nebezpe�ími identifikuje rizika postupným posouzením, z jakých zdroj� plynou ur�itá 

nebezpe�í a jaké riziko mohou mít za následek. (Viz Tabulka 1.) 

Tato metoda definuje riziko jako možnost náhlé, skokové zm�ny, kvalitativní 

i kvantitativní, p�i zm�nách vn�jších a vnit�ních podmínek a parametr�, nebo také jako 

možnost ztráty stability v rovnovážné poloze. P�i�emž p�i posuzování rizika mají význam jak 

tzv. m�kké poruchy, kdy dochází k pouhému rozkmitání kolem rovnovážného stavu 

a v kone�ném �ase t k návratu do stabilní polohy, tak tzv. tvrdé poruchy, kdy dochází 

k p�eskoku na jinou hladinu stabilního režimu. 

Dle tabulek pravd�podobnosti následk� a pravd�podobnosti vzniku, ze zkušenosti 

a z praxe p�isoudí riziku ur�itou velikost a touto kvantifikací ur�í hodnotu rizika. 

R= Pv . Pn 

R = riziko, Pv = pravd�podobnost vzniku, Pn = pravd�podobnost následk� 
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Tabulka 1: Vyjád�ení pravd�podobnosti vzniku 

Pravd�podobnosti vzniku – nežádoucí událost Pravd�podobnost následku – po�et zran�ní osob 

1 Zcela nahodilá 1 mén� závažné zran�ní 1 osoby 

3 Vyskytuje se nepravideln� 3 zran�ní 1 osoby 

6 Vyskytuje se pravideln� 6 Zran�ní více osob 

9 Vyskytuje se trvale 9 Havárie se zran�ním více osob a zna�ných 

škod na majetku 

Hodnota rizika se pohybuje v rozmezí 1 - 81, rizika jsou rozd�lena do oblastí: 

A oblast, obsahující p�ijatelná rizika (R = 1 ÷ 6) 

B oblast, ve které se nacházejí zvýšená rizika (R = 9 ÷ 27) 

C oblast, ve které se nacházejí nep�ijatelná rizika (R = 36 ÷ 81) 

U rizik nacházejících se v oblastech B a C musí být p�ijímána odpov�dnost vedení za 

eliminaci t�chto rizik a musí být provedena d�kladn�jší analýza rizika použitím dalších 

rizikových faktor� (provede bezpe�nostní technik v papírové a elektronické podob�). Tato 

opat�ení vznikají na základ� pravidelných hodnocení (minimáln� jednou ro�n�), kontrolní 

�innosti a na základ� podaných podn�t� vedoucích a ostatních zam�stnanc�. 

Rizika nacházející se v oblasti C slouží jako jedny z podklad� k tvorb� politiky, cíl� 

a programu. 

-P�i podrobn�jší analýze rizika je vhodné použít dalších ukazatel� pro kvantifikaci, jako 

je �as, po�et osob, koeficient nemožnosti p�ijetí opat�ení pro eliminaci rizika, které rozši�ují 

metodu kone�ných krok�. 

4.4.2 Použití metody kone�ných krok� 

1. krok - Identifikace a posuzování rizika 

V tomto kroku je nutné zohlednit parametry prostorové (nap�. rozm�ry, umíst�ní a okolí 

systému), problémové (nap�. souvztažnost, postup, zm�ny, následky, možnost p�echodu na 

jinou kvalitu) a �asové, kdy se p�ihlíží k „životu“ daného systému, jenž je p�edm�tem 

posuzování. 
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2. krok - Stanovení bezpe�nostních pojistek a doporu�ení pro �áste�né nebo úplné 

eliminování rizika. 

Výsledkem identifikace, posuzování a analýzy rizik metodou kone�ných krok� je 

p�ehledná tabulka s odhadem kvantifikace, takže je možné stanovit na daném úseku nejvyšší 

rizika, jimž bude v�nována maximální pozornost, p�edm�tem kontroly a dozoru �ídících 

zam�stnanc� se stanou pojistky t�chto rizik. Tento program pro identifikaci rizik nabízí 

uživateli pohled na rizika z hlediska provozu, st�ediska, systému a subsystému. Program 

slouží k identifikaci, analýze, kvantifikaci rizik stroj�, za�ízení a technologií, umož�uje 

seznámit zam�stnance s t�mito riziky, dovoluje provád�t kontrolní �innost pojistek rizik, 

ur�ení p�íslušných OOPP a p�ehled pravidelných revizí a jejich výsledk�. 

4.4.3 P�íklad identifikace rizik metodou kone�ných krok� 

Tabulka 2: P�íklad identifikace rizik (Systém: Stojanová bruska Subsystém: Brusný 

kotou�) 

Zdroj 
nebezpe�í 

Nebezpe�í Riziko Pn Pv Bezpe�nostní pojistky 
a doporu�ení 

R 

Materiál Materiálové vady vnit�ní a 
vn�jší 

Porušení soudržnosti 
Rozpadnutí 

Ude�ení, zasažení 

3 3 Bezpe�né skladování 
Zkouška p�ed instalací 
Defektoskopické zkoušky 
Kontroly a revize 
Ochranná a zabezpe�ující za�ízení 

9 

Energie Kinetická energie Ude�ení 
Vražení 

Zachycení 

3 6 Ochranná a zabezpe�ující za�ízení 
Bržd�ní pohybu po odstavení 
napájecí energie 
OOPP 

18 

Pohyb Vznik nebezpe�ných míst 
sbíháním a rotací 

Stla�ení 
Vtažení 

 3 6 Ochranná a zabezpe�ující za�ízení 
Krytování nebezpe�ných �ástí 
Separace obsluhy 
Se�ízení hradítka a podložky 

18 

�innost Vznik prachu Drážd�ní 
Zasažení 

Poškození horních 
cest dýchacích 

3 1 Odsávání 
Jímání 
OOPP 

 

3 
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4.5 Proces prevence rizik dle PPo TŽ – BOZ-33/07 

Tabulka 4: Vybrané v�ty z odpov�dnosti a popisu procesu prevence rizik dle tohoto PPo 

Vedoucí OÚ odpovídá a zajiš	uje  

Oznámení jména pov��eného zam�stnance DOD p�íslušnému odborovému orgánu a P�edstaviteli pro BOZP 

Odstra�ování a eliminaci rizik, stanovení seznamu rizik 

Pov��ený zam�stnanec 

Informuje DOD o zm�nách v technologii, zm�nách stavu stroj� a za�ízení vyžadujících p�ehodnocení rizik 

Informuje DOD o zm�nách v organizaci OÜ majících vliv na  rozsah o objem pracovních �innosti 

zam�stnanc�,  podílí se na identifikaci a hodnocení rizik 

P�edstavitel BOZP 

Kontroluje realizaci celého procesu prevenci rizik 

Odpovídá  za vedení a aktualizaci seznamu pov��ených zam�stnanc� OU pro  BOZP 

Bezpe�nostní technik DOD 

Poskytování poradenství vedoucím OU k realizaci procesu prevence rizik 

Odpovídá za metodické vedení pov��ených zam�stnanc� a zajiš
uje jejich informovanost a zp�sobilost 

k procesu 

Odpovídá za zajišt�ní aktuálního stavu procesu, rozši�ováním a editací záznam� provádí aktualizaci údaj� 

Proces prevence rizik BOZP je neustálá identifikace rizik, tj. ur�ení pov��eného 

zam�stnance vedoucím OÚ, zajišt�ní pravidelné kontroly úrovn� BOZP na sv��eném OÚ, 

vyhledávání rizik, shromaždování podklad� pro shrnutí dle metody postupných krok�, 

zhodnocení velikosti rizika, stanovení opat�ení pro odstran�ní nebo eliminování rizik, 

zavedení identifikace rizik do programu. Revize identifikace rizik se provádí minimáln� 

jednou ro�n� a p�i každé zm�n� technologie, za�ízení, stroje a p�i poškození zdraví, které bylo 

zp�sobeno vlivem stroje, za�ízení nebo technologie. Dalšími ú�astníky procesu �ízení 

prevence rizik BOZP jsou – vedení jednotlivých hodnocených st�edisek a pracoviš
 (vedoucí 

odd�lení, sm�noví mist�i a zástupci odborové organizace, odborová organizace). 
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Zdroje pro realizované zm�ny v hodnocení: 

1. zm�ny a úpravy technologie, 

2. záv�ry šet�ení pracovních úraz�, 

3. výsledky kontrolní �innosti, 

4. výsledky „skoronehod“, 

5. p�ipomínky zam�stnanc�, 

 

Tato kapitola podle �. [22] 
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5 �ešení „skoronehod“ z pohledu významu pro prevenci 

úraz� v T�INECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH 

Skoronehoda je nežádoucí událost, která za nepatrn� zm�n�ných okolností m�že 

zp�sobit poškození zdraví zam�stnance. Vyšet�ení p�í�in skoronehod a p�ijetí opat�ení 

k zamezení jejich opakování je d�ležité, nebo
 do budoucna sníží možnost vzniku poškození 

zdraví zam�stnance. 

Výsledky šet�ení skoronehod mohou být významným prahem pro proces prevence rizik 

v�etn� stanovení opat�ení. Sledováním a šet�ením skoronehod významn� rozši�ujeme soubor 

�ešených nežádoucích událostí v oblasti BOZP a stanovením opat�ení snižujeme 

pravd�podobnost jejich výskytu. 

5.1 Problematika „skoronehod“ 

5.1.1 P�íklad z praxe 

Zam�stnanec p�i sestupování do komory pro odst�ižky materiálu po kovovém žeb�íku 

s nevhodným provedením madla upadl na tyto odst�ižky. P�i šet�ení úrazu bylo zjišt�no, že již 

v minulosti existovaly p�ípady, kdy zam�stnanec p�i stejné �innosti „tém�� upadl“, ale situace 

nebyly hlášeny ani �ešeny, nebyla sjednána náprava. 

Z uvedeného p�íkladu vyplývá, že „skoronehoda“ má �asto stejné p�í�iny jako nehody 

nebo úrazy, rozdíl je jen v�cí št�stí a náhody, že se v tomto p�ípad� nic nestalo. Každému 

závažnému úrazu p�edcházejí desítky drobných úraz�, stovky nebezpe�ných �inností 

a ne�ešených problém� BOZP. 

5.1.2 Evidence „skoronehod“ – sou�asná pravidla 

V oblasti „skoronehod“ jsou velké rezervy, dá se �íci, v celém procesu a neda�í se 

napl�ovat jednotlivé kroky dle p�edstav zam�stnavatele, ne�eší se potenciální riziko. P�í�iny 

tohoto stavu jsou jak objektivní, tak subjektivní. Domnívám se, že k objektivním, 

celopodnikovým d�vod�m pat�í zejména velikost podniku. Na stran� zam�stnavatele se m�že 

jednat o p�ístup n�kterých vedoucích zam�stnanc� a jejich neochotu zabývat se na první 

pohled, mén� podstatnými záležitostmi, absence pobídkového systému, a to i p�es d�sledn� 

propracovanou vnitropodnikovou legislativu. Jako subjektivní p�í�iny na stran� zam�stnanc� 

lze uvést nap�. 
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- neochota zam�stnanc� vystupovat p�ed kolektivem, zviditel�ovat se, upozor�ovat na 

sebe, 

- neochota poukazovat na nedostatky jiných, bu� z obav jaká bude reakce mistra nebo 

spolupracovník�, p�ípadn� jen podle zásady „nehas co t� nepálí“, když se jedná nap�. 

o zam�stnance jiné spole�nosti. 

5.2 P�ehled pracovní úrazovosti  

Pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 kalendá�ní dny 

tabulka 5: P�ehled pracovní úrazovosti v TŽ [33] 

              ROK     

          Zm�na proti 

    2005 2006 2007 r. 2006 (v %) 

Po�et úraz�    20 19 15 -21 

Zameškané kalendá�ní dny   2146 1904 1581 -17 


etnost na 100 zam�stnanc�   0,36 0,35 0,28 -20 


etnost na 1000000 odpracovaných hodin 2,24 2,17 1,72 -21 

Pr�m�rné % pracovní neschopnosti 0,11 0,13 0,11 -15 

Závažnost     0,24 0,22 0,18 -18 

Pr�m�rná ošet�ovací doba / pracovní úraz 103,7 100,2 105,4 5 

Smrtelné úrazy    0 0 0 - 

Závažné úrazy dle TOP TŽ- 33/02 1 2 3 - 

kde: 

Po�et vzniklých úraz� x100

Po�et zam�stnanc�
�etnost na 100 zam�stnanc�

Po�et ZKD x 100
po�et zam�stnanc�

Po�et dn� za sledované období
Pr�m�rné % pracovní neschopnpsti

Po�et vzniklých úraz� x1000000

Po�et odprac. hodin
�etnost na 1 000 000 odprac. hodin

Zameškané kalendá�ní dny x 1000
Po�et odpracovaných hodin

Závažnost na odprac. hodiny
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Graf vývoje od roku 2000: 

- pracovní úrazy (s pracovní neschopností > 3 kalendá�ní dny) 

- poran�ní (úrazy bez pracovní neschopnosti nebo maximáln� 3 dny) 

 

Obrázek 6: Po�et pracovních úraz� a „poran�ní“[33] 

Z uvedeného vyplývá, že TŽ napl�ují cíl postupného snižování po�tu pracovních úraz� 

a nemocí z povolání v souladu s politikou BOZP. 

5.3 Zlepšování BOZP - ledovec událostí 

Na základ� zkušeností z vyšet�ování pracovních úraz�, havárií a nežádoucích událostí 

a na základ� porovnání a statistiky jev� je možno po�ty a závažnost událostí vyjád�it tzv.          

Ledovcem událostí 

1

10

100

1000

*

**

***

****

 

Obrázek 7: Ledovec událostí [1] 
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*            Smrtelný nebo t�žký úraz 

**          Pracovní úraz s pracovní neschopností 

***        Drobné poran�ní 

****      Nežádoucí události (skoronehody) 

D�sledkem události m�že být smrtelný úraz nebo skoroúraz - rozdíl je n�kdy jen v�cí 

št�stí. Každému závažnému úrazu p�edcházejí desítky drobných úraz� a stovky nebezpe�ných 

�inností. Chceme-li snižovat po�ty t�žkých úraz� nebo úraz� s pracovní neschopností, nelze 

p�ijímat opat�ení pouze po t�chto událostech, ale je nutné �ešit všechna drobná poran�ní 

i skoronehody jako potencionální zdroje závažných událostí. Ledovec události Obrázek 8. 

odráží (dle statistických údaj�) p�ibližné rozložení po�tu událostí a jejich závažnosti. [1] 

5.4 Vlastní návrhy ke zlepšení stavu na úseku  

5.4.1 Návrh organiza�ních opat�ení a úpravy vnitropodnikové 

legislativy 

Po prostudování dostupné literatury a vlastních úvahách bych navrhoval zavedení t�chto 

opat�ení: 

- rozší�it prostor pro pravidelné informace zam�stnanc� z oblasti BOZP v rámci 

jednotlivých OÚ TŽ, p�ípadn� ve skupin� TŽ, o projednávání skoronehod; tyto 

informace projednávat na pravidelných školeních BOZP všech zam�stnanc� a na 

školeních mistr� výrobních provoz�; 

- vytvo�it podnikovou databázi skoronehod v elektronickém systému nap�. Lotus-Notes 

s cílem zajišt�ní informovanosti vedoucích pracovník� jednotlivých OÚ o p�í�inách 

vzniku skoronehod a jejich �ešení; 

umožnit (anonymní) sb�r informací, názor� a nám�t� zam�stnanc� na zlepšení podmínek 

BOZP nap�. formou ve�ejn� p�ístupné databáze. 

5.4.2 Motivace zam�stnanc� 

Pro motivaci zam�stnanc� ke zlepšování situace BOZP bych doporu�il následující: 

- zavedení systému ocen�ní a odm�n�ní zam�stnanc� za upozorn�ní na problémy 

související s BOZP , p�ípadn� za jejich vy�ešení; 
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- zavedení sout�že OÚ o ceny za “správnou praxi“, jako sou�ást podnikové kampan� 

pro BOZP,  která bude zam��ena na konkrétní vyhlášené téma; cílem sout�že o ceny 

za správnou praxi je podpo�it a povzbudit navrhování praktických �ešení na 

pracovištích a jak takovou správnou praxi sdílet na ostatních OÚ; každé pracovišt� je 

odlišné, správná praxe tedy musí být p�izp�sobena r�zným situacím, k tomu pat�í 

i hodnocení rizik na daném pracovišti; 

- snažit se využívat názory zam�stnanc� formou zve�ej�ování vy�ešených problém� na 

provozních nást�nkách (vizualizace). 
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Záv�r 

Ve své bakalá�ské práci jsem se zabýval problematikou systému �ízení bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci v T�INECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s., se sídlem T�inec, 

Pr�myslová 1000. 

Cílem bakalá�ské práce bylo analyzovat zapracování povinností zam�stnavatele a práv 

a povinností zam�stnanc� do vnitropodnikových p�edpis� TŽ a navrhnout zlepšení v této 

oblasti. 

Práce v úvodních kapitolách popisuje východiska BOZP z pohledu legislativních 

p�edpis� a normativních dokument� �lenských stát� Evropské unie a �eské republiky.  

V hlavní �ásti práce analyzuji systém �ízení BOZP v TŽ se zam��ením zejména na 

oblast identifikace rizik poškození zdraví zam�stnanc� p�i pracovní �innosti jako základního 

prvku pro prevenci vzniku nežádoucích událostí z pohledu BOZP. 

Dle mého názoru lze konstatovat, že Politika BOZP v TŽ spolu s vnitropodnikovou 

legislativou T�INECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., spl�uje cíle a zám�ry tak, jak jsou stanoveny 

OHSAS 18001, kdy typickým výstupem je ú�inn� zavedený a udržovaný systém �ízení 

BOZP, který napomáhá organizaci tuto oblast neustále zlepšovat. 

Problematika BOZP v TŽ není jen záležitosti vedení spole�nosti a vedoucích 

zam�stnanc� �i t�ch, kte�í mají odpov�dnost definovanou v rámci systému �ízení BOZP, ale je 

záležitosti všech zam�stnanc�, což pravd�podobn� platí obecn�. Odpov�dnosti a pravomoci 

jsou jasn� definovány ve vnitropodnikových p�edpisech a to na jednotlivých úrovních �ízení 

od vedení spole�nosti, p�edstavitele BOZP, vedoucích organiza�ních útvar� až po úrove� 

mistr� a jednotlivých zam�stnanc�. Je rovn�ž zajišt�no pravidelné ov��ování fungování 

systému BOZP, funk�ní systém kontrol, výchovy zam�stnanc� k BOZP v�etn� ov��ování 

znalostí, jsou p�ijímána opat�ení a kontrolováno jejich pln�ní a ú�innost, je vedena p�íslušná 

dokumentace a je zajišt�no fungování zp�tné vazby. 

Pro oblast preventivních opat�ení v úseku BOZP, jakož i prevenci rizik má význam 

ú�inný systém hlášení a vyhodnocování (vyšet�ování) všech neshod, tj. skute�ných 

i potencionálních. Cílem je zamezení opakování podobných situací, proto se v záv�re�ných 

kapitolách práce zabývám problematikou skoronehod, která by m�la být nedílnou sou�ástí 

prevence BOZP; v TŽ je z tohoto pohledu využívána nedostate�n�. Neda�í se v praxi zajistit 
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hlášení všech neshod na úseku BOZP, které vykazují znaky skoronehod a je jen v�ci náhody, 

zda a kdy dojde k nehod�. 

M�j praktický návrh na úpravy systému �ízení BOZP vychází z výše uvedené 

objektivn� dané skute�nosti, z nutnosti �ešit a vy�ešit všechny nežádoucí události. Proto jsou 

navrhovány mechanismy, které umožní sledovat daleko více skoronehod a nezatajovat je.
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Seznam zkratek 

 

BOZP Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

BOZ Bezpe�nost a ochrana zdraví 

�R �eská republika 

DOD Smluvní dodavatel služeb  BOZ pro TŽ a.s. 

EU Evropská unie 

EHS Evropské hospodá�ské spole�enství 

HZS Hasi�ský záchranný sbor 

ITI Institut technické inspekce 

ISO Systém kvality 

NV. Na�ízení vlády 

Mzd. Ministerstvo zdravotnictví 

OHSAS Sada pro posuzování pracovního zdraví a bezpe�nosti 

OOPP Osobní ochranné pracovní prost�edky 

OSK Odborová organizace 

OÚ Organiza�ní útvar TŽ 

PPo Pracovní postup 

SMBOZP Systém managementu bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci 

SAP  SAP Informa�ní systém "Systems - Applications - Products in 

data processing“ 

TOP Technicko organiza�ní pokyn  

TŽ T�INECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. 

ZP Zákoník práce 

ZKD Zameškané kalendá�ní dny 
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 P�ílohy 

P�íloha �. 1 - Soupis vnitropodnikové legislativy TŽ, v platném zn�ní, použité 

v bakalá�ské práci. 

Technicko organiza�ní pokyny (TOP) Registra�ní �ísla 

�ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví TOP TŽ - 33/01 

�ešení pracovních úraz� a nemocí z povolání TOP TŽ - 33/02 

Vzd�lávání zam�stnanc� TOP TŽ - 18/01 

�ízení politiky a cíl�, trvalé zlepšování jakosti a enviromentu TOP TŽ - 02/02 

Pracovní postupy (PPo) Registra�ní �ísla 

Proces prevence rizik BOZ PPO TŽ - BOZ-33/07 

Základní podmínky p�ípravy zam�stnanc� PPO TŽ - PP-18/02 

Vyhlašování rizikových pracoviš
, sledování expozice vibracím PPO TŽ - BOZ-33/08 

Systém výchovy zam�stnanc� k BOZ PPO TŽ - BOZ-18/02 

Poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk� PPO TŽ - BOZ-33/04 

Poskytování ochranných nápoj� p�i práci ve ztížených pracovních podmínkách PPO TŽ - BOZ-33/05 

Povinné léka�ské prohlídky PPO TŽ - BOZ-33/01 

Zásady pro poskytování první pomoci p�i úrazech, otravách a haváriích  PPO TŽ  -BOZ-33/09 

Interní dokument o metod� kone�ných krok�  
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P�íloha �. 2 - Výpis povinností vedoucích zam�stnanc� a pov��ených osob jak jsou 

stanoveny ve vnitropodnikové legislativ� TŽ. 

 

(TOP) Zajiš	uje a odpovídá za realizaci : Odpov�dná osoba 

TOP TŽ 33/01 �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví 

Schvaluje Politiku a cíle BOZ a úkoly k jejich spln�ní. Generální �editel 

Zodpovídá za tvorbu a rozvoj systému BOZ. 

Stanoví realiza�ní opat�ení k dosažení cíl� v oblasti BOZ. 

�editel pro personalistiku 

Systém managamentu BOZ na svém OÜ. 

Zpracování Programu BOZ a jeho realizaci. 

P�ijetí opat�ení k zamezení nežádoucích situaci (pracovní úrazy, nemoci 

z povolání, nep�ijatelná rizika ohrožení zdraví). 

Technický stav stroj� a za�ízení z pohledu BOZ. 

Pln�ní oznamovací povinnosti KHS p�i zm�n� technologie. 

Posouzení faktor� pracovního prost�edí pro kategorizaci prací a realizaci 

opat�ení k zabezpe�ení ú�inn�jší ochrany zdraví. 

Informování zástupc� OSK v souvislosti s provád�ným m��ením a kategorizací 

prací. 

Vytvá�ení optimálních podmínek pracovního prost�edí a ochrany zdraví p�i práci 

(NV 178/2001 Sb.). 

Vytvo�ení podmínek pro výchovu zam�stnanc� k BOZ. 

Vytvo�ení podmínek k provedení auditu BOZ. 

Realizaci závodní preventivní pé�e. 

Vedoucí OÚ 

Výchovu zam�stnanc� k bezpe�né práci, prokazatelné poskytování informací 

pod�ízeným o rizicích jejich práce, o opat�eních a o bezpe�ných pracovních 

postupech. 

Za stav podmínek na pracovištích a p�ímé �ízení pracovní �innosti z hlediska 

BOZ. 

Ú�ast pod�ízených pracovník� v p�edepsaných intervalech na závodní 

preventivní pé�i a informovanost o kategorizaci prací z hlediska pracovního 

prost�edí. 

Ú�ast pod�ízených pracovník� v p�edepsaných intervalech na závodní 

Mist�i, vedoucí odd�lení 
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preventivní pé�i a informovanost o kategorizaci prací z hlediska pracovního 

prost�edí. 

Za dodržení standardních pracovních postup� u hodnocených profesí. 

TOP TŽ-33/02 �ešení pracovních úraz� a nemocí z povolání 

Ú�ast na šet�ení pracovních úraz� a nemocí z povolání na OÚ. 

Oznámení smrtelného a závažného pracovního úrazu rodin� postiženého. 

Zpracování záznamu o úrazu a záznamu o nemoci z povolání, a vypracování 

technických posudk�. 

Kontrolu vhodnosti a ú�innosti navrhovaných opat�ení k zamezení opakování 

pracovního úrazu. 

Kontrolu vhodnosti a ú�innosti navrhovaných opat�ení k zamezení opakování 

pracovního úrazu. 

Rozhoduje o místech evidence pracovních úraz� formou zápis� do knihy úraz� 

(pro kontrolní a statistické ú�ely). 

Projednává na porad� pracovní úrazy a skoronehody. 

Vedoucí OÚ 

Provádí vyšet�ování pracovních úraz�, provádí zápisy pracovních úraz� do 

deníku BOZ. 

P�ijímá opat�ení k zamezení opakování pracovního úrazu a zaznamenává je do 

deníku BOZ. 

Informuje o vzniku pracovního úrazu svého nad�ízeného a zástupce odborové 

organizace. 

Ohlašuje vznik  pracovního úrazu na ur�ené místo (dispe�ink). 

Provádí šet�ení skoronehod, p�ijímá opat�ení k zamezení opakování v�etn� 

záznamu do deníku BOZ, informuje svého nad�ízeného. 

P�ímo nad�ízený vedoucí 

zam�stnanec 
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(PPo) Zajiš	uje a odpovídá za realizaci : Odpov�dná osoba 

PPo TŽ BOZ- 33/07 Proces prevence rizik BOZ 

Odpovídá za realizaci procesu prevence rizik. 

Odpovídá za oznámení jména pov��eného zam�stnance DOD odborovému 

orgánu a p�edstaviteli BOZ. 

Vedoucí OÚ 

Ve spolupráci s bezpe�nostním technikem DOD pracuje na identifikaci a 

hodnocení rizik. 

Informuje DOD o jakýchkoliv zm�nách v technologii, zm�nách stavu stroj� a 

za�ízení, které vyžadují p�ehodnocení rizik. 

Pov��ený zam�stnanec 

PPo TŽ – BOZ- 18/02 Systém výchovy zam�stnanc� k BOZ 

Odpovídá za provád�ní školení BOZ u pod�ízených zam�stnanc�. 

Odpovídá za prokazatelnost školení a p�ezkušování z p�edpis� BOZ. 

Zajiš
uje vstupní školení BOZ u zam�stnanc�. 

Vedoucí zam�stnanec 

PPo TŽ – BOZ- 33/04 Poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk� 

Poskytuje zam�stnanc�m OOPP dle Seznamu pro poskytování OOPP. 

Kontroluje používání OOPP a vedení p�edepsané evidence.  

Prokazateln� seznamuje zam�stnance s používáním OOPP a v p�ípad� ztráty 

jejich ochranné funkce p�id�luje nový OOPP. 

Vedoucí zam�stnanec 

Ve spolupráci s DOD zpracovává seznam pro poskytování OOPP na základ� 

hodnocených rizik. 

Schvaluje s bezpe�nostním technikem DOD Seznam se souhlasným stanoviskem 

p�íslušné jednotky odborové organizace. 

Vedoucí OÚ 

PPo- TŽ – 33/09 Zásady pro poskytování první pomoci p�i úrazech, otravách a haváriích 

Odpovídá za prostory ur�ené k první pomoci, jejich materiálové vybavení, 

periodicitu kontrol a dopl�ování. 

Zajiš
uje proškolování v první pomoci a vede seznam proškolených osob 

Vedoucí zam�stnanec 
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ur�ených k poskytnutí první pomoci. 

Odpovídá za funk�nost systému poskytování první pomoci OÚ. 

Pov��ení zam�stnance odpov�dného za vybavení lékárni�ek a jejího dopl�ování 

dle povahy pracovišt� ur�uje dopl�ující obsah lékárni�ek. 

Vystavuje požadavky na školení zam�stnanc� k první pomoci. 

Vedoucí OÚ 

Zabezpe�uje dodavatele pro školení první pomoci pro ur�ené zam�stnance a pro 

zam�stnance HZS. 

Eviduje periodicitu odborného školení a organizuje školení pov��ených 

zam�stnanc�. 

Informuje vedoucí OÚ o výsledku školení zam�stnanc� OÚ. 

Zajiš
uje potvrzení o provedeném školením a zp�sobilosti školených 

zam�stnanc�. 

Vedoucí odboru personální 

práce 

PPo- TŽ – BOZ- 33/08 Vyhlašování rizikových pracoviš	, sledování expozice 

Pou�ení zam�stnanc� kte�í vykonávají rizikové práce o negativních rizikových 

faktorech v jejich pracovních prost�edí a p�ípadné riziko na lidský organismus. 

Informuje o koncentraci nam��ených škodlivin a rozsah ochrany p�ed jejich 

negativními ú�inky a používání OOPP. 

Zajiš
uje pot�ebné podmínky pro m��ení hodnot škodlivin, výsledky poskytuje 

odborové organizaci.  

Informuje všechny zam�stnavatele o výskytu možných rizik poškození zdraví 

(je-li na pracovišti více zam�stnavatel�). 

Žádá DOD o provedení objektivizace stávajícího za�azení do kategorií 

(v p�ípad� zm�ny technologie výroby, zm�ny doby práce mající vliv na expozice 

zam�stnanc� jednotlivými faktory pracovního prost�edí). 

U zam�stnanc� za�azených do 3. a 4. kategorie rizika m�sí�n� vyhodnocuje 

po�et sm�n a pololetn� zasílá p�ehled DOD. 

Vedoucí OÚ 

PPo- TŽ – BOZ- 33/04 Poskytování ochranných nápoj� p�i práci ve ztížených pracovních podmínkách 

Správné poskytování ochranných nápoj� vyhrazených k ochran� p�ed tepelnými 

ú�inky, nebo zát�že chladem s ohledem na maximální hospodárnost p�i dodržení 

doporu�ených limit� ochranných nápoj�. 

Pov��uje zam�stnance daného OÚ výkonem �inností spojených s poskytováním 

ochranných nápoj�. 

Vedoucí OÚ 

Up�es�uje požadované množství ochranných nápoj� na skute�ný po�et 

zam�stnanc� na jednotlivých pracovištích, eviduje množství poskytovaných 

Pov��ený zam�stnanec 
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zam�stnanc� na jednotlivých pracovištích, eviduje množství poskytovaných 

ochranných nápoj�, vyhodnocuje hospoda�ení s ochrannými nápoji. 

Aktualizuje po�et zam�stnanc� s nárokem ochranné nápoje, eviduje skute�né 

množství vydaných dopl�k� stravy. 

PPo- TŽ – BOZ- 33/01 Povinné léka�ské preventivní prohlídky 

Ur�uje pov��eného zam�stnance pro plánování léka�ské preventivní pé�e, a toto 

oznamuje p�edstaviteli pro BOZ. 

Odpovídá za zajišt�ní pravidelných a všech ostatních léka�ských prohlídek. 

Informuje zam�stnance o léka�ské preventivní prohlídce. 

Odpovídá za za�azení zam�stnance do pracovního procesu na plánované místo 

dle výsledku léka�ské preventivní pé�e. 

Vedoucí OÚ 

Plánuje termíny léka�ské preventivní pé�e (ve spolupráci s vedoucím 

zam�stnancem a léka�em závodní preventivní pé�e). 

Vedoucí zam�stnanec 

 

 

 


