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Abstrakt 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

ve společnosti Vápenka Čertovy schody a.s. a stanovit potřebné kroky a postupy k dosažení 

shody s požadavky vybraného systému řízení. 

První část práce je zaměřena na vymezení základních pojmů a legislativy upravující oblast 

BOZP. Následuje popis nejpoužívanějších systémů managementu BOZP v České republice a 

výběr systému vhodného pro společnost VČS a.s. 

Druhá část obsahuje analýzu současného stavu BOZP ve společnosti, včetně posouzení plnění 

legislativních požadavků v oblasti BOZP a shody s požadavky normy ČSN OHSAS 

18001:2008. Ke každému prvku normy je uveden návrh potřebných kroků a opatření pro 

splnění požadavků normy. 

V závěru práce jsou navrhované kroky a postupy krátce shrnuty. 

Klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, BOZP, riziko, systém řízení, 

OHSAS 18001, Vápenka Čertovy schody   

 

Abstrakt 

The aim of the study is to propose an occupational health and safety (OH&S) management 

system in company Vápenka Čertovy schody, a.s. and to specify essential acts and procedures 

in order to comply with the selected management system. 

Definition of the terms and explanation of the legal aspects and requirements concerning the 

occupational health and safety are provided first, followed by an overview of the OH&S 

management systems currently used in the Czech Republic. Then, the selection of a OH&S 

management system suitable for VČS is described.  

The second part of the study deals with analysis of the current state in the OH&S policy in 

VČS and its compliance with the legal requirements and with ČSN OHSAS 18001:2008 

standard. Finally, essential acts and procedures in order to comply with the selected OH&S 

management system are proposed. 

Keywords: Occupational Health and Safety (OH&S), risk, management system, 

OHSAS 18001, Vápenka Čertovy schody 
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1. Úvod 

S povinností zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost práce a ochranu zdraví (BOZP) svých 

zaměstnanců při práci a neustále zlepšovat pracovní podmínky se setkáváme v platné 

legislativě České republiky již dlouhou dobu. Byla a je zakotvena v Zákoníku práce a dalších 

předpisech. Na tomto základě jsou zaváděna opatření a postupy s cílem vyloučit, omezit či 

alespoň kompenzovat škody spojené s haváriemi, úrazy apod. Můžeme zde zařadit příslušnou 

legislativu, nutnost pojištění pracovních úrazů, zavedení revizních techniků, dozor státních 

orgánů nad dodržováním bezpečnosti práce atd. 

Na základě uvedeného by se dalo předpokládat, že s přibývajícími požadavky na BOZP, 

narůstajícím povědomím o rizicích, resp. faktorech ovlivňujících bezpečnost práce, nastane 

trend snižování počtu pracovních úrazů, nemocí z povolání, nehod a havárií. Jak však ukazují 

statistiky úrazovosti, výrazné posuny nenastávají [16]. 

Může to být důsledek uplatňování volnějšího přístupu k zaměstnávání pracovníků, rozšiřování 

podílu malých podniků na zaměstnanosti apod. Tyto firmy málokdy respektují povinnosti 

v oblasti BOZP vyplývající z platné legislativy ve snaze o finanční úspory, které jsou 

zaměřeny zcela nesprávně do této oblasti. 

Podniky, resp. jejich management, které se vydaly touto cestou, si patrně neuvědomují, že 

úsilí a náklady vložené do BOZP se jim mohou vrátit. Při správně nastaveném a hlavně 

systematickém přístupu mohou získat produktivně pracující zaměstnance, kvalitní a konku-

renceschopné výrobky, a lze očekávat vyšší  zisky a finanční úspory. 

Uvedené skutečnosti vedou k závěru, že na úseku bezpečnosti práce je potřeba ubírat se nejen 

cestou tvorby nových legislativních požadavků a kontrolou jejich dodržování, ale i cestou 

pobízení podniků k vlastní iniciativě a podporou aktivit nad legislativní rámec. Jako příklad 

lze uvést zavádění systémů managementu bezpečnosti práce ve smyslu normy ČSN 

OHSAS 18001:2008 [10] (dále jen OHSAS) nebo programu Bezpečný podnik [19]. 

Tato práce byla zpracována se záměrem pomoci společnosti Vápenka Čertovy schody a.s. při 

zavádění systému managementu BOZP v souladu s požadavky OHSAS. 

V první části jsem se zaměřil na vymezení často používaných pojmů nebezpečí, riziko, 

analýza rizika a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Další pojmy podle OHSAS jsou 

uvedeny v příloze 1. 
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Dále uvádím přehled evropských norem týkající se bezpečnosti práce a hlavních právních 

předpisů České republiky pro oblast BOZP, které se vztahují na společnost Vápenka Čertovy 

schody  a.s. Poté následuje popis vybraných systémů managementu bezpečnosti práce, včetně 

hodnocení jejich rozšířenosti v České republice. 

Druhá část práce obsahuje charakteristiku společnosti, analýzu a popis plnění legislativních 

požadavků BOZP a normy OHSAS. Pro jednotlivé prvky normy poté navrhuji opatření 

a postupy, které by měly pomoci zavést systém řízení BOZP ve společnosti. 

V závěru práce jsou navrhované postupy a opatření krátce shrnuty. 



 8 

2. Vymezení základních pojmů 

V oblasti zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci se setkáváme s výrazy, jejichž 

význam je nutné přesně vymezit. Vymezení pojmů může vycházet z platné legislativy, 

ve které jsou jednotlivé výrazy definovány především pro potřeby konkrétního zákona, 

nařízení vlády, či vyhlášky. S definicemi se dále setkáváme v normách a v neposlední řadě 

jsou výrazy více či méně přesně přejímány z především anglické odborné literatury. Při 

přejímání však nastává problém, jak je možno vidět na dvou základních pojmech 

v bezpečnostním inženýrství používaných nejčastěji. Jedná se o pojmy nebezpečí (v angličtině 

hazard) a riziko (v angličtině risk). 

V české hovorové řeči oba pojmy často splývají (říká se, že „hazarduje se svým životem“, 

nebo že „riskoval život“), používají se jako synonyma. Příkladem lze uvést výklad slova 

riziko ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost z roku 1978 [1], kde je uvedeno 

„riziko = nebezpečí, možnost škody, ztráty, nezdaru“. I v odborné literatuře překládané 

z angličtiny jsou pojmy hazard a risk mnohdy přeloženy pouze jako riziko [11]. 

Jelikož význam obou slov, tak jak je chápeme v bezpečnostním inženýrství, je zcela odlišný, 

nelze tyto pojmy zaměňovat.  

2.1 Nebezpečí  

Nebezpečí je vlastnost látky nebo jevu (např. fyzikálního), děje, faktoru nebo stav systému, 

která působí nepříznivě na zdraví člověka, životní prostředí a materiální hodnoty. 

Dá se říci, že se jedná o vlastnost „vrozenou“ (této vlastnosti nelze daný subjekt zbavit), 

projeví se však pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu exponován (vystaven). Např. 

chlorovodík má nebezpečné vlastnosti – toxicitu a žíravost. Tyto vlastnosti nedokážeme od 

chlorovodíku oddělit a projeví se tehdy, dojde-li k expozici, tedy při působení chlorovodíku 

na subjekt (člověka). 

Nebezpečné mohou být vlastnosti fyzikální, chemické, fyzikálně chemické a další. Fyzikální 

lze dále dělit na mechanické, tepelné, elektrické. Tím dospějeme k mechanickým, tepelným či 

elektrickým nebezpečím – zdrojům rizika. 

Nebezpečí je tedy původcem rizika, jeho zdrojem. [11] 
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2.2 Riziko 

Riziko je vztah mezi očekávanou ztrátou a neurčitostí uvažované ztráty, zpravidla vyjádřenou 

pravděpodobností nebo frekvencí výskytu. 

Riziko je také kombinací nejistoty a nežádoucích následků. Pro jeho určení je nutné 

vyhodnotit oba parametry, jak nejistotu tak i následky. Pokud jedna ze složek neexistuje, 

neexistuje také riziko. Riziko lze zmenšit opatřeními přijatými pro snížení nebezpečí. 

Ztráty mohou představovat život a zdraví člověka, majetek nebo životní prostředí. V této 

souvislosti tedy hovoříme o riziku zdravotním, společenském, ekonomickém a ekologickém.  

Pro úplnost je vhodné uvést definici nebezpečí a rizika podle direktivy SEVESO II. Článek 3 

direktivy podává následující definice: 

„Pro účely této směrnice: 

6. „nebezpečím“ bude míněna skutečná (vnitřní) vlastnost nebezpečné látky nebo 

fyzikální situace s potenciálem pro vytvoření škod na lidském zdraví a/nebo na 

životním prostředí; 

7. „rizikem“ bude míněna pravděpodobnost specifických účinků, nastávajících během 

specifického období nebo za specifických podmínek.“ 

Směrnice tedy definuje nebezpečí jako vlastnost, riziko jako pravděpodobnost. Pro stanovení 

rizika je tedy nutné určit možné účinky a pravděpodobnost vzniku jevů. [16] 

Vztah mezi nebezpečím a rizikem ukazuje obrázek 1. 

 

 

Obrázek 1: Vztah mezi nebezpečím a rizikem. 
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2.3 Analýza rizik 

Analýzou a hodnocením rizik se rozumí preventivní činnost, která mapuje všechna rizika 

možného ohrožení zdraví a životů zaměstnanců. Na jejím základě můžeme stanovit opatření 

k předcházení rizikům, jejich minimalizaci nebo přímo odstranění. 

Zaměstnavateli ukládá povinnost soustavně provádět analýzu a hodnocení rizika přímo 

ustanovení § 102 zákona č. 262/2006 Sb. (dále jen „Zákoník práce“), v platném znění [6]. 

Důvody pro soustavné provádění této činnosti mohou být následující: 

• zavádění nových materiálů, technický zařízení, výrobních a pracovních prostředků; 

• změny v organizaci práce a pracovních postupech; 

• změny v legislativě týkající se BOZP; 

• výsledky z hodnocení havárie, nehody, pracovního úrazu, nemoci z povolání apod. 

Při analýze rizik se pohybujeme v hypotetické rovině. Zabýváme se stavy či situacemi, které 

obvykle nenastávají, ale které by nastat mohly, a tím ohrozit zdraví a životy, majetek a životní 

prostředí. Konkrétně se jedná o odchylky od normálních stavů (změna provozního tlaku, 

provozní teploty apod.). 

V praxi existuje celá řada metod, které slouží pro analýzu a hodnocení rizik. Liší se složitostí, 

množstvím a formou potřebných vstupních údajů, počtem zúčastněných osob, výstupem 

a také vhodností aplikace na daný předmět analýzy. Jednu metodu lze použít u strojních 

zařízení, jinou k určení míry ohrožení obyvatel průmyslovou havárií. 

Pro hodnocení rizik a vizualizaci výsledků provedené analýzy slouží matice rizik . Příkladem 

matice je obrázek 2. Její použití je snadné. Pokud známe závažnost určité události (v uvedené 

matici reprezentované počtem usmrcených osob) a četnost vzniku této události (počet událostí 

za jeden rok), můžeme vynesením do matice získat představu o závažnosti dané události. Zde 

však přichází ke slovu další nezbytný údaj, a sice přijatelnost rizika . Rozhodování 

o přijatelnosti rizika ovlivňují aspekty ekonomické, environmentální, sociální apod. Více 

o této problematice lze nalézt např. v [16]. 

Pokud se po vynesení výsledků analýzy do matice rizik ocitneme v oblasti přijatelného rizika 

(v uvedené matici bod 2), není nutné přijímat opatření, pouze monitorovat a udržovat 

současný stav. Naopak v oblasti snižování rizika (body 1 a 3) a nepřijatelného rizika je nutné 

navrhnout a co nejdřív (nebo neprodleně) přijmout taková opatření, aby došlo ke snížení 
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rizika na přijatelnou úroveň (např. náhradou nebezpečné látky méně nebezpečnou, snížením 

množství nebezpečné látky, změnou technologie, popř. vyřazením zařízení z provozu). 

 

Obrázek 2: Matice rizik. 

2.4 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Slovem bezpečnost (angl. safety) označujeme stav bez nebezpečí, ovšem při přijatelné 

pravděpodobnosti vzniku újmy na chráněných zájmech. 

Pojem bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) lze definovat jako podmínky a faktory, 

které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných 

pracovníků (včetně dočasných pracovníků nebo pracovníků dodavatelů), návštěvníků nebo 

jiných osob na pracovišti. [10] 

V původním významu se především jednalo o prevenci pracovních úrazů. Nyní je však pojem 

bezpečnost nahrazován širším pojmem předcházení ztrátám (z anglického loss prevention), 

které mohou vzniknout na zdraví a životech osob, na majetku či životním prostředí. 

Také Národní politika BOZP [14], která byla přijata usnesením vlády ČR č. 475 ze dne 

19. 5. 2003,  vychází z nového chápání pojmů bezpečnost, zdraví a ochrana při práci. 

BOZP není vnímána pouze jako protiúrazová prevence, případně jako prevence nemocí 

z povolání a nemocí souvisejících s prací. Zahrnuje v sobě i podmínky pro uspokojivou práci, 

včetně přizpůsobení práce a pracovních podmínek potřebám pracovníků. 
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3. Legislativa vztahující se k BOZP 

3.1 Směrnice Evropské unie 

Po vstupu do Evropské unie byla Česká republika povinna implementovat do své legislativy 

směrnice EU. Pro oblast BOZP se jedná o následující směrnice: 

•  89/391/EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci; 

• 91/383/EHS, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním 

poměru; 

• 89/354/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti; 

• 89/655/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání 

pracovního zařízení zaměstnanci při práci; 

• 89/656/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání 

osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci; 

• 96/58/ES, kterou se mění směrnice 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se osobních ochranných prostředků; 

• 2001/45/ES, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci. 

3.2 Legislativa České republiky 

V České republice je oblast BOZP upravena značným množstvím právních předpisů. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny ty, které souvisí s Vápenkou Čertovy schody a.s. 

Jsou jimi: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ve znění pozdějších předpisů), a to především část 

pátá: Ochrana a bezpečnost zdraví při práci. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP (ve znění pozdějších 

předpisů). 

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (ve znění pozdějších předpisů). 

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

• Zákon č. 18/1997 Sb., o  mírovém  využívání  jaderné  energie  a ionizujícího záření (ve 

znění pozdějších předpisů). 
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• Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách (ve znění pozdějších předpisů). 

• Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství – horní zákon (ve znění 

pozdějších předpisů). 

• Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,výbušninách a o statní báňské správě (ve znění 

pozdějších předpisů). 

• Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

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

znění pozdějších předpisů). 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích (ve znění pozdějších předpisů). 

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

způsobilosti (ve znění pozdějších předpisů). 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací (ve znění pozdějších předpisů). 

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (ve znění pozdějších předpisů). 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu (ve znění pozdějších předpisů). 

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

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

(ve znění pozdějších předpisů). 

 

• Vyhláška MZd č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu 

a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat 

z důvodu přípravy na povolání (ve znění pozdějších předpisů). 

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

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli (ve znění pozdějších předpisů). 
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• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení (ve znění pozdějších předpisů). 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (ve 

znění pozdějších předpisů). 

• Vyhláška ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem (ve znění 

pozdějších předpisů). 

• Vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o poža-

davcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti 

a činnosti prováděné hornickým způsobem (ve znění pozdějších předpisů). 

• Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních (ve znění 

pozdějších předpisů). 

• Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o BOZP a bezpečnosti provozu při hornické činnosti 

prováděné hornickým způsobem na povrchu (ve znění pozdějších předpisů). 

• Vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o BOZP a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťo-

vání nerostů (ve znění pozdějších předpisů). 

• Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin (ve znění pozdějších předpisů). 



 15 

4. Systémy řízení bezpečnosti 

Současná doba je charakteristická neustále se zvyšující komplexností a složitostí pracovních 

procesů a neustále se měnícími podmínkami práce. S tím je spojena i změna charakteru 

a závažnosti rizik vyplývajících z pracovních činností. Následkem toho vyvstává stále častěji 

potřeba řešení, které by účinně integrovalo principy BOZP do všech aktivit a činností 

podniku, jeho organizačních struktur i systému řízení. 

Na tuto potřebu reagovala řada národních a mezinárodních orgánů a organizací tvorbou 

materiálů pro zavádění systému řízení bezpečnosti v podniku. Prvním systematickým 

a moderním pokusem bylo v roce 1993 doporučení HS(G) 65 – Succesful Health and Safety 

Management, které bylo v roce 1996 transformováno do britské normy BS 8800 – 

Occupational Health and Safety Management Systems. [4] 

Poté následovalo vyhlášení programu Bezpečný podnik (poprvé v roce 1996), vydání 

specifikace OHSAS 18001 v roce 1999 a Metodických návodů ILO-OSH v roce 2001. 

Uvedené systémy řízení BOZP mají své základy postaveny na známém Demingovu cyklu – 

plánuj, proveď, ověř a jednej. Cyklus je zobrazován jako uzavřený kruh, což symbolizuje 

neustálé opakování tohoto procesu. 

V oblasti managementu bezpečnosti je do cyklu přidána položka politika BOZP a celý proces 

je zobrazován jako spirála směřující vzhůru – obrázek 3. Tím je naznačeno, že se po každém 

provedeném cyklu neustálého zlepšování dostáváme na vyšší, a snad i kvalitnější úroveň. 

 

Obrázek 3: Podstata přístupu k systému managementu BOZP podle ČSN OHSAS 18001 . 
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4.1 ČSN OHSAS 18001:2008 

– Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky. 

Tato norma, vydaná Českým normalizačním institutem v březnu 2008, je českou verzí britské 

normy BS OHSAS 18001:2007. Nahradila tak specifikaci OHSAS 18001 z roku 1999, jejíž 

platnost končí 1. 7. 2009. 

Jedná se o normu, která může sloužit pro zavádění, ale hlavně pro následnou certifikaci již 

zavedeného manažerského systému BOZP. Svou strukturou je kompatibilní s normami 

ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. Porovnaní norem je provedeno v [10]. Tato skutečnost 

zajišťuje snadnější integraci všech tří systémů do jednoho celkového systému řízení podniku. 

Na ČSN OHSAS 18001:2008 prozatím navazuje BSI-OHSAS 18002:2000 – Směrnice pro 

zavádění OHSAS 18001. Jak z názvu vyplývá, jedná se o návod pro zavádění BOZP podle 

OHSAS 18001. Na její revizi nyní pracovní skupina OHSAS pracuje. Vydání revidovaného 

znění se předpokládá ve 3. čtvrtině roku 2008. Následně bude vydána i ČSN OHSAS 18002 

[24]. 

Norma OHSAS 18001 stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které organizaci umožní řídit rizika v souvislosti s bezpečností práce 

a zlepšovat úroveň organizace v této oblasti. Nestanovuje však kritéria na provedení systému, 

ani neudává detailní specifikace pro navržení systému managementu. Zde je dán prostor pro 

management podniku, aby si systém nastavil podle vlastních potřeb. 

Mezi klady normy OHSAS patří: 

• je světově uznávaným standardem a lze tedy podle ní porovnávat systémy BOZP 

v různých organizacích, ve kterých je OHSAS zaveden; 

• v České republice patří mezi nejrozšířenější a nejčastěji implementovaný systém řízení 

BOZP; 

• je nástrojem, jak dosáhnout certifikace systému BOZP v podniku externí organizací; 

• poskytuje mechanizmy umožňující identifikaci slabých míst v podniku. [2, 4] 

Hlavní změny vzhledem k předcházejícímu vydání OHSAS jsou následující: 

• OHSAS 18001 je v ČR vydán jako technická norma ČSN, nikoliv jako specifikace či 

dokument, jak tomu bylo u první verze z roku 1999; 

• je kladen větší důraz na důležitost „zdraví“; 

• byly doplněny nové definice a stávající byly revidovány; 
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• bylo dosaženo významného zlepšení souladu s ISO 14001:2004 v rámci celé normy 

a zlepšena kompatibilita s ISO 9001:2000; 

• termín „nehoda“ je nyní obsažen v termínu „incident“; 

• termín „nebezpečí“ se již nevztahuje k „poškození majetku nebo ohrožení pracovního 

prostředí“; 

• jsou uvedeny nové požadavky na vyšetřování incidentů. 

Další informace o změnách jsou uvedeny přímo v normě OHSAS 18001 [10]. 

Srovnání obou verzí OHSAS 18001 je uvedeno v příloze 4 [22]. 

4.2 ILO-OSH 2001 

Mezi organizace, které se zabývaly myšlenkou sjednocení systémů řízení bezpečnosti, patří 

Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta v roce 2001 vydala směrnici s názvem 

ILO-OSH 2001: Metodické návody pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Směrnice vychází z předpokladu, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být 

nedílnou součástí systému řízení podniku. 

Návody, které tato směrnice obsahuje, nejsou právně závazné a aplikace příručky nevyžaduje 

certifikaci. Je určena všem, kteří mají odpovědnost za řízení BOZP. [3, 4] 

4.3 Bezpečný podnik 

Tento program vyhlásil v roce 1996 ministr práce a sociálních věcí a garanci nad ním převzal 

ČÚBP, později pak SÚIP. 

Cílem je zvýšit úroveň BOZP včetně ochrany životního prostředí u právnických 

a podnikajících fyzických osob, vytvořit podmínky pro zavedení efektivního systému řízení 

a napomoci plnit ustanovení české legislativy, vycházející z požadavků směrnic EU. 

Program vychází z principů a zásad stanovených normou OHSAS 18001 a příručkou ILO-

OSH 2001. Zároveň je v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001 a svými požadavky je 

kompatibilní s požadavky těchto dokumentů. 

Účast na programu je dobrovolná. Při plnění požadavků mohou organizace využít 

bezplatného poradenství, které poskytují územně příslušné Oblastní inspektoráty práce, které 

následně provádějí ověření zavedeného systému řízení BOZP. 
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Vlastní program je založen na: 

• zavedení bezpečnostního managementu; 

• integraci řízení BOZP a ochrany životního prostředí s ostatními řídícími akty podniku; 

• spolupráci zaměstnanců s vedením podniku při zvyšování úrovně bezpečnosti práce; 

• integrace požadavků požární ochrany; 

• metodické podpoře orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce podnikům 

přihlášeným do programu. 

Nevýhodou tohoto programu je skutečnost, že se jedná o ryze český systém, a známka 

Bezpečný podnik nebývá uznávána v zahraničí. [2, 4, 19] 

4.4 Systémy používané v České republice 

Pro úplnost této kapitoly bych rád uvedl přehled o počtu organizací v ČR, které získali 

certifikaci podle výše uvedených systémů řízení. Není to však jednoduché. 

Certifikací systému řízení podle OHSAS 18001 se zabývá řada firem, každá si vede vlastní 

evidenci, ale jednotná databáze certifikovaných organizací neexistuje. Navíc pro vyhlášení 

systému řízení podle OHSAS 18001 není certifikace nutná, organizace si tedy může sama 

vydat prohlášení o zavedení systému managementu podle OHSAS. Taková organizace rovněž 

není nikde evidována. [17] 

I přes tyto skutečnosti existuje snaha o budování registru certifikovaných organizací, a to na 

webových stránkách Národní politiky podpory jakosti, kde bylo počátkem února 2008 

zaregistrováno 468 organizací hlásících se ke splnění požadavků OHSAS 18001 [15]. Do 

registru jsou organizace zapisovány prostřednictvím příslušných akreditačních firem.  

Jiná situace je u programu Bezpečný podnik, který má v kompetenci SÚIP. Tento úřad, který 

jako jediný osvědčení o certifikaci uděluje, počty certifikovaných podniků zveřejňuje. Podle 

posledního prohlášení byl počet „bezpečných podniků“ k 30. červnu 2007 roven 49. [19, 21]  

V porovnání s počtem organizací, které mají certifikovaný systém řízení podle OHSAS, je 

tento počet nízký a pokračujícím trendem bude pravděpodobně další růst počtu podniků 

s certifikací podle OHSAS. Důvodem je to, že splnění podmínek programu Bezpečný podnik 

je pro podniky náročné a pro komerční účely je certifikát podle OHSAS postačující. [20] 

Směrnice ILO-OSH 2001, jak již bylo uvedeno výše, nevyžaduje certifikaci. Proto ačkoliv 

organizací, které plní požadavky této směrnice, může být v ČR řada, nelze celkový počet 

jednoduše zjistit.  
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5. Základní údaje o společnosti VČS a.s. 

5.1 Historie a vlastnické poměry 

Skupina LHOIST 

Skupina Lhoist vznikla založením společností Carrieres et Fours a Chaux Dumont-Wautier 

v Belgii v roce 1889. 

V roce 1992 se skupina stala akcionářem Vápenky Čertovy schody a.s. Tmaň. V posledních 

letech skupina rozšiřuje svou působnost nejen Evropě, ale též v Mexiku, Číně a Brazílii. 

Ve skupině Lhoist je v současné době zaměstnáno cca 6 300 pracovníků po celém světě. [13] 

Těžba vápence (Velkolom Čertovy schody a.s.) 

Těžbu vápence pro Vápenku Čertovy schody a.s. zajišťuje Velkolom Čertovy schody a.s. 

Tato firma byla založena 1. 7. 1991 společnostmi Králodvorská cementárna a.s. a Vápenka 

Čertovy schody a.s. jako dceřiná společnost. 

Počátek rozvoje průmyslové těžby vápenců nastal v 19. století v souvislosti s rozvojem hutí 

v oblasti. V 50. letech 20. století bylo rozhodnuto o výstavbě vápenky a otvírce velkolomu, 

kterými se měla těžba a výroba vápna zkoncentrovat do jedné oblasti. 

 

Obrázek 4: Letecký pohled na Velkolom Čertovy schody a.s. (zdroj: www.vitejte.cz) 
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Těžební aktivity jsou rozloženy do dvou dobývacích prostorů: DP Koněprusy a DP 

Suchomasty I, na kterých se nachází dnes těžené lomy západ a východ. [13] 

Výroba vápna (Vápenka Čertovy schody a.s.) 

Vápenka Čertovy schody a.s. navazuje na dlouholetou tradici výroby kvalitního vápna 

v berounské a pražské oblasti a souvisí rovněž s rozvojem cementářské výroby v této oblasti.  

Podnětem pro stavbu vápenky byla otvírka velkolomu Čertovy schody v roce 1956. Základ 

závodu byl dán výstavbou pěti šachtových pecí s výpalem pomocí koksu na počátku 60. let. 

Výstavba vápenky pokračovala vybudováním mlýnice na vápno, hydratizační stanice 

a mlýnice vápenců. V roce 1975 byla postavena tříšachtová souproudá regenerační pec 

MAERZ FMT. 

Závod Velkolom Čertovy schody byl součástí Cementáren a vápenek Beroun, k.p., které 

prošly různou formou právní existence až do privatizace v roce 1992. Nově vzniklý CEVA 

Holding, a.s. vlastnil Vápenku Čertovy schody a.s. Majoritní podíl akcií VČS a.s. poté 

odkoupila skupina Lhoist. 

Nový vlastník okamžitě začal s přípravou modernizace vápenky. Ta byla ukončena v roce 

1995 uvedením dvoušachtové pece MAERZ FMS do provozu. Poté se skupina Lhoist stává 

jediným akcionářem Vápenky Čertovy schody a.s. 

 

Obrázek 5: Letecký snímek Vápenky Čertovy schody a.s. (zdroj: www.vitejte.cz) 



 21 

Ve vápence je zaměstnáno 182 zaměstnanců (údaj z 29. února 2008). Z tohoto počtu je 58 

pracovníků zaměstnáno v administrativě (z toho 29 na vedoucích postech) a 124 pracovníků 

v dělnických profesích. Organizační schéma společnosti je dostupné v příloze 2. 

Společnost VČS a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2000. [13] 

5.2 Výrobní procesy 

Těžbu a přísun vápence pro VČS a.s. z dobývacích prostor Velkolomu Čertovy schody  je 

zajišťována pomocí velkokapacitních nákladních automobilů Belaz. 

Dovezený vápenec je z automobilů vsypán na podavač, z něhož se přes válcový třídič dostane 

do primárního drtiče, kde dochází k drcení objemnějších kusů. Následně je dopravován do 

sekundárního drtiče k jemnějšímu drcení a poté do třídírny, odkud je podle pokynů operátora 

transportován pomocí dopravníků na příslušné skládky podle zrnitosti kamene. 

Ze skládky je vápenec potřebné zrnitosti odebírán a dopravníky přepravován k pecím. Po 

vypálení je kusové vápno uskladněno v zásobnících pro další použití. 

Ze zásobníků je vápno buď dopravováno do mlýnice vápenců, nebo může být expedováno pro 

zákazníky (naložením do cisteren). Po mletí následuje hydratace vápna (míchání s vodou) 

v hydrátoru a výroba finálních výrobků. Ty lze expedovat automobilovými nebo vagónovými 

cisternami a také na paletách v pytlované formě. 

Výrobky VČS a.s. lze rozdělit na: 

• nepálené: kusové a mleté vápence a dolomity; 

• pálené: kusové a mleté vápno, vápenný hydrát (bílé vápno hašené); 

• speciální: vápenné mléko a další. 

5.3 Technická zařízení a průmyslové činnosti 

K pálení vápna dochází v těchto pecích: 

• Dvoušachtová pec typu Maerz FMS – do provozu uvedena v roce 1995. Produkuje 

měkce pálené vápno. Jako palivo lze použít těžký topný olej (TTO), zemní plyn, kafilerní 

tuk, recyklovaný topný olej (RTO), hnědouhelný generátorový dehet (HGD), nebo 

zpracovaný řepkový olej. Projektovaná kapacita je 600 t vápna za den. 

• Tříšachtová pec typu Maerz FMT – do provozu uvedena v roce 1975. Produkuje 

středně pálené vápno. Palivo je obdobné jako u dvoušachtové pece Maerz. Projektovaná 

kapacita je 320 t vápna za den. 
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• Baterie dvou jednošachtových vertikálních pecí typu IPZ – do provozu uvedena 

v roce 1962 (rekonstrukce 1994). Slouží k výrobě středně nebo tvrdě páleného vápna. 

Vsázka je tvořena drceným vápencem a pevným palivem, kterým může být koks nebo 

antracit. Projektovaná kapacita pecí je 2x 160 t vápna za den. 

Pálení vápna je tepelný rozklad vápence. Zahřátím dochází k disociaci uhličitanu vápenatého 

podle rovnice: CaCO3 + C → CaO + CO2. Produktem je tedy oxid vápenatý a oxid uhličitý . 

Při pálení vápna se však může vyvinout i mnohem nebezpečnější oxid uhelnatý (CO). Ten 

vzniká při hoření uhlíku za nedostatečného přístupu kyslíku. Podstatou této reakce je redukce 

nejdříve vzniklého oxidu uhličitého uhlíkem: CO2 + C → 2 CO. 

Z uvedených důvodu je na pecním agregátu Maerz FMS instalován infračervený detekční 

systém úniku CO2 v souvislosti se zvýšeným nebezpečím úniku oxidu uhličitého při zavádění 

vsázky vápence do prostoru pecí. Pro měření oxidu uhelnatého slouží kapesní analyzátor. 

Dalšími zařízeními jsou: 

• Plynová kotelna (technologická) – na zemní plyn, slouží k výrobě technologické páry 

(pro pece Maerz FMS a FMT) a topné páry. 

• Plynová kotelna – na zemní plyn, slouží k vytápění budov a k ohřevu užitkové vody. 

• Mechanicko-biologická čistička odpadních vod – slouží k předčištění dešťových vod, 

technologických (z kotelny a stáčení mazutu) a splaškových odpadních vod. 

Průmyslové činnosti: 

• Doprava, skladování a manipulace se vstupními surovinami, s pomocnými látkami, 

s meziprodukty a výstupními produkty – zásobníky surovin, meziproduktů a výrobků, 

dopravní cesty materiálu, primární a sekundární drtírna a třídírna vápencové suroviny, 

mlýnice vápna, linka drcení a mletí vápenců. 

• Expedice výrobků 

• Hospodářství kapalných paliv – stáčení, skladování, manipulace a doprava TTO, HGD, 

RTO, řepkového oleje a kafilerního tuku. 

• Hospodářství pevných paliv – vykládka antracitu a koksu, skladování, třídění a doprava. 

• Hydratace – hydratace páleného vápna na vápenný hydrát v hydrátoru. 

• Rozvod zemního plynu, elektrické energie a tlakového vzduchu 

• Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

• Nakládání s odpady 

[25] 
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5.4 Rozdělení VČS a.s. podle působnosti státního odborného dozoru 

Výkon státního odborného dozoru nad bezpečností práce ve smyslu ustanovení zákona 

č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má v kompetenci Státní úřad inspekce práce 

(SÚIP). Kontrolu samotnou pak vykonává územně příslušný Oblastní inspektorát práce (OIP).  

Rozsah činností ve VČS a.s. je takový, že OIP není jediným orgánem státního odborného 

dozoru. Zmiňovaný zákon totiž v § 6, odst. 4, písm. b), f) a g) uvádí, že činnost SÚIP a OIP se 

nevztahuje na: 

• kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní 

báňské správy (podle z. č. 61/1988, ve znění pozdějších předpisů), 

• kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává kontrolní činnost Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost (podle z. č. 18/1997, ve znění pozdějších předpisů), 

• kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor drážní správní úřady 

a Drážní inspekce (podle z. č. 266/1994, ve znění pozdějších předpisů). 

Pokud se jedná o jednotlivé zařízení nebo specifickou oblast, jakou je železniční vlečka, je 

působnost orgánů státního dozoru přehledná a stanovena legislativou. Zařízení s uzavřenými 

radionuklidovými zářiči pro měření hladiny vsázky vápence u pece Maerz FMS, a pro měření 

stavu plnění železničních vagonů při nakládce mletých vápenců, má v kompetenci Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Železniční vlečka spadá do kompetence Drážního úřadu 

(DÚ) a Drážní inspekce (DI). 

Nepřehledná situace však nastává u rozdělení kompetencí mezi státní báňskou správu 

zastoupenou Obvodním báňským úřadem v Kladně (OBÚ) a OIP pro Středočeský kraj. Areál 

společnosti, kde dozor vykonává OIP, přímo navazuje na areál Velkolomu Čertovy schody 

a.s., který spadá pod OBÚ. Bylo proto nutné stanovit hranici, kde kontrolní činnost provádí 

OBÚ, a kde přechází na OIP. 

Tato hranice byla stanovena v dokumentu Hranice výkonu státního odborného dozoru nad 

bezpečností práce v akciové společnosti Vápenka Čertovy schody, který vznikl na základě 

dohody mezi zástupci uvedených kontrolních orgánů a vedením společnosti, a který vstoupil 

v platnost dne 24. 10. 2004. 

Hranice je definována takto: 

„Výkon dozoru státní báňské správy ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, začíná primární násypkou suroviny a končí třídičem Krupp včetně. Toto se týká 
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zdvihacích zařízení, tlakových nádob stabilních, pasových dopravníků a ostatních zařízení 

s výjimkou plynových a elektrických zařízení. 

Výkon dozoru státní báňské správy u plynových zařízení počíná uzávěrem na peci Maerz, u 

elektrických zařízení ve vývodních kobkách v centrální trafostanici, týkající se lomu, a dále 

pokračuje k odběrním místům v lomu. 

Dozor nad vnitrozávodovými komunikacemi s výjimkou drážních těles budou rovněž 

provádět orgány státní báňské správy. 

V ostatních prostorách a zařízeních za uvedenými hraničními uzly bude provádět státní 

odborný dozor Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj podle zákona č. 251/2005 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Skutečnost, že v areálu VČS a.s. vykonávají státní odborný dozor čtyři orgány, není pro 

společnost příznivá, neboť je na ni kladeno značné množství právní požadavků. Musí plnit 

nejen povinnosti vyplývající z „běžných“ předpisů, ale i předpisů, které se týkají hornické 

činnosti, provozu drážní vlečky a zdrojů ionizujícího záření. 
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6. Výběr vhodného systému managementu BOZP pro VČS a.s. 

Na základě konzultací ve společnosti a po prostudování vlastností jednotlivých systémů řízení 

BOZP, uvedených v předchozích kapitolách, jsem se rozhodl pro normu ČSN OHSAS 

18001:2008. Při analýze a následném návrhu systému řízení BOZP budu tedy podle této 

normy postupovat. 

Hlavním důvodem pro použití právě OHSAS je skutečnost, že je uznáván celosvětově. 

Společnost VČS a.s. vlastní belgická skupina Lhoist, která má své provozy po celém světě. 

Pokud má být úroveň řízení BOZP mezi jednotlivými provozy porovnatelná, musí být 

certifikována podle standardu, který je uznáván nejen v ČR ale i v zahraničí. Certifikací podle 

normy OHSAS může společnost VČS a.s. prokázat všem partnerům, že používá odpovídající 

systém managementu BOZP. Tato skutečnost tedy vylučuje použití programu Bezpečný 

podnik, který má pouze národní charakter. 

Další možnou nevýhodu programu vidím v tom, že je na rozdíl od OHSAS zaměřen mimo 

BOZP i na další související oblasti. Tím klade další požadavky na organizaci, která chce jeho 

podmínky splnit. Jedná se např. o požadavky v oblasti environmentu, požární ochrany, 

zdravotní péče a další – podrobně viz příloha 3. I přes to, že VČS a.s. tyto požadavky, které 

vyplývají z legislativy, plní, nemá potřebu získat certifikaci pro tuto oblast. 

Co se týče příručky ILO-OSH, pro zavádění systému řízení BOZP se více než tato příručka 

jeví vhodnější OHSAS. Především proto, že byl přijat jako česká technická norma, a že 

podmínky ILO-OSH patřičně zohledňuje, jak je v textu normy přímo uvedeno. 

Splnění podmínek podle normy OHSAS je pro společnost postačující a odpovídá to jejím 

požadavkům a plánům do budoucna. 
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7. Analýza současného stavu řízení BOZP a návrhy postupů pro zavedení 

OHSAS 18001 ve společnosti 

Ve VČS a.s. je legislativním požadavkům nejen na úseku BOZP věnována velká pozornost 

a vedení společnosti řadí tuto oblast mezi prvořadé úkoly. Společnost má rovněž zájem na 

vybudování systému řízení BOZP s cílem nechat si systém certifikovat. Pro dosažení tohoto 

cíle již byly jisté kroky podniknuty a na dalších se nyní pracuje. 

Kriteriální požadavky při analýze současného stavu řízení BOZP mi, mimo platné legislativy, 

poskytla norma ČSN OHSAS 18001:2008, podle které se bude systém managementu BOZP 

ve společnosti zavádět. 

Pro svoji práci jsem zvolil následující postup. K jednotlivým prvkům normy OHSAS uvádím 

krátký úvod do problematiky následovaný popisem aktuálního stavu ve společnosti. V závěru 

každého prvku je uveden návrh na dosažení shody s požadavky podle OHSAS. 

Prvku OHSAS s označením 4.4.4 – Dokumentace (kapitola 7.4.4) a 4.4.5 – Řízení dokumentů 

(kapitola 7.4.5) je věnována větší pozornost, neboť jsem byl o detailnější rozbor a návrh 

zlepšení stavu požádán. 

7.1 Všeobecné požadavky na systém řízení BOZP 

Systém řízení vychází z předpokladu, že organizace vytvoří, dokumentuje, implementuje 

a bude neustále zlepšovat daný systém, a to v souladu s požadavky normy OHSAS, podle 

které bude systém zavádět. Zároveň musí stanovit, jak bude tyto požadavky plnit. [10] 

Těmito předpoklady a otázkami se budou zabývat i následující kapitoly. 

7.2 Politika BOZP 

Politika v sobě nese základní představu, nasměrování chování celé organizace v delším 

časovém horizontu. Prakticky se jedná o prohlášení, jehož obsah musí vrcholové vedení 

společnosti projednat a schválit. 

Politika shrnuje zásady a záměry, které určil vrcholový management, a které jsou směrodatné 

pro chování a jednání každého pracovníka společnosti, a to včetně vrcholového vedení. 

Situace ve VČS a.s. 

Společnost v současné době nemá politiku BOZP zpracovánu. 
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Jelikož je oblast BOZP ve VČS a.s. v popředí zájmu, mělo by vedení společnosti politiku 

zpracovat a vyhlásit. Dalo by tím jasný signál svým zaměstnancům a partnerům, že má 

o oblast BOZP zájem, a že má v úmyslu systém řízení skutečně zavést. 

Konečně, vyhlášení politiky BOZP je prvním krokem pro uvedení systému do praxe. 

Návrh obsahu politiky BOZP 

Politika BOZP by měla obsahovat následující části:  

První – úvodní část 

Obsahuje název dokumentu – Politika bezpečnosti práce společnosti Vápenka Čertovy 

schody a.s., dále stručné představení společnosti a důvod, proč se společnost rozhodla při 

své činnosti uplatňovat požadavky a zásady daného systému managementu BOZP. 

Druhá část 

Ta je pro obsah politiky stěžejní, neboť reprezentuje vlastní záměry a zásady. Uvedou se 

zde obligatorní (povinné) položky, které vyžaduje OHSAS v kapitole 4.2., mimo jiné 

závazek dodržování legislativních a jiných požadavků a závazek neustálého zlepšování 

společnosti v oblasti BOZP.  

Dále lze začlenit i řadu dalších, nepovinných záměrů, například: 

– bude upřednostňován aktivní přístup k prevenci rizik před pouhým odstraňováním 

příčin, jenž vedly např. k pracovním úrazům či nehodám, 

– pracoviště a náplň pracovních činností organizovat tak, aby nedocházelo ke zvyšování 

rizik při práci, 

– integrovat aspekty BOZP jako nedílnou součást firemních rozhodovacích kritérií, 

– sdělení, že oblast BOZP není pouze záležitostí bezpečnostního technika, ale každého 

jednotlivého zaměstnance, který svým správným přístupem přispívá k plnění 

požadavků na bezpečnost práce, 

– konstatování, že nízký počet pracovních úrazů, resp. minimální doba pracovní 

neschopnosti v důsledku vzniklého pracovního úrazu, zvyšuje produktivitu 

a výkonnost společnosti, a tím zvyšuje i zisk společnosti. 
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Třetí – závěrečná část 

V této části se uvedou předpoklady, resp. závazky, které musí management splnit, aby 

společnost mohla dostát závazků a záměrům uvedeným výše. Je vhodné se zmínit, že 

budou poskytnuty zdroje nezbytné k zavedení a udržování systému řízení BOZP. 

Pro naplnění požadavku sdělit politiku všem zaměstnancům a zainteresovaným stranám 

doporučuji tuto politiku umístit na frekventovaných místech (recepce, vrátnice, chodby, 

prostranství u výtahu), na firemním intranetu a webových stránkách společnosti. K seznámení 

s politikou je rovněž možné využít pracovních porad a školení a míst pro jednání 

s obchodními partnery.  

7.3 Plánování 

Tento prvek v sobě zahrnuje několik požadavků: 

• identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik, 

• zpracování seznamu právních a jiných požadavků, 

• určení cílů, 

• vypracování programů pro realizaci vytyčených cílů. 

7.3.1 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení 

Prvním krokem ke splnění požadavku k identifikaci nebezpečí a posuzování rizika je, aby tuto 

činnost zajišťovala osoba, která má odbornou způsobilost podle příslušných právních 

předpisů. 

Pro hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců vyžaduje 

zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 9 (odborná způsobilost), aby 

zaměstnavatel, pokud k této činnosti není odborně způsobilý, zajistil plnění této povinnosti 

osobou odborně způsobilou v prevenci rizika [7]. Zde je však nutné dodat ustanovení § 22, 

odst. 2, tohoto zákona: 

„Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost získaná podle dosavadních právních 

předpisů se považuje za splněnou nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti 

uvedeného zákona.“ (tj. do 31. 12. 2011) 

Další požadavky na odbornou kvalifikaci bezpečnostního technika uvádí vyhláška ČBÚ 

č. 298/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 2, odst. 1, písm. d) [9]. 



 29 

Dalším krokem bude vytvoření registru rizik BOZP , který je výsledkem provedené analýzy 

a hodnocení rizika. Pro jeho zpracování je nutné identifikovat a popsat rizikové situace, které 

v organizaci mohou nastat.  

Situace ve VČS a.s. 

Současný technik BOZP má odbornou způsobilost podle vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., 

nikoliv však zkoušku odborné způsobilosti podle z. č. 309/2006 Sb., § 9. 

Registr rizik BOZP VČS a.s. je na počátku zpracování. Mimo kroků ke splnění požadavku 

OHSAS na identifikaci, posouzení a stanovení bezpečnostních opatření ke snižování rizika 

bude obsahovat: 

• posouzení strojních zařízení používaných ve VČS a.s. a výrobních prostor podle 

požadavků NV č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

• zařazení jednotlivých prací do kategorií podle vyhlášky MZd č. 432/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, 

• stanovení rozsahu a bližších požadavků poskytování OOPP. 

Návrh způsobu analýzy, hodnocení rizika a dalších opatření 

Zdrojů rizika nalezneme v provozu vápenky velké množství. Registr rizik proto bude velmi 

obsáhlý. Jeho zpracování nebude snadné, a rozhodně nepůjde o krátkodobý proces. 

Registr by měl být postaven na základě soupisu všech zdrojů rizika, jejich vyhodnocení 

a určení zdrojů, které jsou považovány za kritické. Těm bude potřeba se dále věnovat a snížit 

nebo zcela vyloučit jejich působení. 

Součástí registru by také měl být seznam všech nebezpečných látek a přípravků (ve smyslu 

zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které se v areálu společnosti vyskytují. 

Tento seznam je již zpracován. Je však nutné, aby byl udržován v aktuálním stavu. 

Návodem, jak registr rizik pracovat, může být Metodická příručka pro hodnocení rizik, kterou 

vydal Český báňský úřad [12]. Ta přehledně informuje o postupech analýzy a hodnocení 

rizika a uvádí konkrétní příklady možných způsobů zpracování registru rizik BOZP na 

pracovištích. 

Metoda použitá pro analýzu a hodnocení rizik musí být jednoduchá a vhodná pro předmět 

hodnocení. Uvedené požadavky splňuje Bodová metoda. Používá se pro hodnocení 

nebezpečnosti strojů, dá se však použít i pro hodnocení jiných zařízení a pracovišť. Je však 
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potřeba správné volby hodnotitele nebo týmu hodnotitelů, neboť ti musí mít odborné 

a praktické zkušenosti ve vztahu k objektu hodnocení. [12] 

K hodnocení bezpečnosti strojních zařízení lze mimo NV č. 378/2001 Sb. (v platném znění) 

použít technickou normu ČSN EN 1050: Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro 

posouzení rizika. 

Tabulka 1 reprezentuje příklad zpracování hodnocení rizik pomocí Bodové metody. 

P D R
Pád, naražení různých částí 
těla po následném pádu, 
podvrtnutí nohy při chůzi po 
komunikacích, podlahách, 
lávkách apod.

4 3 12 Zajištění bezpečného stavu povrchu podlah, 
pracovních prostor uvnitř objektů, vstupů do objektů, 
komunikací, lávek apod.                                           
Udržování, čištění a úklid podlah, pracovních prostorů, 
lávek, komunikací.                                                          
Včasné odstraňování závad na podlahách, pracovních 
prostorech, lávkách, komunikacích.                                    
Používání vhodné a nepoškozené pracovní obuvi.     
Zajištění dostatečného osvětlení a jeho údržby.

Zakopnutí, naražení a 
zachycení o různé překážky 
a vystupující prvky na 
pracovišti

3 2 6 Odstranění komunikačních překážek.                              
Bezpečnostní označení vystupujících prvků a jeho 
trvalé udržování v bezvadném stavu.

Uklouznutí při chůzi po 
pracovních prostorách, 
lávkách a komunikacích.

4 3 12 Čištění a upravování pracovních prostor, lávek a 
komunikací zejména za deštivého počasí a v zimním 
období.
Zvýšená opatrnost pracovníků zejména v zimním 
období.

Přiražení a přitlačení 
pracovníka břemenem.

2 3 6 Vazačskými pracemi pověřovat pouze pracovníky 
s odbornou kvalifikací.

Pád břemene. 2 4 8 Správné zavěšení břemene, vyloučení vstupu osob 
pod zavěšené břemeno, používání bezzávadných 
vázacích prostředků.
Nepřetěžování zdvihacího zařízení.
Zajištění odborné kvalifikace obsluh zdvihacího 
zařízení.

Pád jeřábníka při výstupu a 
sestupu.

3 4 12 Používání určených přístupových cest a jejich 
udržování v bezzávadném stavu.
Používání vhodné a nepoškozené pracovní obuvi.

Bezpečnostní opat řeníIdentifikace rizikaZdroj rizika
Posuzovaný 

objekt

Výroba vápna 
a vápenců

Pracoviště, 
podlahy a 

komunikace, 
pohyb osob

Hodnocení 
závažnosti 

rizika

Jeřáby, 
zdvihadla

 

Tabulka 1: Příklad hodnocení rizik Bodovou metodou. 

Při použití Bodové metody se vychází z matematického vyjádření rizika: 

DPR ⋅=  , kde R = riziko, P = pravděpodobnost, D = důsledek. 

Stupně pravděpodobnosti P: Stupně důsledků D: 

1 – velmi nízká 1 – žádný (bez úrazu, obtěžující podmínky) 
2 – nízká 2 – málo významný (lehký úraz, bez prac. neschopnosti) 
3 – střední 3 – významný (závažnější úraz, prac. nesch. do 3 dnů) 
4 – vysoká 4 – kritický (těžký úraz, nemoc z povolání) 
5 – velmi vysoká 5 – katastrofický (smrtelný úraz) 
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Pro konkrétní určení pravděpodobnosti P je vhodné uvést četnost výskytu nebezpečných 

situací. Při stanovení, jak často se daná situace vyskytuje, můžeme vycházet ze statistik 

úrazovosti, četnosti výskytu skoronehod a dalších ukazatelů. Především však záleží na 

zkušenostech hodnotitele, který musí mít také potřebné odborné znalosti pro hodnocenou 

oblast. Více k tomuto tématu je uvedeno v literatuře [12]. 

Na základě těchto skutečností jsme schopni přiřadit např. velmi nízké pravděpodobnosti 

četnost jedenkrát za 10 let a velmi vysoké pravděpodobnosti četnost jedenkrát za měsíc. 

Obdobně lze na základě statistik a zkušenostech hodnotitele přiřadit konkrétní podobu 

stupňům důsledků D. 

Zobrazení výsledků hodnocení v podobě matice rizik (tabulka 2) usnadní určení závažnosti 

rizik a rozhodování o nutnosti přijetí opatření. 

Důsledek D

Pravd ěpodobnost P přijatelné riziko

1 1 2 3 4 5 snižování rizika

2 2 4 6 8 10 nepřijatelné riziko

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20

5 5 10 15 20 25

Legenda:51 2 3 4

 

Tabulka 2: Výsledná matice rizik použité Bodové metody podle tabulky 1. 

V oblasti přijatelného rizika není potřeba přijímat opatření. V oblasti snižování rizika je nutné 

navrhnout a co nejdřív přijmout opatření pro snížení rizika (ta jsou uvedena v tabulce 1). 

Pokud se ocitneme v oblasti nepřijatelného rizika, je nutné přijmout opatření neprodleně. 

Při určování způsobu řízení rizik musí být použita tato hierarchie [10]: 

a) odstranění, 

b) nahrazení, 

c) technická opatření, 

d) organizační opatření, 

e) OOPP. 

Pro splnění požadavku zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, nesmíme opomenout, že  

současný technik BOZP by měl do konce roku 2011 absolvovat zkoušku odborné způsobilosti 

podle uvedeného zákona. 
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7.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

Norma OHSAS uvádí požadavek na vytvoření a udržování postupů pro identifikaci a přístup 

k právním a jiným požadavkům BOZP, které se na společnost vztahují. Zároveň je nutné tyto 

informace udržovat v aktuální podobě. 

Situace ve VČS a.s. 

V rámci podnikové počítačové sítě mají uživatelé k dispozici pravidelně aktualizovaný právní 

systém CODEXIS. K aktuálním verzím technických norem je zajištěn přístup pomocí 

placených internetových stránek. 

V souvislosti s právními požadavky pro oblast BOZP jsou zpracovány seznamy konkrétních 

zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a technických norem vztahujících se na provoz vápenky. 

Avšak vzhledem k množství legislativních požadavků a technických norem je velice náročné 

tyto seznamy udržovat v aktuální podobě. 

Návrh registru právních a jiných požadavků 

Při zpracování registru je výhodné využít provozovaný systém CODEXIS, tento však nelze za 

registr požadavků zaměňovat. 

Smyslem registru je rychlý přístup ke kompletnímu výčtu legislativních a jiných požadavků 

pro danou oblast bez zbytečné ztráty času vyhledáváním mezi ostatními nesouvisejícími 

právními předpisy. 

U elektronické verze registru můžeme využít funkci hypertextových odkazů, pomocí kterých 

se uživateli může přímo zobrazit hledaný právní předpis v platném znění. 

Tvorba a správa tohoto registru by měla být svěřena jiné osobě než technikovi BOZP, který 

by se však měl na tvorbě a udržování aktuálnosti části týkající se BOZP podílet. 

Tabulka 3 uvádí navrhovaný způsob zpracování právního registru. 

Registr technických norem může být zpracován obdobným způsobem.  

Informace o požadavcích právních a jiných předpisů uvedených v registru musí být sdělovány 

všem zaměstnancům, kterých se týkají, např. formou školení, porad a při konzultacích. 
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strana: 1/n

Označení 
předpisu

Název předpisu Obsah p ředpisu Zm ěny p ředpisu
Odpovídající firemní 

dokument
Odpov ědnost

z. 262/2006 Sb. zákoník práce část pátá - BOZP 181/2007 Sb., 
261/2007 Sb., 
296/2007 Sb., 
362/2007 Sb., 
357/2007 Sb.

Manuál BOZP a PO technik BOZP

NV 494/2001 Sb o způsobu evidence, 
hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu…

týká se požadavků a 
postupů při vzniku 
pracovního úrazu

- BP.BOZP.801 technik BOZP

NV 495/2001 Sb o podmínkách  
poskytování  OOPP,  
mycích a čisticích 
prostředků

požadavky na vybavení 
zaměstanců OOPP

- Směrnice GŘ                    
č. 1/2007

technik BOZP

Registr právních p ředpis ů (oblast BOZP)

Vápenka Četovy schody a.s., Tmaň

Tabulka 3: Příklad registru právních předpisů. 

7.3.3 Cíle a programy 

Na rozdíl od politiky, která má proklamativní charakter a delší dobu platnosti, mají cíle 

podobu zcela konkrétní. Stanovením cílů určuje vedení společnosti konkrétní záměry, kterých 

chce dosáhnout. Cíle jsou také významným nástrojem zlepšování úrovně BOZP. 

Cíle mají být určeny konkrétně, přesně a musí být v souladu s politikou BOZP. Vyslovení 

cílů může mít podobu: 

• rozhodnutí o realizaci věcných opatření; 

• určení měřitelných cílových hodnot. 

Je však potřeba konkrétně vymezit: 

• počáteční stav, cílový stav a rozdíly mezi nimi, ve vyjádření absolutním nebo procentním; 

• období, ke kterému se cílová hodnota vztahuje. 

Ačkoliv to OHSAS přímo neuvádí, měla by společnost určovat cíle každoročně. 

Norma připouští, aby společnost své cíle korigovala s ohledem na své možnosti, zejména 

ekonomické. Pokud ovšem stanovení konkrétního cíle vychází z legislativních požadavků, 

musí je společnost dodržovat bez ohledu na ekonomickou přijatelnost. 

Programy bezprostředně souvisí s vytyčenými cíly a jsou prostředkem pro jejich dosažení. 

V obsahu programů se zpravidla uvádí: 

• aktivity pro realizaci cílů; 

• nároky na zdroje nutné k realizaci jednotlivých aktivit; 

• termín realizace; 

• odpovědnost za realizaci dané aktivity. 
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Situace ve VČS a.s. 

Vedení naplňuje požadavky OHSAS na stanovování cílů. Cíle jsou vyhlašovány na jednotlivé 

kalendářní roky, je stanoven výchozí stav, očekávaný koncový stav a termín, do kterého má 

být cíl splněn. Ke zpracovávání programů pro dosažení cílů je nutno teprve přistoupit. 

Návrh na postup stanovení cílů a zpracování programů 

Stanovování cílů pro konkrétní rok vychází z aktuálního stavu a potřeb společnosti v oblasti 

BOZP a nelze je zde uvést konkrétně. 

Příkladem věcných opatření však může být nákup a instalace měřicího systému pro detekci 

oxidu uhelnatého v prostoru pecí nebo vytvoření registru rizik. Měřitelný cíl pak může 

představovat např. výměna nevyhovujících ochranných přileb za nové s požadovanými atesty, 

s termínem provedení listopad 2008 a s cílovou hodnotou 90 % vyměněných přileb. Mezi 

další cíle lze zařadit snížení hlučnosti a prašnosti u vybraných strojních zařízení apod. 

Přijaté cíle a jejich vyhlášení je nutné dokumentovat, např. formou zápisů z porad 

managementu. 

Programy pro dosažení cílů je vhodné pro přehlednost zpracovat v podobě tabulky. Příkladem 

je tabulka 4. 

strana: 1/n

Téma a 
vymezení cíle

Aktivity Termín Zdroje Odpovědnost

Stanovení 
vhodného měřicího 
sytému

do 30.4.2008 0 Kč procesní inženýr

Výběrové řízení na 
dodavatele 
systému

do 10.5.2008 0 Kč investiční manager

Uzavření smlouvy 
na dodávku 
systému

do 15.5.2008 0 Kč investiční manager

Realizace systému do 30.6.2008 350 tis. Kč dodavatel, hlavní mechanik

Zkušební provoz do 31.7.2008 0 Kč hlavní mechanik
Záruční prohlídka do 31.12.2008 0 Kč dodavatel, hlavní mechanik

Vápenka Četovy schody a.s., Tmaň

Cíl č. 1/08:        
Zlepšení 
monitoringu CO2 

v prostoru kolem 
pecí 

Program pro dosažení cíl ů BOZP pro rok 2008

 

Tabulka 4: Příklad zpracování programů pro dosažení stanovených cílů. 
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7.4 Implementace a provoz 

7.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc 

Pokud organizace funguje správně a má vhodnou organizační strukturu, žádné závažné změny 

ji po zavedení systému řízení BOZP nečekají. Na jedné straně dodržuje obvyklé postupy: 

• jsou stanoveny (dokumentovány) a sděleny základní úlohy, odpovědnosti a pravomoci 

všem pracovníků, týkající se jejich činností a žádoucího bezpečného chování; 

• jsou zajištěné činnosti vyplývající z legislativních požadavků (nakládání s odpady, 

chemickými látkami). 

Organizace se však nevyhne zřízením nových funkcí, které lze přiřadit k dosavadním 

činnostem vhodných pracovníků: 

• ustanovit člena vrcholového managementu, který má určeny úkoly, pravomoci 

a odpovědnosti za: 

– zavedení a udržování systému řízení BOZP, 

– předkládání zpráv vrcholovému managementu o dosažené výkonnosti systému, 

– spojení s externími stranami ve vztahu k záležitostem bezpečnosti práce; 

• zabezpečit funkci interního auditora. 

K vymezení úkolů, pravomocí a odpovědností lze využít organizační řád, pracovní 

a podpisový řád. Dále můžeme využít pracovních smluv, kde jsou jednotlivé atributy často 

vymezeny, směrnic, pracovních postupů a instrukcí. 

Situace ve VČS a.s. 

VČS a.s. má vytvořen organizační řád (příloha č. 2), který vymezuje organizační uspořádání 

společnosti. 

Výkonem funkce se zvláštní odpovědností za zajištění managementu BOZP podle požadavku 

OHSAS byl pověřen Jaroslav Horáček, technik BOZP (a to příkazem ŘAS č. 3/2005). 

V současné době tato funkce přešla na nového technika BOZP. 

Společnost v současné době zpracovává registr odpovědností a pravomocí vedoucích 

zaměstnanců na úseku BOZP. 
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Návrhy pro dosažení shody s OHSAS 18001 

Vrcholové vedení VČS a.s. musí podle požadavku OHSAS jmenovat ze svého středu osobu 

s odpovědností za zajištění toho, že management BOZP je řádně veden a prováděn ve shodě 

s požadavky v rámci celé společnosti. 

Obdobné funkce jsou již ve společnosti stanoveny pro oblast jakosti a environmentu, 

konkrétně se jedná o zmocněnce pro jakost a manažera pro životní prostředí (viz Organizační 

řád VČS a.s., příloha 2). 

Domnívám se však, že delegováním této funkce na technika BOZP není požadavek OHSAS 

splněn, neboť technik BOZP není členem vrcholového vedení. Alespoň to tak z organizačního 

řádu vyplývá. 

Norma OHSAS však umožňuje, aby ustanovený člen vrcholového vedení se zvláštní 

odpovědností za BOZP delegoval některé ze svých úkolů na podřízeného zástupce, přičemž si 

ponechá celkovou odpovědnost. Osobou odpovědnou za BOZP by tedy mohl být výrobní 

ředitel, který by některé ze svých úkolů delegoval na technika BOZP. 

7.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 

Mimo požadavky OHSAS musí organizace splnit podmínky způsobilosti pracovníků 

vzhledem k BOZP stanovené v legislativě. Jedná se o zajištění: 

• vstupních a periodických školení BOZP; 

• odborných profesních školení, např. školení elektrikářů, svářečů, jeřábníků. 

OHSAS sice neuvádí požadavek na vedení dokumentace o proběhlém výcviku, v platné 

legislativě je však tato povinnost uvedena. 

Seznámení s předpisy BOZP, stejně jako i ověření znalostí musí být průkazné. To znamená, 

že musí být pořízen doklad s uvedením data konání, tématiky a rozsahu zaměření, doby 

trvání, jména školitele, s podpisy účastníků a sdělením o průběhu a výsledku ověření znalostí. 

Situace ve VČS a.s. 

Společnost provádí v souladu s požadavky Zákoníku práce a vyhlášek ČBÚ tato školení: 

• při nástupu zaměstnance do práce; 

• při změně pracovního zařazení a/nebo druhu práce; 
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• při  zavedení  nové  technologie  nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo 

změny technologických anebo pracovních postupů; 

• v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. 

Pro opakovací školení je zpracován místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP). Tento 

předpis s označením BP.BOZP.101 – Opakovací školení BOZP vymezuje pravidla pro 

prokazatelné provádění opakovacích školení zaměstnanců z předpisů bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci ve VČS a.s. Obsahuje stanovení četnosti školení během kalendářního roku 

a osnovy školení. Dále obsahuje požadavek na prokazatelný záznam o provedeném školení. 

Osoby, které pracují s uzavřenými radionuklidovými zářiči, absolvují školení podle MPBP 

s označením BP.BOZP.702. 

Podklady pro další druhy školení jsou zpracovány v dokumentech souvisejících s konkrétní 

činností, které se školení týká. 

Návrhy pro dosažení shody s OHSAS 18001 

Jednotnou formou MPBP vypracovat pokyny a postupy pro veškerá školení pracovníků. 

Vzorem pro vypracování může být MPBP BP.BOZP.101 – Opakovací školení BOZP. 

U jednotlivých profesí vypracovat seznam témat a okruhů oblasti BOZP, na které se při 

školení pracovníků zaměřit, rovněž formou MPBP.  

Do nástupního školení a pravidelných opakovacích školení je důležité podle požadavku 

OHSAS zařadit poučení o: 

• důležitosti shody s politikou BOZP, postupy a požadavky systému managementu BOZP; 

• důsledcích a přínosech BOZP při pracovních činnostech a osobním chování pracovníků; 

• úlohách a odpovědnostech pracovníků za dosažení shody s politikou BOZP, s postupy 

a požadavky systému managementu BOZP, včetně požadavku na havarijní připravenost; 

• možných následcích při nedodržení stanovených provozních postupů. 

7.4.3 Komunikace, spoluúčast a konzultace 

U tohoto prvku se opět k požadavkům OHSAS připojují požadavky vyplývající ze Zákoníku 

práce, a to: 

• plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 
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k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, 

a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti; 

• zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených 

a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci; 

• znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků 

zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou 

součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. 

Situace ve VČS a.s. 

Zajištění znalosti základních povinností zaměstnanců k zajištění bezpečnosti práce je 

realizováno půlročním opakovacím školením. V případě nutnosti (např. změna ovlivňující 

BOZP na pracovišti) je provedeno mimořádné školení. 

Ve společnosti jsou zaměstnanci zastupováni základní organizací OS STAVBA ČR a.s. VČS 

a VLČS Tmaň. Požadavky OHSAS na obousměrnou komunikaci informací týkajících se 

BOZP mezi společností a zaměstnanci jsou řešeny v kolektivní smlouvě a realizují se formou 

celoročního kolektivního vyjednávání. 

Požadavek Zákoníku práce na písemné informovaní o rizicích a přijatých opatřeních 

k ochraně před jejich působením v případě, plní-li v areálu VČS a.s. úkoly zaměstnanci 

externích firem, je řešen v Příkazu GŘ č. 2/2007 – Zásady pro činnost cizích právnických 

nebo podnikajících fyzických osob v prostorech VČS a.s. v oblasti bezpečnosti a hygieny 

práce a požární ochrany. 

Návrhy pro dosažení shody s OHSAS 18001 

Tento prvek společnost plní ve shodě s požadavky OHSAS 18001.  

7.4.4 Dokumentace 

Za dokument lze považovat jakýkoliv písemný předpis, který byl schválen osobou 

s odpovídající pravomocí (manažerem). 

Úlohy, které má správně vedená dokumentace plnit, jsou následující: 

• popis jednotných postupů (opakujících se činností), které vykonávají různí pracovníci 

(dokumentace určuje jednotný, standardizovaný a „nejlepší“ postup); 
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• transparentnost postupů, jejich jasné a přehledné vymezení; 

• uchování know-how organizace, obzvláště v případě, že určitý postup zná pouze malý 

počet pracovníků (nebo dokonce jediný). 

Obrázek 6 uvádí doporučenou strukturu dokumentace. Na prvním místě se nachází příručka 

BOZP, kterou je vhodné při zavádění systému řízení BOZP zpracovat. Ta je nadřazena ostatní 

interní dokumentaci. Na druhou stranu, veškerá interní dokumentace je postavena na 

základech dokumentace externí, ze které musí vycházet. Co rozumíme pod pojmem externí 

a interní dokumentace je uvedeno dále. 

 

 

Obrázek 6: Struktura dokumentace BOZP. 

Externí dokumentace 

Tímto typem dokumentace jsou různé písemnosti, které jsou směrodatné pro fungování 

organizace. Jedná se o: 

• zákony, nařízení vlády a vyhlášky vztahující se k organizaci; 

• oborové předpisy; 

• technické normy; 

• technickou dokumentaci dodanou zákazníkem. 

Organizace by měla mít o těchto dokumentech přehled a měla by je mít k dispozici. 

Interní dokumentace 

Hlavním dokumentem organizace je příručka BOZP. Jde o dokument první vrstvy (podle 

obrázku 6), ve kterém je přehledně specifikován systém bezpečnosti práce. Tato prezentace 

může být v příručce provedena vyčerpávajícím způsobem nebo pomocí odkazů na příslušné 

směrnice a řády. Příručka slouží jak externím subjektům, tak i zaměstnancům k pochopení 
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zavedeného systému managementu BOZP. Pokud má organizace zavedeno více systémů 

(jakosti a/nebo environmentu), lze do jediné příručky integrovat všechny zavedené systémy. 

Obecná struktura firemní dokumentace včetně dokumentů druhé a třetí vrstvy je znázorněna 

na obrázku 7. Dokumentace je dělena na operativní řídící akty a dokumenty s relativně trvalou 

platností. Norma OHSAS zároveň požaduje vedení dokumentů, včetně záznamů, určených 

pro zajištění efektivního plánování, provozování a řízení procesů. 

Operativní řídící akty 

Tyto akty se využívají především pro manažerské zásahy a v praxi mají obvykle podobu 

rozhodnutí, opatření či nařízení příslušného vedoucího pracovníka (např. generálního ředitele, 

jednatele apod.). 

Dokumenty s relativně trvalou platností 

Pojmem relativně trvalá platnost je myšleno, že platí do doby změny podmínek nebo procesu. 

Poté dochází u těchto dokumentů k aktualizaci nebo zrušení.  

Tyto dokumenty se užívají s cílem standardizovat formou trvalých příkazů určitou činnost, 

proces, prvek apod. V praxi to mohou být organizačně řídící dokumenty, které upravují různé 

činnosti technicko-hospodářského charakteru, nebo provozně technické dokumenty. Ty 

upravují provozní, technické či jiné činnosti, které se týkají hlavních výkonů organizace 

(např. výrobní výkres, technologické, montážní, kontrolní postupy, pracovní instrukce). [5] 

 

Obrázek 7: Obecná struktura firemní dokumentace. 
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Situace ve VČS a.s. 

Externí dokumentace 

Legislativní oblast je pokryta programem CODEXIS, přístup k technickým normám je 

zajištěn pomocí placených webových stránek. Přehled o konkrétních předpisech bude  zajištěn 

zpracováním registru právních předpisů a technických norem. 

Interní dokumentace 

Pokud bych vycházel ze struktury dokumentace podle obrázku 6, je situace ve VČS a.s. 

následující: 

1. vrstva (příručka BOZP) – Příručka BOZP není zpracována. 

2. vrstva (směrnice a řády) – Do této vrstvy se řadí většina dokumentace BOZP společnosti. 

Tabulka 5 uvádí část vydaných předpisů této vrstvy včetně způsobu označení a formu 

zpracování. 

3. vrstva (postupy a instrukce, výkresy) – Tvoří samostatnou formu v podobě schémat či 

výkresů. 

Označení 
dokumentu

Typ dokumentu Název dokumentu

PB.BOZP.101 MPBP Opakovací školení BOZP 

PB.BOZP.105 MPBP MPBP pro práci ve výškách

PB.BOZP.106 Písemná pravidla  o bezpečnosti, ochraně 
zdraví a ochraně životního prostředí při práci 
s nebezpečnými chemickými látkami  a 
chemickými přípravky

LABORATOŘ

PB.BOZP.107 Písemná pravidla  o bezpečnosti, ochraně 
zdraví a ochraně životního prostředí při práci 
s nebezpečnými chemickými látkami  a 
chemickými přípravky

KOTELNA

PB.BOZP.108 Písemná pravidla  o bezpečnosti, ochraně 
zdraví a ochraně životního prostředí při práci 
s nebezpečnými chemickými látkami  a 
chemickými přípravky

VODÁRNA

PB.BOZP.110 MPBP Traumatologický plán VČS a.s.

PB.BOZP.112 MPBP Dopravní řád VČS a.s.

PB.BOZP.113 Příkaz GŘ č. 2 /2007 Zásady pro č innost cizích právnických nebo podnikajících 
fyzických osob v prostorech  VČS a.s. v oblasti bezpečnosti 
a hygieny práce a požární ochrany

PB.BOZP.114 Směrnice GŘ č. 1 /2007 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
pracovních oděvů a obuvi, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků a ochranných nápojů 

PB.BOZP.201 MPBP Pokyny pro obsluhu a údržbu strojního zařízení – linka 
vápenců

PB.BOZP.301 MPBP Zařízení na detekci CO2 na pecním agregátu              Maerz 
(FMS)

PB.BOZP.302 MPBP Místní řád skladu ENP  

Tabulka 5: Příklad vydávané interní dokumentace VČS a.s.pro oblast BOZP. 
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Návrhy postupů pro dosažení shody s OHSAS 18001 

Mimo již zmíněného požadavku na vypracování politiky BOZP a dokumentování 

stanovených cílů a programů pro jejich dosažení navrhuji zpracovat následující dokumenty: 

Příručka BOZP, popř. vypracovat příručku, kde bude integrován jak systém řízení jakosti, tak 

BOZP. 

Okruh témat příručky BOZP: 

• Účel – popis obsahu příručky, pro koho a pro jaké potřeby je určena, kde je k dispozici, 

komu a jakou formou (řízený nebo neřízený výtisk) může být předána; 

• Rozsah platnosti – vymezení úseků, na které se příručka vztahuje; 

• Pojmy, definice, zkratky; 

• Popis systémů řízení BOZP; 

• Požadavky na dokumentaci – včetně přehledu členění dokumentace, požadavků na řízení 

dokumentace a záznamů; 

• Povinnost managementu – popis odpovědnosti za vytvoření a udržování efektivního 

systému řízení BOZP, politiky BOZP společnosti a dalších prvků systému řízení BOZP 

(podle OHSAS 18001); 

• Management zdrojů – zejména lidských, jejich poskytování, odborná způsobilost, školení; 

• Měření, analýza a zlepšování – co a jak je sledováno (úrazovost, incidenty, neshody), 

systém interních auditů, opatření k nápravě. 

Jednotlivé body je možné v příručce buďto rozepsat, nebo uvést odkaz na odpovídající 

dokument, který danou oblast řeší. Tento dokument může také být uveden v příloze příručky. 

Manuál BOZP, který sice existuje, ale slouží pouze pro potřebu bezpečnostního technika a 

není oficiálně vydaným dokumentem.  

Manuál by představoval dokument mezi Příručkou BOZP a MPBP. Do podmínek VČS a.s. by 

konkretizoval legislativní požadavky, stanovoval jak obecné úkoly, pravomoci 

a odpovědnosti v oblasti BOZP (popř. PO) určené pro všechny pracovníky, tak specifické 

požadavky na vedoucí pracovníky, včetně odborně způsobilé osoby BOZP (technika BOZP). 
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Konkrétně by měl obsahovat následující témata: 

• obecné požadavky na chování pracovníků v oblasti BOZP (a PO); 

• požadavky na školení BOZP a PO, včetně sledování termínů jejich opakování; 

• pracovní úrazy; 

• poskytování první pomoc na pracovišti; 

• pracovní způsobilost (požadavky, kategorizace prací, absolvování lékařských prohlídek 

a sledování termínů jejich opakování); 

• analýzy a prevence rizik BOZP a PO (registr rizik, bezpečnostní prověrky); 

• pracovní prostředky a zařízení (lékárničky na pracovištích, bezpečnostní a požární 

způsobilost, zabezpečení příslušných revizí a sledování termínů jejich opakování). 

Jelikož jsou některá výše uvedená témata zpracována v samostatných předpisech, nebyl by 

problém je v manuálu uvést zkráceně s následným odkazem na příslušný dokument, který 

dané téma řeší podrobně. 

Předpisy pro zavádění systému řízení BOZP, které budou sloužit pro stanovování postupů, 

které vyžaduje norma OHSAS při zavádění systému řízení BOZP, a které není vhodné 

zpracovat formou MPBP. Tím mám na mysli činnosti především kancelářského charakteru 

(postupy sledování aktuálnosti právního registru, řízení dokumentace apod.). 

7.4.5 Řízení dokumentů 

Dokumentaci systému řízení BOZP lze obecně rozdělit na neřízenou a řízenou. Řízená 

znamená, že jsou kladeny požadavky na zpracování, připomínkování, kontrolu před vydáním 

a na schválení. Po schválení je řízená dokumentace vydána, distribuována, revidována, 

archivována a nakonec skartována. Distribuce se provádí nejčastěji podle rozdělovníku, který 

určuje, ke komu se má dokument dostat. 

Dokumentace, která má plnit úlohu nástroje řízení, musí tedy splňovat určité požadavky na ni 

kladené. Jedná se o požadavky na: 

• postup jejího zpracování, vydávání, uchování a skartování; 

• vnitřní strukturu a podobu dokumentace. 

U interní dokumentace se doporučuje udržovat jednotnou formální podobu. U organizačně 

řídící dokumentace jsou kladeny požadavky na jednotný vzhled titulního listu a identifikač-

ních náležitostí listů uvnitř dokumentu. 
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Na titulním listu je nutné uvést zejména tyto údaje: 

• identifikační údaje dokumentu (název, číselné označení); 

• informace o aktuálním stavu (změnách, popř. revizích); 

• údaje o zpracovateli, schvalovateli, popř. o tom, kdo provedl kontrolu dokumentu; 

• datum platnosti; 

• stránkový rozsah; 

• popř. údaje o číslu výtisku a době platnosti dokumentu. 

Vnitřní stránky je vhodné opatřit hlavičkou obsahující zejména název a číslo dokumentu 

a stránkový rozsah dokumentu. 

Dokumenty by měly mít definovanou vnitřní strukturu, která zpravidla obsahuje úvodní 

ustanovení, definice pojmů a zkratky, vlastní obsah dokumentu, související dokumentaci 

a závěrečná ustanovení. Součástí by měl být i změnový list. 

U dokumentace provozně technické jsou požadavky obdobné, s tím rozdílem, že u výkresů, 

schémat či map se k identifikaci používají standardizovaná razítka. 

Výtisky, které nejsou řízenými dokumenty, je potřeba viditelně označit, např. větou 

INFORMATIVNÍ VÝTISK. [5] 

Situace ve VČS a.s. 

Z interní dokumentace, která mi byla poskytnuta, vyplývá jistá nesystémovost při jejím 

zpracovávání. V předchozí kapitole (tabulka 5) je uvedeno, že oblast BOZP pokrývají 

minimálně 4 typy interních předpisů (MPBP, Písemná pravidla, Směrnice GŘ, Příkaz GŘ a), 

každý zpracovaný jinou formou. Nyní je vhodné uvedené typy předpisů popsat blíže. 

Místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP) 

Touto formou je vydáno nejvíce interních předpisů pro oblast BOZP. MPBP mají 

jednotný styl úpravy včetně obsahu. Z tabulky 5 je vidět, že jsou tyto dokumenty značeny 

systémem BP.BOZP.xxx. 

Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci 

s nebezpečnými chemickými látkami  a chemickými přípravky 

Tento předpis je zpracován na základě ustanovení § 44a, odst. 10, zákona č. 258/2000 Sb. 

[8], v platném znění, a obsahuje požadované prvky. Označení Písemných pravidel je 

provedeno rovněž systémem BP.BOZP.xxx. 



 45 

Směrnice a Příkaz GŘ 

Příkaz č. 2/2007 pro oblast BOZP upravuje zásady pro činnost cizích právnických nebo 

podnikajících fyzických osob v prostorech  VČS a.s. v oblasti bezpečnosti a hygieny práce 

a požární ochrany. 

Směrnice č. 1/2007 pro oblast BOZP upravuje způsob poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků a ochranných nápojů. 

Oba tyto dokumenty jsou značeny již zmíněným systémem. 

Uvedené typy předpisů nepostihují všechny dokumenty, které jsou pro BOZP vydávány. 

Ostatní dokumenty však nelze jednoznačně zařadit. 

 

Po formální stránce má každý druh předpisu svoji jednotnou strukturu, která však v souhrnu 

jednotná není. Tato skutečnost v konečném důsledku znesnadňuje rychlou orientaci v textech 

dokumentů. 

Dále při studiu interních předpisů vyplynulo, že ať měl dokument jakýkoliv název, vždy byl 

zpracován technikem BOZP (např. i Směrnice GŘ a Příkaz GŘ). Schválen byl nejčastěji 

výrobním ředitelem nebo ředitelem společnosti. Proto neshledávám žádný důvod, aby 

uvedená Směrnice GŘ a další dokumenty nemohly být vydána jako MPBP. Tímto opatřením 

se sníží počet druhů předpisů. Zároveň se jednotnou strukturou zajistí zpřehlednění už tak 

rozsáhlé dokumentace pro oblast BOZP. 

Dostupnost aktuálních interních dokumentů VČS a.s. je zajištěna: 

• v tištěné formě v technické spisovně; 

• v elektronické formě prostřednictví intranetu každému oprávněnému uživateli PC. 

Za řízení dokumentů a záznamů odpovídá správce řízené dokumentace. Vedení společnosti 

ustanovilo správcem osobu, která je odpovědná za zavádění managementu řízení BOZP, tedy 

technik BOZP. 

Archivace dokumentů je zajištěna v technické spisovně. 
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Návrhy pro dosažení shody s OHSAS 18001 

Cílem by mělo být sjednocení vydávaných předpisů, nařízení, řádů a plánů v oblasti BOZP 

pod jedinou hlavičkou – Místní provozní bezpečnostní předpis. Tím se zjednoduší postupy 

vydávání a usnadní orientace v interních předpisech. 

Navrhovaný systém dokumentace BOZP VČS a.s. znázorňuje obrázek 8. 

Pod jednotným názvem – MPBP, by byly vydávány veškeré interní předpisy týkající se 

BOZP. Vzhledem k jejich značnému množství, požadavkům na jejich strukturu a obsah je 

však vhodné MPBP dále rozlišit podle oblastí, kterých se týkají. 

Označení těchto dokumentů bych navrhoval následovně: 

BOZP.MPBP.xxx 

 BOZP – označuje oblast, kterou dané předpisy řeší; 

 MPBP – udává formu předpisu; 

 xxx – číselné označení předpisu (1= školení, 2=řád, 3= plán, atd.). 

 

 

Obrázek 8: Navrhovaný systém interních předpisů BOZP. 
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Jelikož jsou u řízené dokumentace kladeny požadavky na jednotný vzhled titulního listu, 

v příloze č. 5 je uvedena možná podoba tohoto listu. 

V příslušné směrnici bude nutné určit postup, jakým se interní předpisy pro oblast BOZP 

budou vydávat a kdo je bude vypracovávat. V podpisovém řádu lze definovat, kdo bude mít 

pravomoc dokumenty přezkoumávat a schvalovat. 

Dále je potřeba definovat dokumentaci, která bude spadat do kategorie řízené dokumentace, 

uvést osobu odpovědnou za aktuálnost řízené dokumentace a stanovit postup vyřazování 

neplatných či neaktuálních dokumentů. 

Pokud se zavede jednotná forma interních předpisů (formou MPBP) pro oblast BOZP, bylo 

by vhodné, kdyby jejich vypracování měla na starost jediná osoba (technik BOZP), popř. ve 

spolupráci s dalšími pracovníky. 

7.4.6 Řízení provozu 

Situace ve VČS a.s. 

Společnost VČS a.s. vydává ke všem činnostem, které souvisí s identifikovanými riziky, a ke 

kterým je nutno přijímat opatření, předpisy formou MPBP. V nich jsou jednoznačně 

definovány povinnosti při zahájení činnosti, během činnosti, na závěr činnosti a zakázané 

operace. 

Návrhy pro dosažení shody s OHSAS 18001 

I když společnost požadavky tohoto prvku OHSAS plní, je i zde prostor pro zlepšení. 

S přibývajícími legislativními požadavky narůstá objem zpracovaných interních předpisů 

BOZP a rostou nároky na zaměstnance. Je potřeba zajistit, aby opatření zpracovaná 

v předpisech byla realizována, a aby s nimi byly dotčené osoby seznámeny. 

Seznámení probíhají nejčastěji formou školení, porad a pohovorů, které musí probíhat tak, 

aby pracovníci význam přijímaných opatření pochopili a zároveň si uvědomili jejich přínos. 

Z uvedených důvodů musí být předpisy psány jasně, stručně a přehledně, pokud možno 

jednotnou formu (jak je popisováno a navrhováno v předchozí kapitole). 

7.4.7 Havarijní p řipravenost a reakce 

Norma OHSAS předpokládá mimo jiné existenci havarijních plánů, které musí být periodicky 

přezkoumávány a přezkušovány. Příkladem může být nácvik evakuace. 
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Konkrétně je požadováno: 

• vypracovat obecnou směrnici o havarijní připravenosti a reakcích na havarijní stavy; 

• vypracovat havarijní plán (je-li to nutné); 

• realizovat nácvik opatření uvedených v havarijních plánech za účelem aktualizace 

konkrétních plánů. 

Situace ve VČS a.s. 

Oblast havarijního plánování je pokryta následujícími plány: 

• Havarijní plán VČS a.s.; 

• Havarijní plán vlečky Čertovy schody; 

• Povodňový plán obce Tmaň a VČS a.s.; 

• Evakuační plán VČS a.s.; 

• Traumatologický plán VČS a.s. 

Podle požadavku § 44a, odst. 10, zákona č. 258/2000 Sb. [8], ve znění pozdějších předpisů, 

jsou zpracována Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí 

při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Tato pravidla řeší pro 

dané pracoviště zásady bezpečné práce, obecnou a konkrétní první pomoc a postup při 

nehodě. 

Další postupy a opatření při vzniku mimořádných událostí na konkrétním pracovišti jsou 

řešeny v předpisech , které se na pracoviště vztahují. 

Pro situace, u kterých je to možné, jsou postupy uvedené v předpisech přezkušovány podle 

stanovených podmínek (např. Havarijní plán VČS a.s. min. 1x ročně a po změnách). 

Návrhy pro dosažení shody s OHSAS 18001 

Je důležité, aby jak předpisy v oblasti havarijního plánování, tak i ostatní předpisy řešící 

požadavky tohoto prvku OHSAS byly udržovány v aktuální podobě (zejména telefonní čísla, 

kontaktní osoby apod.). Rovněž by nemělo být opomenuto pravidelné přezkušování postupů 

uvedených v  předpisech. 

Kromě řešení vzniklých situací pomocí havarijních plánů je dobré zaměřit se také na 

prevenci, např.: 

• důsledně vyžadovat bezpečnostní listy k rizikovým a zejména novým nebezpečným 

chemickým látkám a přípravkům; 
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• provádět bezpečnostní prohlídky, jejichž účelem je vyvolat u pracovníků povědomí, že 

dodržování příslušných postupů v oblasti BOZP je kontrolováno. A také odhalovat 

nedostatky, které by mohly vést k ohrožení zdraví či životů zaměstnanců či majetku 

společnosti; 

• informovat o rizicích v oblasti BOZP, zejména v případech operací vyznačujících se 

významnými důsledky na BOZP. Právě v těchto případech je u pracovníků potřeba 

posilovat povědomí o možných rizikových stavech (jelikož mohou riziko často přehlížet, 

neboť dané operace vykonávají neustále, a „nikdy se jim nic nestalo“). 

7.5 Kontrola 

7.5.1 Měření a monitorování výkonnosti 

Tento prvek OHSAS je velice důležitý pro zisk údajů o funkčnosti a výkonnosti systému 

řízení BOZP. Informace z měření a monitorování předkládané vrcholovému vedení slouží 

jako podklady pro OHSAS požadované Přezkoumání systému managementem. 

Od organizace je vyžadováno stanovení a realizace postupů pravidelného monitorování 

a měření výkonnosti BOZP. Tím by měly být získány informace o: 

• plnění příslušných zákonů a předpisů; 

• dodržování stanovených provozních kritérií; 

• plnění stanovených cílů a programů k jejich dosažení; 

• realizaci nápravných a preventivních opatření reagujících na zjištěné nedostatky (úrazy, 

nemoci z povolání). 

Měření lze provádět buď interně (zaměstnanci organizace) – např. měření teploty na 

pracovišti, střízlivost zaměstnanců, obsah CO a CO2 v ovzduší v okolí pecí, nebo pomocí 

externích autorizovaných subjektů (např. orgány hygienické služby) – prach, hluk.  

Mezi ukazatele výkonnosti systému managementu BOZP lze zařadit: 

• úrazovost; 

• délky trvání pracovních neschopností; 

• výskyt nemocí z povolání u zaměstnanců; 

• počet odpracovaných hodin bez úrazu s pracovní neschopností; 

• počet zjištěných pozitivních případů při dechové zkoušce na alkohol; 

• četnost zvýšeného podílu CO a CO2 v ovzduší (vlivem úniku tohoto plynu z pecí); 

• počet případů, kdy se nedodržuje povinnost používat předepsané OOPP při práci; 
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Situace ve VČS a.s. 

Pro splnění tohoto prvku společnost zajišťuje: 

• měření hlučnosti a prašnosti u vybraných strojních zařízení, v souladu s požadavky 

vyhlášky MZd č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších přepisů; 

• preventivní lékařské prohlídky, ty jsou u každé profese  stanoveny na základě provedené 

kategorizace prací. Provádění preventivních lékařských prohlídek je zajištěno 

prostřednictvím závodního zdravotního střediska VČS; 

• je vedena Kniha úrazů, do které se zapisuje každý hlášený úraz; 

• bezpečnostní prověrky, které monitorují shodu s programy managementu BOZP, 

provozními kritérii a požadavky příslušných právních předpisů; 

• sledování počtu hodin odpracovaných v rizikovém prostředí, např. v kontrolovaném 

pásmu, u jednotlivých pracovníků; 

• sledování počtu pracovních úrazů, délky doby pracovní neschopnosti a dalších 

souvisejících ukazatelů. 

Návrhy pro dosažení shody s OHSAS 18001 

Pro naplnění požadavku OHSAS na monitorování a měření bych doporučil vypracovat interní 

předpis pro monitorování a měření. V něm by byly stanoveny, např. formou tabulky 

(tabulka 6), předměty a postupy monitorování a měření v oblasti BOZP (dechové zkoušky na 

alkohol, měření hluku, prašnosti a nedodržování zákazu kouření na pracovištích, četnost 

případů nepoužívání předepsaných OOPP apod.). 

Předm ě t 
monitoringu, 

m ěření

Předepsaná 
hodnota

Odkaz na 
legislativu

Realizátor Četnost 
kontroly

Měř idlo Záznam Místo 
uložení 

záznamu
Dechová 
zkouš ka na 
alkohol

0 ‰ 262/2006 Sb., 
Pracovní řád 
VČS a.s .

vedoucí 
s m ěny, 
technik 
BOZP

řidiči - před 
nás tupem  do 
práce, 
nam átkově

alkohol 
tes ter

zápis m ís tnos t 
vedoucích 
s m ěn

OOPP Používání 
předeps aných 
OOPP

262/2006 Sb., 
Pracovní řád 
VČS a.s ., 
Sm ěrnice GŘ  
č. 1/2007

technik 
BOZP

nam átkově vizuálně zápis technik 
BOZP

 

Tabulka 6: Možná podoba zpracování předpisu pro stanovení předmětů a postupů  monitorování a měření. 

Ve společnosti je v souladu s požadavky platné legislativy vedena Kniha úrazů. Nemělo by se 

však zapomínat na hlášení a šetření skoronehod. Zaměstnanci by měli být seznámeni, např. 

při vstupním a opakovacím školení, s pojmem skoronehoda. Také proč je důležité 

skoronehody hlásit a zaznamenávat. 
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Důležitost sledování skoronehod potvrzují následující studie. Metodická příručka ČBÚ [12] 

a další zdroje [23] popisují tzv. Heinrichův zákon (obrázek 9). 

 

Obrázek 9: Heinrichův zákon. 

Heinrich z dostupných údajů týkajících se potenciálních nehod s následkem úrazu odhadl, že 

ve vybrané skupině 330 nehod stejného druhu a týkající se jedné osoby, může být: 

- 1 vážný nebo smrtelný úraz; 

- 29 méně vážných úrazů; 

- 300 nehod bez úrazu; 

Další studie, kterou provedli Tye a Pearson [12] na téměř miliónu nehod v britském průmyslu, 

ukázala následující vztahy (obrázek 10). 

Na 1 smrtelný nebo vážný úraz připadají: 

- 3 méně vážné úrazy (pracovní neschopnost delší než 3 dny); 

- 50 úrazů vyžadujících ošetření první pomoci; 

- 80 nehod s následkem škody na majetku; 

- 400 incidentů bez úrazů nebo škody na majetku, nebo skoronehod. 

 

Obrázek 10: Výsledky studie Tye a Pearsona. 

Z uvedených skutečností vyplývá, že by skoronehody neměly být opomíjeny. V praxi bohužel 

není lehké určit, která situace skoronehodou je a která ne. Skoronehoda není jednoznačně 

měřitelná, její posouzení bude vycházet ze subjektivního popisu situace zúčastněnými 

osobami a hodnocení technikem BOZP. 
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7.5.2 Hodnocení souladu 

Tento nový prvek normy (ve verzi OHSAS z roku 1999 nebyl uveden) vyžaduje, aby 

organizace ve shodě se svým závazkem, být v souladu s příslušnými právními předpisy, 

vytvořila, zavedla a udržovala postupy pro pravidelné hodnocení tohoto souladu. Zároveň 

musí být vedeny záznamy o výsledcích hodnocení. 

Situace ve VČS a.s. 

Ve společnosti není zpracován a zaveden výše uvedený postup. Sledování změn v právních 

předpisech a normách je však běžnou pracovní náplní příslušných zaměstnanců. 

Návrhy pro dosažení shody s OHSAS 18001 

V souvislosti s požadavkem na zpracování registru právních a dalších předpisů (jak je 

uvedeno v kapitole 7.3.2) bude plnění tohoto prvku v kompetenci osoby, která bude za 

aktuálnost registru odpovědná. Z každé kontroly aktuálnosti bude muset být zpracován zápis. 

Je tedy nutné vypracovat směrnici, která bude řešit postupy pro pravidelné hodnocení 

aktuálnosti registru.  

7.5.3 Vyšetřování incidentu, neshoda, nápravné opatření a preventivní opatření 

Jednou ze změn normy OHSAS 18001:2008 oproti verzi první (z roku 1999) je obsažení 

termínu „nehoda“ v termínu „incident“. Dále byl oddělen požadavek na vyšetřování incidentu 

od požadavku na řešení neshod. 

Neshodou rozumíme neplnění požadavku, nebo odchylku od žádaného stavu (právních 

norem, praktik, postupů). Tato neshoda může být na straně: 

– managementu, tj. nevybavení pracovníků OOPP, pracovišť lékárničkami, nezajištění 

školení BOZP, nezajištění revizních zpráv u provozovaných VTZ apod.; 

– pracovníků, tj. nedisciplinovanost při používání OOPP, práce pod vlivem alkoholu, 

spouštění strojních zařízení bez ochranných krytů atd. 

Incidenty se naopak týkají nehod, popř. havárií, v jejichž důsledku došlo k pracovnímu úrazu. 

Norma OHSAS nyní zvlášť uvádí požadavek na šetření incidentů a zvlášť na šetření neshod. 

Organizace k tomu musí vytvořit, zavést a udržovat příslušné postupy a vést záznamy 

o výsledcích šetření. 



 53 

Situace ve VČS a.s. 

Oblast pracovních úrazů je řešena MPBP BP.BOZP.801 – Zásady jednotného postupu 

zjišťování příčin pracovních úrazů, způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

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

a odškodňování pracovních úrazů ve VČS a.s., který obsahuje: 

• úvodní ustanovení; 

• výklad pojmů; 

• povinnosti zaměstnance VČS a.s. při vzniku pracovního úrazu; 

• povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu; 

• ohlášení pracovního úrazu se provádí na tato místa; 

• vyšetření příčin pracovního úrazu a záznam o pracovním úrazu; 

• archivace záznamů o pracovním úrazu; 

• odškodňování pracovních úrazů; 

• závěrečná ustanovení; 

• formulář Záznam o úrazu. 

Tento MPBP také obsahuje požadavek na projednání každého pracovního úrazu Komisí pro 

odškodňování pracovních úrazů, kterou ustanovuje generální ředitel VČS a.s. Komise mimo 

jiné šetří příčiny vzniku úrazu a navrhuje nápravná opatření. 

Návrhy pro dosažení shody s OHSAS 18001 

Pokud se komisí navržená nápravná opatření týkají již existujících dokumentů, např. 

pracovních postupů, nesmí se opomenout tyto změny do nich zapracovat. Nápravná 

a preventivní opatření rovněž musí projít procesem hodnocení rizik. 

Šetření pracovních úrazů je vyžadováno platnou legislativou a příslušné postupy jsou 

zpracovány. Společnost však musí vypracovat směrnici, ve které stanoví postupy pro 

vyšetřování neshod, přijímání opatření k zabránění jejich vzniku a vedení záznamů 

vyšetřování. 
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7.5.4 Řízení záznamů 

Záznamy plní řadu funkci: 

• podávají managementu informace o stavu a vývoji předmětu zájmu, mohou sloužit jako 

podklad pro kontrolu průběhu procesů, např. ze záznamu o bezpečnostní prověrce lze 

konstatovat stav BOZP; 

• představují podklady, které můžeme využít pro různé analýzy, určování příčin, 

vyhodnocení situace, na jejich základě můžeme přijmout nápravná či preventivní 

opatření; 

• zabezpečují průkazný materiál o tom, že určité skutečnosti byly respektovány, naplněny 

apod. 

Pro vedení záznamů je vhodné připravit si formuláře. Tyto formuláře by měly splňovat 

následující požadavky: 

• všechny záznamy musí být čitelné, musí být určen postup při opravování drobných chyb 

(pouze přeškrtnutí a parafa u správného údaje), musí navazovat na činnosti, o kterých se 

v nich hovoří; 

• musí se skladovat a uchovávat tak, aby byly pohotově k vyhledání, a aby bylo zamezeno 

jejich poškození nebo ztrátě. 

Záznamy typické pro oblast BOZP jsou následující: 

• doklady o zprovoznění a předepsaných prověrkách, kontrolách, zkouškách a revizích 

vnitřního vybavení a technických zařízení; 

• zprávy o revizích VTZ, dokumentace ke kotelně a jejímu provozu – provozní řád 

a provozní deník, záznamy o kontrole komínů; 

• provozní řády, místní předpisy, dopravně provozní předpisy; 

• doklady o školení zaměstnanců (včetně osnovy školení a ověření znalostí); 

• důkazy o pracovní způsobilosti pracovníků vyplývající z legislativních požadavků 

(elektrikáři, svářeči); 

• kniha závad a zpráva o stavu BOZP; 

• výsledky hodnocení rizik (včetně opatření), dokumentace k vyhlášeným rizikovým 

pracovištím; 

• dokumentace ke kategorizaci prací; 

• seznam a evidence používaných OOPP zpracovaný na základě hodnocení rizik a kontrola 

jejich používání; 
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• doklady o provádění nástupních, profesních a periodických prohlídek; 

• provozní dokumentace k zařízením; 

• doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků; 

• seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní listy chemikálií, doklady o likvidaci 

nebezpečných odpadů. 

K výše uvedeným záznamům se dále řadí dokumenty požární ochrany, zejména o začlenění 

organizace, resp. jejích provozů do kategorie podle požárního nebezpečí, požárně poplachová 

směrnice, požární řády, požární kniha, školení o požární ochraně a další. [5] 

Situace ve VČS a.s. 

Ve společnosti jsou vedeny záznamy BOZP a PO. K výše uvedeným se ještě řadí: 

• záznamy z auditů a prověrek BOZP; 

• evidence vedená o zaměstnancích v souvislosti se zajišťováním BOZP; 

• další záznamy (např. záznam o úrazu, odškodňování pracovních úrazů). 

Záznamy jsou uchovávány v technické spisovně, jejíž obsah je dostupný i prostřednictvím 

intranetu. 

Doba, po kterou se záznamy uchovávají, je stanovena následovně: 

• záznamy z auditů a prověrek BOZP se uchovávají min. tři roky po roce, ve kterém byly 

provedeny; 

• evidence vedená o zaměstnancích v souvislosti se zajišťováním BOZP po dobu pěti let; 

• další záznamy vzniklé z činnosti podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku se 

uchovávají v délce stanovené zvláštními právními předpisy a v souladu s přílohou č. 1 

k zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrhy pro dosažení shody s OHSAS 18001 

Vypracovat směrnici, která by souhrnně řešila oblast řízení záznamů. V ní by byly stanoveny 

požadavky na formu záznamů, jejich zpracovávání a uchovávání a dále odpovědnosti za tyto 

činnosti.  

7.5.5 Interní audit 

Audity jsou specifickou formou kontrolní činnosti. Jejich smyslem je nezávisle, systematicky 

a objektivně hodnotit prověřovaný předmět s cílem určit rozsah, v němž jsou u daného 

předmětu splněna kritéria auditu. 
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Audity lze rozdělit na interní (vnitřní), které se realizují v rámci vnitřních struktur organizace,  

a externí (vnější) realizované vnějšími subjekty. 

Předmětem zájmu auditu je dodržování: 

• příslušné legislativy; 

• ustanovení dané normy (OHSAS); 

• platné firemní dokumentace vztahující se k předmětu auditu; 

• obecných praktik vztahujících se k předmětu auditu. 

Interní audity by neměly být pořádány formou přepadových akcí, naopak by o jejich pořádání 

měli být všichni včas spraveni. Jejich smyslem totiž není najít nedostatky za každou cenu, ale 

vést útvary a zaměstnance k dodržování všech ustanovení. To neznamená, že by se neměly 

pořádat i mimořádné audity, předem plánované, které mohou být reakcí na některé závažné 

a dlouhodobější problémy. [5] 

Situace ve VČS a.s. 

V roce 2006 byl přijat program postupů k vytvoření podmínek pro pravidelné ověřování 

systému řízení BOZP za účelem zjištění, zda odpovídá požadavkům OHSAS. 

Návrhy pro dosažení shody s OHSAS 18001 

Zpracovat předpis řešící organizaci interních auditů. Ten by obsahoval zejména tyto témata: 

• požadavky na interního auditora, jeho minimální dosažené vzdělání, absolvovaný 

odborný výcvik (školení interního auditora), odborné znalosti norem a předpisů, délku 

praxe ve společnosti, praktické zkušenosti z vedení auditů; 

• postup realizace, tj. plán interních auditů, četnost jejich realizace během roku, oblast 

auditu (zvlášť jakost a BOZP, nebo integrovaně), kritéria a metody, a dále pak kdo bude 

sestavovat plán auditů (nejčastěji představitel vedení pro jakost a BOZP) a kdo jej 

schvalovat (např. generální ředitel); 

• předmět auditu, kterým by měly být přednostně důležité oblasti (u BOZP ty, u kterých 

bylo analýzou rizik stanoveno nejvyšší riziko), a také prověření výsledků minulých 

auditů, zejména oblasti se zjištěným nedostatky; 

• zprávy o výsledcích auditu, jejich podobu, odpovědnost za zpracování a vyhodnocení. 
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7.6 Přezkoumání systému managementem 

Přezkoumání by mělo být realizováno samostatnou poradou vrcholového vedení. V praxi 

bývá organizována aspoň jedenkrát za rok. Zabývá se vhodností a efektivností zavedeného 

systému managementu BOZP v organizaci. 

Na této poradě se přijímají stanoviska k politice BOZP, vyhodnocují dosažené cíle a určují 

cíle a programy na další období. Součástí přezkoumání je i posouzení případných příležitostí 

ke změnám či zlepšení v oblasti BOZP. 

Proces přezkoumání má být realizován na základě shromážděných informacích, mezi které 

patří: 

• výsledky auditů; 

• výkonnost systému BOZP; 

• neshody v oblasti BOZP; 

• komunikace s vnějšími stranami, včetně stížností; 

• stav preventivních opatření a opatření k nápravě; 

• stav následných opatření z předchozích přezkoumání vedením; 

• změny, které by mohly ovlivnit systém managementu BOZP; 

• doporučení pro zlepšení stavu systému managementu BOZP. 

Výstupem z přezkoumání jsou pak různá rozhodnutí týkající se BOZP a systému řízení této 

oblasti. O přezkoumání vedením musí být proveden záznam, zpravidla se jedná o zápis 

z porady. 

Situace ve VČS a.s. 

Vedení VČS a.s. stanovilo, že bude v rámci svých pravidelných porad přezkoumávat systém 

managementu BOZP s cílem zajištění trvalé vhodnosti a účinnosti. 

Cílem přezkoumání je určení možných změn politiky BOZP, stanovení nových cílů 

a programů pro jejich dosažení. A to s ohledem na dosahované výsledky, měnící se okolnosti 

a závazek neustálého zlepšování. 

Jedenkrát během roku (obvykle v posledním čtvrtletí) se konají prověrky BOZP a PO v celé 

společnosti. Výsledky prověrek jsou následně projednány na poradě vrcholového vedení a je 

stanoven termín dohlídek. Ty se  konají v druhé čtvrtině následujícího roku. 

 



 58 

Návrhy pro dosažení shody s OHSAS 18001 

Pokud se vedení VČS a.s. rozhodlo přezkoumávat systém managementu BOZP na svých 

pravidelných poradách, mělo by zároveň předpisem stanovit uspořádání výroční porady 

zaměřené pouze na přezkoumání systému řízení BOZP s konkrétně stanovenými cíly porady. 

V předpisu, který by se týkal požadavků na přezkoumání vedením, by mělo být uvedeno, 

jakých oblastí se bude přezkoumání týkat, a jaké informace k tomu budou potřeba. 

Výstupem z přezkoumání by měl být záznam, provedený např. formou zápisu, obsahující 

jasně a konkrétně formulované výsledky přezkoumání. Tento záznam je vhodné zveřejnit pro 

zaměstnance i obchodní partnery společnosti. 
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8. Shrnutí navrhovaných opatření 

Splnění některých požadavků systému řízení BOZP se neobejde bez přímého zapojení 

vrcholového vedení společnosti. Od něho se, kromě rozhodnutí o zavedení systému a podpory 

jeho zavádění, dále očekává: 

• angažovanost, včetně vymezení politiky BOZP; 

• plánování; 

• vymezení pravomoci a odpovědnosti; 

• zabezpečení nezbytné komunikace; 

• přezkoumání systému. 

Nezbytná je však i podpora zavádění systému řízení BOZP ze strany zaměstnanců. Ti by měli 

být se záměry vrcholového vedení seznámeni a smysl těchto aktivit chápat. Zároveň je od 

zaměstnanců vyžadován aktivní přístup k zavádění systému, zejména v podobě připomínek 

a návrhů na zlepšení BOZP. 

Z provedené analýzy vyplývá, že ačkoliv je spousta požadavků OHSAS ve společnosti již 

řešena, je nutné tyto postupy řádně dokumentovat pomocí příslušných směrnic a předpisů. 

V závěru práce bych rád uvedl souhrn navrhovaných opatření pro zlepšení stavu BOZP ve 

Vápence Čertovy schody a.s. 

Pro dosažení shody s požadavky ČSN OHSAS 18001:2008 je nutné: 

1. zpracovat a vyhlásit politiku BOZP; 

2. vypracovat registr rizik BOZP ve společnosti; 

3. vypracovat právní registr BOZP; 

4. vypracovat předpis pro stanovování cílů a programů jejich dosažení; 

5. jmenovat osobu odpovědnou za zavádění systému řízení BOZP z řad vrcholového vedení, 

stanovit její úlohy, odpovědnost a pravomoc; 

6. jednotnou formou vypracovat pokyny pro veškerá školení zaměstnanců VČS a.s. 

a pracovníků externích firem. Do obsahu školení zařadit poučení o systému řízení BOZP 

podle požadavků OHSAS; 

7. dokumentovat způsob, jakým jsou zaměstnanci zapojení do systému řízení BOZP; 

8. zpracovat Příručku BOZP, Manuál BOZP a formou MPBP vydávat ostatní interní 

dokumentaci týkající se BOZP; 
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9. stanovit postupy pro řízení dokumentů a záznamů; 

10. zaměřit se na sledování skoronehod; 

11. zpracovat předpisy, které by stanovily postupy a předměty monitorování a měření,  

12. zpracovat předpis zaměřený na vyšetřování neshod; 

13. vypracovat předpis řešící oblast interních auditů; 

14. předpisem stanovit pravidla pro přezkoumání vedením. 
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Závěr 

Vápenka Čertovy schody a.s. má řadu interních předpisů, které se týkají BOZP a této oblasti 

je věnována značná pozornost. Náznaky systému řízení BOZP jsou již patrné. Pro to, aby byly 

naplněny všechny požadavky ČSN OHSAS 18001:2008 a systém řízení BOZP začal skutečně 

fungovat, je potřeba učinit ještě celou řadu kroků a vynaložit značné úsilí, zejména při 

zpracování registru rizik BOZP a požadovaných předpisů pro dokumentaci jednotlivých 

postupů. 

Tato práce byla zpracována se záměrem pomoci společnosti Vápenka Čertovy schody a.s. při 

přípravě na zavedení systému managementu BOZP v souladu s požadavky OHSAS. 

V práci je nejprve provedena analýza stavu řízení BOZP ve společnosti. Ta se týkala 

posouzení plnění požadavků vyplývajících z platných legislativních a jiných předpisů 

a požadavků OHSAS. Na základě analýzy navrhuji opatření pro zlepšení stavu a dosažení 

shody s požadavky OHSAS. 

Výsledkem této práce je hodnocení stavu BOZP ve společnosti, nové návrhy a podněty 

vedoucí ke zlepšení a zároveň dosažení souladu s normou OHSAS. 

Věřím, že má práce splnila očekávané požadavky, a že pomůže VČS a.s. (především 

managementu a technikovi BOZP) při postupném zavádění systému řízení BOZP. 
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10. Seznam použitých zkratek 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

C uhlík 

CaCO3 uhličitan vápenatý 

CO oxid uhelnatý 

CO2 oxid uhličitý 

ČBÚ Český báňský úřad 

ČR Česká republika 

ČÚBP Český úřad bezpečnosti práce 

DI Drážní inspekce 

DP dobývací prostor 

DÚ Drážní úřad 

GŘ generální ředitel 

HGD hnědouhelný generátorový dehet 

ILO Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization) 

MPBP místní provozně bezpečnostní předpis 

MZd Ministerstvo zdravotnictví 

NV nařízení vlády 

OBÚ Obvodní báňský úřad 

OHSAS Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Occupational Health and 
Safety Assessment Series) 

OIP Oblastní inspektorát práce 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

PC osobní počítač (personal computer) 

PO požární ochrana 

RTO recyklovaný topný olej 

SÚIP Státní úřad inspekce práce 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

TTO těžký topný olej 

VČS Vápenka Čertovy schody 

VTZ vyhrazená technická zařízení 
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Příloha 1 – Výklad pojmů podle ČSN OHSAS 18001:2008 [10] 

audit Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání „důkazů z auditu“ a pro jeho 
objektivní hodnocení s cílem stanovit splnění „kritéria auditu“. 

bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci (BOZP) 

Podmínky a faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců 
nebo jiných pracovníků (včetně dočasných pracovníků nebo pracovníků dodavatelů), 
návštěvníků nebo jiných osob na pracovišti. 

cíl BOZP Záměr BOZP z hlediska výkonnosti v oblasti BOZP, jehož dosažení si organizace stanoví. 

dokument Informace a jejich nosiče. 

identifikace nebezpečí Proces rozpoznání existence nebezpečí a stanovení jeho charakteristik. 

incident Událost související s prací, při které došlo nebo mohlo dojít k úrazu, poškození zdraví (bez 
ohledu na závažnost) nebo ke smrtelnému úrazu. 

Poznámka: Incident, při němž nedojde k úrazu, poškození zdraví, nebo smrti může být 
označen jako „skoronehoda“. 

nápravné opatření Opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí situace. 

nebezpečí Zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka nebo poškození 
zdraví nebo jejich kombinace. 

neshoda Nesplnění požadavku. 
Poznámka: Neshodou může být jakákoliv odchylka od příslušných norem, praktik, postupů a 
požadavků na systém managementu BOZP. 

neustálé zlepšování Opakující se proces zlepšování systému managementu BOZP, jímž se dosahuje zlepšení 
celkové výkonnosti v oblasti BOZP v souladu s politikou BOZP organizace. 

organizace Společnost, sdružení, firma, podnik, orgán nebo instituce, nebo jejich část nebo kombinace, 
uvedené nebo neuvedené rejstříku, veřejné nebo soukromé, které mají své vlastní funkce a 
správu. 

politika BOZP Celkové záměry a směřování organizace ve vztahu k výkonnosti v oblasti BOZP oficiálně 
vyjádřené vrcholovým vedením. 

postup Specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu. 

posuzování rizika Proces hodnocení rizika vyplývajícího z nebezpečí, vzhledem k přiměřenosti jakéhokoliv 
existujícího opatření a rozhodnutí, zda riziko je nebo není přijatelné. 

poškození zdraví identifikovatelný, nepříznivý fyzický nebo psychický stav způsobený a/nebo zhoršující se 
pracovní činností a/nebo situací spojenou s prací. 

pracoviště Jakýkoliv fyzický prostor, kde jsou vykonávány činnosti související s prací řízenou organizací. 

preventivní opatření Opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné potenciální nežádoucí situace. 

přijatelné riziko Riziko, které bylo sníženo na úroveň, kterou může organizace tolerovat se zřetelem na své 
právní závazky a vlastní politiku BOZP. 

riziko Kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a závažnosti 
úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo expozicí jejímu vlivu. 

systém managementu 
BOZP 

Část managementu organizace, která se používá k vytvoření a implementaci její politiky 
BOZP a řízení jejích rizik v oblasti BOZP. 

výkonnost v oblasti BOZP Měřitelné výsledky managementu rizika v oblasti BOZP. 

zainteresovaná strana osoba nebo skupina, uvnitř nebo vně pracoviště, která se zajímá o výkonnost v oblasti BOZP 
organizace nebo je jí ovlivněna. 

záznam Dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy o 
provedených činnostech. 
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Příloha 2 – Organizační schéma VČS a.s. 
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Příloha 3 – Srovnání systémů managementu BOZP [19] 

„Bezpe čný podnik“ OHSAS 18001:1999 ILO-OSH 2001 

Základní informace, realizace 
systému řízení BOZP 

1. Rozsah (oblast  
    působnosti) 

1. Cíle 

Prvky systému řízení BOZP 4. Prvky systému řízení  
    BOZP 

3. Systém řízení BOZP  
    v organizaci 

Všeobecné požadavky 4.1 Všeobecné požadavky 2.2 Národní metodické  
      návody 

3. Systém řízení BOZP  
    v organizaci 

1. Politika BOZP 4.2 Politika BOZP 3.1 Politika BOZP 

2. Plánování 4.3 Plánování 3.7 Počáteční přezkoumání 

3.8 Systém plánování, vývoje  
      a implementace 

2.1 Plánování postupu           
      identifikace nebezpečí,  
      hodnocení rizik a řízení rizik 

4.3.1 Plánování identifikace  
         nebezpečí, hodnocení  
         rizik a řízení rizik 

3.10 Prevence nebezpečí 

3.10.5 Smluvní vztahy 

2.2 Požadavky právních  
      předpisů a jiné požadavky 

4.3.2 Právní a jiné požadavky _____ 

2.3 Cíle a cílové hodnoty 4.3.3 Cíle 3.9 Cíle BOZP 

2.4 Program(y) řízení BOZP 4.3.4 Program(y) řízení  
         BOZP 

_____ 

3. Zavedení a provoz 4.4 Zavedení a provoz _____ 

3.1 Struktura, odpovědnosti a  
      pravomoci 

4.4.1 Struktura a  
         odpovědnost 

3.3 Odpovědnost a skládání 
účtů 

3.2 Odborná způsobilost,  
      školení a výcvik 

4.4.2 Výcvik, odborná  
         způsobilost,  
         uvědomělost 

3.4 Odborná způsobilost a     
      výcvik 

3.3 Komunikace, konzultace 4.4.3 Komunikace a  
         konzultace 

3.2 Účast pracovníků 

3.6 Komunikace 

3.4 Dokumentace systému  
      řízení BOZP 

4.4.4 Dokumentace 3.5 Dokumentace systému  
      řízení BOZP 

3.5 Řízení dokumentů 4.4.5 Řízení dokumentů a dat 3.5 Dokumentace systému  
      řízení BOZP 

3.6 Řízení záznamů 4.5.3 Řízení záznamů 3.5.3 Záznamy o BOZP 

3.7 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 3.10 Prevence nebezpečí 

3.10.4 Zprostředkování a 
nákup 

3.10.5 Smluvní vztahy 

3.7.4 Pracovní podmínky a  
         prostředí 

_____ _____ 
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3.7.8 Nakládání s odpady a  
         nebezpečnými látkami 

_____ _____ 

3.8 Havarijní připravenost a  
      reakce 

4.4.7 Havarijní připravenost a  
         reakce 

3.10.3 Havarijní připravenost  
           a zdolávání havárií 

3.8.2 Požární ochrana _____ 3.10.3 Havarijní připravenost  
           a zdolávání havárií 

4. Kontrola, měření a  
    hodnocení 

4.5 Kontrolní a nápravné  
      akce 

_____ 

4.1 Monitorování a měření 4.5 Kontrolní a nápravné  
      akce 

3.11 Monitorování a měření  
        výkonu 

4.1.1 Všeobecně 4.5.1 Měření výkonu a  
         monitorování 

3.11 Monitorování a měření  
        výkonu 

4.1.2 Zdravotní péče _____ _____ 

4.2 Audit systému řízení BOZP 4.5.4 Audit 3.13 Audit 

4.3 Nápravná a preventivní 
opatření, vyšetřování nehod 

4.5 Kontrolní a nápravné  
      akce 

4.5.2 Úrazy, nehody,  
         preventivní a nápravné  
         akce 

3.15 Preventivní a nápravná  
        opatření 

3.12 Vyšetřování pracovních  
        úrazů, nemocí  
        z povolání a jejich vliv  
        na výkon BOZP 

5. Přezkoumání vedením  
    organizace 

4.6 Přezkoumání vedením  
      organizace 

3.14 Přezkoumání vedením  
       organizace 

6. Neustálé zlepšování _____ 3.16 Neustálé zlepšování 
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Příloha 4 – Srovnání OHSAS 18001:1999 a ČSN OHSAS 18001:2008 [22] 

OHSAS 18001:1999 ČSN OHSAS 18001:2008  

1 Předmět 1 Předmět normy 

2 Odkazy na literaturu 2 Citované publikace 

3 Termíny a definice (17 položek) 3 Termíny a definice (23 položek ) 

4 Prvky systému managementu BOZP 4 Požadavky  na systém managementu BOZP 

4.1 Všeobecné požadavky 4.1 Všeobecné požadavky 

4.2 Politika BOZP 4.2 Politika BOZP 

4.3 Plánování 4.3 Plánování 

4.3.1 Plánování pro identifikaci nebezpečí, hodnocení 
rizik a řízení rizik 

4.3.1 Identifikace nebezpe čí, posuzování rizika a 
určení způsobu řízení 

4.3.2 Právní a jiné požadavky 4.3.2 Požadavky právních p ředpis ů a jiné 
požadavky 

4.3.3 Cíle 4.3.3 Cíle a programy 

4.3.4 Program(y) managementu BOZP   

4.4 Zavedení a provoz 4.4 Implementace  a provoz 

4.4.1 Struktura a odpovědnost 4.4.1 Zdroje, úlohy, odpov ědnost, povinnost a 
pravomoc 

4.4.2 Výcvik, povědomí a odborná způsobilost 4.4.2 Odborná zp ůsobilost, výcvik a pov ědomí  

4.4.3 Konzultace a komunikace 4.4.3 Komunikace, spoluú čast  a konzultace 

-- -- 4.4.3.1 Komunikace 

-- -- 4.4.3.2 Spoluú čast a konzultace 

4.4.4 Dokumentace 4.4.4 Dokumentace 

4.4.5 Řízení dokumentů a údajů 4.4.5 Řízení dokument ů 

4.4.6 Řízení provozu 4.4.6 Řízení provozu 

4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 

4.5 Kontrola a nápravná opatření 4.5 Kontrola 

4.5.1 Měření a monitorování výkonnosti 4.5.1 Měření a monitorování výkonnosti 

-- -- 4.5.2 Hodnocení souladu 

4.5.2 Nehody, nežádoucí události, neshody a nápravná a 
preventivní opatření 

4.5.3 Vyšet řování incidentu , neshoda, nápravné 
opatření a preventivní opatření  

-- -- 4.5.3.1 Vyšet řování incidentu 

-- -- 4.5.3.2 Neshoda, nápravné opat ření a preventivní 
opat ření 

4.5.3 Záznamy a jejich řízení 4.5.4 Řízení záznamů 

4.5.4 Audit 4.5.5 Interní audit 

4.6 Přezkoumání vedením 4.6 Přezkoumání systému managementu 
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Příloha 5 – Vzor titulního listu řízené dokumentace BOZP – MPBP 
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