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Diplomová práce řeší zavádění systému managementu BOZP do integrovaného 

systému managementu v Dalkii Česká republika v divizi Ústí nad Labem. Popsán je 

systému managementu tak, jak je aplikován a jak funguje v praxi. U každé kapitoly 

normativního doporučení OHSAS jsou podrobně specifikovány procesy a činnosti 

probíhající ve společnosti od vrcholového managementu až po jednotlivé zaměstnance 

divizí. Zpracovaný metodický pokyn k zavádění systému managementu BOZP usnadňuje 

doposud necertifikovaným divizím pohled na systém a doporučuje osvědčený postup 

implementace. 

 

Annotation of the thesis 

ŠAMÁREK, M.: Health and Safety management system in Dalkia Česká republika a.s. 

Ústí nad Labem. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2008, 72 p. Thesis. 

Key words: health and safety management system, HSMS, safety management, OHSAS 

The thesis is describing an implementation of health & safety management system 

to integrated management system in Dalkia Czech Republic in division Ústí nad Labem. 

We can find it as a characteristics of management system as it is realized and is working 

now. Every chapter of OHSAS is specified by details of processes and activities which are 

proceeding in company from the top management to simple employees in divisions. A 

guideline of implementation of health & safety management system simplifies a view of 

uncertified divisions on system and also recommends approved method of implementation.
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1 Úvod 
Systémy managementu BOZP hrají v dnešní době důležitou roli při řízení BOZP. 

Stále více organizacím dochází, že řízení bezpečnosti je nedílnou složkou řízení podniku. 

Především u velkých a středních podniků je zavedení systému managementu BOZP 

logickým tahem. Dnešním trendem je začlenění systému managementu BOZP do již 

zavedeného systému managementu jakosti (ISO 9001) a systému environmentálního 

managementu (ISO 14001) s cílem vytvořit integrovaný systém managementu. 

Používaných systémů managementu BOZP je celá řada (Bezpečný podnik, ILO 

OSH 2001, BS 8800, OHSAS atd.), avšak mezi nejpoužívanější řadíme právě OHSAS 

18001. Tento systém managementu je svou strukturou totožný s ostatními systémy řízení 

dle ISO, a tak je s nimi snadno aplikovatelný. Vznik systému OHSAS byl vyvolán 

požadavky průmyslu na mezinárodní standard k řízení BOZP. Na vývoji systému OHSAS 

se podílely desítky organizací a institucí z celého světa. Díky tomu se stal mezinárodně 

uznávaným standardem na poli BOZP. 

Dlouhodobým cílem podniků v odvětví BOZP je hlavně omezování působení rizik 

a snižování počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání. Snahou je vytvoření procesního 

přístupu, který by lidem ulehčil práci. Základní myšlenkou je, aby systém pracoval pro nás 

a ne my pro něj. 

Dalkia Česká republika a.s. se rozhodla zavést systém managementu BOZP dle 

OHSAS do integrovaného systému managementu z výše uvedených důvodů. 

Diplomová práce řeší zavedení a provoz normativního doporučení OHSAS 

18001:1999 ve společnosti Dalkia Česká republika a. s. v divizi Ústí nad Labem. Proces 

zavádění probíhal v průběhu roku 2007 a v současnosti je již úspěšně certifikován 

renomovanou mezinárodní firmou Bureau Veritas Certification. 

Jsou uvedeny výhody a nevýhody, se kterými se pravděpodobně setkáme při 

aplikaci a fungování systému managementu BOZP. Ke každé výhodě a nevýhodě je 

uveden komentář, s jehož pomocí se lze s reakcí seznámit a tím zajistit preventivní 

opatření. 
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2 Charakteristika společnosti Dalkia Česká republika a.s. 
V České republice působí společnost Dalkia již od roku 1991 zvláště 

prostřednictvím svých divizí v Ostravě, Praze, Přerově, Olomouci, Ústí nad Labem, 

Karviné, Krnově, Kolíně, Frýdku – Místku, Petřvaldě, Novém Jičíně, Havířově a Opavě.  

S 2 700 zaměstnanci dosahuje obratu přes 10 miliard Kč. Hlavním předmětem podnikání 

společnosti je především výroba a rozvod tepla a výroba elektrické energie. 

2.1 Profil společnosti Dalkia Česká republika a.s. divize Ústí nad Labem 
Akciová společnost Teplárna Trmice patří mezi největší teplárenské společnosti  

v České republice. Od léta roku 2001 je Teplárna Trmice jako součást společnosti Dalkia 

International, evropského leadera v oblasti správy energetických zařízení a jednoho  

z prvních operátorů Facilities Managementu. Působí všude tam, kde energie přispívá  

k pohodlí obyvatelstva a ke zvýšení výkonnosti technických zařízení. 

V současné době je v teplárně instalováno 6 kotlů o celkovém výkonu cca 470 

MWt. Pro výrobu elektrické energie je v teplárně instalováno 5 turbogenerátorů o výkonu 

88 MWe. Primárními tepelnými napáječi o celkové délce 110 km dodává Teplárna Trmice 

do městských částí na levém břehu Labe cca 3 300 TJ tepelné energie v páře za rok. 

Teplárna Trmice má v lokalitách Ústí nad Labem připojeno CZT více než 1 300 

odběrných míst, zásobuje teplem cca 26 800 domácností a velkou část průmyslových 

závodů ve městě. Teplárna Trmice je držitelem certifikátů ISO 14001 a OHSAS 18001, 

které jsou garantem dodržování přísných ekologických a bezpečnostních norem  

i legislativy a odráží zodpovědný přístup společnosti k životnímu prostředí a BOZP. [6] 

2.2 Historie divize Ústí nad Labem 
Historie Teplárny Ústí nad Labem, a.s. se píše od počátku 20. století. Tehdejší 

nebývalý rozvoj průmyslu v Čechách, zvláště na severu, vyžadoval odpovídající rozvoj 

elektrizace. 

Proto bylo rozhodnuto vybudovat zdroj elektrické energie, jehož investorem byla 

akciová společnost Nordbömische Elektrizitätswerke, A. G. (dnešní Severočeská 

energetika a.s. Děčín). Stavba elektrárny začala výkopovými pracemi v dubnu 1914.  

V roce 1916 se zprovoznily čtyři kotle a kondenzační turbína o výkonu 6 MW, v roce 1918 

byl výkon elektrárny v Trmicích 12 MW. Obrázek 1 ukazuje podobu Teplárny Trmice 

v roce 1927. 
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Obrázek 1 Elektrárna Trmice v roce 1927 

Roku 1899 byla v Ústí nad Labem na Špitálském náměstí zprovozněna městská 

elektrárna. V roce 1921 došlo k její přeměně na teplárnu, z níž byly v tehdejším 

Československu poprvé zásobovány budovy dálkovým teplem (čtyři domy v Ústí nad 

Labem). 

Od roku 1921 se parní síť ve městě neustále rozšiřovala, ovšem rozvoj byl 

limitován výkonem městské teplárny. Proto byl v roce 1959 zprovozněn tepelný napáječ  

z Trmic do města, roku 1974 byla dokončena rekonstrukce trmické elektrárny na teplárnu. 

Městská teplárna ukončila svůj provoz v roce 1967. [6] 
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2.3 Technologický proces z pohledu bezpečnosti 
Výroba tepla a elektrické energie probíhá podle schématu na obrázku 2. [6] 

 

Obrázek 2 Technologické schéma výroby tepla a elektrické energie v DUI 

2.3.1 Zauhlování a odpopílkování 
Zásobování uhlím je prováděno pásovou dopravou ze skládek, které jsou 

doplňovány po železniční vlečce do stanice ČD Trmice a posunem pro kolejiště skládky. 

Zásobování se děje přes hlubinný zásobník, odkud je možno dodávané palivo dopravovat 

přímo do kotelen teplárny, nebo jej ukládat na skládku paliva. Otevřená skládka má 

kapacitu 55 000 t paliva a slouží k vyrovnávání výkyvů mezi dodávkou  

a spotřebou. Skládka je umístěna na severní straně teplárny za místní komunikací (ulice 

Edisonova) a kolejištěm železniční stanicí ČD Trmice. 

Doprava méně hodnotného paliva (výhřevnost 10,6 - 11,9 MJ/kg, s různým 

obsahem síry 0,4 – 1 %) se provádí do hlubinného zásobníku, ze kterého je palivo 

dopravováno soustavou pásových dopravníků do objektu bloku teplárny II, III. Z tohoto 

objektu je pak dopravováno pásovými dopravníky k bloku teplárny I. a IV. Pro řízení 

dopravy paliva pásovými dopravníky je vybudován velín, do kterého jsou svedena veškerá 

ovládací a signalizační zařízení této pásové soustavy. Velín se nachází v severovýchodní 

části skládky paliva (věž D) a je společný pro pásovou dopravu uhlí a protidopravu strusky 

na složiště popelovin. Vlastní skládka uhlí je obsluhována pomocí dvou pásových 

buldozerů k příhrnu nebo vrstvení. K zajištění jejich provozu slouží dílna údržby, čerpací 

stanice pohonných hmot a budova garáží. 



5 

Soustavu staveb pásových dopravníků k přísunu paliva tvoří přesýpací věže (A, B, 

C, D, E, F) o různé výšce a počtu podlaží. Věž A má čtyři nadzemní podlaží, věž B pět  

a věž D čtyři nadzemní podlaží. Ve věži C, která má přízemí se suterénem, je umístěna 

rozvodna. Věž E a F jsou přízemní objekty. Jde o železobetonové opláštěné konstrukce 

nesoucí dopravní a hnací zařízení spojené ocelovými dopravními krytými mosty.  

V přízemní části jsou umístěny dílny a technické zařízení. Stěny dopravních mostů jsou 

ocelové s bočnicemi z azbestocementových desek s částečným prosvětlením skla  

s drátěnou výplní. Zastřešení je řešeno z vlnitých azbestocementových desek. 

Zdrojem nebezpečí pro možný vznik požáru je především uhelný prach a zásobníky 

mazacích olejů. Při poklesu teplot vzniká nebezpečí zámraz. Soustava zauhlování leží 

mimo objekt teplárny. Její přístupnost a návaznost na trať č. 130 Ústí n. L. - Teplice - Most 

- Chomutov zvyšuje za mimořádných okolností dopravní zranitelnost. Tyto podmínky 

vytvářejí nebezpečí pro přerušení dodávky uhlí a dočasné nebo dlouhodobé odstavení 

zdrojů výroby tepla a elektřiny, po vyčerpání zásob na minimální hodnotu. 

Likvidace popelovin a strusky. Odstruskování navazuje na zauhlovací soustavu. 

Struska je dopravována pásovou cestou v protisměru dopravy uhlí. Od roštových kotlů  

(K 1, K 4) je struska dopravována v odstruskovacích mostech do věže F a dále dvěma 

trasami na složiště. Mezi věžemi B, A a D jsou dopravní mosty společné pro dopravu uhlí 

a dopravu strusky v délce 218,5 m. Struska je ukládána na skládku v suchém stavu  

a urovnávána pomocí dozérů. Zdrojem nebezpečí pro odstruskovací zařízení a skládku jsou 

obdobné podmínky jako pro zauhlování. V případě poruchy odstruskovací cesty je možné 

strusku shromažďovat v zásobnících, kam je dopravována korečkovým výtahem a odtud 

vyvážena auty. 

Odpopílkování je od kotlů prováděno hydraulickou dopravou (od 1. 1. 2008 je 

odpopílkování předěláno na pneumatické, tzn. že popílek z elektrických odlučovačů 

jednotlivých kotlů je pneumaticky dopravován do sil popílku a odsud je dále využíván při 

výrobě stabilizátu (certifikovaná směs popílku s produktem z odsiřování spalin a vody). Na 

odkaliště Barbora je hydraulicky dopravována pouze struska z K 5 – K 8 spolu s nejhrubší 

frakcí popílku.) Zdrojem rizika je dopravní cesta v případě porušení těsnosti dopravního 

potrubí, které může způsobit dočasné omezení likvidace popílků s odstávkou bagrovací 

stanice. Při ztrátách a úbytku povrchové vody dochází k odkrytí pláží popelovin a zvýšené 

prašnosti. Pro omezení až vyloučení prašnosti je vybudováno v okolí skládky skrápěcí 
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zařízení. Dopravní oběhová voda tvoří uzavřený okruh zpětným odčerpáváním z povrchu 

hladiny k technologickým zařízením a opakovanému nasycování popelovin a dopravě na 

odkaliště. Jedenkrát až dvakrát ročně je z odkaliště stavební technikou odtěžen popílek ve 

směsi se struskou v množství odpovídajícímu množství do odkaliště za kalendářní rok 

uloženému. 

2.3.2 Kotelny 

Výrobní blok TTR I 
Blok kotelny TTR I je tvořen dvěma vysokotlakými roštovými kotli K 1 a K 4. 

Provozované kotle dodávají přehřátou páru o tlaku 12,5 MPa a teplotě 500 °C. Celkový 

výkon těchto kotlů je 100 t/h (2 x 50 t/h). Vyráběná pára je zpracovávána protitlakou 

turbínou s generátorem o elektrickém výkonu 16 MW, označovaném jako TG 6. Dále je 

pára dodávána do středotlakého parovodu o výstupní teplotě 270 °C a tlaku 1,6 MPa. Tato 

středotlaká pára je dále využívána jako vstupní pára do kondenzačních turbogenerátorů TG 

4, TG 5 o elektrickém výkonu 2 x 20 MW, nebo je distribuována tepelnými napáječi do 

Ústí nad Labem ke konečným spotřebitelům jako topná pára. Pro bezpečný a 

bezporuchový provoz je na kotlích prováděna každoroční běžná oprava  

a v pětiletém cyklu generální oprava. 

Budovou kotelny je třípodlažní objekt o půdorysu 50 x 34 m, který má obvodové 

nosné konstrukce vyzděné samonosným cihelným zdivem, železobetonové podlahy jsou 

doplněné montážními lávkami s rošty. Střecha je pultová, tvořená příhradovými ocelovými 

nosníky se zaklopenými střešními panely a lepenkovou krytinou IPA. Výška objektu činí 

25 m. Součástí budovy je dvoupodlažní strojovna a rozvodna. V celém objektu se nachází 

do 6 000 l turbinového a transformátorového oleje. Přístup k objektu je po komunikacích  

s omezeným průjezdem různých nosných mostových konstrukcí parovodů, 

technologických a kabelových rozvodů, vedení spalin, kolejiště vlečky a pomocných 

budov. K objektu se přimyká paroplynový energetický zdroj, omezující přístup do proluky 

mezi původními objekty. Kotle bloku I. (K 1 a K 4), jsou provozovány ve střídavém 

režimu. Snížení spotřeby uhlí vyřazením dvou kotlů tohoto bloku má pozitivní vliv na 

ekologii provozu a životní prostředí. 

Výrobní blok TTR II - III 
Tento blok tvoří dva vysokotlaké práškové kotle K 5 a K 6 s ventilátorovými mlýny 

s přímým foukáním do ohniště. Kotle dodávají přehřátou páru o tlaku 13,6 MPa a teplotě 
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540 °C. Vyráběná pára je zpracovávána dvěma protitlakými turbínami s generátory TG 7  

a TG 8, každý o elektrickém výkonu 16 MW. Dále je pára dodávána do středotlakého 

parovodu o výstupní teplotě ca 270 °C a tlaku ca 1,6 MPa. Tato středotlaká pára je dále 

využívána jako vstupní pára do kondenzačních turbogenerátorů TG 4, TG 5 o elektrickém 

výkonu 2 x 20 MW, nebo je distribuována tepelnými napáječi do Ústí nad Labem ke 

konečným spotřebitelům jako topná pára. Celkový výkon těchto kotlů je 320 t/h (2 x 160 

t/h dosažitelný výkon 2x 145 t/h).  K najetí kotlů a jejich stabilizaci se využívá jako 

najížděcí palivo mazut. Objekt kotelny a mezistrojovny  o půdorysu 77 x 15 m, má nosnou 

konstrukci z ocelového skeletu s pláštěm s pórobetonových panelů. Kotle byly uvedeny do 

provozu postupně v roce 1974 (K 5) a 1981 (K 6). S výstavbou těchto kotlů byl dokončen 

první komín o výšce 220 m, který ale dnes slouží pouze pro najíždění K6 jako by-pass. 

Severní strana je prosklená transfery a opláštěná vlnitými panely s tepelnou výplní. Střecha 

je pultová s ocelovými nosníky zakrytými panelovými deskami a lepenkovou izolací IPA, 

výška objektu 43 m. Trafostanice pro TG má obvodovou konstrukci z nosného cihelného 

zdiva, s příčkami z betonových desek zasunutých do drážek sloupů. Vnitřní spojnice 

kotelny tvoří ocelové schodiště, které propojuje jednotlivá podlaží, nebo nákladní a osobní 

výtahy pro 4 osoby se zatížením 2000 kg. Jednotlivé oddělené části mají prostupy  

s ocelovými uzávěry. V objektu se nachází do 30 000 l turbinového oleje a 3 000 l 

hydraulického a převodového oleje napáječek. Přístup je po komunikacích s omezenou 

průchodností ovlivněnou konstrukčními a nosnými prvky technických zařízení. 

Výrobní blok TTR IV 
Tento blok tvoří dva středotlaké, bubnové práškové kotle K 7 a K 8,  

s ventilátorovými mlýny, které dodávají páru o tlaku 1,7 MPa a teplotě 230 °C do 

středotlakého parovodu a odsud dále buď na kondenzační turbogenerátory TG 4, TG 5 

k výrobě elektrické energie, nebo přímo ke konečnému spotřebiteli do Ústí nad Labem. 

Celkový výkon kotlů je 230 t/h (2 x 115 t/h). Byly uvedeny do provozu v roce 1987  

a spolu s nimi byl dokončen druhý komín 220 m, do kterého jsou dnes přes provoz 

odsiřování spalin a tkaninové filtry zavedeny odsířené a odprášené spaliny ze všech 

provozovaných kotlů K 1 – K 8. Objekt má obvodovou konstrukci z ocelového 

montovaného skeletu s výplní panelů PORFIX. Kotelna o půdorysu 48 x 26 m, je doplněna 

strojovnou 36 x 15 m, mezistrojovnou a dozornou, rovněž s nosnými obvodovými 

konstrukcemi z montovaného ocelového skeletu a panelovými výplněmi. Panelové výplně 

SIPOREX a FEAL tvoří obvodové stěny. Střecha je pultová s nosnou ocelovou konstrukcí 
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zakrytou pórobetonem a vrchní těsnicí krytinou IPA, výška budovy 36 m. Přístupy  

k objektu především ze severní a východní strany jsou dobré, příjezd je umožněn  

z vnějšího prostoru Edisonovy ulice, branou pro nákladní vozidla. 

Výstupy páry z protitlakých turbín jsou propojeny vnitřními rozvody přes 

středotlaký parovod (tzv. středotlakou sběrnu) buď do kondenzačních turbogenerátorů TG 

4, TG 5, nebo do čtyř parních napáječů, které vyúsťují do CZT Ústí nad Labem. 

Všechny objekty kotelen jsou ohroženými prvky pro případný vznik stavu nouze, 

zejména ve zvýšeném nebezpečí požáru, pro který vytváří podmínky celý technologický 

proces. Kotelny jsou zařazeny do zvýšeného požárního nebezpečí v možném nebezpečí 

samovznícení topných medií, například uhlí v zásobnících, na dopravních cestách při 

koncentraci uhelného prachu, ve zkratu kabelových rozvodů, z úniku hořlavých látek, 

zejména větších množství olejů v zásobnících a v soustavách, možnost výbuchu a vzniku 

destrukční vlny při přehřátí topenišť, při vnějším vyvolání s úmyslem způsobit vyřazení 

systému, vlivem technických poruch a jiných havarijních stavů. Dlouhotrvající nepříznivé 

povětrnostní podmínky, zvláště mrazy pod -15 °C a dlouhodobý nedostatek zdrojů, mohou 

být příčinou odstavení zdrojů tepla a omezení dodávek. Všechny zdroje naplňují podmínky 

zákona o požární ochraně k zařazení do kategorie zvýšeného požárního nebezpečí a plnění 

souvisejících preventivních opatření, včetně zpracování předepsané požární dokumentace. 

Paroplynový cyklus (PPC) 
Zařazení tohoto zdroje do soustavy má význam v posílení energetických zdrojů 

teplárny při špičkové potřebě a ekonomickém využití stávající soustavy. Paroplynový zdroj 

(obrázek 3) je relativně samostatnou výrobní jednotkou, včleněnou do zástavby 

teplárenského provozu a jeho technologického zařízení. Toto včlenění způsobuje, že je 

neoddělitelnou součástí vzájemných vazeb při vzniku stavu nouze. Paroplynový zdroj 

spaluje jako palivo zemní plyn a je kombinovanou výrobou tepla ve formě vysokotlaké  

a středotlaké páry a elektrické energie s instalovaným elektrickým výkonem 70 MW. 

Soustava uzavírá svojí polohou dosavadní proluku mezi provozními objekty kotelen. 

Volná plocha byla využita k umístění turbiny, generátoru, řídících modulů, kotelny a další 

potřebné technologie. Zvyšuje bezpečnostní a požární rizika, včetně možného rizika 

potrubních a kabelových mostů. Vlastní spalinový kotel tohoto zdroje je umístěn  

v ocelové, opláštěné a zateplené výškové konstrukci. Plynová turbína je řešena jako vnější 

zařízení umístěné v modulu s protihlukovým krytem. Podpůrné prvky soustavy jsou  



9 

v dalších navazujících modulech a z části jsou umístěny v prostorách bývalé fluidní 

kotelny. Elektrický výkon generátoru je transformován na napětí 110 kV samostatným 

vnějším trafem a vyveden s využitím stávajícího kabelového mostu do rozvodny. Provozní 

celek paroplynového zdroje lze charakterizovat jako otevřené technologické zařízení, 

chráněné vlastním řídícím a stabilním automatickým hasícím modulem s přívodem hasící 

směsi do nebezpečných prostorů turbíny, střežených detektory výskytu plynu  

a nebezpečného vzestupu teplot. 

 
Obrázek 3 Paroplynový cyklus 

Nebezpečným zdrojem pro vznik požáru je přehřátí, velké množství mazacích  

a transformátorových olejů a hořlavé izolace elektro kabelů. Přístup k objektům PPC je po 

zpevněných komunikacích s omezeným prostorem při potřebě soustředění hasicí  

a záchranné techniky. S ohledem na technologii provozu nelze použít požární vody, ale 

těžké hasící pěny. Prvotní zásah provádí pohotovostní družstvo závodního Hasičského 

záchranného sboru do 3 min., tj. doba automatického zaplnění případně hořících prostorů 

hasící směsí vlastního zařízení zdroje. 
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Regulační stanice vysokotlakého přívodu plynu je umístěna mimo objekt Teplárny 

Trmice. Přívod plynu je částečně veden pod zemí, v objektu nad zemí na nosných 

sloupech, potrubím DN 150 v délce 485 m. Jednopodlažní zděný domek o třech 

místnostech se dělí na dvouřadý regulační systém, elektro rozvaděč a kotelnu. Zařízení je 

jištěno štítovou stěnou s oplechovanými dveřmi v prostupech, ventilací, výdušnou stěnou  

s okny, bleskosvodem, vývodovým komínem 6,6 m a oplocením. 

2.3.3 Čerpací stanice průmyslové vody a zásobování pitnou vodou 
Průmyslová voda pro technologické účely je přiváděna z řeky Labe. Čerpací stanice 

je vybudována na levém břehu řeky v ulici Pražská, nad železničním mostem trati Střekov 

- Ústí nad Labem. Je provozována od roku 1959 s instalovaným výkonem 5 580 m3/h. 

Vzdálenost mezi teplárnou a čerpací stanicí je asi 5,5 km. Voda je přiváděna přivaděči 

uloženými pod zemí v potrubí DN 350 a DN 500 čtyřmi větvemi. Ze dvou přivaděčů jsou 

vedeny odbočky pro potřebu zásobování závodu METAL a Spolchemie. V areálu teplárny 

je proveden rozvod sítí propojeného průmyslového vodovodu k odběru užitkové a požární 

vody. 

Požární voda může být odebírána sítí podzemních a povrchových hydrantů, účelově 

rozmístěných k účinnému využití. Při běžném provozu teplárny jsou využívány dva až tři 

přivaděče a nejméně jeden přivaděč plní funkci záložní. 

Pitnou vodou je areál teplárny zásobován z Městského vodovodního řadu, který 

prochází přiléhající Edisonovou ulicí. Přípojky pitné vody jsou v areálu teplárny vzájemně 

propojeny do vlastního rozvodného systému. Objekt zauhlování je napojen ze stejného 

přívodního řadu samostatně odbočkou z přípojky, kterou je zásobován závod METAL. 

2.3.4 Chemická úpravna vody 
S ohledem na potřebu vyrovnávání úbytku vody mezi spotřebou na výrobu páry  

a návratností kondenzátu jsou pro zajištění napájecí vody tepelných zdrojů vybudovány 

chemické úpravny vody. Původní úpravny pro nevhodnost kvality vody a malou kapacitu 

byly nahrazeny výkonnějším zařízením. Bývalá úpravna vody slouží jako sklad hmoty do 

změkčovacích filtrů a menší zásobu čpavkové vody. 

• CHÚV III dnes již zahrnuje pouze halu filtrace, kde se v pískových filtrech 

filtruje surová voda pro firmu PLP, a.s. Má zásobní nádrže demineralizované vody 2 x 360 

t. Dále se zde skladuje, 500 l čpavkové vody a jsou zde instalovány 2 x 250 m3 
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neutralizační nádrže. Provoz je řízen z centrálního řídícího velínu. K objektu přiléhá 

železniční vlečka a rozvodna 0,4 kV s transformátorem 6,3/0,4 kV. CHÚV III je dnes 

pouze filtrační stanicí surové vody pro firmu PLP, a.s.  

• CHÚV IV slouží pro úpravu vnitřního a vnějšího kondenzátu. Zpracovává 

vratný a turbínový kondenzát 65 t/h. Jsou zde umístěny zásobní nádrže chemikálií (1 x 100 

m3 vápenného hydrátu). CHÚV zajišťuje úpravu kondenzátu pro energoblok 

kondensačních turbín TG 4 a TG 5, o výkonu 2 x 20 MW. Stavebně je propojena s CHÚV 

III a rovněž využívá část její technologie (neutralizační nádrže a zásobní nádrže 

demineralizované vody). Obvodové konstrukce obou staveb jsou z železobetonového 

skeletu s cihelnou výplní a pultovou střechou, pokrytou izolační krytinou IPA. Pod 

podlahou jsou vedeny kabelové kanály. Záchyt chemikálií pro případ úniku je řešen 

záchytnou jímkou umožňující odčerpání nebo neutralizaci uniklých škodlivin. 

• CHÚV V zahrnuje čířící reaktory a pískové ležaté filtry, demi stanici se 

dvěma původními a dvěma moderními nově instalovanými linkami složených z katexů, 

slabě bazického anexu a silně bazického anexu. Demi voda je shromažďována  

v zásobnících 2 x 500 m3. Dále se zde nacházejí zásobní nádrže chemikálií: 

2 x 63 m3 - hydroxid sodný  45 - 50%,  

3 x 63 m3 - kyselina chlorovodíková 31%,  

3 x 11 m3 - vápenný hydrát, 

1 x 63 m3 - síran železitý 50% 

2 x 20 m3 - síran železitý 50%. 

Výkon úpravny je 2 x 250 t/h a 2 x 120 t/h a je hlavním zdrojem zabezpečení 

napájecí vody pro tepelné a technologické zařízení provozu teplárny. Dvoupodlažní objekt 

je železobetonové konstrukce s cihelnou výplní, obklopený soustavou ocelových nádrží 

technologického procesu. Přístup je po pevných komunikačních spojnicích s dostatečným 

odstupem pro zásahové účely. Svou polohou v okrajové zastavěné části teplárny umožňuje 

nouzový přístup z vnější oplocené části celého objektu, případně i po kolejovém tělese 

zásobovací vlečky. 
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Kapacity zásobních nádrží chemických úpraven nejsou doplňovány na plný objem. 

Průměrné celkové množství je udržováno v HCl 360 t, NaOH 430 t, Fe2(SO4)3 169 t, 

Ca(OH)2 86 t. 

2.3.5 Odsíření 
Odsiřovací soustava je součástí TTR a byla vybudována v rámci ekologizace 

teplárny. Byla uvedena do provozu v roce 1998. Zařízení je umístěno v samostatném 

objektu v blízkosti výrobního bloku TTR IV. Přívod spalin od všech kotlů je veden  

k dvěma odsiřovacím linkám a následným tkaninovým filtrům centrálním kouřovodem. 

Vyčištěné kouřové plyny (odsířené a odprášené na minimální hodnotu) jsou z odsiřovacích 

linek vedeny do komína č. 2. V případě potřeby může být tok kouřových plynů usměrněn 

do komína č. 1, tzv. by-passem, tedy odbočkou s vyvedením spalin mimo odsiřovací blok.  

Objekt odsiřovacího bloku (obrázek 4) tvoří samostatný provozní celek. Je ocelové 

konstrukce, nosné prvky jsou opláštěné pórobetonovou výplní a částečnou vyzdívkou,  

z části jsou kryty profilovaným plechem. Střecha je pultová samonosná, železobetonové 

konstrukce s podstřešním umístěním zásobních nádrží vápenných produktů a vody. 

 
Obrázek 4 Jednotka odsíření 



13 

K vytvoření nástupišť záchranné techniky jsou vhodné zejména přístupové 

komunikace k objektu a volné plochy ze strany Edisonovy ulice. Z protilehlé strany přiléhá 

k objektu zásobovací kolej vlečky, dále vysunuté potrubní rozvody na nosných mostech  

a oplocení. Tato strana má omezený přístup pro techniku. Porostem z vnější strany, po 

překonání lehkého oplocení, je umožněn skrytý přístup k objektu. 

Technologie odsíření a odprášení spalin probíhá na dvou nezávislých odsiřovacích 

linkách. Konstrukční řešení téměř vylučuje výbuchy a požáry (s výjimkou zkratů 

elektrorozvodů). Rizikem provozní havárie je možnost uvolnění prachových hmot, nebo 

vápenné suspenze při neodborném nebo násilném zásahu na zásobnících vápna, přívodech 

vápenného mléka k filtrační soustavě a procesním systému dopravních cest, zdrojem rizika 

jsou technické poruchy na rozvodu vápenného mléka (těsnících manžet, nebo pryžových 

kompensátorů mezi spoji ocelového potrubí). Jakékoliv technické poruchy, neodstranitelné 

za provozu, znamenají vždy odstavení jedné nebo obou odsiřovacích linek s přímým 

dopadem na zhoršení stavu ovzduší zvýšenými koncentracemi emisí SO2 a prachu. 

Nebezpečí narušení jednotlivých provozních celků uměle vyvolanou vnější 

destrukcí nebo jiným poškozením je dané tím, že citlivá místa doprovodných systémů 

(ventilátory, mazací, hydraulické a elektrické zařízení) jsou přístupná vně provozní 

soustavy. Pozornost chodu soustavy odsíření vyžadují systémy zásobování vodou, 

dávkovače vápna a jeho hašení, doprovodné vyhřívání (elektrické a parní), zvláště  

v zimním období. Soustava odsíření je rozdělena na jednotlivé systémy: 

1. vedení kouřových plynů (kouřovody s filtračními odlučovači a umělými 

tahy), 

2. cesta zásobení a úprava absorpčního činidla, 

3. pohlcovač (absorbér) škodlivin z kouřových plynů, 

4. filtrační zařízení (odlučovač pevných částí), 

5. doprava a ukládání zbytkových látek (odpadu) a produkce stabilizátu, 

6. podpůrné a zásobovací systémy. 

Zásoba vápna pro odsiřovací soustavu je zpravidla dodávána železniční dopravní 

cestou a přímo z vagónů ukládána pneumatickou cestou do hlavního zásobního sila  
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s obsahem max. 1000 m3. Vápno je dále dodáváno ke zpracování (pro očištění a odprášení 

kouřových plynů) přes provozní zásobník do hasicích nádrží, k absorbéru, filtrační 

soustavě a přidáváno do zbytkových látek produktu. 

Kouřovody jsou vedeny vnějším prostředím přes klapky kouřových plynů, nebo 

obtokové (by-passové) klapky a sběrný kanál do odsiřovacích linek nebo přímo do komína 

č. 2. Zdrojem poruch jsou netěsnosti, které podle rozsahu mohou zapříčinit odstavení jedné 

nebo obou linek. Vzájemné převzetí vedení spalin jednou nebo druhou provozovaných 

linek závisí na množství spalin a době odstraňování poruchy. 

2.3.6 Čistička odpadních vod 
Mechanicky znečištěné odpadní vody jsou svedeny do centrální čistírny, kde jsou 

oddělovány mechanické nečistoty, kaly a další nečistoty usazováním v sedimentačních 

nádržích. Hrubší nečistoty jsou z nádrží odebírány pomocí drapáku a pojízdného mostu, 

kaly jsou odsávány čerpadly do sběrných žlabů, přes čerpací jímku do splavovacích vod 

bagrovací stanice a odváděny výtlačným hydro systémem spolu s popílky kotlů na složiště 

popílků. Povrchové usazeniny jsou na konci sedimentační nádrže sbírány nornou stěnou. 

Přítok a odtok odpadních vod v množství a hodnotě zákalu jsou měřeny a podle potřeby je 

automaticky dávkován flokulant k intenzifikaci sedimentačního procesu. 

Pomocná čistící stanice EMA 05 je dnes nahrazena nově instalovaným lapačem 

ropných látek (tzv. lapol) umístěným v požární stanici, který slouží k zachycování 

mechanických a chemických příměsí (ropných produktů) do vod při ošetřování vozidel  

a požární techniky. 

2.3.7 Hospodářství topného oleje 
Objekt (mazutová stanice) byl postaven a uveden do provozu v rámci tzv. stavby 

III. (kotel K 6), tj. v roce 1981. Stavbu mazutové stanice tvoří zděná budova s rovnou 

střechou železobetonové konstrukce chráněná izolační krytinou. Stáčecí rampa pro stáčení 

těžkého topného oleje ze železničních cisteren souvisí s vlečkou pro přísun cisteren 

vybavenou stáčecími přípojkami. Dvě mazutové nadzemní nádrže o obsahu 250 m3 jsou 

vybaveny ohřívacím zařízením (pro ohřev náplně asi na 75 °C). Nádrže jsou umístěny  

v havarijní jímce, která je schopna v případě havárie pojmout celý obsah nádrží. 

Maximální stav objemu nádrží nebývá zpravidla využit a zásoby se pohybují na 50 – 60 % 

objemu, což je dostačující pro zapalování a stabilizaci kotlů K 5 – K 8. 
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K zapálení mazutových hořáků kotlů je používán propan-butan, který je skladován 

v potřebné zásobě v tlakové zásobní nádrži. 

Zdrojem ohrožení je možnost úniku mazutu při stáčení, při havárii zásobní nádrže 

nebo na přívodním potrubí ke kotlům. Přístup ke skladu topného oleje je po zpevněných 

komunikacích. Pro případ havárie je udržováno v pohotovosti sběrné a čerpací zařízení  

a neutralizační prostředky. [14] 
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3 Systémy řízení BOZP 

3.1 Charakteristika systémů řízení BOZP 
Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vnáší do pracovního děje 

prvky jeho optimalizace s příznivými ekonomickými efekty pro organizace i lidský činitel. 

Těmito příznivými efekty může být zvýšení produktivity práce, ale rovněž zvýšení její 

efektivnosti i kvality. Nemalý význam pro bezpečnost a zdraví má i zvyšování pracovního 

výkonu a jakosti, vytváření pracovní pohody lidí a příznivých pracovních podmínek. 

Neustálé zlepšování v oblasti BOZP je možné zajistit zavedením systémového 

řízení. Některé velké a střední firmy v ČR již systém řízení BOZP zavedly nebo zavádějí. 

Většina, především menších a malých firem, necítí potřebu systém řízení BOZP zavádět. 

Požadavek na zavedení a udržování systému řízení BOZP v právních předpisech ČR 

nenalezneme. Určité požadavky na zajištění některých prvků systému řízení BOZP lze 

nalézt v Zákoníku práce, které se však tykají pouze prevence rizik a vhodné organizace 

práce. S pomocí certifikovaných systémů řízení BOZP může společnost garantovat všem 

stranám dodržování požadavků BOZP. 

3.2 Výhody a nevýhody systémů řízení BOZP 
Zavedení systému managementu BOZP má nesporně nejen kladné stránky, ale  

i záporné. Vždy jde o to, jakým způsobem společnost k systému přistupuje. 

V následujících dvou tabulkách (tabulka 1 a tabulka 2) jsou nastíněny výhody a nevýhody 

systémů managementu BOZP. V komentáři se reaguje na přístup praxe a logicky lze 

odvodit, jak se proti těmto negativním jevům bránit. 
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Tabulka 1 Výhody systému managementu BOZP 

Výhoda Komentář 

OHSAS 18001 jsou světově uznávaným 
standardem, podle kterého se porovnává 
systém BOZP. 

Existuje mnoho standardů v mnoha zemích 
světa. Státy si většinou prosazuje ve své 
zemi svůj standard pro systém řízení BOZP.

OHSAS 18001 jsou návodem pro 
vybudování systému managementu BOZP, 
který pomůže eliminovat nebo 
minimalizovat rizika pro pracovníky 
organizace a další zainteresované strany, 
jejichž aktivity jsou spojeny s riziky  
v oblasti BOZP. 

Hodnocení rizik ve specifikaci OHSAS 
nemá přesně uvedeny rozmezí hodnot 
pravděpodobnosti a následků. 

Zavedení systému OHSAS neznamená, že 
jsou všechny rizika důkladně eliminována. 
Jde především o nástroje zaměstnavatele 
k omezování rizik. 

OHSAS 18001 poskytují mechanismy, 
které umožňují managementu identifikovat 
slabá místa podniku. 

Mechanismy k nalezení slabých míst  
v systému obsahují také normy ISO 9001  
a ISO 14001. 

OHSAS 18001 jsou jednoduchým 
nástrojem jak dosáhnout 
certifikace/registrace svého systému 
managementu BOZP externí organizací. 

Každá organizace může vyhlásit shodu se 
systémem OHSAS bez nutnosti certifikace. 

Bohužel v ČR vždy neplatí, že certifikát je 
zárukou fungujícího systému řízení  
a služeb. 

Systém OHSAS 18001 patří dnes  
k nejrozšířenějším a nejčastěji 
implementovaným systémům v ČR. 

V prostředí ČR konkuruje OHSASu ryze 
český systém řízení BOZP známý jako 
Bezpečný podnik. Certifikace tohoto 
systému je bezplatná, avšak náročnější na 
zavedení. 

Naplnění legislativy v oblasti BOZP. Ne všechny společnosti si přejí plnit 
požadavky legislativy. 

Zlepšení image firmy. V tržní ekonomice se odběratel zajímá 
především o cenu. 

Případné úspory na pokutách a jiných 
represích ze strany kontrolních orgánů. 

Udělované pokuty pořád ještě nejsou tak 
vysoké, aby měli zaměstnavatelé strach 
z neplnění požadavků legislativy. 

Vyloučení nebo omezení nákladů 
způsobených neujasněnou organizační 
strukturou v systému managementu BOZP. 

Jestliže je systém řízení BOZP nevhodně 
implementován, pak namísto úspor značně 
přibývá byrokracie. 

Zlepšení vztahů se zaměstnanci, veřejnosti  
i státními institucemi. 

Bohužel v českých podmínkách se 
setkáváme s problémem, že zaměstnanci 
ani zaměstnavatelé nemají ujasněno 
povědomí o důležitosti BOZP. 
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Zvýšení důvěryhodnosti pro zákazníky, 
banky i pojišťovny (návazně nižší úroky, 
pojistné) apod. 

Slevy na pojistném jsou sjednatelné pro 
velké společnosti. Pro ostatní platí paušální 
sazba, která na hledisko BOZP zapomíná. 

Jasné vymezení investičních záměrů  
a podnikatelských plánů se zohledněním 
požadavků BOZP. 

Požadavky BOZP jsou uvedeny v technické 
dokumentaci a vyhovuje-li výrobek všem 
legislativním požadavkům a doporučeným 
ČSN, pak ho můžeme považovat za 
bezpečný. 

Snížení míry rizik, nehod, havárií, 
pracovních úrazů (tím návazné snížení 
finančních ztrát). 

Certifikovaný systém BOZP automaticky 
neznamená, že jsou všechny rizika omezena 
na přijatelnou míru. Vždy záleží hlavně na 
zaměstnavateli. 

Specifikování kontrolní činnosti u možných 
rizik a jejich včasná lokalizace  
a vyhodnocení a minimalizování díky jasně 
stanovené i zpracované politice, cílům  
a havarijním a jiným plánům. 

Je-li kontrolní činnost prováděna 
odpovídajícím způsobem, tj. cíleně, pak 
zajišťuje zvýšení úrovně BOZP. 

Přehlednost v oblasti kvalifikací 
pracovníků. 

Kvalifikace zaměstnanců je dána 
legislativou. 

Zvýšení vzdělanosti a zajištění zdravotní 
úrovně zaměstnanců na jednotlivých 
pracovištích. 

Stává se, že zaměstnanci jsou neochotní se 
dále vzdělávat a pečovat o své zdraví. 
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Tabulka 2 Nevýhody systému managementu BOZP 

Nevýhoda Komentář 

Nedůvěra zaměstnanců k novým věcem. Člověk je zvyklý na určitý postup a ke 
změnám nepřistupuje vždy pozitivně. 

Falešně zavedený systém pouze na oko. Velká část společností v ČR má zavedený 
systém managementu kvůli certifikátu  
a nikoliv pro systémový přístup. 

Přílišná zátěž zaměstnance. V ryze novém systému je vždy řada nových 
věcí ke sdělení, což na zaměstnance může 
zpočátku působit negativně. 

Nerovnoměrné rozložení odpovědnosti. Je-li systém nesprávně zaveden, pak jsou 
někteří zaměstnanci přetěžování 
povinnostmi a odpovědností. 

Systém není šitý na míru a dokumentace 
neodpovídá realitě. Následně vznikají 
záznamy bokem tzv. neřízená 
dokumentace. 

Je-li systém jinak popsán na papíře a jinak 
funguje v praxi, pak se nedá mluvit o 
přínosu systému managementu. 

Vysoké počáteční náklady. Při zavádění se pravděpodobně přichází na 
značné množství neshod, které je třeba před 
certifikačním auditem odstranit. 

Pravidelné náklady na certifikace. Platnost certifikátu je časově omezena, po 
uplynutí periody je nutné zažádat  
o recertifikaci. 

Náklady na interní audity. Interní audity musí provádět nestranná 
osoba. Organizace, které tuto osobu nemají, 
si ji musí zajistit externě. 

Nesrozumitelnost systému obyčejným 
zaměstnancům. 

Jasné vysvětlení fungování systému 
managementu BOZP není jednoduchou 
záležitostí pro všechny zaměstnance. 
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3.3 Používané systémy řízení BOZP 
V dnešní době je vydána celá řada standardů pro zavedení systému BOZP. Dá se 

říci, že v každé zemi jsou populární jiné standardy, avšak smysl zůstává stejný. Zájemcům 

o vybudování systému řízení je poskytnut standard nejen pro vytvoření systémového 

přístupu, ale i pro následné zlepšování a ověřování jeho funkčnosti. 

3.3.1 OHSAS 18001 
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment System - 

Specification) je specifikace pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

stanovuje požadavky na systém managementu BOZP tak, aby umožnila organizaci řídit její 

rizika BOZP a neustále zlepšovat její výkonnost. Norma nestanovuje specifická 

výkonnostní kritéria BOZP ani neposkytuje podrobné specifikace pro návrh systému 

řízení. 

Všechny požadavky uvedené v této specifikaci jsou určeny k tomu, aby byly 

včleněny do jakéhokoli systému BOZP. Rozsah jejich použití bude záviset na takových 

faktorech, jako jsou politika BOZP, povaha činností, míra rizika a složitost provozu.  

Tato specifikace OHSAS je určena k tomu, aby uváděla spíše bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci než bezpečnost výrobku a služeb. 

Standardní systémy řízení podle ISO, stejně tak i OHSAS, využívají při svém 

zavádění a provozu Demingova cyklu nazývaného také PDCA cyklu (z anglického Plan – 

Do – Check – Act). Tento opakující se cyklus řídí systém práce ve čtyřech oblastech 

(Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej) znázorněných na obrázku 5. 

 

Obrázek 5 PDCA cyklus 
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Jednotlivé kroky cyklu lze vysvětlit jako: 

⊗ Plánuj 

Stanovte si cíle a vytvořte plány (analyzujte situaci organizace, ustanovte si celkové 

cíle, nastavte si prozatímní cíle a plány rozvoje, kterých je potřeba dosáhnout). 

⊗ Dělej 

Realizujte plány (udělejte, co jste si naplánovali). 

⊗ Kontroluj 

Změřte výsledky (monitorujte, jak se setkávají aktuální úspěchy s plánovanými 

cíly). 

⊗ Jednej 

Opravte a zlepšete plány tak, abyste je zavedli do praxe (opravte a poučte se z chyb 

a zlepšete plány za účelem příštího dosažení lepších výsledků). 

3.3.2 Změny v revidované OHSAS 18001:2007 oproti původní OHSAS 
18001:1999 
V novém vydání se objevuje řada změn, které jsou výsledkem již získaných 

zkušeností s prvním vydáním specifikace OHSAS 18001:1999 z více než 80 zemí, kde 

byla tato specifikace využívána. V současné době lze odhadovat počet certifikovaných 

organizací podle specifikace OHSAS 18001 téměř na 20 000. 

Na základě rezoluce přijaté pracovní skupinou OHSAS bylo stanoveno přechodné 

období pro zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

požadavků této normy do 1.7.2009. K tomuto dni končí platnost specifikace OHSAS 

18001:1999. 

Přehled některých změn, které můžeme nalézt v nové verzi OHSAS 18001:2007: 

⇒ Dokument OHSAS 18001 je vydán jako norma, nikoliv jako specifikace, jak 

tomu bylo v předchozím vydání. To vyjadřuje rostoucí zájem o přijetí OHSAS 

18001 jako základu pro národní normy pro systémy managementu BOZP. 
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⇒ Diagram modelu „Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej“ je uveden pouze v úvodu  

v plném rozsahu a nikoli jako dílčí schéma na začátku každé hlavní kapitoly. 

⇒ Citované publikace jsou omezeny výhradně na mezinárodní dokumenty. 

⇒ Byly doplněny nové definice a stávající definice byly revidovány. 

⇒ Bylo dosaženo lepší kompatibility s ISO 9001:2000. 

⇒ Termín „přípustné riziko“ bylo nahrazeno termínem „přijatelné riziko“. 

⇒ Termín „nehoda“ je nyní obsažen v termínu „incident“. 

⇒ Definice termínu „nebezpečí“ se již nevztahuje k „poškození majetku nebo 

poškození pracovního prostředí“. 

⇒ Ustanovení 4.3.3 a 4.3.4 byla spojena v souladu s ISO 14001:2004. 

⇒ Je zaveden nový požadavek týkající se hierarchie způsobu řízení jako části 

plánování BOZP. 

⇒ Je srozumitelněji určen management změny. 

⇒ Je zařazeno nové ustanovení „Hodnocení souladu“. 

⇒ Jsou uvedeny nové požadavky na spoluúčast a konzultaci v souladu s ISO 

14001:2004. 

⇒ Jsou uvedeny nové požadavky na vyšetřování incidentů. 

⇒ Na slovo „zdraví" se nyní klade větší důraz, aby bylo v rovnováze se slovem 

„bezpečnost". 

⇒ Zaměřuje se na „bezpečnost při práci", aby se slovo bezpečnost nezaměňovalo 

například se zabezpečením objektu atd. 

⇒ Nové požadavky jsou stanoveny v oblasti vyšetřování nehod. 
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3.3.3 BS 8800 
BS 8800 (Guide to Occupational Health and Safety Management Systems) je 

britská norma pro vybudování a ověřování systému managementu bezpečnosti, která si od 

roku 1996 vydobyla, zejména v Evropě, postavení uznávaného mezinárodního standardu 

kritérií pro bezpečnost a ochranu zdraví. BS 8800 byla v 90. letech v řadě evropských 

zemích i v ČR používána jako norma k vybudování a ověřování systému managementu 

BOZP. Tato norma byla také podkladem při vyvinutí specifikace OHSAS 18001. V ČR 

jsou dle této normy certifikovány některé organizace vlastněné zahraničními vlastníky 

z anglosaských zemí. 

3.3.4 ILO OSH 2001 
Příručka ILO OHS 2001 (Occupational Safety and Health Management Systems) 

předkládá mezinárodní návod kompatibilní s jinými standardy a doporučeními pro systémy 

řízení.  

Směrnice ILO (ILO – International Labour Organization) vycházejí z toho, že 

BOZP by měla být integrovanou složkou řízení ve společnosti. Začlenění systému je 

žádoucí a nezáleží na velikosti a typu provozu, možná jsou pružná uspořádání v každém 

podniku. Důležitější než formální shoda se standardem je vždy zajištění dobrého výkonu  

a výsledků v oblasti BOZP. Směrnice ILO deklarují, že za BOZP v každé organizaci 

zodpovídá její vedení. Směrnice obsahují návod na systém řízení na dvou úrovních - 

celostátní a podnikové. Systém řízení BOZP tvoří politika, organizování, plánování  

a implementace, hodnocení a akce pro zlepšení řízení. 

3.3.5 OHRIS 
OHRIS (Occupational Health and Risk Managementsystem) je systém řízení BOZP 

vytvořený bavorským Státním ministerstvem pro životní prostředí, ochranu zdraví  

a spotřebitele. Řídí nejen bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale také bezpečnost 

technických zařízení. Tímto se společnosti vyhnou poruchám v chodu provozu a rovněž 

pracovním úrazům, nemocem z povolání a dalším případným škodám a tím zlepší 

hospodářský výsledek podniku. Byl vyvinut ve spolupráci s ekonomikou pro zlepšení  

a úsporu v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v závodech. Základní myšlenkou OHRIS 

je, že zaměstnanci výraznou měrou určují úspěch podniku. Zdraví a dobrý zdravotní stav 

pracovníků podporuje tuto motivaci, výkonnost a kreativitu. To pak přispívá zvláštní 
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měrou k pozitivní pracovní pohodě. Mimo to vylepší OHRIS také právní jistotu 

zaměstnavatele pokud jde o jeho odpovědnost vůči zaměstnancům. 

3.3.6 Bezpečný podnik 
Požadavky na systém řízení BOZP, specifikované v programu „Bezpečný podnik“, 

vychází z principu a zásad uplatňovaných systémovými normami ISO 14001 a ISO 9001  

a jsou v souladu s požadavky stanovenými pro systémy řízení BOZP dokumentem OHSAS 

18001 a příručkou ILO-OSH 2001 (vydanou ILO). Svými požadavky je tak program 

„Bezpečný podnik“ kompatibilní s požadavky těchto dokumentů. Tato kompatibilita 

umožňuje sladit systém řízení BOZP se systémem řízení jakosti a systémem 

environmentálního řízení v organizaci již zavedených a implementovat jej tak do 

celkového systému řízení uplatňovaného v dané organizaci. 

Program „Bezpečný podnik“ je nejen jedním ze způsobů jak implementovat systém 

řízení BOZP do celkového systému řízení uplatňovaného v dané organizaci, ale je zároveň 

systémovým přístupem k naplnění požadavků, uložených zaměstnavateli na úseku BOZP 

zákonem. Zahrnuje v rámci požadavků na zavedení systému řízení BOZP ve vymezeném 

rozsahu také zásadní požadavky týkající se ochrany životního prostředí a požární ochrany, 

které s bezpečností práce úzce souvisejí (jedná se zejména o požadavky stanovené pro 

bezpečné nakládání s odpady, s nebezpečnými chemickými látkami/přípravky  

a o požadavky stanovící základní povinnosti uložené organizacím předpisy na úseku 

požární ochrany). V požadavcích programu jsou zahrnuty i systémové prvky týkající se 

prevence havárií, jejichž naplnění by mělo omezit možnost vzniku, případně zajistit  

i bezpečnou likvidaci havárie, pokud k ní dojde. [1, 2, 3, 4, 5, 7, 23, 25, 26] 
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4 Systém managementu BOZP v Dalkii Česká republika v 
divizi Ústí nad Labem podle OHSAS 18001:1999 

Prvky systému managementu BOZP představuje cyklus na obrázku 6. 

 

Obrázek 6 Cyklus systému managementu BOZP v DČR dle OHSAS 

4.1 Všeobecné požadavky 
Na poradě pracovní skupiny (viz Záznam z porady pracovní skupiny OHSAS 

18001 v LN ISŘ Záznamy) byly stanoveny hranice a rozsah systému managementu tak, 

aby z procesu nebyly vyloučeny provozy nebo činnosti nezbytné pro chod společnosti nebo 

provozy a činnosti, které mohou zásadně ovlivnit BOZP zaměstnanců a dalších 

zainteresovaných stran. 

4.2 Politika BOZP 
Pro IMS, jehož součást je i systém managementu BOZP, platí Politika trvale 

udržitelného rozvoje (PTUR) schválená dne 20. listopadu 2006 generální ředitelem  

a vrcholových vedením DČR (příloha č. 1). 

PTUR obsahuje závazek: 
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 neustálého zlepšování 

 plnit požadavky legislativy BOZP a jiné požadavky 

 odpovídat povaze a rozsahu rizik BOZP 

Politika je vyvěšena na hlavní vrátnici DUI a v kancelářích vedoucích zaměstnanců. 

Dále ji můžeme nalézt na internetových stránkách společnosti DČR 

(http://dalkia.cz/dwnl/A3_politika_DalkiaCR.pdf). Seznam dalších míst, na kterých je 

PTUR vyvěšena, je uložen u ZVD (Zástupce vedení divize pro systém ISŘ). 

Smluvní partneři dostávají PTUR vždy při prvním kontaktu s DČR. Při změně 

PTUR je aktualizovaná verze neprodleně zasílána smluvním partnerům a zainteresovaným 

stranám. 

S prioritami a principy PTUR jsou všichni zaměstnanci divize pravidelně 

seznamováni v rámci každoročního školení k integrovanému systému řízení. 

Periodické přezkoumávání politiky provádí vedení společnosti jedenkrát ročně na 

schůzi přezkoumání vedením. 

4.3 Plánování 
Zjednodušený náhled na proces plánování je uveden na obrázku 7. 
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Obrázek 7 Plánování v DČR dle OHSAS 

4.3.1 Plánování pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik 
V DUI  byl zaveden systém neustálé identifikace nebezpečí, hodnocení rizik  

a řízení rizik. Tento proces obstarává bezpečnostní technik ve spolupráci s vedoucími 

zaměstnanci, uživateli VTZ a ostatními zaměstnanci divize. 

Ke snadnému a přehlednému řízení rizik byla vytvořena databáze rizik. Tato 

databáze je přístupná prostřednictvím informačního systému Lotus Notes (LN), který 

pracuje v celé společnosti DČR. Každé řízené riziko má svou vlastní kartu (příloha č. 2), 

ve které nalezneme zdroj a místo nebezpečí, profesi, hodnocení rizika, osobní ochranné 

pracovní prostředky a opatření k omezení rizika. 

Identifikace nebezpečí 
K identifikaci nebezpečí se v DUI používá několik zdrojů, jako jsou: 

 MPP a návody k použití provozovaných zařízení 

Ke každému provozovanému zařízení je vydán místní provozní předpis, který 

upravuje zejména: 

o pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla 

pro provoz a údržbu zařízení,  
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o funkce zaměstnanců oprávněných k obsluze a používání zařízení,  

o termíny, rozsah a způsob provádění revizí a kontrol zařízení,  

o stanovení zásad pohybu zaměstnanců v prostorech a na pracovištích 

zaměstnavatele.  

o úkony a činností, které jsou zakázány 

o další opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 Bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek 

 Informace o pracovních úrazech a nemocech z povolání 

Bezpečnostní technici divizí shromažďují záznamy o pracovních úrazech  

a drobných poranění v LN. BT jednotlivých divizí mají přehled, co všechno se stalo na 

podobných pracovištích a s touto pomocí mohou rizika řídit efektivněji. 

Jestliže nastane na jakémkoliv pracovišti DČR pracovní úraz, jsou specialistou 

BOZP informováni i ostatní bezpečnostní technici na divizích o podrobnostech pracovního 

úrazu. Tento komunikační kanál slouží k předběžnému zabránění vzniku podobných 

událostí na ostatních pracovištích s totožným provozem. 

Více o pracovních úrazech pojednává kapitola č. 4.5.2. 

 Informace o „skoronehodách“ 

Nastane-li v některé z divizí DČR nežádoucí událost, která měla potenciál vést  

k nehodě, pak je specialistou BOZP na ŘS vytvořen záznam o události. Záznam je rozeslán 

všem zainteresovaným osobám, zpravidla BT. Jedná se o preventivní nástroj k zamezení 

vzniku nežádoucích událostí. Statisticky je dokázáno, že na jeden pracovní úraz připadá asi 

300 „skoronehod“. 

 Informace z kontrolních činností 

o Každodenní kontroly 

o Měsíční kontroly 
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Bezpečnostní technik, ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci provádí pravidelné 

měsíční kontroly, při kterých sleduje dodržování zásad BOZP a PO u zaměstnanců DUI  

a zaměstnanců externích firem pracujících na území DUI. Více pak v 4.5.4. 

Z výsledků kontrol jsou vedeny zápisy v LN a při procesu hodnocení  

a přezkoumávání rizik jsou tyto brány v úvahu. Podle četnosti výskytu v zápisech  

a závažnosti jsou pak rizika náležitě kvantifikovány. 

o Interní audity 

Dalším proaktivním přístupem v identifikaci nebezpečí jsou vnitřní audity. Více  

v kapitole č. 4.5.4. 

o Externí audity 

Pro kontrolu oprávnění certifikovaného systému je auditorskou firmou Bureau 

Veritas Certification periodicky překontrolováván zavedený systém. Více v kapitole  

č. 4.5.4. 

 Dotazník pro analýzu pracovních rizik zaměstnanců tzv. checklist 

Bylo stanoveno, že dotazník bude rozdáván všem zaměstnancům DUI každé 3 

roky. V dotazníku jsou kladeny otázky jak pro běžné, tak i pro mimořádné události. Každá 

otázka je dotázaným hodnocena bodovou hodnotou dle definovaných pravidel. Výstupy  

z vyplněných dotazníků jsou důkladně zpracovány BT a výsledky jsou umístěny v LN  

a jsou přístupné všem zaměstnancům. 

Dotazník obsahuje kontrolní otázky týkající se: pracovního prostředí, pohybu 

pěších, dopravních prostředků, pádu z výšky, manipulace se zvedacími zařízeními, strojů  

a nástrojů, chemických látek, požáru, výbuchu, elektro zařízení, infekcí, kontaminací, 

záření a ostatní. 

 Informace od externích firem 

Na ÚN byl zaslán požadavek, aby při sjednávání smluv na práce v DUI byl součástí 

smlouvy výčet rizik vznikající při jejich činnosti. Rizika od externích pracovníků jsou 

zaevidovány do databáze rizik a vedoucí zaměstnanci, na jejichž pracovištích rizika 

působí, jsou neprodleně informováni o jejich výskytu BT divize. Zaměstnanci nacházející 

se na pracovišti, kde rizika externích firem působí, jsou vedoucími zaměstnanci proškoleni. 
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Hodnocení rizik 
V procesu hodnocení rizik využívá DČR metodiky MOSAR. Riziko je na základě 

své závažnosti a pravděpodobnosti výskytu klasifikováno BT a vedoucím zaměstnancem 

jako přijatelné, podmíněně přijatelné nebo nepřijatelné. Kritéria zařazení jsou patrné 

na obrázku 8. 
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Obrázek 8 Hodnocení rizik 
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Vždy po zařazení rizika do jedné z kategorií vyplývá jeho řízení. 

Je-li riziko: 

 PŘIJATELNÉ:  

Pro DČR toto riziko zahrnuje pouze zbytkové riziko, které musí společnost 

přijmout po zavedení preventivních opatření, zejména těch, která jsou požadována 

legislativou. 

 PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÉ: 

Pro DČR toto riziko zahrnuje stejné podmínky, jako jsou uvedené pro přijatelné 

riziko, s tím rozdílem, že jsou vyžadována další preventivní opatření ke snížení nebo 

omezení rizika v určitém časovém horizontu, nebo vyžaduje například vystavení 

písemného příkazu.  

 NEPŘIJATELNÉ: 

Nepřijatelné riziko vzhledem k stanoveným cílům bezpečnosti jak DČR, tak  

i k legislativním požadavkům. Riziko musí být okamžitě eliminováno. Bez navržení  

a realizace dalších opatření nelze zařízení nebo činnost při nepřijatelném riziku 

provozovat. 

Ke každému hodnocenému riziku jsou stanovena bezpečnostní opatření k omezení 

působení rizika jako: 

 Technické opatření 

Technické opatření spočívá v konstrukci zařízení, která vedou ke zvýšení 

bezpečnosti provozu (pojistné ventily, automatická regulace, izolace potrubí, ochranné 

kryty, prostředky osobní a kolektivní ochrany, zavedení nové technologie apod.) 

 Organizační opatření 

Organizační opatření spočívá v organizaci práce formou zapracování do provozních 

předpisů, technologických a pracovních postupů, které vedou ke zvýšení bezpečnosti 

provozu. Součástí organizačních opatření je školení a vzdělávání zaměstnanců, usměrňující 

chování lidí, kontroly dodržování stanovených zásad bezpečnosti práce, výstražné tabulky 

a symboly, používání OOPP apod. 
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 OOPP 

Jsou to osobní ochranné pracovní prostředky. Použijí se v případě, kdy povaha 

práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany, nebo není-li použití prostředků 

kolektivní ochrany, s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce  

a počet dotčených zaměstnanců účelné, nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 

dostatečné. 

 Odkaz na řídící dokument 

Např. v pracovním postupu BOZP DUI jsou uvedeny práce, které představují 

zvýšené nebezpečí vzniku pracovního úrazu a jiného poškození zdraví. 

Všechna rizika jsou průběžně revidována a aktualizována BT. V případě 

jakýchkoliv změn posílá BT informaci příslušným vedoucím zaměstnancům a ti provedou 

prokazatelné seznámení zaměstnanců. Změny v databázi rizik jsou také projednávány na 

OPV/IMS. 

4.3.2 Právní a jiné požadavky 
Požadavky právních předpisů jsou přístupné v registru právních předpisů v LN. 

Legislativa je sledována na ŘS, kde sídlí specialisté odpovědní za sledování jim určených 

oblastí. K tomuto účelu využívají program ASPI a internetových zdrojů. Po prozkoumání 

změny předpisu, zasílá specialista emailem informace o změně předpisu a všem 

zainteresovaným zaměstnancům DČR s vyjasněním, jakým způsobem se systému změna 

dotkne a jak se bude aplikovat v praxi. Navíc jsou i zákazníci DČR informováni o změně 

zákonných ustanovení, která se jich týkají. V případě důležité změny je tato oznamována 

velmi rychle emailem nebo setkáním. 

Existuje-li právní předpis, jenž zasahuje do více oblastí působností a kompetencí, 

pak se zaměstnanci mezi sebou domluví na tom, kdo předpis bude řešit. Tím se zabraňuje 

tzv. „dublování“. 

Povinnosti plynoucí z jiných požadavků (rozhodnutí kraje, rozhodnutí hygienické 

stanice, integrované povolení, smlouvy s dodavateli atd.) jsou uvedeny v LN ve 

smlouvách. Požadavky partnerů jsou rovněž uvedeny v LN ve smlouvách. K těmto 

informacím mají přístup pouze zaměstnanci pro ekonomickou činnost. 
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Přehled právních předpisů, řídících dokumentů a ostatních požadavků je vždy 

uveden na konci řídícího dokumentu zpravidla v části 5 Navazující a související 

dokumentace. 

Vedením společnosti jsou pořádány pravidelné schůzky BOZP pro BT jednotlivých 

divizí, na kterých jsou diskutovány novinky v oblasti legislativy a jejich případné zavedení 

do praxe. Tématem bývají trendy v BOZP a PO dle nových výzkumů a objevů. 

4.3.3 Cíle 
Z podnětů metodiky identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik v kapitole 

4.3.1 jsou na OPV (BT a vedoucím pracoviště) stanoveny cíle v DUI (příloha č. 3). 

Nebezpečí skýtající vyšší riziko jsou upřednostněna před ostatními. Takovým způsobem 

jsou rizika omezována podle priorit. 

BT zpracovává statistická data týkající se úrazovosti, výsledků kontrolních činností 

v DUI, která jsou pak přeposílána na ŘS. Tyto údaje slouží jako podklady pro stanovení 

cílů v oblasti BOZP na divizi. Cíle jsou většinou stanovovány na jeden kalendářní rok. 

Výsledkem činností je řízení rizik formou požadavku na jejich odstranění 

příslušnými zaměstnanci. Projednávání požadavku se vždy účastní osoba odpovědná za 

pracoviště, aby bylo dosaženo rozumného a široce akceptovatelného cíle. Odpovědní 

zaměstnanci po dokončení úkolu podají hlášení vedoucímu zaměstnanci o odstranění 

neshody. Přehled cílů je k nahlédnutí v LN. Je-li cíl splněn, pak je v LN vyobrazen jako 

hotový. 

V systému na opravy a údržby Maximo funguje systém obdobně a je-li požadavek 

dokončen, pak je zobrazen jak hotový. 

Na schůzkách OPV/IMS jsou jednotlivé cíle pravidelně kontrolovány. Zjišťuje se, 

zda jsou cíle v termínu splněny, jak se průběžně postupuje při plnění dalších cílů. Pokud 

není možno cíl splnit do stanoveného termínu, pak je cíl odsunut na nejbližší možný termín 

a jsou informování zaměstnanci, na které může mít vliv posunutý termín plnění cíle. 

Cíle v oblasti BOZP pro každou funkci a vymezení odpovědností a pravomocí za 

řízení bezpečnosti práce a pracovního prostředí v DUI je dáno formou uvedení konkrétních 

kompetencí v organizačním řádu, pracovním řádu a v popisech pracovních funkcí. 
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4.3.4 Program(y) managementu BOZP 
Programy managementu jsou nástrojem k dosažení stanovených cílů a cílových 

hodnot, specifikují nám, jakým způsobem bude cílů dosaženo. Uvádějí se aktivity, pomocí 

kterých bude cíle dosaženo a to buď realizaci jedné, nebo několika aktivit. 

Společnost DČR vytvořila strategický rámec, jehož hlavní cíl spočívá v ochraně 

zdraví a zajištění bezpečnosti zaměstnanců. V rámci závazku PTUR jsou stanoveny směry 

vývoje a cíle v oblasti BOZP. 

Plnění cílů se děje pomocí rozdělení zdrojů a odpovědností pro daný úkol. Karty 

cílů (příloha č. 3) přístupné v LN nám specifikují umístění cíle, název cíle, číslo cíle, 

cílovou hodnotu, odpovědnost, zahájení cíle, program cíle s časovým harmonogramem a 

schválení cíle. Je-li změna významná, pak je provedena nová identifikace nebezpečí a 

hodnocení rizik. Zaměstnanci jsou se změnami neodkladně seznámeni. 

Z každoročního přezkoumání BOZP vedením jsou stanovena rozhodnutí o změnách 

a opatřeních k nápravě. Zaměstnanci jsou se zprávou z přezkoumání seznámeni. 

4.4 Zavedení a provoz 
Zjednodušený pohled na zavedení a provoz je uveden na obrázku 9. 

 

Obrázek 9 Zavedení a provoz v DČR dle OHSAS 
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4.4.1 Struktura a odpovědnost 
Celkovou odpovědnost za BOZP a PO v DČR má vrcholové vedení. Mezi 

zaměstnance, kteří vykonávají vrcholovou správu BOZP a PO patří specialista BOZP na 

ŘS z útvaru Environmentálního řízení. Specialista BOZP dohlíží a metodicky řídí práci 

jednotlivých BT na divizích. BT na divizi metodicky zajišťuje udržování a řízení systému 

BOZP a PO na divizi a dbá pokynů specialisty BOZP. Divizní BT je jmenován vedením 

divize odpovědnou osobou za oblast BOZP a PO v DUI. Na OPV je BT pravidelně 

oznamováno vedení divize, jak si momentálně stojí BOZP v DUI. 

Stanovení odpovědností za činnosti je věcí OPV, která o tom rozhoduje na svém 

zasedání. 

Organizačním řádem DUI jsou definovány osoby odpovědné za jednotlivá zařízení 

a také osoby odpovědné za stav BOZP vyčleněného pracoviště. 

Zástupci odborů mají právo dostávat informace v oblasti BOZP a PO na 

konzultacích s BT a jsou pravidelně zváni na kontroly pracovišť. 

Každý zaměstnanec má ve své pracovní smlouvě uvedené požadavky na BOZP, 

jejichž respektování potvrdí svým podpisem. V popisu každé pracovní funkce je kladen 

důraz vymezení odpovědnosti v BOZP. V organizačním řádu a pracovním řádu DUI jsou 

uvedeny odpovědnosti a pravomoci pro příslušný útvar z hlediska BOZP. S dalšími 

odpovědnostmi BOZP je každý zaměstnanec seznámen na vstupním a periodickém školení 

BOZP a PO, kde jsou mu vysvětleny principy bezpečného chování na pracovišti a hrozící 

rizika. Zaměstnanec je poučen, jak fungují komunikační kanály v DUI v oblasti BOZP  

a stručně je poukázáno na systém řešení neshod (tzn. komu zaměstnanec své připomínky 

hlásí a kdo je za jejich řešení odpovědný) Ve směrnici zabezpečující BOZP v DUI je 

rovněž uvedeno, že: „Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a stálé zlepšování 

pracovního prostředí je rovnocennou a neoddělitelnou součástí plnění výrobních  

a pracovních úkolů všech zaměstnanců společnosti.“. 

Adekvátnost poskytnutí zdrojů, jako např. lidské zdroje, zařízení, školení atd., je 

porovnávána plánovaným dosažením cílů oproti skutečnému stavu vždy 1x ročně na 

přezkoumání vedením. Další zprávy a výkonnosti/plnění systému řízení BOZP jsou 

předkládány vedení na přezkoumání vedením. 
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Všichni vedoucí zaměstnanci prokazují svůj závazek k neustálému zlepšování 

BOZP. Dokladem prokázání závazku může být zápis z kontroly pracoviště, účast při 

vyšetřování nehod, poskytování zdrojů při realizaci nápravných opatření, aktivní účast na 

jednání věnované problematice BOZP. 

4.4.2 Výcvik, povědomí a odborná způsobilost 
Pro každého zaměstnanec je vytvořen individuální plán vzdělávání na každý rok, ve 

kterém jsou stanoveny odpovědnosti pro osoby zajišťující školení. Plán je vytvořen pro 

každého zaměstnance zvlášť tak, aby odpovídal pracovním požadavkům a nárokům. Plán 

je rovněž zkonzultován s nadřízeným vedoucím zaměstnancem. 

Větší část školení realizuje personální útvar. Pro kontrolu kompletnosti školení  

a účasti zaměstnanců na školeních existuje v LN aplikace, která srovnává školení od 

vedoucích zaměstnanců a z personálního oddělení. Pokud nějaké školení chybí, pak je 

zodpovědná osoba automaticky upozorněna a požádána o nápravu. 

Zaměstnanci DUI jsou oprávněni provádět pouze ty činnosti, pro které jsou odborně 

způsobilí. Odborná způsobilost školitelů je nezbytně nutná a zajišťuje ji DČR a smluvně 

najatí partneři. Způsobilost školitelů je pravidelně ověřována. 

V LN je systém evidence školení, kde mají vedoucí zaměstnanci přehled  

o absolvovaných školeních. 

Adaptační plán určený pro nové zaměstnance umožňuje praktické i teoretické 

seznámení s pracovním prostředím. 

Úroveň znalostí zaměstnanců se ověřuje 1x za 3 roky přezkoušením. Součástí 

zkoušek jsou otázky BOZP, PO a ISŘ. Z každého přezkoušení musí být vyhotoven 

záznam. Záznamy ze školení si uchovává personální útvar a vedoucí zaměstnanec a řídí se 

archivačním a skartačním řádem. Vzory všech záznamů o školení, osnov školení  

a presenčních listin jsou k dispozici školitelům v LN. 

Na vstupním a periodickém školení BOZP a PO jsou zaměstnanci informování  

o potenciálním nedodržení stanovených provozních předpisů. Zaměstnanci mají povědomí 

o skutečných nebo potenciálních důsledcích jejich pracovních činností na BOZP  

a přínosech jejich zlepšeného chování na BOZP. 
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Zaměstnanci jsou rovněž prokazatelně seznámeni s návody k obsluze zařízení.  

V místních provozních předpisech jsou bezpečnostní požadavky na zajištění zařízení při 

mimořádných činnostech (opravách, údržbě atd.) a seznam zakázaných prací na zařízení. 

Způsobilost k práci znamená i způsobilost zdravotní. Zaměstnanec je při nástupu do 

práce seznámen s kategorií práce, do které je zařazen. Povinná je vstupní lékařská 

prohlídka a dále pravidelné preventivní lékařské prohlídky. 

Každý zaměstnanec má právo nahlížet do záznamů a evidence, které jsou o něm 

vedeny v souvislosti zabezpečování BOZP. Všechny záznamy (certifikát, osvědčení, 

pozvánky atd.) o absolvovaném školení jsou archivovány a jsou kdykoliv k dispozici. 

Porušení bezpečnostních přepisů je v DČR chápáno jako hrubé porušení pracovní 

kázně. Podle závažnosti porušení nese zaměstnanec následky. Přestupek je vyhodnocen 

vedením divize. 

Zaměstnanci jsou pravidelně hodnoceni, což umožňuje stanovit nové cíle, 

rozpoznat zaměstnance s potenciálem pro další rozvoj a specifikovat potřeby jejich dalšího 

vzdělávání. Perspektivním zaměstnancům je stanoven plán jejich osobního rozvoje. 

DČR podporuje své zaměstnance ve zvyšování kvalifikace. Jsou definována 

pravidla pro studium a k dispozici je platná směrnice vzdělávání. 

4.4.3 Konzultace a komunikace 
V interní a externí komunikaci se jedná o využití formálních i neformálních 

prostředků: dokumentované postupy, výrobní příkazy, záznamy, pracovní porady, aktivity, 

intranet, nástěnky, firemní noviny, schránky pro záznamy, připomínky, zlepšovací návrhy, 

konzultační hodiny (vrcholového managementu), neformální (např. vánoční) setkání. 

Základním komunikačním prostředkem je v DČR zvolen informační systém LN, 

kde prostřednictvím jednotlivých databází je zajištěno šíření informací napříč celou 

společností. 

Zaměstnanci jsou informováni o aktuálních činnostech v oblasti BOZP především 

na pravidelných školeních nebo prostřednictvím mimořádných informací (např. informace 

o pracovním úrazu). Při vstupním a periodickém školení je zaměstnancům představen 

jejich představitel za BOZP. Představitel vedení za BOZP provádí vstupní školení  
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a periodické školení vedoucích zaměstnanců. Při zavedení nové technologie nebo při 

změně stávající jsou zaměstnanci vyškoleni v novém pracovním postupu tohoto zařízení. 

K mimořádným akcím v oboru BOZP se využívají nástěnky. Nástěnky jsou zřízeny 

na vybraných frekventovaných místech, kde jsou zobrazovány hlavní informace v oblasti 

BOZP (vstupní vrátnice, centrální velín atd.). Správcem nástěnek je BT. 

Na každém pracovišti jsou k dispozici provozní předpisy a pracovní postupy, ve 

kterých je uveden požadavek na bezpečnou práci se zařízeními a seznam zakázaných 

manipulací. Dokumentaci BOZP a MPP mohou všichni zaměstnanci nalézt v elektronické 

podobě v LN a v papírové podobě na svých pracovištích. 

Systém porad: 
 OPV 

Každý týden se konají OPV organizované ředitelem divize. Projednává se dění za 

uplynulý týden a plán akcí na následující týden. Z této porady je veden zápis. 

 Porady vedoucích útvarů 

Obvykle 1x týdně svolávají vedoucí útvarů své podřízené, aby je informovali  

o věcech řešených na OPV a z toho plynoucích povinnostech. 

 Porady vedoucích středisek 

Vedoucí jednotlivých středisek organizují porady pro vedoucí zaměstnance svého 

střediska k vyjasnění problematiky probrané na OPV. 

 Výrobní porady 

Každé ráno probíhají výrobní porady, ze kterých se nevystavuje zápis, nicméně 

slouží k informování o denním dění v DUI. Účastní se jich směnoví inženýři, vedoucí 

středisek, vedoucí výroby, vedoucí závodu, příležitostně se účastní také BT. Tímto 

způsobem mají zaměstnanci přehled o dění a o prováděných pracích v DUI. 

 

K vyslyšení zaměstnanců se pročítají jejich připomínky vhozené do schránky 

dobrých nápadů, které mohou být také finančně oceněny. Zajištění podnětů projednává 
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speciální tým lidí podle charakteru nápadu. Schránka je umístěna z důvodu dostupnosti na 

hlavní vrátnici DUI. 

Dotazník pro analýzu pracovních rizik, který je zaměstnancům pravidelně 

rozdáván, slouží jako komunikační kanál pro včasné odhalení nežádoucích událostí. Více  

v 4.3.1. 

Každý vedoucí zaměstnanec dostává k připomínkování karty jednotlivých rizik  

z databáze rizik pro své pracoviště a má prostor k svému vyjádření. S karty rizik pak 

proškolí své podřízené. 

O skoronehodách a událostech informuje specialista BOZP v kapitole 4.3.1. 

Rizika ostatních zaměstnavatelů plnící úkoly v areálu DUI jsou shromážděny  

a rozeslána vedoucím pracoviště. Viz 4.3.1. 

Pravidelně vychází firemní časopis Modrý reportér, v jehož obsahu se objevují 

informace o BOZP a PO. Divizní BT jsou kontaktováni vydavatelem a požádáni  

o ztvárnění článku k dané problematice. 

Každoročně je na jiném místě v ČR pořádán fotbalový turnaj pro zaměstnance 

DČR. Každá divize má možnost si vytvořit svůj fotbalový tým a bojovat o vítězství. 

Pravidelné schůzky bezpečnostních techniků divizí. Viz 4.3.1. 

Politika a cíle jsou sdělovány zaměstnancům na nástěnkách a na školeních ISŘ. 

V roční zprávě o stavu BOZP nalezneme všeobecné ukazatele s údaji o společnosti 

DČR a výčet preventivních akcí. 

Tématika BOZP je široce rozvinuta v publikaci dokumentů DČR určených 

jednotlivým institucím, stejně jako na veřejně přístupných a interních webových stránkách 

DČR. 

4.4.4 Dokumentace 
Strukturu dokumentace systému kvality, environmentu a bezpečnosti práce nám 

předkládá obrázek 10. 



41 

 
Obrázek 10 Struktura dokumentace v DČR 

Z hlediska řízení je možné považovat za dokument jakýkoliv písemný či jiný 

předpis, který je schválen příslušnou autoritou a má charakter trvalého příkazu. 

Struktura dokumentace má podobu pyramidy. V první vrstvě leží Integrovaná 

příručka pro jakost, ŽP a BOZP. V druhé vrstvě se nachází směrnice, řády, rozhodnutí, 

příkazy apod. Ve třetí vrstvě je místo pro pracovní postupy, instrukce, místní provozní 

předpisy, havarijní plány, záznamy IMS atd. 

Podoba řídící i provozní dokumentace je standardizována a je určena směrnice 

řízení dokumentů na její zpracování, vydávání a uchování. Povinná je vnitřní struktura. 

Identifikace dokumentu je prováděna číselným označením a názvem dokumentu. 

Při vydávání dokumentace probíhá klasické připomínkování ze strany dotčených 

zaměstnanců a poté je dokument schválen příslušným nadřízeným. Obdobný postup je 

realizován při změnách dokumentu. 

Každý proces popsaný v dokumentaci je opatřen maticí zodpovědnosti, která jasně 

definuje úkoly jednotlivých útvarů a zaměstnanců. Snahou je dokumentaci opatřit 

vývojovým diagramem činností pro lepší orientaci v procesech. 

Na začátku dokumentu je uveden přehled změn, ve kterém je uvedeno, kdy a kdo 

zasahoval do dokumentu. 
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Informační systém je zabezpečen proti virům a vnějším zásahům. Veškerá řízená 

dokumentace a záznamy jsou pravidelně zálohovány a nejsou ukládány na stejném místě 

jako původní soubory. O problematiku bezpečnosti a ochranu dat se stará úsek IT na ŘS. 

V LN je přehled platných dokumentů v DUI. Návaznost dokumentace je 

znázorněna v každé dokumentaci v přehledu související dokumentace. 

4.4.5 Řízení dokumentů a údajů 
Pracovní postupy, směrnice atd. k jednotlivým zařízením jsou vždy umístěna na 

příslušných pracovištích. Databáze je členěna podle divizí, kde se najdou jednotlivé 

dokumenty. Řídící dokumentace se nachází také v elektronické podobě v LN, kde mají 

všichni zaměstnanci přístup. Celkový přístup k dokumentaci je upraven systémovým 

administrátorem každému uživateli podle přístupových práv pracovní funkce. Uživatel má 

přístupová práva pro čtení nebo i k provádění změn. Veškerá řídící dokumentace je 

opatřena rozdělovníky, ze kterých je patrno, kde je dokumentace v papírové podobě 

uložena. Tím je umožněno účinné stažení neaktuálních verzí. Při kontrolách pracovišť je 

zjišťováno, zda dokumentace je aktuální a nevyskytují se žádné neaktuální dokumenty 

nebo tzv. pracovní verze. Odhalí-li vedoucí zaměstnanec neplatný dokument, pak je 

okamžitě skartován a nahrazen aktuálním. Archivace a skartace se řídí dle spisového  

a skartačního řádu pro DČR. 

LN automaticky posílá zpracovateli dokumentu zprávu o jeho revizi. Zpracovatel se 

rozhodne, zda dokument je nutné revidovat nebo se může nezměněn používat dále. Jedná 

se především o prověření formální a věcné správnosti, kontroluje se také jeho aktuální 

umístění. 

V elektronické podobě v LN existuje složka archív, ve které jsou uloženy všechny 

archivní dokumenty. 

4.4.6 Řízení provozu 
V databázi rizik se vyskytují řízená rizika v DUI. Pro všechna tyto rizika jsou již 

stanovena opatření k jejich snížení. Viz 4.3.1. 

Smlouvy o dílo se zhotoviteli se řídí ustanovením pro BOZP, PO a ŽP, která 

zajišťují, že dodavatel musí plnit požadavky DČR a všech platných právních předpisů 

vztahující se k jeho činnostem. Na požádání musí předložit doklady posouzení o shodě 

„stanovených výrobků“ dle platných právních předpisů. 
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Při uvádění smluvního případu do provozu se hodnotí a plánují školení, pravidla  

a opatření pro prevence rizik. V případě převzetí správy musí být formalizovány  

a zpracovány všechny rezervy v oblasti BOZP provozovaného zařízení. Ještě před 

zahájením provozu může být provedena kontrola se zákazníkem s tím, že se stanoví plán 

prevence a projednají se předpokládaná rizika. Před najetím do normálního provozu je  

u nových projektů striktně dbáno na jejich vhodnost z hlediska BOZP, což je posuzováno 

interními a externími odborníky. 

Nadřízení se pravidelně přesvědčují, že vybavení zařízením a prostředky odpovídá 

potřebám a místním předpisům (MaR, elektrické ochrany atd.). Jsou vypracovány 

programy kontrol, ověřování, cejchování a výměn a tyto jsou doprovázeny písemnými 

doklady o realizaci. Zaměstnanci jsou školeni a v případě potřeby pověřováni  

k jednotlivým činnostem (např. k užívání zařízení). Před použitím každý kontroluje zjevný 

stav zařízení. Každé zařízení, které nesplňuje požadavky na bezpečné provozování, se 

vyřadí z provozu (zařízení se označí a odpojí). 

Příslušný provozní mistr se přesvědčuje, že výrobní zařízení je bezpečně 

provozováno a že řádně zajišťuje potřeby denního plánu výroby případně nároky na 

pokrývání regulačních požadavků. Příslušný mistr údržby zabezpečuje řádný 

provozuschopný stav zařízení. 

4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 
V provozních denících od zařízení jsou uvedeny všechny odchylky od běžného 

stavu a situace, které mají charakter vést ke vzniku nežádoucí události. Výpis, pro které 

zařízení je zřízen provozní deník, je uvedeno v technické dokumentaci k zařízení. Ze 

zápisů z provozních deníku jsou také identifikována nebezpečí a hodnocena rizika. 

Každé středisko pořádá protiporuchová cvičení (simulační tréninky). Plán cvičení 

se stanovuje na ŘS a je k dispozici v LN. Cvičení jsou vždy zaměřena na poruchu určitého 

zařízení. Z tohoto cvičení pak plynou činnosti, které je třeba zlepšit. 

DUI má vytvořen havarijní plán podle Zákona o prevenci závažných havárií, který 

je schválen Krajským úřadem. Rovněž jsou vytvořeny plány pro úniky závadných látek do 

vody. Zpracovány jsou evakuační plány pro výskyt mimořádné události ve smyslu úniku 

čpavku, přerušení dodávek elektřiny atd., se kterými jsou zaměstnanci seznámeni na 

periodických školeních vedoucími zaměstnanci. Plány jsou po vzniku MU přezkoumány. 
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V DUI je zřízen HZSP vybaven asanačními prostředky, nornými stěnami, 

dýchacími přístroji atd. v množství, které je dostačující k likvidaci identifikovaných 

havárií. 

Každý vedoucí zaměstnanec DUI má vlastní podnikový mobilní telefon na kterém 

je vždy na příjmu a je schopen neprodleně ohlásit mimořádnou událost HZSP nebo HZS 

Ústí nad Labem. Na každém středisku jsou zřízeny ohlašovny požáru a jiných událostí. 

Jejich seznam je ve směrnici PO. V DUI jsou rozmístěny EPS, nouzové osvětlení  

a z centrálního velínu pak lze odpojit jednotlivé části zařízení popř. zajistit manuálně po 

domluvě. Tam, kde je možný únik závadných látek jsou havarijní soupravy na 

pracovištích. Tam, kde se manipuluje s žíravými látkami jsou na pracovištích oční sprchy. 

O každé kritické situaci se podává informace nadřízenému a kritická situace se 

vyhodnocuje. Jestliže z tohoto hodnocení vyplývá potenciální krize, vyhlásí se 

pohotovostní stav, učiní se záchranná opatření a informuje se vedení. Vedení analyzuje 

pohotovostní stav. Jestliže se potvrdí některé z kritérií pro krizovou situaci, spustí vedení 

mobilizaci krizového štábu a informuje nadřízený orgán. Složení a úroveň řízení krizového 

štábu závisí na povaze situace. Vedoucí krizového štábu rozhoduje o zrušení opatření  

a o ukončení krize.  Toto je soustavně předmětem zpětné vazby. 

4.5 Kontrola a opatření k nápravě 
Stručný pohled na kontrolu a opatření k nápravě znázorňuje obrázek 11. 
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Obrázek 11 Kontrola a nápravná opatření v DČR dle OHSAS 

4.5.1 Měření a monitorování výkonnosti 
V DČR je statisticky měřena úrazovost a to jak po jednotlivých divizích, tak ve 

společnosti jako celku. Známe nejčastější činnosti při pracovních úrazech, počet celkových 

zameškaných dnů. Úrazovost je v DUI statisticky sledována od roku 2002. Obdobně jsou 

sledovány nemoci z povolání. 

Každý měsíc se na ŘS odesílají reporty o pracovních úrazech, zameškaných dnech, 

jednání se zainteresovanými stranami. BT podává zprávu o stavu BOZP vedení divize. 

Zprávy jsou poskytovány specialistovi BOZP na ŘS, který z nich podává hlášení o stavu 

DČR jako celku. 

4.5.2 Nehody, nežádoucí události, neshody a nápravná a preventivní opatření 
Úpravná nebo preventivní akce musí být započata až po určení příčiny nesouladu, 

indikaci akcí, které by je mohly napravit např. studie proveditelnosti. Akce je řízena 

zvolenou osobou, která je odpovědná za její realizaci až do jejího konce. Ověřování 

účinnosti akce je systematicky zajišťována zvolenou osobou. 

Za neshodu je považováno porušení legislativních požadavků, nedodržování 

provozních kritérií, plnění cílů, pracovní úraz atd. 
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O každém i neabsenčním úrazu je okamžitě informován nadřízený postiženého. Ten 

zajistí evidenci a u absenčního úrazu i registraci tohoto úrazu. Ve spolupráci s BT provede 

analýzu příčin vzniku úrazu a stanoví nápravná nebo preventivní opatření. V případě 

závažného úrazu toto provádí komise jmenovaná vedením divize. 

Z úrovně ŘS je zpracována směrnice, která definuje povinnosti zaměstnanců při 

vzniku pracovního úrazu. Monitorují se nejenom pracovní úrazy delší než 3 kalendářní 

dny, ale také drobná poranění. 

Bezpečnostní technik dále provádí kontroly zaměřené na šetření příčin pracovních 

úrazů, kontrolu stanovených opatření proti opakování pracovních úrazů a seznamování 

zaměstnanců s příčinami pracovních úrazů a se stanovenými opatřeními. 

4.5.3 Záznamy a řízení záznamů 
Záznamy slouží k prokázání požadavků specifikace OHSAS a legislativy. 

Záznamy týkající se činnosti BOZP jsou k dispozici zaměstnancům v LN. Z porad 

vedení musí být zhotoven zápis, z každé kontroly musí být zhotoven zápis. Záznamy  

z auditů a s porad jsou uchovávány v elektronické podobě v archívu v LN. Záznamy ze 

školení, o přidělených OOPP, o lékařských prohlídkách atd. mají u sebe vedoucí 

zaměstnanci, školitel nebo personální útvar. Přístup k těmto záznamům mají pouze osoby, 

které je spravují a zaměstnanci, o kterých jsou záznamy vedeny. Záznamy jsou chráněny 

proti zničení požárem a jinou MU a přístupu jiných osob v uzamykatelných místnostech. 

4.5.4 Audit 
Audit je specifickou formou kontrolní činnosti, jehož smyslem je nezávisle, 

systematicky a objektivně hodnotit prověřovaný předmět s cílem stanovit rozsah v němž 

jsou splněna kritéria auditu. 

Správná aplikace systému řízení na divizích se kontroluje prováděním auditů, které 

navrhuje ředitelství společnosti. 

Interní audity DČR jsou také prvkem pro identifikaci nebezpečí. Plány interních 

auditů pro každý rok stanovuje vrcholové vedení DČR a je sestavován podle významnosti 

rizik a často se vyskytujících neshod. Interní audity se zaměřují na výkonnost systému 

managementu. Program zahrnuje celý systém managementu BOZP. Pak jsou informováni 

BT divizí o programu a termínu. Audity jsou prováděny na celou oblast systému IMS. 
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Audity provádí kvalifikovaní auditoři z ostatních divizí DČR. Při auditu se využívá 

provozních zkušeností odborníků z jiných divizí a jejich silnou stránkou je odhalení tzv. 

„provozní slepoty“ místních zaměstnanců. Audity provádějí vždy minimálně 2 auditoři, 

avšak žádný z nich nemůže kontrolovat vlastní pracoviště. Z těchto auditů jsou zhotoveny 

zprávy o výsledcích auditů, ve kterých jsou uvedeny neshody a připomínky. Při každém 

auditu jsou prověřeny neshody z minulých auditů. Vedení divize vždy stanoví odpovědné 

osoby a termíny k odstranění neshod. Připomínky jsou projednány a vedení divize si samo 

stanoví jejich řešení.  

Externí audity DUI jsou nastaveny certifikační společností na jedenkrát za 3 roky  

a je realizován kvalifikovanými auditory z Bureau Veritas Certification. Audit je zaměřen 

na celý systému řízení BOZP a na plnění legislativních předpisů. Chce-li organizace mít 

uznaný certifikát i na další období, pak musí při auditu uspět. 

4.6 Přezkoumání vedením 
Náhled na přezkoumání vedením nám umožňuje obrázek 12. 

 

Obrázek 12 Přezkoumání vedením v DČR dle OHSAS 

Přezkoumání představuje samostatnou poradu vrcholového vedení, která je 

organizována jedenkrát ročně a zabývá se vhodností a efektivností zavedeného systému 

managementu BOZP. Součástí přezkoumání je i posouzení případných příležitostí ke 
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zlepšení. Obvykle jsou přijímána stanoviska k PTUR a dále jsou vyhodnocovány  

a určovány další cíle ve vztahu k úrovni rizik a efektivitě stávajících opatření. 

Podklady při přezkoumávání jsou statistiky pracovních úrazů z divizí, výsledky 

auditů, zprávy o havarijních situacích, plnění cílů atd. 

Zápis z přezkoumání je k nahlédnutí v LN. [4, 5, 7, 8 – 22, 24] 
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5 Metodický pokyn pro zavádění OHSAS 18001:2007 
Metodický pokyn obsahuje základní pravidla pro zavádění normy OHSAS v DČR. 

Postupně popisuje činnosti, které je třeba při implementaci zvládnout. Výsledkem je úplná 

připravenost organizace na certifikaci systému OHSAS auditorskou firmou. 

5.1 Stanovení politiky BOZP 
Politika trvale udržitelného rozvoje (příloha č.1) je schválena generálním ředitelem, 

tzn. zástupcem vrcholového vedení a odpovídá všem požadavkům systému OHSAS. 

Tato politika je zveřejněna na internetových stránkách DČR a musí být viditelná  

i na ostatních místech přístupných partnerům jako např. na vrátnici, na hlavním vstupu do 

objektu, v kancelářích vedoucích zaměstnanců atd. Přehled míst, kde je PTUR vyvěšena, 

musí být uložen u ZVD. 

5.2 Stanovení cílů v oblasti BOZP 
Na OPV musí být stanoveny cíle v oblasti BOZP. Systém OHSAS udává pojem 

cíle, to znamená, že musí být minimálně dva. Stanovené cíle (příloha č. 3) zahrnují popis 

jednotlivých činností, harmonogram plnění a stanovení odpovědnosti za jednotlivé 

činnosti. Poté jsou cíle zadány do LN. Obvykle jsou cíle určovány na jeden kalendářní rok. 

Doporučuje se, stanovit si snadno realizovatelné cíle s ohledem na jejich reálné 

splnění. Cíle mohou být společné pro systém managementu jakosti, systém 

environmentálního managementu a systém managementu BOZP. Za cíle nelze považovat 

požadavky vycházející z legislativy. Cíle mohou vycházet z interního auditu, dotazníku pro 

zaměstnance a z dalších podnětů ke zlepšení BOZP. 

Cíle musí být měřitelné a musí být průkazné, že cílová hodnota se zlepšila oproti 

původnímu stavu. 

5.3 Vymezení hranic systému 
Před vlastní certifikací musí být jasně definováno, co se bude certifikovat. Rozsah 

může být dán hranicemi areálu, určenými středisky, rozvodnými sítěmi atd. Nesmí být 

vyřazeny části organizace důležité pro provoz nebo činnosti, které mohou zásadně ovlivnit 

BOZP zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran. 

Externí firmy působící v areálu nejsou součástí certifikovaného systému, avšak 

rizika vyplývající z jejich činnosti musí být zahrnuta do databáze identifikace rizik. 
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5.4 Vytvoření pracovní skupiny 
Pro úspěšné splnění úkolů vyplývajících ze zavádění systému OHSAS je vhodné 

stanovit pracovní skupinu, která je jmenovaná ředitelem organizace. Skupinu lze sestavit 

ze zástupců provozu např. vedoucí závodu, BT, vedoucí útvaru jakosti  

a environmentálního řízení a vedoucí personálního útvaru. Musí být jmenována konkrétní 

osoba odpovědná za zavedení systému v organizaci a je potřebné stanovit konkrétní dílčí 

odpovědnosti jednotlivých členů. 

Během zavádění jsou uskutečňovány pravidelné schůzky pracovní skupiny, na 

kterých se probírá aktuální postup činností, plánují se další činnosti a stanovují se termíny 

plnění dílčích úkolů. 

5.5 Dopis zaměstnancům 
Úvodní krok při informování zaměstnanců je předání dopisu podepsaného 

ředitelem organizace. Dopis informuje o záměru organizace zavést systému managementu 

BOZP dle normy OHSAS. 

V textu dopisu je popsán přínos pro organizaci i zaměstnance a cíle, ke kterým nás 

systém má dovést. Zaměstnanci znají členy pracovní skupiny, kteří jsou v dopisu uvedeni. 

Dopis rovněž poukazuje na odpovědnost zaměstnanců při dodržování legislativy, 

interních předpisů atd. 

5.6 Školení zaměstnancům 
Podrobnosti k systému managementu BOZP jsou ujasněny na informačním školení 

pro všechny zaměstnance. Tématem školení je systém OHSAS, jeho fungování, principy  

a výhody řízení podle tohoto systému a propojení na stávající systém řízení. 

Školení může probíhat formou informačních schůzek nebo klasického školení.  

K vysvětlení systému by měla sloužit vytvořená prezentace srozumitelná všem 

zaměstnancům. Schůzky organizuje personální útvar a přednáší na nich BT a zástupce 

útvaru pro jakost a environmentální řízení. 

5.7 Dotazník pro zaměstnance 
Všem zaměstnancům organizace je vhodné předat dotazník pro analýzu pracovních 

rizik zaměstnanců. Dostatečná lhůta na vyplnění činí jeden měsíc. Vyplněný dotazník je 
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posléze statisticky zpracován BT organizace popř. dalšími zaměstnanci, je-li počet 

zaměstnanců organizace v řádu stovek. 

Výsledky dotazník slouží k ověření, jak jsou zjištěná rizika vnímána zaměstnanci. 

Statisticky je zobrazeno, jaké nebezpečí zaměstnanci nejčastěji vnímají v oblasti BOZP  

a v poznámkách vychází najevo problémy k řešení, které můžou být použity jako cíle. 

Uváděné situace od zaměstnanců je nutno na místě prověřit a popř. dále řešit. Vyhodnocení 

dotazníků se provádí dle pokynu specialisty BOZP na ŘS. 

5.8 Úvodní přezkoumání 
Kvalifikovanými interními auditory musí být provedeno úvodní přezkoumání stavu 

BOZP v organizaci formou mimořádného auditu. Přezkoumání je zaměřeno na zjištění 

odchylek systému OHSAS 18001 od systému EMS nebo systému managementu jakosti, 

podle toho který systém v organizaci certifikován. Jednotlivé kapitoly normy OHSAS jsou 

porovnány a rozhodne se, jestli je kapitola vyhovující či nikoliv. 

V organizaci je zapotřebí mít sestavený přehled řídící dokumentace BOZP, který 

zobrazuje dokumentaci z ŘS a navazující dokumentaci organizace. Přehled musí být 

pečlivě vyhodnocen a na základě zjištění stavu dokumentace se navrhne případná 

aktualizace. 

Druhou část úvodního přezkoumání tvoří fyzická kontrola všech pracovišť 

v organizaci. Kontroluje se, zda skutečnosti popsané v dokumentaci odpovídají stavu na 

pracovišti. Z kontroly se vyhotoví zápis, ve kterém je uvedeno, jak se budou neshody řešit, 

kdo je bude řešit a uvedou se termíny plnění. 

Úvodní přezkoumání je podkladem pro zpracování harmonogramu činností pro 

zavedení systému OHSAS 18001. 

5.9 Harmonogram 
V organizaci musí být stanoven harmonogram činností pro zavádění normy 

OHSAS (příloha č. 4). Harmonogram vychází z jednotlivých nutných dílčích úkolů pro 

zavedení systému OHSAS a  ze závěrů zjištěných při úvodním přezkoumání. Zřetelně musí 

být stanovena odpovědnost za každou činnost uvedenou v harmonogramu. 
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5.10 Předcertifikační audit 
Před certifikačním auditem se doporučuje nechat si systém OHSAS ověřit externí 

auditorskou firmou. Tímto se sníží pravděpodobnost případnému neúspěchu u samotné 

certifikace. Vyskytnou-li nějaké neshody, pak ještě zbývá čas na jejich odstranění. 

 [2, 4, 5, 7] 
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6 Závěr 
Vybudování kvalitního systému představuje náročný proces, ovšem vložené úsilí se 

mnohonásobně vrátí. Výsledkem zavedeného systému managementu BOZP v Dalkii Česká 

republika je pružně a bezproblémově fungující systém řízení dosahující ke všem 

zaměstnancům. Ze strany zaměstnanců a zainteresovaných stran je systém respektován  

a správně pochopen, jedině tak je možné systém dále udržovat. 

Proces zavedení systému managementu BOZP byl dlouhodobou precizní záležitostí 

celého týmu zkušených odborníků od začátku až do konce. Každý proces je v dokumentaci 

důkladně popsán, aby bylo možno ho řídit, znát cíle a cílové hodnoty. Plynulý provoz 

zajišťuje rovnoměrné rozložení odpovědnosti mezi zaměstnance tak, aby nebyl nikdo 

přehlcen prací a odpovědností. Systém managementu nelze zavádět pouze pro účely 

získání certifikátu, ale naopak pro vlastní přínos. Vzhledem k závazku neustálého 

zlepšování můžeme do budoucna počítat s přivedením systému řízení do nejlepší možné 

funkčnosti, účinnosti, komplexnosti, transparentnosti a ekonomické efektivnosti. 

V divizi Ústí nad Labem se jednalo o pilotní projekt, ze kterého se je možno poučit 

při zavádění systému OHSAS v dalších provozních jednotkách v rámci Dalkie Česká 

republika. Během zavádění byl přezkoumán celý systém managementu BOZP v divizi Ústí 

nad Labem a také celé společnosti Dalkia Česká republika a.s. Postupně se vylaďovaly 

nesrovnalosti v dokumentaci a v systému řízení. Každá činnost byla prováděna pracovní 

skupinou přímo na divizi a řízena z ředitelství společnosti. Časté kontroly z ředitelství 

společnosti přímo v terénu a pečlivé dolaďování učinily ze systému managementu BOZP 

silnou stránku společnosti. Systém byl před samotnou certifikací dotažen na velmi vysokou 

úroveň, což u certifikace uznala i auditorská firma. 

Jelikož od začátku roku 2008 probíhá certifikace podle OHSAS i v ostatních 

divizích Dalkie Česká republika, přínosem této diplomové práce je tedy usnadnit ostatním 

zaměstnancům divizí Dalkie Česká republika průběh zavedení systému řízení BOZP podle 

OHSAS 18001:1999 resp. OHSAS 18001:2007. Po prostudování práce získá osoba přehled 

o fungování systému managementu BOZP v Dalkii Česká republika a s pomocí odkazů 

v textu je možno si informace okamžitě vyhledat v interní dokumentaci. Tímto odpadne 

mnoho dotazů a vysvětlí mnoho nejasností nezasvěceným zaměstnancům při zavádění  

a provozu systému managementu BOZP podle normy OHSAS. 
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Zpracovaný Metodický pokyn pro zavádění OHSAS 18001:2007 nám dává jasný 

přehled o problematice. Pokyn je vytvořen podle průběhu zavádění v divizi Ústí nad 

Labem a je optimalizován dle nejvhodnějších poznatků, které se při činnostech vyskytly. 

Můžeme se dozvědět, jak se má postupovat, jaké činnosti se provádějí a jaký mají smysl. 

Určují se jednotlivé kroky vedoucí až k samotné certifikaci. 
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BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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IMS  Integrovaný systém managementu (Integrovaný systém řízení) 

ISŘ  Integrovaný systém řízení 

MaR  Měření a regulace 

MPP  Místní provozní předpis 

MU  Mimořádná událost 

OPV  Operativní porada vedení 

PO  Požární ochrana 

PP  Pracovní postup 

PPC  Paroplynový cyklus 

PTUR  Politika trvale udržitelného rozvoje 

RV  Redukční ventil 
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ŘS   Ředitelství společnosti 

TG  Turbogenerátor 

TR  Točivá redukce 

TTR  Teplárna Trmice (Teplárna Ústí nad Labem) 

ÚN  Útvar nákupu 

VTZ   Vyhrazená technická zařízení 

ZVD  Zástupce vedení divize pro integrovaný systém managementu 

ŽP  Životní prostředí 
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Definice pojmů 
audit 

systematické zkoumání s cílem stanovit, zda činnosti a s nimi spojené výsledky jsou 

v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry uplatňují efektivně a jsou vhodné 

pro dosažení politiky a cílů organizace 

cíle 

záměry, v rámci plnění BOZP, které si organizace sama stanoví k dosažení 

identifikace nebezpečí 

proces poznání, že nebezpečí existuje a definování jeho charakteristik 

nebezpečí 

zdroj nebo situace s možností způsobit škodu, jako je zranění osob nebo poškození zdraví, 

škody na majetku, pracovním prostředí nebo jejich kombinace 

nehoda 

nežádoucí událost vedoucí ke smrti, poškození zdraví, zranění, škodě nebo jiným ztrátám 

neshoda 

jakákoliv odchylka od pracovních norem, zvyklostí, postupů, nařízení, plnění systému 

managementu apod., která může vést buď přímo k nepřímo k zranění či onemocnění, škodě 

na majetku, poškození pracovního prostředí nebo jejich kombinaci 

neustále zlepšování 

proces zdokonalování systému managementu BOZP, jimž se dosahuje celkové zlepšování 

výkonnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s politikou BOZP organizace 

nežádoucí událost 

událost, jejímž následkem došlo k nehodě, nebo která měla potenciál vést k nehodě 

riziko 

kombinace pravděpodobnosti a následku specifikované nebezpečné události 

výkonnost 

měřitelné výsledky systému managementu BOZP vztažené na řízení rizik BOZP 

organizace, založené na její politice a cílech BOZP 
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zainteresované strany 

jednotlivec nebo skupina, které se týká plnění BOZP organizace nebo je jím ovlivněna 

[4, 5] 
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