
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra bezpečnostního managementu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zavedení systému řízení rizik v podniku  

Papírny Bělá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Ivona Paulová 
Vedoucí diplomové práce: Ing. Miluše Váchová 
Studijní obor: Bezpečnostní inženýrství 
Datum zadání diplomové práce: listopad 2007 
Termín odevzdání diplomové práce: 30. dubna 2008 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracovala samostatně. 

 

V Ostravě dne 30. dubna 2008 

 

________________ 

 Ivona Paulová 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji za odborné vedení a pomoc při zpracováni diplomové práce Ing. Miluši Váchové. 

  

Zároveň bych chtěla poděkovat společnosti Papírny Bělá a. s. za umožnění zpracovat 

diplomovou práci. 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

V Ostravě  2008   

 Ivona Paulová 

 



ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Paulová, I. Zavedení systému řízení rizik v podniku Papírny Bělá  

Ostrava: Katedra bezpečnostního managementu. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB -

Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 71, 1 příloha. 

Diplomová práce, vedoucí Ing. Miluše Váchová  

 
Diplomová práce se zabývá problematikou managementu BOZP, především jeho zavedení 

v konkrétním podniku. Je zde uvedena analýza stavu systému řízení BOZP  

v podniku Papírny Bělá a. s., posouzení jeho připravenosti na zavedení systému řízení podle 

programu „Bezpečný podnik“ a návrh na realizaci tohoto systému. 

 

 

ANNOTATION OF GRADUATION THESIS 

 

Paulová, I. The Introduction of Risk Management System into the Papírny Bělá Company 

Ostrava: Department of Safety Management. Fakulty of Safety Engineering VŠB – Technical 

University of Ostrava, 2008, p. 71, supplement 1. 

Graduation thesis, tutor Ing. Miluše Váchová 

 

This graduation thesis deals with questions of Health and Safety Management, especially its 

implementation in a particular company. The thesis contains level analysis of a controlling 

system of Health a Safety Management Papírny Bělá company, examination of its readiness 

to an implementation of Risk Management System according to „Bezpečný podnik“  

and an execution plan. 

 

 

 



Obsah 
1 Úvod................................................................................................................................... 1 

2 Termíny a definice............................................................................................................ 2 

2.1 Pojem BOZP .............................................................................................................. 2 

2.2 Pojmy nebezpečí, ohrožení a riziko ........................................................................... 4 

3 Z historie BOZP ............................................................................................................... 6 

3.1 Prvopočátky................................................................................................................ 6 

3.2 Česká republika .......................................................................................................... 7 

3.2.1 Období Rakouska – Uherska.............................................................................. 7 

3.2.2 Po roce 1918....................................................................................................... 8 

4 Pojetí současné legislativy v oblasti BOZP .................................................................. 10 

4.1 Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti BOZP ...................... 10 

4.2 Implementace legislativy Evropské unie.................................................................. 12 

5 Management BOZP ....................................................................................................... 16 

5.1 Princip neustálého zlepšování .................................................................................. 17 

5.2 Integrovaný systém řízení podniku .......................................................................... 19 

5.2.1 Management jakosti ......................................................................................... 19 

5.2.2 Environmentální management.......................................................................... 20 

5.3 ILO-OSH 2001......................................................................................................... 20 

5.4 OHSAS 18001.......................................................................................................... 21 

5.5 Program Bezpečný podnik ....................................................................................... 22 

5.5.1 Podmínky programu Bezpečný podnik ............................................................ 25 

6 Společnost Papírny Bělá a. s.......................................................................................... 30 

6.1 Identifikační údaje.................................................................................................... 30 

6.2 Historie ..................................................................................................................... 30 

6.3 Základní charakteristika společnosti ........................................................................ 31 

6.4 Hlavní výrobní jednotky........................................................................................... 32 

6.4.1 Charakteristika hlavních strojů a zařízení ........................................................ 32 

6.5 Organizace společnosti............................................................................................. 34 

6.5.1 Členění společnosti  na jednotlivá střediska: ................................................... 36 

6.6 Výrobní program, roční produkce............................................................................ 37 

6.7 Statistické údaje o úrazovosti ................................................................................... 37 

7 Porovnání stavu v organizaci s požadavky programu Bezpečný podnik.................. 41 

 



7.1 Politika BOZP .......................................................................................................... 41 

7.2 Plánování.................................................................................................................. 41 

7.3 Zavedení a provoz .................................................................................................... 42 

7.4 Kontrola, měření a hodnocení .................................................................................. 48 

7.5 Přezkoumání vedením organizace............................................................................ 49 

7.6 Neustálé zlepšování.................................................................................................. 49 

7.7 Souhrn ...................................................................................................................... 49 

8 Navrhovaná opatření ..................................................................................................... 50 

8.1 Politika BOZP .......................................................................................................... 50 

8.1.1 Požadavky na politiku ...................................................................................... 50 

8.1.2 Odpovědnosti ................................................................................................... 51 

8.1.3 Vypracování a schvalování .............................................................................. 51 

8.1.4 Zveřejnění politiky ........................................................................................... 52 

8.1.5 Ověřování aktuálnosti ...................................................................................... 52 

8.1.6 Návrh politiky BOZP pro společnost Papírny Bělá a. s. .................................. 52 

8.2 Cíle BOZP................................................................................................................ 53 

8.2.1 Návrh cílů ......................................................................................................... 53 

8.3 Odpovědnosti a pravomoci....................................................................................... 54 

8.4 Řízení dokumentace ................................................................................................. 55 

8.4.1 Definice termínů............................................................................................... 55 

8.4.2 Požadavky na dokumenty BOZP ..................................................................... 56 

8.4.3 Zpracování dokumentů..................................................................................... 56 

8.4.4 Odpovědnosti ................................................................................................... 57 

8.4.5 Distribuce dokumentů ...................................................................................... 57 

8.4.6 Ověření platnosti a aktualizace dokumentů ..................................................... 58 

8.5 Řízení rizik ............................................................................................................... 58 

8.5.1 Zdroje informací pro identifikaci zdrojů rizik.................................................. 58 

8.5.2 Pravomoc a odpovědnost ................................................................................. 59 

8.5.3 Hodnocení závažnosti pracovních rizik ........................................................... 60 

8.6 Přezkoumání vedením společnosti ........................................................................... 61 

8.6.1 Zdroje pro přezkoumání ................................................................................... 61 

8.6.2 Projednání zprávy z přezkoumání .................................................................... 62 

8.6.3 Odpovědnosti ................................................................................................... 62 

9 Závěr................................................................................................................................ 63

 



1 

1 Úvod 

V novém tisíciletí je bezpečnost a ochrana zdraví při práci konfrontována s rychlými 

technologickými změnami. Bouřlivý vývoj zaznamenala celá podniková sféra – firmy 

procházejí restrukturalizací, stále vznikají nové podniky. S těmito změnami přichází  

i neznalost  technických norem a bezpečnostních legislativních požadavků. 

Politika BOZP se začíná chápat jako integrální součást sociální politiky státu a jako 

důležitý faktor existence ČR ve společenství EU. Význam bezpečnosti práce rostl s integrací 

České republiky do EU. Již před vstupem naší republiky do EU přijala tehdejší ČSSR v roce 

1988 Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 155, která byla ratifikována a vyhlášena jako 

vyhl. č. 20/1989 Sb., touto úmluvou má stát stanovit, provádět a přezkušovat celostátní 

politiku týkající se bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovního prostředí. Na základě této 

úmluvy a implementace směrnic Evropské unie byla přijata Národní politika BOZP jako 

usnesení vlády ČR č. 475 ze dne 19. května 2003. [6] 

Významným mezníkem v historii BOZP v České republice bylo vyhlášení programu 

Bezpečný podnik. Program vznikl ve VÚBP v roce 1995 a byl vyhlášen v roce 1996 

tehdejším ministrem práce a sociálních věcí. Jeho garantem je nyní SÚIP. 

Pro analýzu současného stavu politiky a řízení rizik BOZP v podniku Papírny Bělá a. s. 

proto využiji požadavky tohoto programu. 



 

2 Termíny a definice  

V úvodu své práce uvedu nejprve základní termíny a jejich definice týkající se oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2.1 Pojem BOZP 

Definice pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci není v žádném právním předpisu 

uvedena. Následující definice pocházejí ze slovníku BOZP.  

 

• Soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné 

aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost 

ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum.[1] 

 

• Mezivědní obor zabývající se nalézáním a uplatňováním metod a prostředků, 

jejichž cílem je zajistit, aby člověk v pracovním procesu nebyl ohrožován fyzicky 

ani mentálně. [1] 

 

• Oblast společenské činnosti zahrnující všechny požadavky, opatření, prostředky  

a metody přispívající k vytvoření podmínek pracovního procesu, které zajišťují 

zdraví pracujících a jejich práceschopnost. Cílem je nejenom vytvoření těchto 

podmínek, ale i jejich dodržování během pracovního procesu. K tomuto cíli 

využívá v souladu s tendencemi rozvoje vědy a techniky metod a poznatků 

souvisejících disciplín z oblasti technických, humánních a ekonomických věd, 

vychází z jejich výsledků, provádí jejich syntézu a dále je rozpracovává  

a aplikuje. [1] 

 

Stran první definice je důležité si uvědomit, že nejméně účinná jsou opatření výchovná, 

opatření organizační jsou už o něco účinnější (jedná se např. o příkazy, směrnice apod.), a to 

z toho důvodu, že účinnost těchto opatření je limitována ochotou a schopností zaměstnanců 

tato opatření dodržovat. Z těchto důvodů považujeme technická opatření za nejúčinnější. 

Základním kritériem pro posouzení je, zda jsou stroje a zařízení používána v souladu 
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s návodem výrobce k obsluze a údržbě. Tato jednoduchá definice však nevystihuje v plné 

míře smysl současné právní úpravy dané zákoníkem práce a rovněž nevystihuje úkoly 

zaměstnavatele tak, jak jsou pro oblast BOZP popsány ve směrnicích EU. Bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci je proto nutno chápat jako trvalý proces hodnocení, omezování  

a odstraňování rizik vznikajících při práci.  

 

Základní úkoly zaměstnavatele lze shrnout do sedmi kroků: [2] 

 

• Rozpoznej (identifikuj) riziko 

- realizace tohoto kroku předpokládá důkladné znalosti výrobní technologie, 

strojů a technologických procesů probíhajících uvnitř i vně technologie, 

dále pracovního prostředí a o kvalifikační struktuře zaměstnanců. 

 

• Odhadni míru (závažnost) nebezpečí 

- smyslem tohoto kroku je přizpůsobit úroveň a náročnost přijímaných 

opatření (např. finanční či technickou náročnost) možným následkům 

plynoucím z rizika. 

 

• Vyřaď nebezpečí 

- tento krok znamená, pokud je to technicky, organizačně a ekonomicky 

možné, vyřadit nebezpečí přímo u jeho zdroje, např. nahradit nebezpečný 

stroj jiným – bezpečnějším. 

 

• Najdi alternativní řešení 

- nelze-li realizovat předchozí krok nebo nestačí-li předchozí krok 

k omezení rizika na přijatelnou míru, je třeba hledat jiná řešení směřující 

ke snížení rizika, např. hlučný stroj bude provozován pouze v odpolední 

směně, kdy je přítomno méně zaměstnanců. 

 

• Použij kolektivní ochranné zařízení 

- nestačí-li předchozí kroky ke snížení rizika na přijatelnou míru je nutno 

použít kolektivní ochranné zařízení, např. ochranné zábradlí, 

protihlukovou úpravu na stroji apod. 
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• Použij osobní ochranné prostředky 

- nestačí-li předchozí kroky ke snížení rizika na přijatelnou míru je nutno 

vybavit zaměstnance po zhodnocení rizik vhodnými osobními ochrannými 

prostředky (OOPP), protože OOPP většinou zaměstnance nějakým 

způsobem obtěžují nebo omezují a jejich používání nemusí být vždy 

příjemné, je třeba vždy hledat cesty jak nutnost použití OOPP omezit. 

 

Nestačí-li všechny předchozí kroky ke snížení rizika na akceptovatelnou úroveň, je třeba 

zvolit zcela jiné řešení a činnost s nadměrným rizikem neprovádět. 

Pořadí jednotlivých kroků je nutno vždy zachovat. Dosaženou úroveň odstraňování 

pracovních rizik je třeba chápat jako východisko pro další zlepšování úrovně péče o BOZP, 

jde tudíž o proces trvalého zlepšování úrovně BOZP.  

2.2 Pojmy nebezpečí, ohrožení a riziko 

I v těchto případech uvádí terminologický slovník BOZP hned několik různých definic 

uvedených pojmů. 

 

Nebezpečí [3] 

• Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví. 

 

• Zdroj potencionálního poškození nebo situace s potencionální možností úrazu, 

zranění nebo jiného poškození zdraví, je to zdroj ohrožení.  

 

• Vnitřní (vrozená) vlastnost látky, zdroje energie nebo fyzikální situace, které 

mají potenciál způsobit nežádoucí následky (zranění lidí, škodu na majetku, 

škodu na životním prostředí nebo jejich kombinaci). Nebezpečí je zdrojem rizik.  

 

• Stav nebo podmínky ve kterých je zranění nebo poškození zdraví nebo majetku 

nebo prostředí bezprostřední.  
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• Potencionální zdroj škody.  

 

Ohrožení [4] 

• Zdroj možného zranění či poškození zdraví při určité expozici a podmínkách. 

 

• Soubor podmínek vytvořených člověkem nebo za jeho spolupůsobení přírodními 

vlivy nebo technickým zařízením, z něhož vyplývá možnost vzniku úrazu. 

 

• Aktivní vlastnost materiálu, stroje, pracovní činnosti, technického zařízení, 

technologie či konkrétní situace způsobit negativní jev, událost/nehodu (úraz 

nebo jinou škodu na zdraví/životě, poškození životního prostředí, majetkových či 

jiných hodnot). O ohrožení jde tedy jen tehdy, pokud může být působení 

aktivovaných nebezpečných vlastností vystaven člověk, životní prostředí nebo 

majetkové či jiné hodnoty. 

Riziko [5] 

• Kombinace pravděpodobnosti výskytu určité nežádoucí situace (události), 

nebezpečí způsobujícího škody a stupně závažnosti jejich následků (závažnosti 

škody, ztrát), přesněji kombinace pravděpodobnosti vzniku a pravděpodobnosti 

rozsahu následků. Rizikem je tedy zjednodušeně odhad pravděpodobnosti 

výskytu nebezpečí (nehody, zranění, onemocnění) za jednotku času. 

 

• Kvalitativní a kvantitativní vyjádření ohrožení, vyjadřuje pravděpodobnost 

vzniku negativního jevu a zároveň i velikost (rozsah, závažnost) důsledků tohoto 

jevu. 

 

• Kombinace pravděpodobnosti výskytu škody a závažnosti této škody. 

 

• Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví, majetku nebo prostředí nebo 

některá tato kombinace. 
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3 Z historie BOZP 

Z následujících uvedených příkladů nám vyplývá, že i v daleké minulosti existovala 

společenská odpovědnost za jiné osoby a že se stala součástí vyspělých civilizací. 

3.1 Prvopočátky 

Otázky zajištění bezpečnosti na pracovišti se objevují v různých zákonech a kodexech již 

od starověku.  

První zmínky najdeme i v nejstarším dochovaném zákoníku v dějinách lidstva – 

Chammurapiho zákoníku (Chammurapi - babylonský panovník, panoval mezi lety 1792 - 

1750 před naším letopočtem). Zákoník obsahoval na 282 zákonných ustanovení, několik se 

jich dotýkalo i bezpečnosti, velké množství se zabývalo velikostí trestů a náhrad za poranění 

způsobené jiné osobě, ať už úmyslné či neúmyslné (známé „oko za oko, zub za zub“). Mimo 

jiné zde najdeme i ustanovení, která určují přísné tresty za nebezpečné stavební práce  

a požadované záruky životnosti stavby. Např. zákon č. 229: „Jestliže stavitel pro někoho staví 

dům a nepostaví jej řádně a dům, který postavil, spadne a zabije vlastníka domu, pak bude 

tento stavitel potrestán smrtí“, zákon č. 233: „Jestliže stavitel postavil někomu dům  

a neudělal své dílo pevně a zeď spadne, tento stavitel pevně vystaví tuto zeď ze svých vlastních 

prostředků“.  

Další příklad ze starověku nalezneme ve starém Egyptě, tam si egyptský panovník 

Ramses III. údajně najal lékaře, aby pečovali o dělníky v dolech a kamenolomech a rovněž  

na stavbách veřejně prospěšných děl (vodní díla, velké chrámy).  

Také hebrejský Pentateuch („pět knih Mojžíšových“ – základní dokument judaismu, 

který pochází z let 1500 před naším letopočtem) obsahuje tato ustanovení: „Když někdo 

odkryje nebo vyhloubí studnu a nepřikryje ji, takže do ní spadne býk nebo osel, majitel studny 

poskytne jeho majiteli náhradu ve stříbře a mrtvé zvíře bude patřit jemu“, nebo „Když 

vystavíš nový dům, uděláš na střeše zábradlí. Neuvalíš na svůj dům vinu za prolitou krev, 

kdyby z něho někdo spadl“. [6] 
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3.2 Česká republika 

Vznik a rozvoj v oblasti bezpečnosti práce na našem území je spojen s rozvojem 

průmyslové výroby v první polovině 19. století (s průmyslovou revolucí). Další významné 

změny pak přišly až po druhé světové válce, kdy došlo celosvětově k výraznému urychlení 

rozvoje průmyslu a technologií. Tento rozvoj je spojen se vznikem nových materiálů (např. 

plastů), nových technologií a dokonce i nových průmyslových odvětví, dochází k růstu 

efektivnosti výroby. Mění se i postoje, názory a potřeby lidí, mění se styl života. [6] 

3.2.1 Období Rakouska – Uherska 

Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, můžeme vystopovat snahu o bezpečnost 

práce na našem území do 19. století. Tato doba je charakterizována prudkým rozvojem 

průmyslu a probíhající bouřlivou industrializací. České země se stávají hlavním průmyslovým 

regionem Rakouska – Uherska, jednalo se především o parní stroje, stavebnictví, strojírenství, 

důlní a hutní výrobu, textilní a potravinářský průmysl (hlavně cukrovarnictví).  

Rozvoj průmyslové výroby (nahradila do té doby převládající manufakturní ruční výrobu) 

s sebou ale přinesl i nové problémy,  jako je zvyšující se počty úrazů. V návaznosti na tento 

jev se pak důsledky projevovaly v těchto oblastech: [6] 

 

- sociální (stávky), 

- vojenské (snížení počtu branců), 

- ekonomické (náklady na léčení a invaliditu, snížení ve výběru daní).  

 

Z uvedených důvodů bylo nuceno Rakousko – Uhersko vytvořit novou legislativu 

v oblasti zajištění bezpečnosti práce. Jako příklad lze uvést všeobecný občanský zákoník  

č. 946 říšského zákoníku z roku 1811, který ukládal v paragrafu 1157 zaměstnavateli 

povinnost pečovat o zdraví a život zaměstnance. Konkrétnější ustanovení a zároveň sankce 

můžeme najít v trestním zákoně č. 117 říšského zákoníku z roku 1852. Jsou zde uvedeny 

tresty za nedodržení předpisů pro provoz parních strojů a parních kotlů (paragraf 336) nebo 

postihy pro stavitelského mistra pro případ zřícení lešení, příp. stavení. Rovněž jsou v tomto 

zákoně stanoveny sankce za nedbalostní delikty vedoucí k následnému poškození zdraví.  
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Technické předpisy zabývající se stavem strojů a zařízení byly nejprve vydány pro parní 

stroje a parní kotle, jednalo se o ministerská nařízení z roku 1854, 1860 a 1866.  

S tím, jak se postupně vytvářely předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bylo nutné 

nějakým způsobem zajistit i kontrolu nad jejich dodržováním. Za první samostatný kontrolní 

orgán lze považovat živnostenskou inspekci, která byla ustanovena zákonem č. 117 z června 

roku 1883 (o zřizování živnostenských dozorců). Inspektoři měli postavení státních úředníků  

a jejich činnost, i když s různými obměnami, přetrvala až do roku 1952.  

Další oblastí, která se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je úrazové 

pojišťovnictví. Roku 1887 je zákonem č. 1 říšského zákoníku zavedeno pojištění pro případ 

úrazu. V návaznosti na toto ustanovení vznikaly v Rakousko – Uhersku již od 80. let 19. 

století úrazové dělnické  pojišťovny (v roce 1889 existovalo v monarchii sedm významných 

úrazových pojišťoven), z nichž největší a nejvýznamnější byla pražská Úrazová pojišťovna 

dělnická, ve které působil jako úředník od roku 1908 JUDr. Franz Kafka (1883 – 1924, 

absolvent právnické fakulty Karl-Ferdinand Universität). Po ukončení studií v roce 1906 

nejprve nastoupil v úrazové pojišťovně Assicurazioni Generali v Praze, poté se stal 

zaměstnancem již zmíněné Dělnické úrazové pojišťovny Království českého („Arbeiter-

Unfall-Versicherungsanstalt für das Königreich Böhmen“), kde roku 1910 vzniklo kontrolní 

oddělení (o velikosti 70 pracovníků), se zaměřením především na prevenci úrazů a otázky 

bezpečnosti práce. Kafka sám publikoval několik článků, které se týkaly dané problematiky 

(např. „Opatření o úrazové prevenci“ z 18. září 1911 a 4. listopadu 1911 v severočeských 

novinách). Také navrhl zřídit samostatnou organizaci pro bezpečnost práce, která by 

organizovala veškeré aktivity v této oblasti. Rovněž je autorem řady návrhů technických 

úprav strojů a zařízení. 

K dalším úkolům, vedle vlastního pojištění, kterými se pojišťovny zabývaly, patřilo 

sledování a výpočty statistických údajů nebo analyzování příčin úrazů a nemocí z povolání. 

Do popředí se dostávají preventivní opatření a zavádění technických novinek k zajištění 

bezpečnosti na pracovišti. [6] 

3.2.2 Po roce 1918 

Rok 1918 je spojen v našich dějinách se vznikem samostatné Československé republiky  

a tím se změnou státního zřízení.  

Co se týká legislativy v oblasti BOZP, převzalo Československo rakouské živnostenské 

zákony, nově byla živnostenská inspekce podřízena ministerstvu sociální péče. V roce 1921 
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byl vypracován návrh zákona o inspekci práce (měl rozšířit inspekci na všechny námezdně 

pracující, neomezoval tento dozor podle velikosti podniku a druhu podnikání). K jeho 

realizaci bohužel nedošlo. Na mezinárodní úrovni se začalo o inspekci práce, zahrnující 

rovněž sociální aspekty práce, hovořit teprve po druhé světové válce, kdy byla roku 1947 

přijata úmluva Mezinárodní organizace práce č. 81, o inspekci práce v průmyslu a obchodu.  

U nás se k podobnému pojetí dostáváme až v posledních letech (zákon o inspekci práce  

č. 251/2005 Sb.). 

V roce 1951 byl přijat zákon č. 67/1951 Sb. (o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci), 

kterým byla zrušena dosud platná ustanovení. Tento zákon péči o BOZP svěřoval především 

odborům. V zemědělství pak podle obdobného zákona č. 51/1954 Sb. dozor vykonávaly 

zemědělské správy rady KNV (krajský národní výbor).  

Tyto předpisy  byly v roce 1961 zrušeny a nahrazeny zákonem č. 65/1961 Sb., o BOZP, 

který také upravoval dozor nad bezpečností práce, i když dozor byl stále svěřován odborům. 

[6] 

Dnešní právní úprava problematiky BOZP a její kontroly má své počátky v šedesátých 

letech. Zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb.) v sobě zahrnul i otázky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a rovněž stanovil úkoly a odpovědnosti zaměstnavatele i zaměstnance. Dnes 

je v platnosti nový zákoník práce (zákon. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

s účinností od 1. ledna 2007. 

Zákonem č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státním odborném dozoru  

nad bezpečností práce, byl zřízen Český úřad bezpečnosti práce v Praze (ČÚBP) a v krajských 

městech inspektoráty bezpečnosti práce (IBP). Tyto orgány byly zrušeny zákonem  

č. 253/2005 (změny některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce).  

A zákonem č. 251/2005, o inspekci práce, vznikly s účinností od 1. července 2005 Oblastní 

inspektoráty práce (OIP) a Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě (SUIP). Sídla  

a územní působnost OIP jsou stejná jako sídla a územní působnost bývalých IBP. [6] 

V oblasti technických norem je základem zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o technických požadavcích na výrobky, který harmonizuje českou technickou 

normalizaci s Evropskou unií. Je zde uvedeno, že české technické normy mají pouze 

doporučující charakter, nejsou závazné. 
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4 Pojetí současné legislativy v oblasti BOZP 

Základní právní rámec problematiky BOZP v ČR tvoří: [7] 

• Ústava České Republiky,  

• Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR, která 

zajišťuje právo na uspokojivé pracovní podmínky pro každého, 

• směrnice Rady a ratifikované mezinárodní úmluvy, jimiž je ČR vázána. 

 

Problematika BOZP je součástí pracovního práva. Základním předpisem pracovního 

práva je zákoník práce, který upravuje smluvní pracovněprávní vztahy. Pracovněprávní vztah 

je vymezován jako vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, který je založený  

na organizační podřízenosti [16]. 

Zdrojem právních předpisů je Sbírka zákonů. Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním 

jejich plného znění: 

- ústavní zákony, 

- zákony, 

- zákonná opatření Senátu, 

- nařízení vlády, 

- právní předpisy vydávané ministerstvy a ostatními ústředními správními 

úřady; právní předpisy jiných správních úřadů a právnických osob, pokud 

na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní 

působností („vyhlášky“). 

4.1 Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti BOZP 

Primární povinnosti v péči o BOZP jsou uvedeny v části páté Zákoníku práce (zákon  

č. 262/2006 Sb.). Část pátá se  dělí na následující hlavy: 

• Hlava I (paragraf 101, 102) – Předcházení ohrožení života a zdraví osob 

- § 101 – Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života 

a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

10 



 

- § 102 – Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních  

a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat 

opatření k jejich odstranění. K tomu je mimo jiné povinen pravidelně 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

• Hlava II (paragraf 103 až 106) – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti 

zaměstnance 

- § 103 – povinnosti zaměstnavatele, 

- § 104 – osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, 

mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje, 

- § 105 – povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech  

z povolání, 

- § 106 – práva a povinnosti zaměstnance. 

 

• Hlava III (paragraf 107, 108) – Společná ustanovení 

- § 108 – účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

 

Bližší požadavky a podmínky BOZP, v návaznosti na zákoník práce, ukládá zákon  

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
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4.2 Implementace legislativy Evropské unie 

Česká republika se stala členem Evropské unie dne 1. května 2004. Jednou z podmínek 

pro přijetí do EU bylo splnění základních požadavků legislativy EU v oblasti BOZP. Proto 

postupné zavádění standardů EU probíhalo již před vstupem do unie. 

Evropská legislativa stojí na těchto třech pilířích:  

Nařízení Rady EU – týkají se vždy konkrétního problému a jsou přímo závazná – účinná  

pro členské státy EU, kterých se týká, kontrolní orgány jsou povinny vyžadovat jejich plnění. 

Směrnice EU – nejsou přímo závazné pro členské státy EU. V závěrečných ustanoveních 

směrnic bývají uvedeny termíny, v nichž musí být směrnice zavedena do národního řádu a to 

formou, která je v daném státě obvyklá. V podmínkách ČR jde buď o zákony nebo o nařízení 

vlády.  

Doporučení EU – není právně závazné a není tedy povinností členských států je dodržet.  

V oblasti BOZP a hygieny je třeba se seznámit s rámcovou Směrnicí 89/391/EHS  

o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na tuto směrnici pak 

navazují další dílčí směrnice, jejichž seznam následuje.  

 

Seznam směrnic a jejich implementace v ČR [8] 

Směrnice Rady 89/391/EHS – o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci (doplněno – směrnice 91/383/EHS) 

- z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

- z. č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES – o minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojenými s fyzikálními 

činiteli (elektromagnetickými poli) 

- z. č. 309/2006 Sb. 

Směrnice 2003/10/ES – o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích proti 

rizikům vyplývajícím z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům (hluk) 

- z. č. 309/2006 Sb., 
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- z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

Směrnice 2002/44/ES – o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích  

proti rizikům vyplývajícím z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům (vibrace) 

- z. č. 309/2006 Sb., 

- z. č. 258/2000 Sb., 

- NV č. 148/2006 Sb. 

Směrnice Rady 98/24/ES – o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky 

spojenými s chemickými činiteli používanými při práci 

- z. č. 309/2006 Sb., 

- NV č. 361/2007 Sb. 

Směrnice 1999/92/ES – o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na ochranu 

pracovníků pracujících v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- z. č. 309/2006 Sb., 

- NV č. 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výbušném 

prostředí. 

Směrnice 92/104/EHS – o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků při těžbě nerostných surovin 

- právní předpisy ČBÚ (vyhl. č. 22/1989 Sb., 26/1989 Sb., 51/1989 Sb., 

55/1996 Sb.). 

Směrnice 92/91/EHS – o minimálních požadavcích na zlepšení pracovní bezpečnosti  

a ochrany zdraví pracovníků při těžbě nerostných surovin během vrtání 

- právní předpisy ČBÚ (vyhl. č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). 

Směrnice 92/85/EHS – o zavedení opatření pro podporu zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovnic těhotných, nedávno rodících nebo kojících 

- z. č. 262/2006 Sb., 

- NV č. 361/2007 Sb. 

Směrnice Rady 92/58/EHS – o minimálních požadavcích na bezpečnost a/nebo zdravotní 

značky na pracovišti 

- z. č. 309/2006 Sb., 
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- NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení 

signálů, ve znění pozdějších předpisů. 

Směrnice Rady 92/57/EHS – o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, které 

se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích 

- z. č. 309/2006 Sb., 

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES – o ochraně zaměstnanců před riziky 

spojenými s expozicí biologických činitelů při práci 

- z. č. 309/2006 Sb., 

- NV č. 361/2007 Sb., 

- z. č. 258/2000 Sb. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES – o ochraně zaměstnanců před riziky 

spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci 

- z. č. 309/2006 Sb., 

- NV č. 361/2007 Sb. 

Směrnice Rady 90/270/EHS – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  

při práci se zobrazovacími jednotkami 

- z. č. 309/2006 Sb., 

- NV č. 361/2007 Sb. 

Směrnice Rady 90/269/EHS – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  

při ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře,  

pro zaměstnance 

- z. č. 309/2006 Sb., 

- NV č. 361/2007 Sb. 

Směrnice Rady 89/656/EHS – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  

pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci 

- z. č. 262/2006 Sb., 

- NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací, 

- NV č. 495/2001 Sb., poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků. 
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Směrnice Rady 89/655/EHS – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  

pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci změněná směrnicí 95/63/ES  

a 2001/45 ES  

- z. č. 309/2006 Sb., 

- NV č. 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

- NV č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví  

při nebezpečí pádu. 

Směrnice Rady 89/654/EHS – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  

na pracovišti 

- z. č. 309/2006 Sb., 

- NV č. 361/2007 Sb., 

- NV č. 101/2005 Sb. 
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5 Management BOZP 

Proč by vlastně podniky měly zavádět systémy řízení BOZP? Protože dobrým řízením 

BOZP v průmyslových organizacích jsou vytvářeny podmínky nejen pro bezpečný provoz, 

ale rovněž jsou vytvářeny podmínky pro maximální možný pracovní výkon zaměstnanců. 

Management BOZP je historickou nutností. Problematika BOZP je se všemi svými předpisy  

a variantami poměrně složitá, že standardními postupy jako „příkaz-splnění” již nelze držet 

krok s okolním světem a jeho vývojem. Zavedení účinného systému řízení BOZP je cesta, 

která vede k neustálému zlepšování úrovně zajištění BOZP zaměstnanců a jiných 

zainteresovaných osob, zajištění bezpečnosti hmotných statků - výrobních zdrojů, před jejich 

poškozením nebo zničením v důsledku nehod nebo havárií. 

Zdůvodnění nalezneme i v Usnesení vlády ČR č. 475 ze dne 19.5.2003 - Národní politika 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde je mimo jiné uvedeno: „…vysokou úrovní BOZP 

je možné zabránit nenahraditelným ztrátám na lidských životech  

a zdraví způsobených pracovními úrazy, nemocemi z povolání či jinými poškozeními zdraví  

z práce, jakož i následným nepříznivým dopadům na populaci, které představují mimo 

humánního aspektu i značné materiální ztráty pro celou společnost. Ekonomický efekt správné 

politiky i praxe v oblasti BOZP se nejvýrazněji projevuje v zachování maximální pracovní 

kapacity pracovní síly, ve vyšší produktivitě, efektivnosti a kvalitě práce, vyšší prosperitě 

podniků a ve snížení nákladů nutně vynakládaných na odstranění negativních důsledků 

pracovních činností na zdraví, majetek a životní prostředí. Naopak zvyšující se cena pracovní 

síly a zvyšování nákladů a ztrát při pracovních úrazech a nemocech souvisejících  

s prací má značný dopad na ekonomiku nejen jednotlivce a podnikajícího subjektu, ale i státu. 

Ztráty a náklady z pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací jsou uváděny  

v jednotlivých státech mezi 4% až 10% HDP s tím, že ekonomicky rozvinuté státy vykazují 4% 

až 5% HDP, méně vyspělé země až 10% HDP. V České republice jsou pravidelně 

vyhodnocovány ztráty a náklady na pracovní úrazy, které v současné době dosahují cca 22,5 

miliardy Kč ročně. Tyto ztráty a náklady jsou z velké části ztrátami zaměstnavatelů (cca 18,5 

mld. Kč) a tvoří je pojištěné náklady (cca 8,5 mld. Kč) a nepojištěné ztráty (cca 10 mld. Kč). 

Ztráty a náklady plynoucí z nemocí z povolání jsou odhadovány na cca 2 mld. Kč.“ 
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Systém řízení bezpečnosti práce můžeme  vyjádřit jako seskupení všech bezpečnostních  

a organizačních činností, vzdělávání zaměstnanců, udržování techniky v provozuschopném  

a bezpečném stavu do logických, na sebe navazujících celků, a stanovení různých nebezpečí  

na tyto celky působící. A měl by být součástí celkového systému řízení, managementu 

(managementem obecně rozumíme všechny koordinované činnosti pro řízení organizace a tím 

dosažení její cílů) [9].  

Prosazování systémového řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhledávání  

a odstraňování rizik je především dáno za povinnost vedoucím zaměstnancům na všech 

stupních řízení. Nemalou úlohu zde však sehrává i odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, 

která by měla především svými znalostmi právních předpisů, praktickými zkušenostmi  

a věcným hodnocením provozních podmínek zaměstnavatele ovlivňovat chování  

a rozhodování managementu. 

K hodnocení a zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je možné 

využít několik různých systémů, např.: 

- British Standard 8800, 

- ILO-OSH 2001, 

- OHSAS 18001, 

- Program Bezpečný podnik. 

 

Volba způsobu vytvoření systému řízení BOZP je zcela na zaměstnavateli. Ten může 

použít některý z dále popsaných způsobů nebo si může vytvořit systém vlastní. Vždy ale musí 

dbát na to, aby jím zvolený způsob řízení BOZP byl v souladu s právním řádem platným 

v České republice. 

5.1 Princip neustálého zlepšování 

Společným prvkem většiny systémů řízení je princip neustálého zlepšování. Tento pojem 

můžeme vysvětlit jako posouvání se na novou – vyšší úroveň. Jakékoli aktivity zlepšování 

můžeme realizovat pomocí jednoduché metody s univerzálním použitím (tzv. PDCA cyklus), 

jejímž autorem je Dr. William Edwards Deming (průkopník moderního řízení jakosti, 1900 – 

1993).   
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Obrázek 1 - Demingův cyklus, zdroj: vlastní zpracování 

 

Jednotlivé fáze cyklu: [10] 

• P = Plan (plánuj) - odhalení skutečných (kořenových) příčin problému  

+ naplánování řešení, 

• D = Do (proveď) – provedení naplánovaného, tj. zavedení do praxe, 

• C = Check (kontroluj) – ověření, zda bylo dosaženo naplánovaných cílů  

a prostředků (zjištění účinnosti a efektivnosti daného řešení), 

• A = Act (jednej) – zavedení (standardizování) všech potřebných změn do procesů 

nebo systému + ověření, zda změny jsou řádně uplatňovány a jsou součástí 

běžných každodenních činností. 

 

Cyklus PDCA se neustále otáčí. Jakmile je dosaženo zlepšení, stane se z něho standard 

coby zdroj nových zlepšování. 
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5.2 Integrovaný systém řízení podniku 

Integrovaný způsob řízení podniku chápeme jako jednotný systém péče o : 

 

- bezpečnost práce (bezpečnostní management), 

- jakost (management jakosti), 

- ochranu životního prostředí (environmentální management). 

 

 
Obrázek 2 - Integrovaný systém řízení podniku, zdroj: vlastní zpracování 

 

V současné době je patrný zvyšující se zájem organizací o zavedení tohoto systému řízení. 

A to z důvodu komplexnosti systému, zahrnující téměř všechny činnosti a oblasti související 

s organizací, a taktéž z možných úspor při zavádění (náročnost zavádění, provoz systému, 

náklady na certifikaci, minimalizuje rozsah dokumentace a zvyšuje její přehlednost). [2] 

5.2.1 Management jakosti 

Systémy managementu jakosti mají za úkol především neustálé zlepšování kvality. 

Kvalitou (jakostí) se rozumí schopnost splnění požadavků zákazníků. Managementem jakosti 

pak rozumíme tu část celopodnikového řízení, která garantuje maximální spokojenost  

a loajalitu zákazníků tím nejefektivnějším způsobem. 

 

Základní funkce managementu jakosti: [11] 

- maximalizovat spokojenost a loajalitu zákazníků, 
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- minimalizovat výdaje s tím spojené, 

- podporovat činnosti s tím spojené.  

5.2.2 Environmentální management  

Systém environmentálního managementu (EMS) znamená systematický přístup k péči  

o životní prostředí.  

Přínos environmentálního managementu [12]: 

- zjištění, řízení, monitorování a zlepšování všech činností, které mají dopad 

na životní prostředí, 

- minimalizace dopadů činností organizace na životní prostředí, 

- odpovědnost vedení společnosti na všech úrovních a funkcích  

vůči životnímu prostředí, 

- ovlivňování provozních nákladů, 

- předcházení ohrožení životního prostředí a provozu společnosti, 

-  snížení pojištění, 

- prokázání zákazníkům, orgánům státní správy a veřejnosti svůj přístup  

k životnímu prostředí, 

- zajištění a naplnění veškerých legislativních požadavků. 

5.3 ILO-OSH 2001 

Tento systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl vytvořen a přijat 

Mezinárodní organizací práce (MOP) se sídlem v Ženevě. Jedná se o Metodické návody  

pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Guidelines on occupational safety 

and health management systems), které jsou známé pod zkratkou ILO-OSH 2001. 

Tyto metodické návody nenahrazují národní právo, předpisy nebo standardy a byly 

vytvořené ve shodě s mezinárodně přijatými principy definovanými jejími tripartitními členy. 

MOP navrhla metodické pokyny jako praktický návod a nástroj pro pomoc organizacím  

a kompetentním institucím, jako prostředek k dosažení neustálého zlepšování výkonnosti 

BOZP. 

Kromě principu neustálého zlepšování je základní myšlenkou metodických pokynů 

navržení postupu jak vytvořit sytém řízení – managementu BOZP v organizaci. 
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Z metodických návodů MOP ILO-OSH by měly vycházet národní metodické návody  

pro systémy BOZP a z nich potom metodické návody pro systémy řízení BOZP „šité na míru“. 

K jejich aplikaci není nutná certifikace. [2] 

5.4 OHSAS 18001 

Další způsob jak zavést funkční systém řízení BOZP a navíc o tom získat doklad 

(certifikát), který je známý a uznávaný ve většině států EU i mimo EU, je splnit požadavky 

dokumentu OHSAS 18001 a od příslušné organizace s potřebnou akreditací získat  

po úspěšném auditu certifikát. 

Tento dokument vznikl proto, že mezinárodní normy, jako např. řady ISO, které by řešily 

otázky systémového přístupu k BOZP, nejsou dosud přijaty. Protože ale objektivní potřeba 

nějakým způsobem upravit tuto oblast existovala, vznikl v roce 1999 z aktivity několika 

evropských států dokument s názvem Occupational Health and Safety Assesment Series (= 

sada (systém) pro posuzování pracovního zdraví a bezpečnosti), známý pod zkratkou OHSAS 

18001:1999. 

Tento dokument vznikl na základě normy ISO 14001, týká se systému environmentálního 

managementu, a rovněž je slučitelný se systémy řízení jakosti podle normy ISO 9001. 

Zavedení systému řízení BOZP podle tohoto dokumentu je dobrým východiskem  

pro zavedení integrovaného systému řízení celé firmy (podobně jako tomu je u programu 

Bezpečný podnik). 

Tato mezinárodní specifikace byla vytvořena tak, že ji můžeme uplatnit v organizacích 

všech typů i velikostí. Rovněž může být použita jak ve výrobním sektoru tak i ve službách.  

A je stejně jako většina jiných systémů řízení BOZP založena na principu neustálého 

zlepšování. Nalezneme zde požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, které umožní organizaci řídit rizika BOZP. [2] 

Jednotlivé kroky můžeme shrnout do těchto bodů [13]: 

- politika BOZP, 

- plánování, 

- zavedení a provoz, 

- ověřování a opatření k nápravě, 

- přezkoumávání vedením a neustálé zlepšování. 
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Dokument OHSAS 18001 obsahuje stručný výčet základních úkolů. Pro snazší zavedení 

do praxe byl proto vypracován další dokument – OHSAS 18002, jedná se o podrobnější 

návod pro implementaci OHSAS 18001. 

5.5 Program Bezpečný podnik 

Dalším vhodným návodem a jednou z možných cest jak naplňovat povinnosti 

zaměstnavatele vyplývající ze zákona je program Bezpečný podnik, který byl vyhlášen 

v prosinci roku 1996 tehdejším ministrem práce a sociálních věcí České republiky Jindřichem 

Vodičkou a garantem programu byl stanoven Český úřad bezpečnosti práce v Praze (ČÚBP). 

Dnes je jeho garantem Státní úřad inspekce práce (SUIP). Na jeho úspěšné realizaci se podílel 

i Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP).  

Požadavky programu vycházely tehdy v zásadě z britského standardu BS 8800. Tyto 

požadavky se neustále vyvíjely. A to na základě zkušeností spojených se zaváděním tohoto 

systému řízení v organizacích i na základě poznatků z kontrol prováděných tehdejší IBP 

v organizacích.  

Verze programu z roku 2003 vycházela z dokumentu příručky ILO-OSH 2001 (vydanou 

Mezinárodní organizací práce) a z požadavků OHSAS 18001.  

Dnešní aktuální verze nabyla účinnosti dne 1. dubna 2005. Oproti předešlé verzi byly 

doplněny systémové požadavky v oblasti pracovních podmínek a zdravotní péče, došlo 

k zpřesnění některých původních požadavků a dále zjednodušen postup organizace při plnění 

požadavků programu. Zcela nově je v podmínkách programu doplněn požadavek indikátorů 

zlepšování u subjektů, které již získaly osvědčení Bezpečný podnik. Organizace splněním 

požadavků programu Bezpečný podnik a neustálým zlepšováním prokazuje, že v oblasti 

BOZP plní více, než-li jí ukládají předpisy. 

 

Cíle programu [2]: 

• zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně ochrany životního 

prostředí u právnických a podnikajících fyzických osob, 

• vytvořit podmínky pro zavedení efektivního systému řízení, 

• napomoci snáze splnit požadavky české legislativy, vycházející z požadavků 

směrnic EU. 
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Zapojením se do programu Bezpečný podnik získá organizace bezplatně praktický návod 

jak naplnit požadavky právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP ke zvýšení úrovně 

bezpečnosti práce.  

 

Specifikace tohoto systému řízení umožňuje realizovat systém řízení BOZP společně  

se systémy řízení jakosti a environmentálního řízení, jelikož vychází ze stejného principu  

a zásad, uplatňovaných u obou systémů. Svým provedením pokrývá oblast bezpečnosti práce, 

ochrany zdraví a v omezeném rozsahu i oblast týkající se ochrany životního prostředí  

a požární ochrany, které s bezpečností práce úzce souvisejí (např. požadavky na bezpečné 

nakládání s odpady, s nebezpečnými chemickými látkami či přípravky). Svými požadavky je 

tak program Bezpečný podnik kompatibilní s požadavky následujících dokumentů: 

- ISO 14001, 

- ISO 9001, 

- OHSAS 18001, 

- příručka ILO-OSH 2001 (vydaná MOP). 

Program Bezpečný podnik tedy může významně přispět k zavedení integrovaného systému 

řízení. 

 

Program Bezpečný podnik je založen na [2]: 

• integraci řízení bezpečnosti s ostatními řídícími strukturami podniku a zavedení 

efektivního modelu řízení bezpečnosti práce – bezpečnostního managementu, 

• spolupráci zaměstnanců s vedením podniku při zvyšování úrovně bezpečnosti 

práce, 

• metodické podpoře orgánů inspekce práce podnikům přihlášeným do programu. 

 

Svými požadavky je program zaměřen hlavně na prevenci (systematická identifikace  

a eliminace rizik, příp. omezování jejich negativních účinků na přijatelnou úroveň, pokud 

nelze tato rizika úplně odstranit), s cílem předcházet vzniku mimořádných událostí a tím 

 i ke snížení úrazovosti a nákladů organizace spojených s jejich likvidací. 
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Obrázek 3 - Základní prvky systému řízení BOZP uplatňované programem „Bezpečný podnik“, zdroj: 

vlastní zpracování 

 

Realizace požadavků programu Bezpečný podnik umožní [14]: 

• zavést v organizaci efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

včetně ochrany životního prostředí (případně integrovaný systém řízení), 

• začlenit oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního 

prostředí do stávajícího systému řízení organizace, 

• minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců, ztráty na životech  

a minimalizovat ztráty organizace v důsledku omezení možností vzniku 

mimořádných událostí, 

• dosáhnout stavu, kdy bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního 

prostředí bude v rámci provozu organizace zajištěna v souladu s předpisy, 

24 



 

• dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celé organizace, zapojením všech 

zaměstnanců do plnění závazků stanovených v politice BOZP a cílech a tím 

docílit i větší ochrany jejich zdraví, 

• zvýšit úroveň kultury práce, pracovní a sociální pohody na pracovišti, 

• dosáhnout úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního 

prostředí, srovnatelné s úrovní dosahovanou v podnicích zemí Evropské unie, 

• zvýšit celkovou bezpečnost organizace včetně jejího okolí a tím zlepšit její image 

v očích veřejnosti i obchodních partnerů. 

5.5.1 Podmínky programu Bezpečný podnik 

Splněním podmínek, které stanovil SÚIP, získá organizace ocenění Bezpečný podnik. 

Toto ocenění je dokladem nejenom toho, že je v organizaci zaveden systém řízení BOZP,  

ale rovněž že je v praxi funkční. Ocenění se předávají každoročně ve dvou termínech, vždy 

v dubnu a v říjnu. 

Postup organizace při plnění požadavků programu a podrobné podmínky pro jeho splnění 

jsou uvedeny v příručce Bezpečný podnik (aktuální verze z roku 2005). Organizace zde 

nalezne návod k zavedení systému řízení BOZP. Bližší informace podniku může poskytnout  

i územně příslušný oblastní inspektorát práce (OIP) v rámci poradenské a konzultační činnosti. 

Zkrácené podmínky a postup zavedení programu: [14] 

• Program je určen pro středně velké a velké organizace o minimálním počtu 100 

zaměstnanců, u kterých prováděné činnosti představují zvýšenou míru ohrožení 

života a zdraví osob, případně i ohrožení životního prostředí. 

• Program není určen pro organizace nevýrobního charakteru, u kterých prováděné 

činnosti představují jen malá rizika. 

• Účast na programu je sice dobrovolná, ale podáním žádosti se organizace 

zároveň zavazuje plnit požadavky a podmínky stanovené programem Bezpečný 

podnik“ a to včetně podmínek stanovených v souvislosti s vydáním osvědčení. 

• Podnik si nejprve vypracuje sám tzv. vnitřní audit – odpoví na všechny otázky 

kontrolního seznamu, které se jej týkají. Pokud neodpoví kladně („ano – 

splněno“) na některou z otázek, musí být zjednána náprava. Teprve ve chvíli, kdy 

jsou kladně zodpovězeny všechny otázky, může podat žádost na OIP o provedení 

kontroly splnění podmínek programu. 
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• Na OIP, územně příslušný sídlu organizaci, podává organizace tyto dokumenty: 

- žádost o ověření shody zavedeného systému řízení BOZP s požadavky 

programu Bezpečný podnik, 

- zprávu o zavedení systému řízení BOZP v organizaci, 

- výpis z obchodního rejstříku, 

- kopie certifikátu EMS, je-li v organizaci environmentální systém řízení 

zaveden, 

- stanovisko KHS, ČIŽP, HZS kraje, případně i OBÚ, 

- sdělení, zda je vůči ní (v době podání žádosti) vedeno správní řízení 

orgánem státní správy (zejména orgány ČIŽP, HZS, ČBÚ). 

• Tým inspektorů z OIP provede prověrku (kontrolu). Kontrolují se nejen 

dokumenty, ale především to, zda jsou jednotlivé požadavky v praxi skutečně 

plněny. Součástí prověrky je i rozhovor inspekčního orgánu (inspektora)  

se zaměstnanci, během něhož se ověřují jejich znalosti: 

- zásad bezpečné práce, které se vztahují k jimi vykonávané činnosti (včetně 

zásad bezpečné práce s nebezpečnými chemickými látkami / přípravky), 

- rizik, která je v souvislosti s jimi vykonávanou pracovní činností ohrožují 

a způsobů ochrany proti nim, 

- postupu při vzniku mimořádné události, 

- zásad poskytování první pomoci při úrazu, 

- používání a údržby přidělených OOPP. 

• Před ukončením prověrky systému řízení BOZP prováděné OIP musí být splněny 

požadavky, které se na organizaci vzhledem k realizovaným procesům  

a činnostem vztahují a odstraněny zjištěné neshody. Neodstranění zjištěných 

neshod ani v termínu stanoveném OIP, je důvodem k ukončení prověrky. 

• Pokud je závěr prověrky kladný a organizace se zaváže dodržovat podmínky 

vydání osvědčení, obdrží tato organizace osvědčení o splnění programu. 

Osvědčení má platnost 3 roky od data jeho vydání. 

• Organizace provádí v průběhu 3 let platnosti vydaného osvědčení minimálně dva 

audity systému řízení BOZP. První audit před uplynutím 1 roku od data vydání 

osvědčení a druhý audit před uplynutím 1 roku od data předchozího auditu.  

Z auditu vyhotoví zprávu, kterou předkládá kontrolnímu týmu inspektorů OIP  

při zahájení následné prověrky.  

26 



 

• OIP provádí v průběhu tří let platnosti vydaného osvědčení dvě následné 

prověrky systému řízení BOZP v organizaci. První před uplynutím 1 roku od data 

předání osvědčení, druhou před uplynutím 1 roku od data předchozí následné 

prověrky. Vychází přitom i ze zprávy z auditu provedeného v daném roce 

organizací a ověřuje, zda opatření přijatá organizací: 

- jsou dostatečná s ohledem na zjištěné neshody a výsledky přezkoumání 

vedením, 

- jsou systémová, 

- působí preventivně (vytvářejí podmínky pro preventivní předcházení 

vzniku mimořádných událostí a pro neustálé zlepšování). 

• Před uplynutím 3 let platnosti vydaného osvědčení provádí OIP na základě 

žádosti podané organizací prověrku systému řízení BOZP, při které ověřuje 

splnění požadavků stanovených pro vydání osvědčení (opět v rozsahu požadavků, 

které se na danou organizaci vztahují, tj. jako při prvně podané žádosti).  

V případě kladného výsledku této prověrky vydá SÚIP prověřované organizaci 

nové osvědčení s platností tři roky. OIP při prověrce kontroluje splnění 

požadavků stanovených aktuálním zněním příručky. Pokud se vedení organizace 

rozhodne již nepokračovat v účasti na programu Bezpečný podnik, informuje  

o svém rozhodnutí písemně místně příslušný OIP. 

• Organizace, která získala osvědčení Bezpečný podnik, zašle každoročně  

na OIP v termínu do 31. ledna daného roku vyplněný přehled pracovní úrazovosti, 

který je jedním z indikátorů tohoto programu a komentář k dalším indikátorům 

zlepšování. Indikátory slouží k posouzení, zda a jak organizace plní požadavek 

neustálého zlepšování. OIP při každoroční následné prověrce systému řízení 

BOZP v organizaci ověří, zda údaje uváděné organizací u jednotlivých indikátorů 

odpovídají skutečnosti. 

 

Zavedení systému řízení BOZP podle programu Bezpečný podnik, spočívá v realizaci 

následujících zásad [14]: 

1. Stanovit bezpečnostní politiku, obsahující základní záměry, strategii a vize organizace, 

prezentující především závazek managementu organizace přijatou politiku prosazovat  

a ve spolupráci s ostatními zaměstnanci ji také plnit a usilovat o neustálé zlepšování 

úrovně BOZP a ochrany životního prostředí. 
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2. Stanovit cíle, které jsou v souladu s bezpečnostní politikou organizace a které jsou 

měřitelné. 

3. Stanovit a udržovat v rámci plánování postupy identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení 

rizik, vyplývající z prováděných činností, výrobků a služeb které organizace řídí včetně 

činností, výrobků a služeb dodavatelů a jiných zainteresovaných stran. 

4. Zajistit a poskytnout zdroje (materiální i lidské), potřebné k zavedení, udržování  

a neustálému zlepšování systému řízení BOZP. 

5. Řídit organizaci tak, aby se zvyšovala úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, 

dodavatelů a dalších zainteresovaných stran včetně veřejnosti a úroveň ochrany životního 

prostředí. 

6. Dávat při řízení organizace stejnou prioritu bezpečnosti, ochraně zdraví a s tím 

související i ochraně životního prostředí, jako ekonomickým hlediskům a usilovat  

o zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody. 

7. Uplatňovat v rámci řízení organizace integraci řízení BOZP s ostatními řídícími akty  

a přijímat rozhodnutí týkající se výrobních i jiných činností, vždy s ohledem na zajištění 

BOZP při práci. 

8. Klást důraz především na prevenci a přijímat preventivní opatření k zamezení vzniku 

mimořádných událostí včetně opatření k ochraně životního prostředí, a to i mimo areál 

organizace. 

9. Zahrnovat hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví do všech oblastí činnosti organizace  

(od vývoje, projektování, konstrukce, technologie, výroby, údržby, služeb, až po likvidaci 

provozů); bezpečnostní hlediska uplatňovat již při výběru a nákupu technických zařízení, 

nářadí a OOPP včetně zavádění nových technologií. 

10. Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a motivovat je 

ke spolupráci na zvyšování úrovně bezpečnosti práce. Za tím účelem zlepšovat také 

pracovní podmínky a pracovní prostředí. 

11. Informovat orgány (obce, kraje atd.), zaměstnance, dodavatele, zákazníky a veřejnost  

o rizicích způsobených prováděnými výrobními činnostmi a v souladu s příslušnými 

předpisy, též o přijatých bezpečnostních opatřeních. 

12. Poskytovat zákazníkům informace, jak bezpečně nakládat s dodávanými produkty. 

13. Spolupracovat se státními orgány i místní samosprávou při prevenci vzniku havárií  

a při zvyšování ochrany zdraví lidí a životního prostředí v regionu. 
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14. Respektovat a plnit požadavky předpisů vztahujících se k bezpečnému provozu 

organizace, prosazovat jejich plnění u všech zaměstnanců a ostatních zainteresovaných 

stran a zohledňovat při výběru dodavatelů jimi dosaženou úroveň BOZP. 

15. Zajistit v rámci systému řízení BOZP tok informací mezi vedením organizace, 

zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně zpětné vazby, umožňující 

provádění potřebných změn a úprav stávajícího systému řízení. 

16. Určit potřeby v oblasti výcviku a odborné způsobilosti a zajistit provádění činností 

odborně způsobilými osobami. 

17. Dokumentovat systém řízení BOZP (postupy, procesy, změny), monitorovat  

a kontrolovat činnost systému a přijímat opatření k nápravě, s ohledem na stanovenou 

bezpečnostní politiku, cíle a vlastní provoz organizace. 

18. Provádět změny a přijímat potřebná opatření, na základě výsledku přehodnocení 

(přezkoumání) vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti systému řízení BOZP. 

19. Usilovat o neustálé zlepšování systému řízení BOZP zavedeného v organizaci s tím,  

že prosazování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jako nedílné součásti sociálního 

systému péče o zaměstnance je v zájmu nejen dané organizace, ale celé společnosti. 

20. Porovnávat dosaženou úroveň BOZP a efektivnost systému řízení s výsledky, 

dosaženými jinými organizacemi - porovnání provádět zejména se stavem na úseku: 

pracovní úrazovosti, prevence, realizovaných bezpečnostních opatření, havarijního 

zabezpečení, pracovních podmínek, pracovního prostředí a zdravotní péče. 
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6 Společnost Papírny Bělá a. s. 

6.1 Identifikační údaje 

Název společnosti Papírny Bělá a.s. 

Sídlo Papírenská 843 

 294 21 Bělá pod Bezdězem 

 Česká republika 

Kontakt info@papirny-bela.cz 

 +420 326 700 111 

IČO 46348981 

DIČ CZ46348981  

Kontaktní osoba Generální ředitel  Ing. Pavel Machek   

 420 326 700 286 

6.2 Historie  

Paměti dnešních papíren sahají až do dob založení města Bělé. V obdarovací listině pana 

Hynka Berky z Dubé a Lipé z 24. dubna 1337 mezi jiným psáno jest: „Dali jsme Ješkovi  

k rychtě v Novém Bezdězí mlýn s jedním vodním kolem, který obecně Walkmühl (Valcha) slove 

se všemi důchody jemu i nástupcům jeho k volnému a věčnému užívání“. 

V roce 1337 mlýn řečený Valcha tedy již stál. Mlýn byl později obcí bělskou darován 

soukenickému cechu k valchování suken. Roku 1696 vystavěl hrabě Arnošt Josef z Valdštejna, 

majitel bělského panství, pod rybníkem Vlkem nedaleko Valchy papírnu. Prvním papírníkem 

zde byl r. 1700 Tobiáš Jagl, který vyráběl ruční papír, s vodoznakem W uprostřed, 

pro potřebu kanceláří valdštejnského panství. Vyráběný papír byl velmi dobré jakosti a byl 

dovážen i do Prahy. 

Nejvýznamnější změnou v uplynulých 300 letech bylo postavení nové továrny na místě 

původní valchy v roce 1880. Další podstatnou změnou v charakteru výroby bylo odstavení 

celulózky v roce 1969. Tímto krokem došlo ke zlepšení životního prostředí v celém okolí 

Bělé pod Bezdězem. 
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V roce 1996, kdy společnost oslavila výročí 300 let vzniku tradice výroby papíru v Bělé 

pod Bezdězem, došlo k poslední závažné změně, kterou byla změna vlastníka současné 

akciové společnosti. Vznik samostatné společnosti po roce 1989 je vázán k datu 1. 7. 1992, 

kdy byla založena a. s. SEPAP Bělá pod Bezdězem, jejímž zakladatelem a současně jediným 

vlastníkem byla a. s. SEPAP se sídlem ve Štětí. Vzhledem k odlišnému výrobnímu programu 

mateřské společnosti bylo záhy po založení a. s. SEPAP Bělá rozhodnuto o jejím prodeji.  

K tomuto, pro společnost významnému kroku, došlo 20. září 1996, kdy se majitelem 100% 

akcií stala společnost P - Obal s. r. o. a následně od 1. 10. 1996 došlo ke změně obchodního 

jména na Papírny Bělá a. s. V roce 2002 byla uskutečněna fúze, jejímž důvodem byla zákonná 

úprava, která nedovoluje kruhové vlastnictví podnikatelských subjektů. Aktiva společnosti P - 

Obal přešla na Papírny Bělá a P - Obal byl vymazán z obchodního rejstříku. Vlastníky akcií 

Papíren Bělá a. s. se staly čtyři fyzické osoby (dříve podílníci P - Obalu). Vzhledem k tomu, 

že společnost vlastnila vlastní akcie (z P - Obalu) rozhodla v roce 2004 Valná hromada 

společnosti o snížení základního jmění tak, aby její činnost byla plně  

v souladu s platnou legislativou. [15] 

6.3 Základní charakteristika společnosti 

Společnost lze charakterizovat jako střední s ročním obratem blížícím se 500 mil. Kč. 

Výrobní program lze rozdělit na papírenskou a kartonážní produkci. Významným předmětem 

podnikání je výroba a prodej skládačkových natíraných i nenatíraných lepenek. Rozsáhlá 

kartonážní výroba z hladkých skládačkových lepenek, s téměř padesátiletou tradicí, zahrnuje 

skládačky s tiskem, bez tisku, výseky, proložky a potravinářské tácky. Tisk je realizován  

na nejmodernějších ofsetových formátových strojích. 

Společnost je situována v severní části České republiky nedaleko města Mladá Boleslav. 

Z hlediska dopravní sítě je ve výhodném postavení vůči Praze, Německu a Polsku. 

Vzdálenosti se pohybují mezi 50 - 80 km. Kolem areálu vede železniční trať (společnost 

vlastní vlečku) a k dálnici ve směru na Prahu a Liberec je vzdálenost asi 10 km. 

V listopadu 1996 byl společnosti udělen certifikát řízení jakosti podle ISO 9002  

na kartonážní výrobky s tiskem i bez tisku, který byl v červnu 1997 rozšířen na výrobu 

skládačkových a natíraných lepenek. V červnu 2003 proběhl recertifikační audit podle ISO 

9001:2000, který prodloužil platnost certifikátu do června 2006. V červnu 2006 byl  proveden 
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další recertifikační audit společností Moody, která vydala společnosti certifikát do roku 2009. 

[15] 

6.4 Hlavní výrobní jednotky 

Papírenský stroj č. 5  

- roční kapacita 24 000 tun skládačkových lepenek a krycích  

kartonů o plošné hmotnosti 150 – 600 g/m2 s podílem 60 - 100 % 

sběrového papíru, 

- šíře stroje 218 cm, 

- max. rychlost 130 m/min, 

- stroj byl uveden do provozu v roce 1934, rekonstruován v letech 1976  

a 1978. 

Kartonáž  

- výrobky z vlastní skládačkové lepenky s kvalitním ofsetovým tiskem, 

lakované, v provedení lepených skládaček nebo přířezů. Výrobky  

bez tisku jako skládačky, výseky, proložky a obaly na pizzu.  

- celková kapacita kartonážních výrobků 7 000 tun/rok. 

Lepenkové tácky a talíře 

- široký sortiment obdélníkových tácků, kulatých talířů a různých misek  

z vlastní i nakupované skládačkové lepenky, v současné době je v nabídce 

41 druhů (velikostí, tvarů) tácků, talířů a misek.  

- kapacita této výroby je 4 000 tun/rok. 

6.4.1 Charakteristika hlavních strojů a zařízení 

Papírenský stroj č. 5 - stroj na výrobu skládačkových lepenek a krycích kartonů  

o plošné hmotnosti od 150 - 600 g/m2, s roční kapacitou 24 000 tun. Lepenky se vyrábějí  

v provedení duplexovém a triplexovém se zanáškou sběrového papíru 60 – 100 %, lepenky 

šedé a EKO. Lepenky jsou vhodné pro přímý styk s potravinářskými výrobky. Stroj byl 

postaven v roce 1934, rekonstruován v letech 1976 a 1978. Sítovou část tvoří 5 kruhových sít  

a společně s lisovou částí je dodávkou od firmy VOITH - Rakousko, část předsoušecí partie je 

původní, včetně velkého sušícího válce. Zbytek předsoušecí části a dosoušení bylo 

32 



 

rekonstruováno firmou PAMA a VOITH. Pracovní šíře stroje je 218 cm, rychlost do 130 

m/min. Lepenka je ve finální podobě dodávána v arších nebo kotoučích. 

• Příčná řezačka - dodávka firmy Jagenberg, instalována v roce 2001, šíře 

odpovídá PS 5. 

• Podélná řezačka - řezačka kotoučů, šíře kotoučů od 25 cm - 215 cm, průměr 

návinu do 130 cm s průměrem dutinky 7; 7,5; 10; 15 a 30 cm. Stroj postaven  

v roce 1985 firmou Fampa - Polsko, výkon 5000 tun/rok při jednosměnném 

provozu. 

K celému souboru lepenkového stroje č. 5 patří linka pro rozvláknění sběrového papíru  

s horizontálním rozvlákňovačem od firmy Voith o výkonu 30 000 tun/rok při nepřetržitém 

provozu, a linky pro rozvláknění bělené a nebělené celulózy, dodávka od Papcel Litovel  

s výkonem 10 000 tun/rok u každé linky. 

• Natírací stroj - navazuje na lepenkový stroj č. 5, šíří, rychlostí a výkonem 

odpovídá lepenkovému stroji, byl postaven v roce 1972 firmou Steinbauer - SRN 

a rekonstruován v roce 1983 firmou VOITH. 1. nátěrová stolice pro přednátěr 

ROLLFLEX, nános do 7 g/m2, 2. nátěrová stolice - vzduchový stěrač, nános 15 

g/m2, 3. nátěrová stolice sestává z původního tyčového stěrače a slouží pro nátěr 

spodní vrstvy - ROLLRAKEL. 

 

Kartonážka s potiskem 

• Heidelberg Speedmaster CD 102 – 6+L, ofsetový 6-barevný tiskový stroj  

s disperzním lakováním formát B1. Dodavatel Heidelberg - SRN, stroj instalován 

v roce 1998. 

• Heidelberg Speedmaster CD 102 - 5+LYL, ofsetový 5barevný tiskový stroj  

s dvojitým disperzním lakováním formát B1. Dodavatel Heidelberg – SRN, stroj 

instalován v roce 2002. V roce 2004 doplněn o lakové rastrové válce a UV sušení. 

• Výsekový stroj 2 x Bobst - typ SP 102 E, formát B1. Stroje firmy Bobst, 

Švýcarsko, instalovány v letech 1992, 1997. 

• Výsekový stroj YOUNG SHIN typ YT - 1040 NCS, formát B1. Instalován v roce 

2003. 

• Lepička Diana 125 - instalována v roce 1983, dodávka od firmy Jagenberg. 

• Lepička EKO 105 - instalována v roce 2004, dodávka od firmy Heidelberg. 

Lepička umožňující lepení šesti bodů s tryskovým nanášením lepidla. 
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• Lepička Diana 90 - 1 - instalována v roce 1991, dodávka od firmy Jagenberg. 

Umožňuje lepení skládaček s křížovým (samosvorným) dnem, event. vícebodové 

lepení. 

• Lepička Bobst Farma 36 - instalována v roce 1999 z důvodů rozšíření sortimentu 

na skládačky malých rozměrů – lékovky. Umožňuje vícebodové lepení. 

• Velký Schön - stroj byl instalován v roce 1980 a je určen pro nepotištěný výsek  

z kotouče. Max. šíře kotouče 93 cm. 

• Malý Schön - stroj byl instalován v roce 1965, slouží pro jednoduchý výsek  

z kotouče. Max. šíře kotouče 71 cm. 

• Okénkovačka - stroj instalován v roce 1998. Umožňuje vlepování 

polyetylenových okének do skládaček. 

 

Kartonážka bez potisku – výroba lepenkových tácků a talířů 

• 2 x Táckovač Gietz- stroje instalovány v roce 1980, slouží pro výrobu tácků. 

• Táckovač Gietz 3 (Variformer) - stroj instalován v roce 1994 firmou Gietz, slouží 

pro výrobu převážně kulatých tácků. 

• Táckovač Gietz 4 (Variformer) - stroj instalován v roce 2004 firmou Gietz, slouží 

pro výrobu tácků. 

• 13 x Táckovač Gietz - stroje instalovány v roce 2005 - 2006, slouží pro výrobu 

tácků. 

• 4 x Táckovač Peerless - stroje instalovány v roce 2005 - 2006, slouží pro výrobu 

tácků. 

6.5 Organizace společnosti 

Představenstvo společnosti  Dozorčí rada 

Ing. Jiří Ascherl - předseda  Ing. Milan Hák - předseda 

Ing. Miloš Kubelka  Ing. Václav Masner 

Ing. Pavel Machek  Ing. David Bednář 
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Obrázek 4 - Organizační schéma společnosti, zdroj: vlastní zpracování  
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6.5.1 Členění společnosti  na jednotlivá střediska: 

5113 Papírenský stroj PS – 5 

- výroba lepenky na papírenském stroji, 

- příprava surovin pro výrobu, 

- úprava vyrobené lepenky (nářezy rolí o různých šířkách a do archů 

různých rozměrů). 

 

5211 Kartonáž 

- zpracování lepenky na potištěnou (krabičky na všechny myslitelné 

výrobky) a na nepotištěnou kartonáž (různé tácky a talíře, krabice na dorty, 

pizzy, odpady, misky velké, malé, oválné, kulaté). 

 

5321 Energetika 

- výroba páry, 

- příprava vody pro výrobu lepenky, 

- příprava stlačeného vzduchu pro výrobu, 

- distribuce elektrické energie. 

5431 Údržba 

- údržbářské a rozvojové práce pro celou firmu. 

 

5542 Doprava a sklady 

- příjem surovin, skladování surovin a dílů pro údržbu, distribuce výrobků. 

 

5071 Správa  

- oddělení nákupu surovin, dílů pro údržbu a různého nákupu, 

- prodej výrobků, 

- oddělení kontroly, 

- oddělení služeb, 

- personální oddělení, mzdová účtárna, sekretariát a.s. 
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6.6 Výrobní program, roční produkce 

1. Skládačkové, natírané a speciální lepenky – 24 000 t 

- duplexové, 

- triplexové, 

- pigmentované, 

- skládačkové nenatírané, 

- speciální, 

- přírodní. 

 

2. Kartonážní výrobky – 7 000 t 

- obaly ze skládačkové lepenky potištěné vícebarevným ofsetem, 

- skládačky bez tisku, 

- výseky, 

- proložky. 

 

3. Lepenkové tácky a talíře – 4 000 t 

- tácky, 

- talíře, 

- misky. 

6.7 Statistické údaje o úrazovosti 

V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje za posledních deset let o počtech 

zaměstnanců a data týkající se pracovní úrazovosti (počet úrazů za rok, počet dnů pracovní 

neschopnosti, průměrná doba trvání pracovní neschopnosti a četnost). 

  

 

rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

průměrný počet 
zaměstnanců 495 444 441 446 441 438 429 399 391 363 

Tabulka 1 - Průměrný počet zaměstnanců 
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Obrázek 5 - Počet zaměstnanců, zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky 1 a obrázku 5 vyplývá, že v uplynulém období deseti let klesl počet 

zaměstnanců podniku z 495 v roce 1998 na 363 v roce 2007. Tento pokles zaměstnanců 

navádí k myšlence, že by s touto úměrou mohl klesat i počet pracovních úrazů za sledované 

období. 

 

rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

počet PÚ 18 11 18 26 18 25 10 13 19 14 

počet dnů 
PN 1233 774 785 831 620 2121 365 503 835 354 

průměrná  
doba PN 68,50 70,36 43,61 31,96 34,44 84,84 36,50 38,69 43,95 25,29 

četnost 3,64 2,48 4,08 5,83 4,08 5,71 2,33 3,26 4,86 3,86 
Tabulka 2 - Statistické údaje o pracovní úrazovosti 

 

Počet PÚ = počet pracovních úrazů za období jednoho kalendářního roku. 

Počet dnů PN = počet dnů pracovní neschopnosti všech pracovních úrazů za období jednoho      

                           kalendářního roku. 

Průměrná doba PN = průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na jeden pracovní úraz  

                                      za období jednoho kalendářního roku. 

Četnost = počet pracovních úrazů na sto zaměstnanců společnosti za období jednoho  

                 kalendářního roku. 
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Obrázek 6 - Počet pracovních úrazů, zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 7 - Počet dnů pracovní neschopnosti, zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 8 - Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti, zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 9 - Četnost pracovních úrazů, zdroj: vlastní zpracování 

 

Z obrázku č. 9 je zřejmé, že četnost pracovních úrazů nevykazuje ani stoupající ani 

klesající tendenci, ačkoli podle mého původního předpokladu, by měla se snižujícím se 

počtem zaměstnanců klesat. Vysvětluji si tuto skutečnost tím, že úbytek pracovních sil  

za sledované období byl vyrovnán zvýšeným pracovním úsilím nižšího počtu zaměstnanců. 

Což se neprojevilo snižující se tendencí četnosti pracovních úrazů.    
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7 Porovnání stavu v organizaci s požadavky programu Bezpečný 

podnik 

Pro posouzení shody s požadavky programu Bezpečný podnik bylo zapotřebí se nejprve 

seznámit s veškerou dokumentací organizace upravující oblast BOZP, požární ochrany  

a životního prostředí. Mým úkolem tedy bylo posoudit míru připravenosti (v tomto 

konkrétním případě spíše nepřipravenosti) podniku, pokud by se chtěl v budoucnosti zapojit 

do tohoto programu. Provedla jsem srovnání stávajícího stavu v podniku s požadavky 

programu Bezpečný podnik. Výsledky provedeného porovnání obsahuje příloha č. 1. Nyní 

následuje komentář k zjištěným výsledkům. 

7.1 Politika BOZP 

Vrcholové vedení organizace (výkonný management) dosud nevyhlásilo politiku BOZP, 

tudíž nedošlo ke shodě ani v jednom z osmi bodů první části programu. 

 Politika BOZP by neměla být v rozporu s celkovou politikou a vizí organizace (ani 

s dílčími politikami – jakosti, environmentu). Měla by obsahovat závazek k neustálému 

zlepšování (= zvyšování úrovně BOZP včetně ochrany životního prostředí) a rovněž 

k vytváření podmínek pro zvyšování úrovně kultury práce. Politika BOZP by měla být 

přístupná všem zainteresovaným stranám.  

7.2 Plánování 

V rámci plánování by si organizace měla stanovit, na základě přezkoumání stávajícího 

stavu, cíle a měřitelné ukazatele úrovně BOZP, kterých by chtěla dosáhnout, a vypracovat 

plány k jejich splnění. Stanovené cíle by měly být v souladu s politikou BOZP a se závazkem 

neustálého zlepšování. Při jejich stanovení by měla organizace především zohlednit 

požadavky předpisů, které se na ní vztahují, a nebezpečí a rizika vyplývající z prováděných 

procesů a činností. Organizace by neměla ani opomenout stanovit odpovědnosti a termíny 

k dosažení stanovených cílů, jejich priority a kritéria vhodná k posouzení, že cílů bylo 

dosaženo. Vedení organizace má vytvořit podmínky pro realizaci stanovených cílů – 

zabezpečením organizačním, personálním a ekonomickým. 
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Dále by si  organizace měla stanovit postup identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, 

vyhotovit a udržovat v aktuálním stavu registr právních a dalších požadavků, které se vztahují 

k činnostem a procesům prováděným v organizaci.  

V plnění požadavků této části programu je podnik v podstatě teprve na začátku. Podnik 

již vyhotovil registr právních a dalších požadavků vztahujících se k činnostem a procesům, 

které se v podniku provádí, který průběžně aktualizuje. S identifikací nebezpečí  

a vyhodnocením rizik teprve začal. V souvislosti s touto skutečností nejsou doposud 

stanoveny v podniku žádné cíle, kterých by chtěl v oblasti BOZP dosáhnout. 

7.3 Zavedení a provoz 

Třetí část programu je nejobsáhlejší a upravuje následujících 8 podčástí: 

a. Struktura, odpovědnosti a pravomoci 

b. Odborná způsobilost, školení a výcvik 

c. Komunikace, konzultace 

d. Dokumentace systému řízení BOZP 

e. Řízení dokumentů 

f. Řízení záznamů 

g. Řízení provozu 

h. Havarijní připravenost a reakce 

 

ad a. Podmínkou pro úspěšné zavedení jakéhokoli systému řízení v organizaci je 

jmenování osoby, která má toto zavedení na starosti. Tento představitel vedení má stanoveny 

jasně definované úkoly, odpovědnosti a pravomoci. Podává zprávy o fungování systému 

řízení vrcholovému vedení, zajišťuje provádění auditu systému. Tento představitel, 

jmenovaný vedením, zatím nebyl v podniku určen. Ale protože ve firmě již funguje 

představitel pro jakost, mohl by právě on v budoucnu převzít tuto funkci, a pokud by se 

podnik rozhodl i pro zavedení environmentálního systému řízení, nebylo by od věci všechny 

tři systémy řízení integrovat do jednoho. 
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ad b. V současné době je v podniku stanoven školící systém, jsou realizovány následující 

typy školení: 

- nástupní školení pro nové zaměstnance, 

- periodická školení (pro zaměstnance a vedoucí pracovníky), 

- odborná školení (PO, BOZP, hospodaření s odpady, ochrana vod), 

- mimořádná školení (při změně předpisů, činnosti), 

- pravidelná protipožární cvičení za účasti HZS, 

- školení první pomoci (úkony zachraňující život), 

- nástupní školení pro externí firmy a zaměstnance. 

 

O každém provedeném školení musí být záznam, kde bude uvedeno: název školení, 

datum školení, kdo školení provedl, podle jaké osnovy školení probíhalo a účastníci školení. 

Nástupní školení - každý zaměstnanec, který nastoupí do společnosti, je v rámci nástupního 

školení seznámen se zásadami BOZP v rozsahu periodického školení. Školení provádí 

příslušný zaměstnanec zodpovědný za oblast BOZP. 

Periodické školení - četnosti periodických školení: všichni zaměstnanci – nejméně 1 x rok, 

vedoucí zaměstnanci – nejméně 1 x 3 roky. Při periodických školeních se zaměstnanci 

seznámí s požadavky BOZP, dále se zásadami ochrany životního prostředí a požární ochrany, 

postupy pro nakládání s odpady. Každý zaměstnanec by měl vědět, jaký dopad může mít 

činnost, kterou vykonává, na životní prostředí a zdraví lidí. 

Školení provádějí interní nebo externí školitelé. O každém školení musí být veden záznam, 

kde musí být uvedena náplň školení, datum a kdo školení provedl. Kontrola znalostí probíhá 

formou zvolenou školitelem (např. testem, otázkami). 

Odborná školení - pověření vedoucí zaměstnanci, kteří se stávají školiteli podřízených 

zaměstnanců, musí jednou ročně absolvovat odborné školení. Odborné školení je zajišťováno 

prostřednictvím externích lektorů. Odborná školení jsou zaměřena na legislativní požadavky 

ŽP a BOZP.   

Mimořádná školení - mimořádná školení nařizuje příslušný vedoucí zaměstnanec nebo 

zaměstnanec zodpovědný za oblast BOZP a to zpravidla v případech: 

- změny pracovních postupů, změny činnosti, 

- změny legislativy nebo rozhodnutí veřejné správy, 

- změny a doplnění dokumentace (provozní řády, havarijní plány), 

- vzniku mimořádné události (v rámci nápravných opatření). 

Osnova školení a osoba školitele vyplývá z typu školení nebo je určena vedoucím. 
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Nástupní školení pro externí firmy a zaměstnance - školení externích firem zajišťuje 

pověřený pracovník společnosti zodpovědný za oblast BOZP při zahájení prací ve společnosti 

v rozsahu stanoveném osnovou předpisu Pravidla pro externí firmy. Tímto pracovníkem 

podniku je proškolen zástupce externí firmy, který následně proškolí další zaměstnance firmy 

a je odpovědný za proškolení zaměstnanců v případě fluktuace nebo změn.  

Pravidelná protipožární cvičení – jsou vykonávána v lhůtách daných legislativou. Cvičení 

probíhá vždy na jiném úseku podniku za účasti HZS. Smyslem cvičení je nácvik chování 

zaměstnanců a příslušníků HZS pro případ skutečného požáru. 

 

ad c. Nyní není v podniku stanoven postup pro zajištění interní komunikace (mezi 

zaměstnanci podniku na různých úrovních a funkcích). 

Interní komunikace BOZP  

- uvnitř podniku mezi různými úrovněmi a funkcemi a jednotlivými  

provozy, 

- přijímání podnětů  BOZP od zaměstnanců. 

Tato interní komunikace BOZP v podniku není prováděna dle požadavků programu 

Bezpečného podniku, protože je chaotická, nahodilá a není stanoven žádný postup. 

Externí komunikace BOZP 

- komunikace s orgány veřejné správy, 

- komunikace s obchodními partnery. 

Komunikace s orgány veřejné správy - komunikace je orientována na zásadní otázky ochrany 

jednotlivých složek životního a pracovního prostředí a bezpečnosti práce v rozsahu 

stanoveném legislativními předpisy. Komunikace s orgány veřejné správy nepřesahuje 

povinný rámec vyplývající z legislativy.  

Komunikace se týká zejména těchto subjektů:     

- Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Praze, 

- Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP ČR), 

- Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, 

- Hasičský záchranný sbor Mladá Boleslav, 

- Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Mladá Boleslav, 

- Městský úřad města Bělá pod Bezdězem, 

- Magistrát města Mladá Boleslav, 

- Institut technické inspekce Praha. 
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Externí komunikace s orgány veřejné správy se týká zejména: 

- pravidelných ročních hlášení o zdroji znečišťování ovzduší, výpočty 

poplatků za znečišťování ovzduší, hlášení o odpadech, 

- žádosti o závazná rozhodnutí k investičním záměrům, 

- žádosti o  schválení havarijních plánů, 

- oznámení mimořádné situace s možností ohrožení životního prostředí resp. 

zdraví zaměstnanců, 

- hlášení pracovních úrazů, 

- výcviku a přezkoušení nových pracovníků obsluhujících vyhrazená 

technická zařízení. 

Podnik tuto externí komunikaci provádí bez zavedených postupů daných programem 

Bezpečný podnik. 

 

ad d. Vzhledem k situaci v podniku není tento požadavek programu Bezpečný podnik v celé 

své šíři splněn. 

 

ad e. Pod pojmem řízení dokumentů rozumíme proces, který zahrnuje postupy tvorby, ověření, 

schválení, distribuce, archivace, evidence, aktualizace a skartace dokumentů BOZP. 

Ani v tomto bodě požadavku programu Bezpečný podnik nedošlo ke shodě. 

 

ad f. Záznam = dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují 

důkazy o provedených činnostech. Záznamy, které dokladují měření parametrů ŽP a plnění 

požadavků BOZP, prokazují, zda jsou dodržovány zákonné požadavky, rozhodnutí orgánů 

veřejné správy, interní pokyny a směrnice nebo požadavky BOZP (dále jen „záznamy“).  

Podnik provádí záznamy týkající se oblasti BOZP bez stanoveného a dokumentovaného 

postupu.  

 

ad g. Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik 

Podnik vede přehled o procesech a činnostech, používaných strojích, zařízeních, 

nebezpečných látkách/přípravcích a odpadech. 

Podnik, jak jsem se již zmiňovala dříve, s identifikací nebezpečí a hodnocením rizik 

teprve začal. Toto má zpracované pro následující úseky:  

- výroba lepenky – středisko 5113, 

- zpracování lepenky – středisko 5211, 
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- údržba – středisko 5431. 

Další požadavky z tohoto oddílu podnik prozatím nesplňuje.  

 

Řízení procesů 

Podnik má vypracované tyto postupy: uvádění zařízení do provozu a jeho odstavování 

z provozu, pracovní postupy (i s ohledem pro bezpečné provádění prací), havarijní pracovní 

postupy a postupy pro případ fyzického kontaktu osoby s nebezpečnou látkou/přípravkem 

nebo pro případ jejich úniku do životního prostředí. 

Tyto postupy však nejsou dle požadavků programu Bezpečný podnik řízeny ani zařazeny 

do systému. 

 

Změnové řízení 

V podniku je změnové řízení především realizováno nápravnými opatřeními v souvislosti 

s předešlými výskyty pracovních úrazů. Tato opatření nejsou nijak systémově řízena. 

 

Pracovní podmínky, pracovní prostředí 

Minimální rozsahy a termíny sledování rizikových faktorů pracovních podmínek 

v podniku (hluk) jsou dány rozhodnutím místně příslušné hygienické stanice a jsou 

v pravidelných intervalech kontrolovány. Měření provádí externí organizace. 

Podnik vede dokumentaci pracovní doby, práce přesčas a rovněž i zákazů prací. 

Podnik provedl kategorizaci prací a vede evidenci zaměstnanců, kteří vykonávají rizikové 

práce, rovněž informuje zaměstnance o kategorii práce, kterou vykonávají. 

 

Nakládání s odpady a nebezpečnými chemickými látkami/přípravky 

Podnik vytvořil, dokumentuje  a udržuje postupy pro nakládání s odpady (dokument  

o odpadovém hospodářství), ve kterých jsou stanoveny požadavky na: 

- zařazování odpadů (podle druhů a kategorií stanovených v „Katalogu 

odpadů“), 

- zneškodňování odpadů, 

- zabezpečení odpadů (před jejich nežádoucím znehodnocením, odcizením 

nebo únikem ohrožujícím životní prostředí), 

- vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 

- nakládání s nebezpečnými odpady, 
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- ukládání odpadů na skládky s ohledem na zajištění ochrany životního 

prostředí. 

Podnik má vytvořenou databázi používaných nebezpečných chemických látek/přípravků, 

včetně jejich charakteristiky, a možném způsobu šíření těchto nebezpečných látek/přípravků 

do životního prostředí. 

 

Nakupování, smluvní vztahy 

Podnik neplní ani jeden bod. 

 

ad h. Podnik v rámci havarijní prevence vypracoval a udržuje havarijní plány (např. Plán 

havarijních opatření pro stáčení a skladování látek škodlivých vodám, Plán opatření  

pro případ havárie při zacházení se závadnými látkami, nebezpečnými pro povrchové  

a podzemní vody, Povodňový plán), se kterými seznámil své zaměstnance.  

Podnik vede dokumentaci o výsledcích procvičování havarijních postupů. 

Podnik vybavil pracoviště asanačními prostředky, prostředky pro poskytnutí první 

pomoci a pro havarijní situace, včetně vhodných OOPP.  

Podnik nespadá pod zákon č. 59/2006 (zákon o prevenci závažných havárií), tudíž 

nemusí zpracovávat předepsanou bezpečnostní dokumentaci (bezpečnostní program ani 

bezpečnostní zprávu). 

V oblasti požární ochrany podnik spolupracuje s externí firmou Albeco s. r. o., která 

zajišťuje začleňování provozovaných činností do příslušné kategorie (podle míry požárního 

nebezpečí), také provádí kontrolní činnost osobou odborně způsobilou v PO, vyhotovuje  

a udržuje příslušnou dokumentaci požární ochrany. Ve spolupráci s touto firmou podnik 

zajišťuje podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, provádí předepsané kontroly 

provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany. Podnik má rovněž k dispozici 

požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo 

skladovaných látek a materiálů. Podnik dále vybavil pracoviště požárními řády, 

poplachovými směrnicemi. Pracoviště, únikové cesty, nouzové východy a ostatní prostory 

jsou opatřeny bezpečnostními značkami, příkazy a zákazy.  
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7.4 Kontrola, měření a hodnocení 

Čtvrtá část programu obsahuje následující podčásti: 

a. Monitorování a měření 

b. Audit systému řízení BOZP 

c. Nápravná a preventivní opatření 

 

ad a. Podnik nestanovil žádný dokumentovaný postup pravidelného monitorování  

a měření výkonnosti systému BOZP, který by měl zajišťovat monitorování rozsahu plnění cílů 

BOZP. 

Podnik provádí pravidelné revize vyhrazených technických zařízení (tlakových, 

zdvihacích, elektrických), jejichž výsledky dokumentuje. Dále jsou v podniku prováděny 

namátkové kontroly stanovených pracovních postupů, místních provozních předpisů a zásad 

bezpečného chování na pracovišti vedoucími provozů, mistry a pracovníkem zodpovědným  

za oblast BOZP. 

Pro oblast zdravotní péče má podnik smluvně zajištěné lékaře pro poskytování závodní 

preventivní péče, jsou to MUDr. Luboš Svoboda, MUDr. Martin Zelený, MUDr. Helga 

Cengrová a MUDr. Přemysl Dvořák. Uvedení smluvní lékaři rovněž ověřují zdravotní 

způsobilost zaměstnanců s ohledem na jimi vykonávané práce. Podnik zajistil informování 

zaměstnanců o místě nejbližšího zdravotnického zařízení pro případ úrazu vyžadujícího 

poskytnutí lékařského ošetření. Toto informování je prováděno v rámci systému školení  

a potřebné informace jsou k nahlédnutí na vyhrazených místech v podniku (nástěnky, vrátnice, 

velíny). Podnik vyškolil dostatečný počet zaměstnanců pro poskytnutí první pomoci, jejichž 

seznam (jmenovitý s uvedením funkcí) je součástí dokumentace BOZP. Podnik nezajistil větší 

rozsah a kvalitu péče o zdraví svých zaměstnanců nad rámec stanovených předpisů. 

 

ad b. Vzhledem k situaci, že podnik nemá zaveden žádný systém řízení BOZP, nemůže 

ani provádět audit tohoto systému. 

 

ad c. V oblasti životního prostředí podnik provedl vyhledání zdrojů znečištění, sleduje 

úniky látek způsobujících znečištění a provádí jejich pravidelná měření. Snaží se o snižování 
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úniků látek. V případě nadlimitního úniku látek způsobujících znečištění tuto skutečnost 

ohlašuje příslušným orgánům.  

Podnik v rámci prevence stanovil a dokumentuje provádění kontrol na alkohol a jiné 

návykové látky.  

Podnik neidentifikuje ani neanalyzuje neshody v rámci systému řízení BOZP a neurčuje 

příčiny těchto neshod. 

7.5 Přezkoumání vedením organizace 

S přihlédnutím k faktu, že vrcholové vedení podniku se ještě nepřihlásilo k programu 

Bezpečný podnik a ani nemá vytvořen jiný systém řízení BOZP, nedochází k jeho 

přezkoumání. 

7.6 Neustálé zlepšování 

Protože si je vedení podniku vědomo důležitosti zavedení integrovaného systému řízení, 

je zde reálný předpoklad, že v budoucnu tento systém náročný na čas, lidské prostředky  

i finance bude také zlepšovat, aby měl pozitivní dopad na úroveň celého podniku.  

Zatím však není stanovena ani politika ani cíle BOZP, které by si vrcholové vedení 

podniku měla stanovit a zavázat se k jejich plnění.  

7.7 Souhrn 

Prověrka prokázala, že společnost dosud není připravena na zavedení programu 

Bezpečný podnik. Z přílohy jasně vyplývá, že převažují nesplněné body nad těmi splněnými. 

Provedenou analýzou rovněž bylo zjištěno, že podnik plní především jen ty povinnosti, které 

mu ukládá zákon.  

V následující části mé diplomové práce proto navrhnu první kroky k realizaci některých 

nesplněných povinností programu. 
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8 Navrhovaná opatření 

Vzhledem k celkové situaci podniku, kdy není zatím ani částečně připraven na zavedení 

systému řízení podle programu Bezpečného podniku, uvedu v další části mé diplomové práce 

konkrétní dílčí návrhy. 

8.1 Politika BOZP 

Politikou BOZP se rozumí prohlášení organizace o jejích celkových záměrech  

a směřování, vztahujících se k jejímu celkovému profilu bezpečnosti práce, které poskytuje 

rámec pro činnosti organizace a pro stanovení cílů a cílových hodnot. 

Politika BOZP by měla sloužit pro seznámení zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti  

se strategickým rozhodnutím vrcholového vedení společnosti Papírny Bělá a. s. zvyšovat 

úroveň ochrany bezpečnosti práce minimalizací negativních dopadů svých výrobních činností 

a služeb. Podnik by si měl nejprve stanovit postupy pro její vytvoření, schválení a distribuci. 

8.1.1 Požadavky na politiku 

Při formulování politiky BOZP musí být zajištěno aby:  

a) byla vhodná, pokud jde o charakter, rozsah a rizika práce společnosti, 

b) obsahovala závazek neustále zlepšovat pracovní prostředí a podmínky, 

c) obsahovala závazek dodržovat příslušné právní předpisy a jiné požadavky, 

d) poskytla rámec pro stanovení a přezkoumání cílů BOZP, 

       e) byla dokumentována, prováděna, udržována a oznamována všem zaměstnancům     

           společnosti i zaměstnancům spolupracujícím ve prospěch společnosti, 

f) byla přístupná veřejnosti. 
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8.1.2 Odpovědnosti 

Níže uvedená tabulka jasně definuje povinnosti a odpovědnosti související s politikou BOZP. 

 

Činnost Odpovědnost 

Schválení politiky BOZP Generální ředitel a. s. 

Vytvoření návrhu politiky BOZP Osoba zodpovědná za BOZP 

Zapracování a projednání připomínek    

Vypracování konečné verze politiky   

Distribuce politiky    

Aktualizace politiky    

Informování orgánů veřejné  správy a 
veřejnosti o politice   

Připomínkování návrhu politiky  Management společnosti 

Podání podnětů k aktualizaci politiky    

Každoroční ověření platnosti politiky   

Informování obchodních partnerů  
o politice   

Seznámení zaměstnanců s politikou   

Tabulka 3 - Odpovědnosti za politiku BOZP 

8.1.3  Vypracování a schvalování 

Na základě povahy, rozsahu a vlivu činností a služeb vypracuje osoba zodpovědná   

za BOZP návrh politiky BOZP, který předloží představenstvu a vedení společnosti  

k připomínkování. Po zapracování připomínek osobou zodpovědnou za BOZP je politika 

schválena generálním ředitelem společnosti. 

Ke splnění politiky vytváří vrcholové vedení následující podmínky: 

- dostatečné finanční zdroje k plnění  cílů, 

- školení a motivaci zaměstnanců, 
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- udržování a zdokonalování BOZP. 

8.1.4 Zveřejnění politiky 

Politika BOZP by měla být zveřejněna v prostorách společnosti určených pro jednání  

s obchodními partnery a zákazníky. 

S  politikou BOZP by měli být seznamováni všichni zaměstnanci: 

- při školení o BOZP, 

- v úvodním školení při nástupu nového zaměstnance,     

- na poradách úseků a oddělení, 

- zveřejněním na nástěnkách v areálu společnosti. 

Zaměstnanci organizací, které pracují v areálu společnosti, by měli být s politikou seznámeni 

při poučení zaměstnanců externí organizace zaměstnancem společnosti Papírny Bělá a. s.  

Obchodním partnerům  a zákazníkům bude politika poskytována při obchodních jednáních.  

Informování orgánů veřejné správy bude provádět osoba zodpovědná za BOZP. 

8.1.5 Ověřování aktuálnosti 

Aktuálnost politiky BOZP by měla být prověřována alespoň jednou ročně  

při přezkoumání BOZP vedením společnosti. 

8.1.6 Návrh politiky BOZP pro společnost Papírny Bělá a. s. 

Společnost Papírny Bělá a. s. se zavazuje dodržovat následující principy: 

• Dodržovat platné legislativní a jiné požadavky spojené s bezpečností práce. 

• Pravidelně vzdělávat zaměstnance v oblastech bezpečnosti práce. 

• Předcházet ohrožení životního prostředí zejména při skladování a používání 

chemických látek. 

• Průběžně vyhodnocovat parametry ovlivňující životní prostředí při všech 

činnostech. 

 

Naplňování této politiky realizací uvedených zásad je cílem všech zaměstnanců společnosti. 
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Jsme přesvědčeni, že důsledným dodržováním výše stanovených principů a vytvářením 

optimálních podmínek bude náš závod naplňovat požadavky systému řízení bezpečnosti práce. 

8.2 Cíle BOZP 

Cíl BOZP = celkový záměr vycházející z  politiky BOZP, který si společnost sama 

stanoví, a který je, pokud je to možné, kvantifikovaný. 

Cíle BOZP by měly naplňovat konkrétními hodnotami politiku BOZP. Cíle a cílové 

hodnoty se stanovují na základě vyhodnocení analýzy rizik společnosti a na základě návrhu 

managementu nebo podnětů zaměstnanců. Stanovení a schválení konkrétních cílů a cílových 

hodnot i s určením odpovědnosti za plnění, kontrolu a dokumentaci provádí vedení 

společnosti. Vychází se přitom z hodnocení významnosti pracovních rizik, z rozboru právních 

a jiných požadavků, z vnitřních technologických, finančních a personálních možností,  

z názoru zainteresovaných stran, z podnětů zaměstnanců společnosti nebo výsledků interního 

auditu. Pro splnění cílů BOZP jsou navrženy programy, ve kterých je stanoveno jakým 

způsobem bude cíl BOZP a cílová hodnota splněny.  

Cíle a cílové hodnoty BOZP by měly být zveřejňovány při poradách vedení. O cílech 

mají být informováni zaměstnanci při školení BOZP a měly by být k dispozici na nástěnkách 

provozů. 

Vyhodnocování cílů BOZP by mělo být prováděno minimálně jednou ročně, kdy se 

provádí i jejich aktualizace. Aktualizace se provádí také v případě vzniku dalších cílů. 

8.2.1 Návrh cílů 

Na základě provedené analýzy statistiky úrazovosti navrhuji podniku si za cíl určit 

snížení míry výskytu pracovních úrazů, zlepšení vedení dokumentace dle mých návrhů  

a zavedení elektronické evidence pracovních úrazů. Jako další cíl doporučuji dokončit 

započatou identifikaci nebezpečí  a hodnocení rizik následujících úseků:  

- 5071 – Správa, 

- 5542 – Doprava a sklady, 

- 5321 – Energetika. 
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Činnost Odpovědnost 

Návrh cílů BOZP Management a zaměstnanci 
společnosti 

Přijímání návrhů cílů BOZP 

Vypracování cílů BOZP  
a stanovení  cílových hodnot 

Vyhodnocení cílů BOZP 

Archivace cílů BOZP 

Osoba zodpovědná za BOZP 
 
 

Schválení cílů BOZP Generální ředitel a. s. 

Zveřejnění cílů BOZP 
Generální ředitel společnosti, osoba 
zodpovědná za BOZP, ředitelé 
středisek 

Realizace cílů BOZP Odpovědný zaměstnanec uvedený 
v cílech BOZP 

Tabulka 4 - Odpovědnosti za cíle BOZP 

 

8.3 Odpovědnosti a pravomoci 

Osoba zodpovědná za BOZP = zástupce vedení společnosti Papírny Bělá a. s. v oblasti  

systému řízení BOZP. 

Vedení by mělo zabezpečit základní podmínky pro úspěšné naplňování politiky BOZP  

na všech úrovních organizace. Odpovědnost za dodržování předpisů v oblasti BOZP je vždy 

na příslušném vedoucím zaměstnanci. Vedením společnosti byl měl být jmenován zástupce 

pro zavedení a udržování BOZP – osoba zodpovědná za BOZP. Prováděním interních auditů 

BOZP by měli být pověřeni generálním ředitelem společnosti interní auditoři BOZP 

sestávající z osoby zodpovědné za BOZP, představitelem pro jakost a ředitelů jednotlivých 

středisek. 

 Vedení společnosti má za úkol zabezpečit zdroje k zavedení a udržování systému 

řízení BOZP.  
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Činnost Odpovědnost 

Jmenování osoby zodpovědné za 
BOZP a pověření činnostmi v BOZP
Začlenění  BOZP systému řízení do 
celkového řízení společnosti   
Jmenování interních auditorů BOZP

Generální ředitel a. s.  

Zajištění plnění povinností 
vyplývajících z požadavků BOZP Ředitelé středisek 

Koordinace činností při zavádění  
a udržování BOZP Osoba zodpovědná za BOZP 

Plnění povinností týkajících se 
BOZP Všichni zaměstnanci 

Provádění interních prověrek BOZP Interní auditor BOZP 

Tabulka 5 - Odpovědnosti pro zavedení systému řízení BOZP 

8.4 Řízení dokumentace 

Proces, který zahrnuje postupy tvorby, ověření, schválení, distribuce, archivace, evidence, 

aktualizace a skartace dokumentů BOZP, nazýváme řízením dokumentace. 

8.4.1 Definice termínů 

Dokumenty BOZP = formuláře, procedury, pracovní postupy, provozní řády, havarijní plány, 

provozní pokyny, bezpečnostní karty aj. 

Procedura = zastřešující dokument pro danou oblast s platností pro celou společnost. 

Pracovní postup = dokument zahrnující postup nebo popis činnosti pro konkrétní zařízení 

nebo činnost. 

Formulář = dokument, který doplňuje proceduru nebo pracovní postup a obsahuje záznam  

o provedení činnosti. 

Havarijní plán = plán opatření pro případ vzniku mimořádné události. 

Provozní řád = předpis stanovující podmínky provozu zařízení, skladu nebo kotelny. 

Obsahuje popis zařízení/skladu, návod k obsluze, plán kontrol a revizí zařízení/skladu, 

kvalifikaci obsluhy, postup v případě mimořádných událostí, způsob a rozsah vedení 

provozních záznamů. 
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Distribuční listina = záznam, který vystavuje a archivuje zaměstnanec pověřený distribucí 

dokumentů v papírové formě. Obsahuje název dokumentu, evidenční číslo a číslo verze, 

datum převzetí nebo vrácení dokumentu, jména příjemců dokumentů a jejich podpisy. 

8.4.2 Požadavky na dokumenty BOZP 

Dokumenty BOZP musí být: 

- čitelné, 

- snadno dostupné, 

- každý dokument BOZP musí obsahovat název dokumentu, označení, 

datum schválení, oblast platnosti, jména zpracovatele a schvalovatele 

dokumentu, rozdělovník, 

- každoročně přezkoumávané a aktualizované při významných změnách. 

8.4.3 Zpracování dokumentů 

Osoba zodpovědná za BOZP vypracuje nebo zajistí vypracování dokumentu a přidělí 

evidenční číslo. Návrh dokumentu předá osoba zodpovědná za BOZP k připomínkování 

členům představenstva a. s. a managementu společnosti, kterých se dokument týká  

a odůvodněné připomínky  zapracuje do dokumentu. 
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8.4.4 Odpovědnosti 

Činnost Odpovědnost 

Vypracování dokumentu  

     Procedura BOZP 
     Instrukce BOZP 

Osoba zodpovědná za BOZP 

Provozní řády, havarijní plány Ředitelé jednotlivých úseků 
  Formuláře a záznamy    Osoba zodpovědná za BOZP 
Schválení dokumentů 
     Procedura BOZP 
     Havarijní plány 

Generální ředitel a. s. 

     Provozní řád 
Uživatel zařízení nebo objektu, pro který je 
provozní řád 

Připomínkování procedury a instrukcí Management společnosti/dotčené úseky 
Přidělení evidenčního čísla dokumentu  Osoba zodpovědná za BOZP 
Vypracování, aktualizace přehledu 
dokumentů BOZP 

 

Zveřejnění dokumentů na síti a distribuce Osoba zodpovědná za BOZP, oddělení IT 
Zajištění dostupnosti provozních řádů  
a havarijních plánů  na místech, kde jsou 
prováděny činnosti popsané v dokumentech

Proškolení zaměstnanců s provozními 
dokumenty 

Ředitelé jednotlivých úseků 

Archivace procedur a instrukcí  
Každoroční ověření platnosti dokumentu 
Aktualizace dokumentu 
Aplikace nových legislativních požadavků 
do dokumentů společnosti 

Osoba zodpovědná za BOZP 

Archivace formulářů a záznamů Vystavovatel /příjemce záznamu 
Tabulka 6 - Odpovědnosti za řízení dokumentace 

8.4.5 Distribuce dokumentů 

Dokumenty z oblasti BOZP jsou k dispozici na intranetu společnosti, kde jsou  přístupné 

managementu společnosti. Pro informaci mohou být vytištěny. O zveřejnění dokumentu 

BOZP a o změnách  informuje osoba zodpovědná za BOZP elektronickou poštou vedoucí 

zaměstnance a informaci prezentuje na poradě vedení společnosti. 
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Distribuci provozních dokumentů (provozní řády a havarijní plány) zajišťuje osoba 

zodpovědná za BOZP dle rozdělovníku (majitel dokumentu má číslo výtisku vyznačeno 

zeleně). Majitel dokumentu potvrdí převzetí příp. odevzdání dokumentu (po skončení doby 

platnosti) podpisem do distribuční listiny. Jestliže majitel dokumentu pořizuje řízené kopie 

dokumentu BOZP, eviduje tyto kopie a při aktualizaci dokumentu neplatný výtisk skartuje  

a nahradí novým. 

S dokumentem musí být seznámeni všichni zaměstnanci, jichž se obsah týká. Seznámení 

s dokumentem musí být prokazatelné (seznam zaměstnanců proškolených s dokumentem 

musí být k dispozici u příslušného vedoucího). 

8.4.6 Ověření platnosti a aktualizace dokumentů 

Každoroční ověření a aktualizaci dokumentů BOZP provádí osoba zodpovědná za BOZP. 

Jestliže nedošlo k významným změnám, tak provede v originále záznam o prodloužení 

platnosti o rok. 

8.5 Řízení rizik 

Identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a jejich řízení týkající se BOZP by měl podnik 

zpracovat pro jednotlivá střediska. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají 

vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu míst, která zastávají. 

8.5.1 Zdroje informací pro identifikaci zdrojů rizik 

Registr rizik = přehled všech rizik vyplývajících z činností a technologií prováděných  

a instalovaných  v areálu podniku. Rizika se také zpracovávají pro případ mimořádných 

událostí. Při zavádění systému bezpečnosti práce jsou identifikovány rizika vyplývající  

ze všech činností. Analýzy rizik a vypracování registru vypracuje osoba zodpovědná za BOZP 

za spolupráce ředitelů jednotlivých středisek a provozních technologů na základě 

vyhodnocení běžného provozu, legislativních předpisů a jiných požadavků  

a možnosti vzniku mimořádných událostí, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců. Z následujících dokumentů by měl podnik tuto databázi vypracovat a udržovat 

v aktuálním stavu: 
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Úrazovost na pracovišti – podnik by měl při procesu identifikace nebezpečí na daném 

pracovišti zohlednit pracovní úrazy za posledních 10 let, s důrazem na četnost a příčiny 

jednotlivých úrazů a jejich závažnost. 

Provozní deníky – důraz by měl být kladen na neshody a nežádoucí události. 

Místní provozní předpisy – identifikace nebezpečí na vyšších výrobních celcích. 

Návody k použití – obsahuje identifikaci nebezpečí při práci. 

Revize vyhrazených technických zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická) 

Zpracovaná dokumentace BOZP – Bezpečnostní předpis ON 3.8, Předpis o požární 

ochraně ON 3.9 

Kontrolní prověrka BOZP – provádět min. 1 x ročně dle plánu prověrek BOZP, účastní se 

osoba zodpovědná za BOZP, ředitel příslušného střediska, mistři 

Informování o rizicích mezi jednotlivými zaměstnavateli – dodavatelé a externí firmy 

Protokoly hygienických měření 

Bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek/přípravků – množství na pracovišti, 

četnost styku zaměstnance s látkou. 

8.5.2 Pravomoc a odpovědnost 

Činnost Odpovědnost 

Schválení registru rizik 
celé společnosti 

Generální ředitel a. s.  

Identifikace rizik 
Vypracování a aktualizace 
registru rizik 

Osoba zodpovědná za BOZP 

Spolupráce při identifikaci 
rizik 
Vyhodnocení závažnosti 
rizik 

Ředitelé středisek, provozní 
technologové, mistři 

Tabulka 7 - Pravomoc a odpovědnosti za vytvoření registru rizik 

 

Aktuální registr rizik se po vypracování zveřejní na vnitropodnikové síti a bude tak 

k dispozici všem zaměstnancům s přístupovým právem. Posouzení aktuálnosti registru  

a aktualizaci bude provádět osoba zodpovědná za BOZP jednou ročně ve spolupráci s řediteli 

středisek, provozními technology a mistry, dále při změně technologie nebo legislativních  
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a jiných požadavků. Po změně registru bude informovat management společnosti osoba 

zodpovědná za BOZP. 

8.5.3 Hodnocení závažnosti pracovních rizik 

Hodnocení závažnosti pracovních rizik provádí při vytvoření a aktualizaci osoba 

zodpovědná za BOZP ve spolupráci s řediteli středisek. Pro hodnocení jsou stanovena kritéria 

uvedená v tabulce č. 8. Výsledkem je číselný koeficient, který řadí pracovní rizika do skupin 

od bezvýznamných až po nepřijatelná. Významná rizika jsou podkladem  

ke stanovení opatření a cílů vedoucích k odstranění nebo zmírnění významných rizik. 

 

Vyhodnocení závažnosti rizika 
P – pravděpodobnost vzniku N - následky R - výsledek 

1 - nahodilá 1 - bez pracovního úrazu PxN 

2 - nepravděpodobná  2 - drobný PÚ s PN PxN 

3 - pravděpodobná 3 – PÚ s hospitalizací PxN 

4 - velmi pravděpodobná  4 - těžký PÚ a PÚ 
s trvalými následky PxN 

5 - trvalá 5 - smrtelný pracovní úraz PxN 
Tabulka 8 - Vyhodnocení závažnosti rizika 

 

Hodnocení: 

 0 – 2   bezvýznamné riziko  není potřeba dále sledovat 

 3 – 6   akceptovatelné riziko  namátkově kontrolovat stav 

7 – 10  významné riziko  přijmout taková opatření, která by  

                                                                       snížila nebo udržela hladinu závažnosti 

 11 – 20 nežádoucí riziko  přijmout neprodleně nápravná opatření   

                                                                           ke zmírnění rizika 

 21 – 25 nepřijatelné riziko  nutno zastavit činnost 
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Nápravná preventivní opatření k omezení rizika: 

1. Technická opatření – spočívají v úpravě konstrukce zařízení, která vedou ke zvýšení 

bezpečnosti provozu. 

2. Organizační opatření – spočívají ve zlepšení organizace práce, provozních předpisů, 

technologických postupů a procedur, které vedou opět ke zvýšení bezpečnosti provozu. 

3. OOPP – nasazení v případě, že riziko nelze odstranit nebo zmírnit jinými opatřeními.  

8.6 Přezkoumání vedením společnosti 

Trvalé zlepšování = opakující se proces zlepšování  systému řízení bezpečnosti práce, 

jímž se dosahuje zlepšení celkového profilu bezpečnosti práce v souladu s politikou BOZP 

organizace. 

8.6.1 Zdroje pro přezkoumání 

Vrcholové vedení společnosti v pravidelných intervalech, nejméně 1 x v kalendářním 

roce, provádí přezkoumání BOZP. Za vypracování návrhu zprávy z hodnocení BOZP je 

odpovědná osoba zodpovědná za BOZP, na hodnocení spolupracují ředitelé jednotlivých 

středisek společnosti. Zpráva je vypracována za celou společnost. Osoba zodpovědná  

za BOZP vypracuje z hodnocení zprávu, která bude obsahovat: 

 

a. vstupy pro přezkoumání: 

- vhodnost a aktuálnost politiky BOZP, 

- plnění cílů BOZP,   

- výsledky a závěry prověrek BOZP, 

- výsledek vyhodnocení souladu s právními a jinými požadavky, 

- hodnocení stavu bezpečnosti práce a ochrany zdraví, 

- hodnocení požární ochrany, 

- stav nápravných a preventivních opatření, 

- následné činnosti z minulého přezkoumání, 

- dokumentace BOZP (úplnost, současný stav, změny), 

- mimořádné události, které se staly v uplynulém období a měly nebo mohly 

mít dopad na pracovní prostředí nebo životní prostředí, 
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- podněty a stížnosti zainteresovaných stran, 

- doporučení pro zlepšení. 

b. výstupy z přezkoumání: 

- příčiny neshod a jiných zjištěných nedostatků, 

- návrh nápravných a preventivní opatření vedoucí k odstranění zjištěných 

nedostatků, 

- návrh opatření ke zlepšování BOZP, 

- směry pro formulování nových bodů politiky BOZP v rámci strategie 

společnosti. 

c. závěr: 

- hodnocení vhodnosti, adekvátnosti a účinnosti BOZP. 

8.6.2 Projednání zprávy z přezkoumání 

Osoba zodpovědná za BOZP zašle návrh zprávy z přezkoumání BOZP generálnímu 

řediteli společnosti a managementu společnosti a prezentuje návrh zprávy na poradě vedení, 

kde se k návrhu může vyjádřit každý účastník porady. Na základě připomínek osoba 

zodpovědná za BOZP zprávu dopracuje a konečnou verzi předloží generálnímu řediteli 

společnosti, který zprávu schválí a potom je zpráva zveřejněna na intranetu a je tak dostupná 

managementu společnosti. 

8.6.3 Odpovědnosti 

Činnost Odpovědnost 

Vypracování návrhu zprávy z přezkoumání 
Zapracování připomínek do zprávy 

Osoba zodpovědná za BOZP 

Spolupráce při vypracování návrhu zprávy, 
předání podkladů pro hodnocení osobě 
zodpovědné za BOZP 

Předložení podkladů pro vypracování 
zprávy z přezkoumání osobě zodpovědné 
za BOZP 

Ředitelé středisek 

Projednání a připomínkování návrhu 
zprávy 

Generální ředitel, ředitelé středisek 

Schválení zprávy z přezkoumání Generální ředitel a. s. 
Tabulka 9 - Odpovědnosti pro přezkoumání 
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9 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem provedla počáteční audit, jehož cílem bylo zjistit, zda je 

společnost připravena na zavedení systému řízení podle programu Bezpečného podniku 

(posouzení skutečného stavu v podniku v oblasti řízení BOZP, co vše podnik plní a neplní).  

Z výsledků této prověrky je jasně patrno, že podnik není dosud připraven na zavedení tohoto 

systému řízení a že v dohledné době tedy nebude ani zaveden, ale přesto se snaží v některých 

oblastech, zejména technických, systémově pracovat.  

V návaznosti na toto zjištění jsem navrhla, jak by mohla vypadat a co by mohla 

obsahovat některá chybějící dokumentace (Politika BOZP, cíle BOZP, řízení dokumentace, 

řízení rizik, přezkoumání vedením společnosti), vč. nadefinování termínů a určení 

odpovědností a pravomocí. 
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