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1 Úvod 

 

V dnešní moderní době je nezbytné, aby každý ekonomicky aktivní občan vykonával 

nějaké povolání a mohl tak uspokojit své potřeby. Většina společnosti považuje                    

za nutnost a morální povinnost mít práci, proto je velmi důležité, aby lidé mohli svou 

práci vykonávat bezpečně a nemuseli se obávat o své zdraví a svůj vlastní život. Myslím 

si, že na prahu třetího tisíciletí by mělo být snahou všech zaměstnavatelů, aby práce 

vykonávaná zaměstnanci neohrožovala jejich životy a nepoškozovala jejich zdraví. 

Není nic důležitějšího než lidský život a zdraví, proto by se této problematice měla 

věnovat velká pozornost a neustále by se všichni měli snažit tuto oblast zlepšovat.       

Již v Listině základních práv a svobod je zakotveno právo občanů na uspokojivé 

pracovní podmínky a spravedlivou odměnu za práci. Zaměstnavatelé by se měli snažit   

o neustálé zlepšování pracovních podmínek, ale také by měli odstraňovat rizikové práce                 

a zavádět takové technologie, které umožní nejvyšší stupeň ochrany zaměstnanců. 

Dalším úkolem zaměstnavatelů je aktivně působit v prevenci pracovních úrazů a nemocí 

z povolání. Tato opatření by měla vést nejen k ochraně zdraví zaměstnanců, ale také 

k zvyšování kvality života zaměstnanců a pracovní pohody.  

 

Zejména se vstupem do Evropské unie je nutné respektovat její vztah k problematice 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je nutné znát směrnice EU v této oblasti                    

a implementovat je do národního práva. V této souvislosti prošla Česká republika 

mnoha změnami, které přispěly ke zkvalitnění přístupu k BOZP. Zejména novela 

zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti               

a ochraně zdraví při práci byla velmi přínosná a přispěje tak k celkovému zlepšení 

bezpečnosti práce. 

 

Téma mojí bakalářské práce jsem si vybrala zejména kvůli tomu, že se s touto 

problematikou setkám určitě i ve své osobním životě, a také proto, že mě tato oblast 

zajímá. Až dostuduji, budu hledat vhodné zaměstnání a myslím si, že pro mne bude 

přínosem, když budu znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti práce                

a zároveň práva a povinnosti zaměstnance.  
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Bakalářská práce je vypracována ve společnosti TON, a. s. Tato společnost se nachází 

v Bystřici pod Hostýnem a s 1 206 zaměstnanci se řadí k velkým podnikům v České 

republice. TON, a. s. patří k největším výrobcům sedacího nábytku v Evropě a ve své 

specializaci – ohýbaném nábytku - se řadí k předním světovým podnikům v tomto 

oboru. V loňském roce vyrobila společnost TON zboží za miliardu Kč, přičemž 55 % 

produkce putovalo do členských států Evropské unie. TON se prezentuje na mnoha 

mezinárodních výstavách a i v tomto roce nevynechá účast např. na výstavách v Miláně, 

Paříži, Nitře, Praze a v Brně. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je věnována úvodu. 

V druhé kapitole se zaměřuji zejména na teoretická východiska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Seznámila jsem se s právními normami, ze kterých tato problematika 

vychází a nastudovala jsem základní literaturu, o kterou se tato problematika opírá. 

Znalosti, které načerpala v teoretické kapitole jsou zdrojem informací, které jsem 

použila v praktické části mojí bakalářské práce. Třetí kapitola je věnována společnosti 

TON, a. s., kde se zaměřuji na její představení. Utvořila jsem si základní představu          

o podniku tím, že se zabývám jeho historií, výrobním sortimentem, organizační 

strukturou a veškerými souvislostmi. Čtvrtá kapitola obsahuje praktickou část mojí 

bakalářské práce. Zabývám se fungováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

konkrétně ve společnosti TON, a. s. Tato kapitola také obsahuje můj osobní úkol v této 

společnosti, a to vyhodnocení pracovní úrazovosti ve společnosti TON, a. s. za rok 

2008. Poslední pátá kapitola obsahuje dosažené výsledky a shrnutí celé                  

bakalářské práce. 

 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný systém bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci ve společnosti TON, a. s. Mým úkolem bude provést vyhodnocení 

pracovní úrazovosti za rok 2008 a následně shrnout zjištěné výsledky, na základě 

kterých budou provedeny doporučení pro společnost TON, a. s. 
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2 Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci z pohledu Evropské unie 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je dnes jednou z nejpropracovanějších oblastí 

sociální politiky Evropské unie. Právním základem činnosti EU v této oblasti je 

článek 137 Smlouvy o ES
1
. [12] 

 

Filozofie ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v Evropské unii je zakotvena v rámcové 

směrnici č. 89/391/EHS
2
 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci. Tato směrnice je  zásadním a klíčovým dokumentem 

stanovujícím požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                          

na pracovišti. [14] 

 

 EU má zvláštní zájem na této oblasti, čehož je důkazem, že od přijetí rámcové směrnice 

v roce 1989 bylo přijato dalších 19 směrnic týkajících se oblasti BOZP. [9] 

 

 

2.1.1 Rámcová směrnice 89/391/EHS
3
 

 

Cílem směrnice Rady 89/391/EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti              

a ochrany zdraví zaměstnanců při práci je: 

 

 aby zaměstnavatel vyhodnotil rizika, která ohrožují nebo mohou ohrožovat 

zdraví zaměstnanců a zajistil snížení těchto rizik nebo jejich úplné odstranění; 

                                                                                                            

 zajištění informovanosti zaměstnanců o těchto rizicích, školení zaměstnanců       

a potřebné vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky zajišťujícími 

dostatečnou ochranu jejich zdraví. [14] 

                                                 
1
 Smlouva o založení Evropského společenství, která vstoupila v platnost 1. ledna 1958.  

2
 Hlavním krokem k zajištění harmonizace BOZP v ČR s rámcovou směrnicí 89/391/ EHS bylo přijetí 

zákona č. 155/2000, kterým se mění zákon 65/1965 Sb., zákoník práce a zákon č. 258/2000, o ochraně 

veřejného zdraví. 
3
 Úplné znění směrnice dostupné z <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:01:31989L0391:CS:PDF>. 
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2.1.2 Instituce Evropské unie v oblasti BOZP 

 

 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 

Agentura byla zřízena v roce 1996, aby pomáhala členským zemím Evropské unie 

s problematikou BOZP. Přestože každý členský stát uplatňuje vlastní přístup k BOZP, 

nemají dostatek zdrojů a odborných znalostí, aby se mohly zabývat celou škálou 

problémů v této oblasti a zajistily odpovídající informovanost obyčejných lidí. 

 

Hlavním cílem agentury je shromažďovat, analyzovat a propagovat informace         

z oblasti BOZP. Posláním agentury je usilovat o to, aby evropská pracoviště byla 

bezpečnější, zdravější a produktivnější, a zvláště pak podporovat účinnou kulturu 

prevence na pracovištích. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

shromažďuje statistické údaje a průzkumy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci             

z celého světa. Agentura je tripartitní organizací, což znamená, že spolupracuje se 

zástupci vlád, zaměstnavatelů a pracovníků. [10] 

 

 

 Evropská komise 

 

Komise je úřadem, který zpracovává společné priority a požadavky a dokumenty, které 

se týkají, mimo jiné, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

 

Výbory Evropské komise 

 

 

 Poradní výbor pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci 

 

Hlavním cílem výboru je napomáhat Komisi v přípravě a implementaci činností 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rozvoji tripartitní spolupráce mezi 

státními orgány, odborovými organizacemi a zaměstnavatelskými svazy na evropské 

úrovni. [11] 
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 Vědecký výbor pro stanovení limitních hodnot expozice 

 

Výbor, který byl zřízen již v roce 1995 tvoří určitou základnu pro práci na vědeckém 

posouzení a vyhodnocení rizik na takových pracovištích, kde se používají nebezpečné 

chemické látky a přípravky. Doporučení „výboru“ jsou podkladem pro práci Poradního 

výboru pro bezpečnost, zdraví a hygienu při práci. 

 

 

 

 Výbor starších inspektorů práce 

 

Výbor byl taktéž zřízen v roce 1995. Jeho úkolem je zajistit diskusi mezi Komisí               

a zástupci národních inspektorátů práce, kteří jsou v přímém kontaktu 

s podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty na národní úrovni.  Vyjadřuje se také 

k návrhům právních dokumentů Unie v oblasti BOZP. [11] 

 

 

 

 Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek 

 

Nadace byla založena v roce 1975 na základě rozhodnutí Rady ministrů. Jejím hlavním 

úkolem je poskytovat orgánům EU a členským státům informace, studie                                   

a analýzy z oblasti zlepšování životních a pracovních podmínek. [11] 

 

 

2.1.3 Strategie Evropské unie v oblasti BOZP 

 

Strategie Evropské unie v oblasti BOZP na léta 2007-2013 má za cíl: 

(tato strategie nahrazuje strategii na léta 2000-2006) 

 

 snížit výskyt pracovních úrazů a nemocí z povolání v EU o 25 %; 

 zaměřit se na malé a střední podniky, ve kterých dochází k většině                   

pracovních úrazů. [8] 
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Nová strategie stanoví řadu opatření v těchto hlavních oblastech: 

 

 zlepšení a zjednodušení stávající legislativy; 

 stanovení a praktické provádění národních strategií; 

 zohlednění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ostatních oblastech 

zahrnutých v národních a evropských politikách; 

 lepší identifikace a posuzování nových rizik posílením výzkumu, výměny 

znalostí a uplatňování výsledků v praxi. [8] 

 

 

2.1.4 Bezpečný podnik 

 

Program „Bezpečný podnik“
4
 má za cíl především zvýšit v podnicích úroveň 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí, docílit                 

tím zároveň i vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení 

integrovaného systému řízení. Garantem programu „Bezpečný podnik“ je Státní úřad 

inspekce práce. Program je nejen jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení 

BOZP do celkového systému řízení uplatňovaného v daném podniku, ale je zároveň 

systémovým přístupem k naplnění požadavků, uložených zaměstnavateli na úseku 

BOZP zákonem. Zahrnuje také zásadní požadavky týkající se ochrany životního 

prostředí a požární ochrany, které s bezpečností práce úzce souvisí. SÚIP
5
 stanovil 

podmínky, jejichž splnění opravňuje právní subjekt k užívání označení „Bezpečný 

podnik“
6
. Splnění těchto podmínek je v podnicích prověřováno orgány inspekce práce. 

Účast na programu „Bezpečný podnik“ je dobrovolná. [15] 

 

Obr. č. 1     

Logo „Bezpečný podnik“ 

 

 
Zdroj:  dostupné z http://www.pre.cz/pre/nase-spolecnost/vice-o-pre/oceneni/jsme-bezpecny-podnik.html 

                                                 
4
 Držitelem certifikátu „Bezpečný podnik“ je k datu 30. 6. 2007 celkem 49 podniků.  

5
 SÚIP – Státní úřad inspekce práce 

6
 Nová příručka „Bezpečný podnik“ nabyla účinnosti 1. 11. 2008. 
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Obr. č. 2   

Základní prvky systému řízení BOZP uplatňované programem                        

„Bezpečný podnik“ 

 

 

 

Zdroj: dostupné z  

http://suip.cz/default/drvisapi.dll?LO=01000000d9c8b7a60300000003000000982f00002945b541000000

000100ee0c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000&type=application/pdf 

 

 

2.1.5 Harmonizace národního práva České republiky v oblasti BOZP 

s evropským právem 

 

Evropské právo v oblasti BOZP tvoří směrnice, které připravuje Komise EU a jsou 

přijímány jako společný dokument Radou ministrů a Evropským parlamentem.  

Směrnice jsou nástrojem sekundární legislativy. Směrnice stanoví cíl, který sleduje a je 

už na každém členském státě jakou cestou k tomuto cíli dojde. Směrnice ES pojednávají 

o „minimálních požadavcích“ a členský stát je může doplnit o vlastní požadavky,            

pokud to nebude v rozporu s právem ES. Evropská komise velmi bedlivě sleduje 

národní právní úpravy této oblasti a v případě nedostatků neváhá přivést členský stát          

až před Evropský soudní dvůr. To se stalo např. i Rakousku v roce 2006, kdy shledal 

soud nesprávnou transpozici směrnice.  
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Česká republika jako členský stát EU musí splňovat požadavky harmonizace a zajištění 

implementace práva Evropských společenství do národního práva. Základním krokem 

ke splnění tohoto požadavku bylo schválení zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, a zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, kde je v článku 28 

zakotveno právo zaměstnanců na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé 

pracovní podmínky. Na článek 28 Listiny základních práv a svobod navazuje nový 

zákoník práce
7
 a zákon o BOZP

8
.  

 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

Koncepční změnou v novém zákoníku práce je, že zákoník práce v části páté – BOZP 

obsahuje jen základní právní úpravu práv a povinností zaměstnavatelů                          

a zaměstnanců. Nový zákoník práce, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007, je 

v souladu jak s právem ES, tak s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázaná.  

 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP
9
 

 

Tento zákon obsahuje technické aspekty BOZP, které vyplývají z práva evropských 

společenství a upravují se jím další požadavky na zajištění BOZP v pracovněprávních 

vztazích i při činnosti vykonávané mimo pracovněprávní vztahy. [4] 

 

 

2.2 Význam BOZP a její místo v řízení 

 

BOZP je součástí personálního řízení, respektive řízení lidských zdrojů. BOZP můžeme 

vymezit jako určitý souhrn právních, organizačních, technických, technologických, 

zdravotních, výchovných, hygienických opatření.  

 

                                                 
7
 zákon č. 262/2006 Sb. 

8
 zákon č. 309/2006 Sb. 

9
 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. 
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Jejich cílem je dosažení takového stavu pracovišť, pracovního prostředí a výkonu práce, 

při němž nebude docházet k pracovním úrazům, nemocem z povolání a ani k jinému 

ohrožení zdraví a naopak bude docházet k zlepšování pracovních podmínek.                                                                             

Na druhou stranu můžeme BOZP chápat jako souhrn individuálních práv a povinností 

jednotlivých zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů, ve vztahu k výkonu konkrétní práce 

na konkrétním pracovišti. [4] 

 

 

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP 

 

Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce, dále 

zajišťuje, aby byli zaměstnanci informováni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

zajišťuje, aby byla zaměstnancům poskytnuta první pomoc a školení o právních                  

a ostatních předpisem k zajištění BOZP. V neposlední řadě také poskytuje 

zaměstnancům OOPP, tam kde není možné rizika odstranit jinými prostředky.                     

A zejména je povinen vytvářet zdraví neohrožující pracovní prostředí, činit opatření 

v prevenci rizik, vyhledává nebezpečné činitele. Má určité povinnosti při pracovních 

úrazech a další povinnosti dle ZP
10

. [5] 

 

 

Povinnosti a práva zaměstnance 
11

 

 

Zaměstnanec má povinnost dbát o svou bezpečnost a o své vlastní zdraví, účastnit se 

školení zajišťovaného zaměstnavatelem, dodržovat právní i ostatní předpisy a pokyny 

zaměstnavatele k zajištění BOZP. Zaměstnanec nesmí nepožívat alkoholické nápoje              

a nezneužívat jiné návykové látky. Oznamuje také svému nadřízenému vedoucímu 

zaměstnanci závady na pracovišti a také mu případně oznamuje svůj pracovní úraz. 

 

Zaměstnanec má právo na zajištění BOZP, na informace o rizicích jeho práce                       

a o opatřeních na ochranu před jejich působením. Zaměstnanec může odmítnout výkon 

práce, o níž si myslí, že by mohl poškodit jeho zdraví nebo ohrozit jeho život. [5] 

                                                 
10

 Komplexní výčet povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP jsou obsahem ZP (zákon č. 262/2006 Sb.) 

v § 101, 102, 103, 104, 105. 
11

 Komplexní výčet práv a povinností zaměstnance je obsahem ZP (zákon č. 262/2006 Sb.) v § 106. 
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Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP 

 

V rámci personálního řízení má stále zvyšující se význam participace zaměstnanců              

na řešení otázek týkajících se BOZP. Tato účast probíhá zejména v rámci sociálního 

partnerství a je prováděná prostřednictvím zástupců zaměstnanců. [4] 

 

 

2.3 Právní předpisy České republiky v oblasti BOZP   

 

Právní úprava v oblasti ochrany zdraví 

 

Ochrana zdraví při práci, včetně závodní preventivní péče a systému státního 

zdravotního dozoru, je upravena právními předpisy, které jsou ve věcné působnosti 

Ministerstva zdravotnictví ČR.  

 

Jedná se o tyto právní normy: 

 

 zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu; 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů; 

 zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů.  

 

 

Právní úprava v oblasti bezpečnosti práce 

 

Bezpečnost práce a bezpečnost technických zařízení, která je ve věcné působnosti 

Ministerstva práce a sociálních věcí, je upravena zejména v: 

 

 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.); 

 zákoně o zajištění dalších podmínek BOZP (zákon č. 309/2006 Sb.); 

 zákoně č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce; 

 zákoně č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. [4] 
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2.4 Kontrolní orgány na úrovni České republiky v oblasti BOZP 

 

Zákonem č. 251/2005 Sb., který nabyl účinnosti od 1. července 2005 byly zřízeny: 

 

 Státní úřad inspekce práce (SÚIP) 

 oblastní inspektoráty práce (OIP) 

 

Tento zákon zároveň zrušil dřívější Český úřad bezpečnosti práce a jeho inspektoráty 

bezpečnosti práce. [4] 

 
 

Státní úřad inspekce práce                       

 

SÚIP spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho sídlem je Opava. V jeho 

čele stojí generální inspektor. SÚIP spolu s oblastními inspektoráty práce působí jako 

kontrolní orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. 

 

 

SÚIP ve své působnosti: 

 

 řídí a odborně vede inspektoráty, je vůči nim nadřízeným služebním úřadem; 

 zpracovává roční program kontrolních akcí; 

 koordinuje kontrolu prováděnou inspektoráty; 

 je oprávněn vykonávat kontrolu; 

 ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole; 

 kontroluje plnění opatření k odstranění nedostatků.  

 

 

Orgány ochrany veřejného zdraví 

 

Státní správu v ochraně veřejného zdraví vykonávají orgány ochrany veřejného zdraví, 

kterými jsou Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice, Ministerstvo 

obrany a Ministerstvo vnitra. [1] 
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2.5 Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik 

 

2.5.1 Odpovědnost zaměstnavatele § 102 Zákoníku práce 

 

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. [5] 

 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a opatření zaměstnavatele, která mají 

za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. Zaměstnavatel musí soustavně vyhledávat nebezpečné činitele       

a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich zdroje a příčiny.  

Na základě tohoto zjištění pak musí vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření 

k jejich odstranění. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede 

zaměstnavatel dokumentaci. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen 

rizika vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. [1,4] 

 

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci 

rizik vychází zaměstnavatel z těchto všeobecných preventivních zásad: 

 

 omezování vzniku rizik; 

 odstraňování rizik přímo u zdroje jejich původu; 

 přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců; 

 nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými                                 

a pracovními postupy; 

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

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí; 

 udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [1] 
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Nebezpečí a riziko 

 

Před hodnocením rizik je nutné rozlišovat dva pojmy: 

 

Nebezpečí - znamená cokoliv, co může způsobovat škodu, například oheň, elektrický 

proud, nebezpečná chemická látka. 

 

Riziko - znamená pravděpodobnost, závažnou nebo zanedbatelnou, že zaměstnanci 

nebo osoby zdržující se na pracovišti s vědomím zaměstnavatele budou nebezpečím 

ohroženi. [4] 

 

 

Příklady nebezpečí podle ČSN EN ISO 14121-1
12

 (833010) z r. 2008 

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14121-1:2007 a uvádí pokyny           

pro informace, které budou požadovány k umožnění provedení posouzení rizika. Jsou 

popsány postupy k identifikaci nebezpečí a odhadu a zhodnocení rizika. Norma 

nahrazuje dosavadní normu ČSN EN 1050 z r. 2001. [1] 

 

 

2.5.2 Metody pro stanovení rizik 

 

Existuje několik metod pro stanovení rizik. Každá metoda slouží pro určitá použití                    

a v případě potřeby je možná i modifikace pro konkrétní použití. Jsou zde uvedeny dvě 

z celé škály dostupných metod – a to metoda Analýza toho, co se stane když a Analýza 

stromu poruch. 

 

 

Analýza toho, co se stane když (What – If Analysis)  

 

 

Je to postup na hledání možných dopadů vybraných provozních situací. V podstatě            

se jedná o diskuse a hledání nápadů, ve které skupina zkušených lidí dobře 

obeznámených s procesem klade otázky nebo vyslovuje úvahy o možných nehodách. 

                                                 
12

 Norma ČSN EN ISO 14121-1, která uvádí příklady nebezpečí a možné následky je součástí přílohy. 
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Analýza stromu poruch (Fault Tree Analysis – FTA) 

 

Je to postup založený na systematickém zpětném rozboru událostí za využití řetězce 

příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové události. Tato metoda je analytická           

popř. graficko statistická metoda. Hlavním cílem analýzy metodou stromu poruch je 

posoudit pravděpodobnost vrcholové události s využitím analytických                             

nebo statistických metod. [1] 

 

 

2.5.3 Hodnocení rizik 

 

Je to cyklický proces kvalitativního a kvantitativního určení rizika při práci                 

pro bezpečnost a na ochranu zdraví zaměstnanců. Neexistuje jednotný model. Různé 

přístupy a metody jsou potřebné pro různé okolnosti a budou se odlišovat                      

podle povahy rizika. [1] 

 

 

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
13

 

 

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. 

Z toho vyplývá povinnost zaměstnavatele provádět úkoly v prevenci a hodnocení rizik.  

Tyto úkoly však může provádět pouze osoba, která má příslušné znalosti                                   

a v některých případech musí být dokonce držitelem osvědčení o odborné způsobilosti.  

Zaměstnavatel má tyto možnosti při výběru osoby, která bude provádět prevenci rizik: 

 

 Pokud má méně než 25 zaměstnanců, může tyto úkoly provádět sám 

zaměstnavatel, pokud k tomu má příslušné znalosti. 

 Pokud má 26-500 zaměstnanců, může tuto činnost provádět také sám,                     

ale za předpokladu, že je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti, popř. tuto 

činnost pro něj může vykonávat jiný odborně způsobilý zaměstnanec. 

 Pokud má více než 500 zaměstnanců  musí tyto činnosti vykonávat 

odpovídající počet odborně způsobilých osob.  

                                                 
13

 Povinnost zaměstnavatele provádět prevenci a hodnocení rizik a využití odborně způsobilé osoby je 

upraveno v § 9 zákona o zajištění dalších podmínek BOZP (zákon 309/2006 Sb.). 



 

 

21 

Podnikový dokument řízení BOZP 

 

Výsledkem prevence rizik by měl být podnikový dokument řízení BOZP. Tento 

dokument musí vzít v úvahu řadu faktorů, ne se pouze opírat o právní a ostatní předpisy 

k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců na pracovišti. Musí vycházet z reálných 

rizik na pracovišti, z potřeb zaměstnanců, možností firmy. [4] 

 

 

2.6 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

 

2.6.1 Pracovní úrazy 

 

Problematika poškození zdraví v souvislosti s výkonem práce je upravena v § 105 ZP. 

Pracovní úraz je pro zaměstnavatele signálem, aby zvážil a přehodnotil rizika, 

podmínky práce, pracovní prostředí a organizaci bezpečnosti práce na pracovišti,              

kde k úrazu došlo. [4] 

 

Pracovní úraz je podle § 380 ZP je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li 

k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

 

Smrtelný pracovní úraz je takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu            

nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku. [1] 

 

 

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech  

 

Na první místo je zaměstnavateli kladena povinnost objasnit příčiny pracovního úrazu. 

Tato povinnost je v každém případě základní a prvořadá, protože jedině na základě 

řádného vyšetření lze zjistit, proč k úrazu došlo. Je důležité, aby zaměstnavatel neměnil 

stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.  
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Příčiny pracovních úrazů 

 

K vnějším vlivům, které mohou být příčinou pracovních úrazů patří zejména: 

 

 pády z výšek nebo do volné hloubky; 

 uklouznutí, zakopnutí; 

 vystavení přírodním vlivům (horko, chlad, sluneční záření, lavina, blesk); 

 vystavení účinku elektrického proudu; 

 ohrožení dýchacích orgánů (zasypáním, zavalením, tonutím); 

 kontakt s žárem; 

 vystavení ozáření, účinkům extrémních hodnot; 

 vystavení životným mechanickým silám. [4] 

 

 

Evidence pracovních úrazů  

 

Teprve po zjištění příčin pracovního úrazu může zaměstnatel vyhotovit záznam                   

o pracovním úrazu
14

 a následně také stanovit nápravná opatření.  

 

 

Záznam o úrazu  

 

Zaměstnavatel je povinen vést dokumentaci o všech pracovních úrazech
15

, při kterých 

došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší jak tři kalendářní dny              

nebo pokud došlo k úmrtí zaměstnance. Záznam o úrazu je úřední doklad určený pro 

orgány inspekce práce a také pro další zainteresované orgány a pro potřeby statistického 

šetření. Jedno vyhotovení předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci a v případě 

smrtelného pracovního úrazu rodinným příslušníkům. [4] 

                                                 
14

 Vzor záznamu o úrazu je součástí přílohy. 
15

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 

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

 

V této knize je zaměstnavatel povinen vést evidenci veškerých pracovních úrazů                 

ke kterým došlo, a to i pokud jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost. 

Zaměstnavatel musí vést evidenci veškerých úrazů z toho důvodu, že např. i z drobného 

poranění se může vyvinout vážnější poškození zdraví. [4] 

 

 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 

 

Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající 

z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, pokud se odpovědnosti zcela                

nebo zčásti nezprostí. Zprostit se odpovědnosti může např. pokud zaměstnanec utrpěl 

pracovní úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli. [1] 

 

 

2.6.2 Nemoci z povolání
16

 

 

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání,                  

jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele                   

za podmínek, za kterých vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen
17

. Jestliže je 

určitá nemoc vyvolána definovaným faktorem pracovního prostředí, je uvedena 

v seznamu nemocí z povolání
18

 a vznikla za podmínek v seznamu uvedených, je 

označena jako nemoc z povolání. Zaměstnavatel vede evidenci nemocí z povolání 

obdobným způsobem jako pracovní úrazy.  [1,17] 

 

                                                 

16
 Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam 

zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají. Vzor formuláře pro uznávání nemocí z povolání je 

součástí přílohy. 
17

 Odpovědnost zaměstnavatele za vznik nemoci z povolání je zakotvena v Zákoníku práce. Organizace 

je povinna nahradit pracovníkovi škodu, i když dodržela povinnosti vyplývající z právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
18

 V současnosti je platný seznam nemocí z povolání, který tvoří přílohu nařízení vlády č. 290/1995 Sb.             

a obsahuje celkem 82 položek v 6 kapitolách. 
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Rizikové faktory pracovního prostředí 

 

Při výkonu práce je člověk vystaven působení rizikových faktorů, které vždy v nějaké 

míře ovlivňují jeho zdraví. Rizikovým faktorem se rozumí každá okolnost, činitel, který 

může být příčinou pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo jiného poškození zdraví. 

Proto je nutné tyto rizika vyhledávat a následně odstraňovat. Pokud to není možné tak 

se provádí opatření, která povedou k jejich omezení, tedy prevence rizik. Mezi tyto 

rizikové faktory patří např. nepříznivé mikroklimatické podmínky (teplo, chlad), 

chemické faktory, biologické činitele, fyzická zátěž, fyzikální faktory (hluk, 

vibrace), prach, psychická zátěž, zraková zátěž a další. [2] 

 

 

2.6.3 Pracovní výkon a pracovní zátěž člověka 

 

Pracovní zátěž je souhrn všech podmínek a různých okolností, které působí                            

na fyziologický ale i na psychický stav člověka v průběhu pracovního procesu. Každá 

pracovní činnost představuje pro člověka určitou zátěž. S nadměrnou pracovní zátěží se 

zhoršuje nejen pracovní nasazení člověka, ale také velikost fyzické síly a psychika 

člověka. Připravenost člověka k pracovnímu výkonu v průběhu dne není stálá, ale mění 

se. Nejvyšší výkonnost člověka je ráno, v průběhu dne pak výkonnost klesá. Není tedy 

vhodné zatěžovat člověka např. namáhavou prací v pozdních odpoledních hodinách. [2] 

 

Obr. č. 3   

Mentální výkonnost člověka v průběhu dne 

 

 

Zdroj: MAREK, Jakub, SKŘEHOT, Petr. Základy aplikované ergonomie.. Praha: VÚBP, v. v. i., 

2009. 118 s. ISBN 978-80-86973-58-6. Dostupné z http://osha.europa.eu/fop/czech-

republic/cs/publications/files/ergonomie.pdf 
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2.7 Osobní ochranné pracovní prostředky
19

  

 

Povinnost zaměstnavatele poskytovat OOPP vychází ze zákona
20

. Neexistuje               

však žádný právní předpis, který by stanovil jednoznačně a taxativně druhy a typy 

OOPP odpovídající určité pracovní činnosti, popř. jejich dobu použitelnosti. Jakým 

způsobem, za jakých podmínek a po jakou dobu se OOPP budou používat stanoví 

zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru                   

a druhu práce a pracoviště. Zaměstnavatel nejprve provede analýzu rizik pro výběr                  

a použití OOPP a poté vybere konkrétní ochranné prostředky
21

. Čím přesnější                        

a výstižnější bude analýza, tím snadnější bude výběr OOPP odpovídajících potřebě 

ochrany zdraví zaměstnance. [1,4] 

 

V souvislosti s ochranou svých zaměstnanců zaměstnavatel volí tyto prostředky: 

 

 Nepodmíněné technické ochrany, které chrání zaměstnance i v případě jeho 

selhání, např. ochranné kryty u strojního zařízení. 

 Kolektivní ochrany, což jsou vlastně všechny technické, technologické                    

a organizační opatření vyplývající bezpečnostních předpisů a norem,                   

např. zábradlí, poklopy. 

 Individuální ochrany - OOPP, které zaměstnanec využívá v těch případech, 

kdy nelze použít prostředek kolektivní ochrany. Použití těchto prostředků 

významně omezuje působení škodlivých činitelů pracovního procesu                       

na zaměstnance, např. se může jednat o ochranný oděv, rukavice.                               

 

Zaměstnavatel je povinen své zaměstnance s používáním ochranných prostředků 

seznámit a zároveň by je měl seznámit. Funkčnost OOPP a jejich denní údržbu provádí 

zaměstnanec. Kontrolu nad používáním OOPP zaměstnanci a kontrolu funkčnosti těchto 

prostředků provádí nadřízený zaměstnanec. [4] 

                                                 
19

 Česká republika přejímá do svých právních norem směrnici Rady 89/655/EHS, o minimálních 

bezpečnostních a zdravotních požadavcích na používání OOPP při práci. 
20

 Podle § 104 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytovat prostředky osobní ochrany všude 

tam, kde není možno zajistit ochranu zaměstnanců jinými vhodnějšími způsoby. 
21

 Při vyhodnocení rizik pro výběr OOPP a při výběru konkrétních OOPP postupuje zaměstnavatel 

v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 nařízení vlády č. 495/2001, které stanovuje rozsah a bližší 

podmínky pro poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 
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2.8 Pracovní úrazy v České republice v roce 2007 

 

2.8.1 Vývoj pracovní úrazovosti v České republice  

 

Ukazatele pracovní úrazovosti se v roce 2007 vztahují ke 4,597 mil. nemocensky 

pojištěným osobám, které byly v rámci České republiky zahrnuty do statistického 

zjišťování pracovní neschopnosti. [7] 

 

Z vývoje celkového počtu pracovních úrazů je patrné, že vykazovaný počet úrazů                 

v období 2001 až 2002 mírně vzrůstal, v roce 2003 poklesl o 7,4 %, v roce 2004 poklesl 

jen mírně a v letech 2005 a 2006 mírně vzrostl. Z celkového vývoje období let        

1998-2007 je patrné že dochází k výraznému snižování pracovních úrazů oproti roku 

1998. (viz graf č. 1). V roce 2007 došlo k výraznému poklesu počtu i četnosti 

pracovních úrazů s pracovní neschopností o 6,2 %. Rovněž poklesl počet pracovních 

úrazů bez pracovní neschopnosti. [6] 

 

Graf č. 1   

Pracovní úrazovost v České republice v období 1998-2007 

 

 
Zdroj:  

           dostupné z http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/statistika_pu/pu2007.four.html 
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2.8.2 Pracovní úrazovost v odvětvích v roce 2007 

Ukazatele pracovní úrazovosti v roce 2007 jsou uspořádány podle převažující 

ekonomické činnosti a prezentovány podle kategorií Odvětvové klasifikace 

ekonomických činností (OKEČ). [7] 

V grafu č. 2 je uveden podíl počtu pracovních úrazů, ke kterým došlo v jednotlivých 

odvětvích v roce 2007. Nejvíc pracovních úrazů vzniklo ve zpracovatelském průmyslu 

(D), a to 46,6 %. Je ale nutno upozornit, že toto odvětví zahrnuje 27,5 % zaměstnanců 

z celkového počtu zaměstnanců.
22

 [6] 

 

Graf č. 2  

Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v kategoriích OKEČ 

 

 

  Zdroj:  

  dostupné z http://www.bozpinfo.cz/knihovnabozp/citarna/clanky/statistika_pu/pu2007.okec.html 

 

                                                 
22

 Mezi nejčastější zdroje pracovního úrazu patřily: 

 materiál, břemena, předměty     40 % 

 pracovní, cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů  27 % 

 nářadí, náčiní, nástroje      10 % 

 stroje (hnací, obráběcí)      8,5 %  
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2.8.3 Vývoj smrtelných pracovních úrazů v České republice 

 

V roce 2007 vzrostly všechny ukazatele smrtelné pracovní úrazovosti a jsou velmi 

blízké hodnotám roku 2004 (viz graf č. 3). V roce 2007 došlo k 188 případům 

smrtelných pracovních úrazů
23

. Od roku 1998 dochází k celkovému snižování 

smrtelných pracovních úrazů,  nejnižší počet byl zaznamenám v roce 2006. Nejčastější 

příčinou smrtelných pracovních úrazů v roce 2007 bylo nesprávné a nebezpečné jednání 

zraněného zaměstnance (65 případů), a to především vstup do nebezpečných prostorů            

a zdržování se v nich (27 případů). [6] 

 

Graf č. 3    

Smrtelné pracovní úrazy v České republice v období 1998-2007 

 

 
 Zdroj:  

     dostupné z http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/statistika_pu/pu2007.four.html 

 

 

 

2.9 Vývoj evidovaných nemocí z povolání v České republice 

 

V grafu č. 4 je uveden vývoj počtu nemocí z povolání včetně ohrožení  nemocí 

z povolání v České republice v období 1996-2007. V současnosti převažuje klesající 

trend počtu zjištěných a evidovaných nemocí z povolání. Je to způsobeno                   

zejména zlepšováním pracovních podmínek a hygienických poměrů na pracovišti                                

a odstraňováním rizikových pracovišť.  

                                                 
23

 Pro srovnání – v roce 1984 bylo zaznamenáno 402 smrtelných pracovních úrazů. 
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Z grafu č. 4 je zřejmé, že v České republice dochází k snižování počtu nemocí 

z povolání. Oproti roku 1996  došlo v roce 2007 ke snížení o 1289 případů zjištěných 

nemocí z povolání. Ve srovnání s rokem 2006 došlo v roce 2007 k mírnému nárůstu 

zjištěných nemocí z povolání o 78 případů, došlo také k mírnému snížení ohrožení 

nemocí z povolání o 3 případy. [13] 

 

Graf č. 4  

Vývoj evidovaných nemocí z povolání (a ohrožení nemocí z povolání
24

) v České 

republice v letech 1996-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Zdroj: dostupné z www.cmkos.cz/data/articles/down_853.ppt 

 

 

                                                 
24

 Ve vybraných případech je možno onemocnění, jež nedosahuje stupně pro uznání nemoci z povolání 

uznat jako ohrožení nemocí z povolání. 
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3 Charakteristika firmy TON, a. s. 

 

3.1 Základní informace o společnosti 

 

TON, a. s. je jedním z největších výrobců dřevěného sedacího nábytku v Evropě.                

Se svojí produkcí 1 mil. kusů dřevěných židlí a stolů, které vyrábí v závodech v Bystřici 

pod Hostýnem a Holešově, patří TON, a. s. ve své specializaci – ohýbaném nábytku – 

k předním světovým firmám ve svém oboru. 

 

 

Obchodní firma: TON, a. s. 

Sídlo:   Michaela Thoneta 148, Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 71 

Závod:   Tovární 725, Holešov, PSČ 769 01 

Datum vzniku:  1. 1. 1994 

Právní forma:  akciová společnost 

Základní kapitál: 404 000 000,- Kč 

 

 

Předmět podnikání dle stanov: 

 

 výroba nábytku průmyslovým způsobem 

 ubytovací služby 

 stavba strojů s mechanickým pohonem 

 silniční motorová doprava – veřejná nákladní 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 hostinská činnost 

 účetnictví 

 programování, vývoj a prodej aplikovaného programového vybavení 

 výroba elektřiny 

 výroba a rozvod tepla 

 provozování dráhy a drážní dopravy [18] 
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3.2 Historie společnosti TON, a. s. 

 

Počátky společnosti od založení roku 1861 

 

Truhlář, vynálezce a návrhář nábytku Michael Thonet (1796–1871), původem 

z Boppardu v Porýní se usadil na Moravě, kde založil v Koryčanech (1856) a v Bystřici 

pod Hostýnem (1861) továrny na nábytek z ohýbaného dřeva. Továrna v Bystřici           

pod Hostýnem byla ve své době největší svého druhu a stala se vývojovým centrem celé 

firmy Gebrüder Thonet a exportovala své výrobky do celého světa. V roce 1861 

pracovalo ve firmě 166 dělníků a brány závodu opouštěly první výrobky. Již v druhém 

roce chodu společnosti byl nábytek vystaven na Světové výstavě v Londýně, kde získal 

bronzovou medaili. 

 

Obr. č. 4     

Michael Thonet (1796–1871) 

 

 

      Zdroj: dostupné z http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Thonet 

 

 

V roce 1861 přesídlil Michael Thonet se svým synem Augustem z Koryčan do Bystřice 

pod Hostýnem. Později v roce 1869, v době předznamenané vznikem konkurenčních 

firem, převzal vedení továrny v Bystřici pod Hostýnem August Thonet (1829–1910). 

Podnik vedl v součinnosti s nejmladším bratrem Jakobem, který se po sedmnácti letech 

stal jeho nástupcem. 

http://www.ton.cz/cs/historie-technologie.php#michael-thonet
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Následující desetiletí začalo pro firmu ztrátou zakladatele. Michael Thonet senior 

zemřel 3. března 1871. Továrna měla v této době šest filiálních výroben: Holešov, Kelč, 

Všechovice, Dřevohostice, Komárno a Prusinovice.  Po úspěchu ohýbaného nábytku          

na Světové výstavě v Paříži roku 1878 vyjádřeného Zlatou medailí byl v souvislosti 

s touto skutečností později jmenován August Thonet rytířem řádu Františka Josefa I. 

 

Do posledního desetiletí minulého století vstoupila továrna v Bystřici pod Hostýnem 

pod vedením Carla Thoneta (1860–1925). Toto období bylo obzvláště bohaté                        

na ocenění výrobků firmy Thonet na výstavách. Na mezinárodní výstavě hudby                    

a divadla, která se konala ve Vídni v roce 1892 představila firma Bratři Thonetové 

výsledky pokusů o výrobu smyčcových nástrojů z ohýbaného lisovaného dřeva i první 

tímto způsobem zhotovené housle. K významným událostem týkajícím se bystřické 

továrny, k nimž došlo v  90. letech, patří také návštěva císaře Františka Josefa I. 3. září 

1897. První léta dvacátého století byla dobou největšího rozmachu výroby nábytku 

z ohýbaného dřeva. Jeho uplatnění v interiérech veřejných budov i soukromých domů se 

stalo součástí životního stylu tohoto období. Jenom v Bystřici pod Hostýnem bylo 

vyráběno 8000 kusů ohýbaného nábytku v 1207 vzorech. 

 

V průběhu let 1861–1911 nebyl vybudován pouze soubor budov továrny, ale vznikla             

a rozvinula se také do vrcholné podoby výroba nábytku z ohýbaného dřeva jako nový 

výrobní obor. Průmyslová výroba nábytku i nábytek, který by podmínkám této výroby 

odpovídal svými vlastnostmi, vnější formou a cenou, před vznikem Thonetových 

moravských továrem v Evropě neexistovaly. 

 

Na původní firmu Thonet navázala po první světové válce akciová společnost           

THONET – MUNDUS a od roku 1946 (sloučením řady významných nábytkářských 

továren) jediný národní podnik THONET, později TON, se sídlem v Bystřici                    

pod Hostýnem. V roce 1954 byl národní podnik THONET Bystřice pod Hostýnem 

přejmenován na národní podnik TON Bystřice pod Hostýnem. Později v roce 1989 byl 

rozhodnutím Ministerstva lesního a vodního hospodářství národní podnik TON zrušen 

bez likvidace a ihned byl nahrazen státním podnikem se stejným názvem. 

 

Významným datem v historickém vývoji společnosti je 1. leden 1994, kdy došlo 

k založení akciové společnosti – TON, a. s. [3] 
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Výrobní technologie 

 

Michael Thonet se celý život snažil výrobu nábytku zjednodušit a zajistit, aby byl 

dostupný komukoliv. Dlouho se snažil zamezit praskání dřeva při ohýbání, až nakonec 

použil ocelový pás na vnější stranu napařené, ještě neohnuté tyče. Kavárny, hotely, 

restaurace, kanceláře postupně považovaly za nezbytné nahradit těžký nábytek 

vzdušenými a designově elegantními „thonetkami“. 

 

Zachováním podstatné části technologie umožňuje společnosti TON, a. s. poskytovat                 

na vybrané modely záruku 5 let na pevnost konstrukce. [18] 

 

 

3.3 Společnost TON, a. s. a současnost 

 

Společnost TON, a. s. se řadí k předním evropským výrobcům sedacího nábytku již od 

roku 1861. Díky vysoké kvalitě získala dominantní postavení na českém i 

mezinárodním trhu. Bohaté zkušenosti předávané z generace na generaci ve spojení 

s nadčasovým designem a nejnovějšími technologiemi jsou základem obchodních 

úspěchů společnosti. Roční produkce společnosti dosahující jednoho milionu kusů, byla 

v loňském roce exportována do 53 zemí světa a je důkazem výjimečné estetické a 

funkční přizpůsobivosti, rozdílným přáním a potřebám zákazníka. V současné době se                      

na celkovém obratu společnosti 33. mil EUR podílí 1 206 zaměstnanců. Při výrobě                    

a neustálém vývoji širokého sortimentu židlí, barových židlí, křesel, stolů, věšáků                    

a jiných doplňků se TON, a. s moderní trendy nesnaží napodobovat, ale vytvářet je. [18] 

 

Obr. č. 5                                 

Logo společnosti TON, a. s. 

 

 

       Zdroj: dostupné z http://www.ton.cz/cs/index.php 
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Thonetova vila 

 

Historie vily spadá až do roku 1873, kdy ji pro svou rodinu nechal postavit Michael 

Thonet. V této vile žili jeho potomci až do znárodnění. Potom budova chátrala                     

a posledních 20 let sloužila jako zdravotní středisko. Nyní díky nákladné rekonstrukci, 

která si vyžádala zhruba 25 milionů Kč se vrátila vila ke své původní podobě a stala se 

tak reprezentativním a výstavním centrem obchodního oddělení. 

 

Obr. č. 6         

Rekonstruovaná Thonetova vila 

 

 

   Zdroj: dostupné z http://www.ton.cz/cs/napsali-o-nas.php 

 

 

Nyní bude vila sloužit jako „showroom“ a podniková prodejna, kde bude možné 

shlédnout sortiment nábytku společnosti. V přízemí jsou expozice rozmístěny v osmi 

místnostech, v podkroví je možné zhlédnout další tři vzorkovny. Kromě modelů 

současného sortimentu společnost připravuje výstavu historických exponátů. [16] 

 

Obr. č. 7      

Vzorkovna 

 

 

                                         Zdroj: dostupné z http://www.ton.cz/cs/napsali-o-nas.php  
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3.4 Struktura a rozdělení zaměstnanců 

                                                                                                                                                    

3.4.1 Struktura zaměstnanců 

 

Společnost TON, a. s. v současné době zaměstnává celkem 1206 zaměstnanců. Z tohoto 

počtu tvoří ženy celkem 606 zaměstnanců a muži tvoří 600 zaměstnanců. Počtem 

zaměstnanců se firma řadí k velkým podnikům na českém trhu. Společnost má dva 

závody. Jeden z těchto závodů je umístěn v Bystřici pod Hostýnem a druhý závod je 

v Holešově. V Bystřici pod Hostýnem pracuje celkem 1 125 zaměstnanců                             

a v Holešově pracuje 81 zaměstnanců. Nízký počet zaměstnanců v Holešově je dán tím, 

že zde byla značně omezena výroba. 

 

Tab. č. 1    

Počet zaměstnanců dle jednotlivých středisek: 

 

Označení 

střediska 
Název střediska 

Počet 

zaměstnanců 

01 Bystřice pod Hostýnem 817 

02 Holešov 81 

04 Výrobně-technický úsek 57 

06 Nákup 82 

08 Obchodní úsek 112 

09 Správa 57 

                     

         Zdroj: vlastní zpracování z interních informačních materiálů společnosti TON, a. s. 

 

 

Rozsah povinností, práv a odpovědnosti zaměstnanců podniku vyplývá z: 

 

 právních předpisů; 

 organizačních a řídících norem podniku; 

 popisu pracovní funkce; 

 pracovních a bezpečnostních předpisů; 

 příkazu nadřízeného. [18] 
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3.4.2 Rozdělení zaměstnanců podle charakteru práce
25

 

 

Zaměstnanci se rozdělují do kategorií podle charakteru práce a způsobu odměňování. 

 

Kategorie zaměstnanců: 

 

kategorie 5 – Dělníci výrobní úkoloví 

 zaměstnanci výroby nábytku odměňovaní úkolovou mzdou jednicovou 

 zaměstnanci výroby nábytku odměňovaní režijním úkolem 

 zaměstnanci výroby NH
26

, dýh a překližek, skladu řeziva a NH odměňovaní 

úkolovou mzdou 

 

kategorie 1 – Dělníci výrobní ostatní 

 zaměstnanci výrobních provozů odměňovaní hodinovou mzdou 

 zaměstnanci výroby NH, dýh,  překližek skladu řeziva, sušáren, odměňovaní 

hodinovou mzdou 

 modeláři, strojírna, expedice 

 zaměstnanci výroby elektrické energie a páry 

 

kategorie 3 – Údržbáři 

 zaměstnanci vykonávající údržbu a opravy strojů a zařízení na všech střediscích 

 seřizovači, brusiči nástrojů, kováři na všech střediscích 

 

kategorie 7 – Požární ochrana a ostraha 

 zaměstnanci požární ochrany 

 zaměstnanci závodní ostrahy 

 

kategorie 8 – Ostatní hospodářství 

 zaměstnanci jídelen, kantýn, prodejen, rekreačních zařízení, ubytovny 

 

 

 

                                                 
25

 Rozdělení zaměstnanců dle platné směrnice ve společnosti TON, a. s. 
26

 NH – nábytkové hranolky 
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kategorie 4 – THP 

 všichni technicko hospodářští pracovníci dle platné systematizace 

 

kategorie 9 – THP jmenovaní 

 z kategorie 4 vedoucí zaměstnanci jmenovaní do funkcí podle § 27 ZP
27

 [18] 

 

 

3.5 Výrobní sortiment 

 

Výrobní sortiment můžeme rozdělit do dvou základních segmentů, a to nábytek 

HOME a nábytek HOREKA.  

 

Základem úspěchu společnosti je moderní design výrobků a současně vysoká kvalita. 

Společnost nabízí židle od klasického pojetí až po židle moderní, které odpovídají 

současnému životnímu stylu a nárokům dnešní společnosti. Důkazem je nová kolekce 

TONSTER, která vznikla na základě spolupráce s německým designérem                    

Tomem Kelleym. 

 

TON, a. s. se zabývá také zakázkovou výrobou, kde vyniká zručnost v nábytkářské 

tvorbě. Nábytek pro český parlament, pražský Palác kultury, hudební sál 

Lichtenštejnského paláce, sedací nábytek Stavovského divadla, sklápěcí křesla 

v historické budově Národního divadla, to je jen několik příkladů                     

z realizovaných zakázek. 

 

Po vstupu České republiky v roce 2004 do Evropské unie se zvýšily ekologické 

požadavky. V současné době výrobky společnosti splňují přísná kritéria EU                         

a v některých případech i předbíhají stanovené ekologické limity. 

 

                                                 
27

 ZP – Zákoník práce 
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Mezi základní produkty patří: 

 

 židle 

 židlová křesla 

 barové židle 

 klubová křesla 

 křesla relax 

 dětský nábytek 

 kancelářský nábytek 

 stoly a stolové podnože 

 stolové pláty 

 doplňky [18] 

 

 

3.5.1 Nábytek HOME 

 

Nábytek DOMŮ je výběrem nábytku určeného především pro dům, byt a zahradu. 

Novinkou jsou jídelní i konferenční stoly se skleněnou deskou a rozkládací stoly                   

s jednoduchým praktickým mechanizmem. [18] 

 

Obr. č. 8    

Nábytek HOME - kolekce CITY/BABYLON 

 

 

Zdroj: dostupné z http://www.ton.cz/eprevue/ItemBrowser.po;jsessionid=jMivFntzR5kuj_gMzWc-

TWp0(XD1QBSK5)?seclid=-268909163-1227046984681 

 

http://www.ton.cz/cs/pruvodce-domu.php
http://www.ton.cz/eprevue/?ID=ton&action=frames&f_0=42&lang=cs
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Obr. č. 9     

Nábytek HOME – kolekce CLASSIQUE 

 

 

Zdroj: dostupné z http://www.ton.cz/eprevue/ItemBrowser.po;jsessionid=jMivFntzR5kuj_gMzWc-

TWp0(XD1QBSK5)?seclid=-268909163-1227046984681 

 

 

3.5.2 Nábytek HOREKA 

 

Nábytek HOREKA je výběrem modelů pro profesionální použití, které bezezbytku 

splňují nejnáročnější požadavky kladené na sedací nábytek pro vnitřní i venkovní 

použití. Tyto výrobky značky TON se používají nejen ve stylových hotelích, 

restauracích, pivnicích, ale i v nákupních centrech, konferenčních místnostech                   

nebo v kavárnách. 

 

Nábytek HOME i HOREKA mohou být vyhotovovány v různých stylech. 

 

Styl nábytku: 

 

 design & wood 

 design & steel 

 thonet 

 universal 

 basic 

 outdoor [18] 

 

 

http://www.ton.cz/cs/pruvodce-horeka.php
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Obr. č. 10    

Nábytek HOREKA – kolekce Starton/Roton, Tondo/Tondone 

 

 

Zdroj: dostupné z http://www.ton.cz/cs/horeka-starton-roton-tondo-tondone.php 

 

 

3.6 Marketingová komunikace společnosti TON, a. s. 

 

Maloobchodní prodej výrobků je zajišťován prostřednictvím šestnácti podnikových 

prodejen v České republice (viz obr. č. 9) a dvou prodejen na Slovensku (Bratislava, 

Košice) a jedné prodejny v Německu (Berlín), Maďarsku (Budapešť) a Bulharsku 

(Sofia). Velkoobchodní objednávky zajišťuje obchodní oddělení v centrále TON 

v Bystřici pod Hostýnem. Každým rokem přichází TON, a. s. na trh s novými 

kolekcemi modelů, které prezentuje na mnoha významných výstavách
28

. Veletrh 

v Kolíně nad Rýnem se stal již tradičním začátkem nového roku a mezi další významné 

akce, kterých se společnost účastní patří např. veletrhy v Paříži, Miláně, Praze, 

Bratislavě, Brně a Dubaji. 

 

Při komunikaci se zákazníky společnost využívá zejména tiskovou inzerci v odborných 

časopisech a novinách, kdy se zejména snaží např. o propagaci nové podnikové 

prodejny a také udržení značky TON v podvědomí zákazníků. Dalším významným 

prvkem komunikace společnosti jsou její webové stránky. Jejich výhodou je mimo jiné 

virtuální katalog, který umožňuje měnit barvy látek a dokončení dřeva on-line. Díky 

tomuto virtuálnímu katalogu si může zákazník sestavit židli přesně podle svých představ 

a potřeb. [18] 

                                                 
28

 Ocenění firmy na mezinárodních výstavách je součástí přílohy. 
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Obr. č. 11    

Podnikové prodejny společnosti TON, a. s. 

 

 

 
 

      Zdroj: dostupné z http://www.ton.cz/cs/prodejny.php 

 

 

 

3.7 Současná strategie společnosti TON, a. s.  

 

Strategie vychází z mise společnosti: 

 

 Upevňovat svou pozici významného evropského výrobce a dodavatele židlí           

a stolů z ohýbaného dřeva, jenž nabízí svým zákazníkům kolekce modelů, které 

bezezbytku splňují nejnáročnější požadavky kladené na sedací nábytek. 

 

 Umožnit zákazníkům těžit z téměř 150 leté zkušenosti ve výrobě židlí                   

a mimořádné řemeslné zručnosti pracovníků. 

 

 Využít schopnosti aplikovat klasické „thonetovské“ postupy ohýbání dřeva                    

do moderních technologií při vytváření široké nabídky nábytku jak klasického 

stylu, tak i židlí moderních, odpovídajících požadavkům současného životního 

stylu moderního člověka preferujícího vedle vysoké kvality i jedinečný                    

a neopakovatelný design. 

 

 Prosazovat ochranu životního prostředí jako jedno z nejvýznamnějších hledisek 

při volbě používaných materiálů a technologií. [18] 
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4 Analýza bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě                

TON, a. s. 

 

4.1 Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práni v TON, a. s. 

 

Systém řízení BOZP je vnitřní předpis, který je opřen o zákonné požadavky na tuto 

oblast a stanoví základní pravidla pro oblast BOZP. V tomto předpisu se stanoví náplň        

a odpovědnost jednotlivých vedoucích zaměstnanců za oblast bezpečnosti                                

a ochrany zdraví při práci. Cílem tohoto předpisu je, aby na všech stupních řízení                

a v rozsahu pracovních míst, byly vytvářeny takové podmínky, které zajistí požadovaný 

stupeň ochrany života a zdraví zaměstnanců s ohledem na možná rizika práce.  

 

 

Úloha oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Oddělení zajišťuje zejména koncepční, odbornou, rozborovou a výchovně vzdělávací 

činnost a na úseku BOZP, včetně poradenské činnosti a dále provádění kontrolní 

činnosti v celé oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení společnosti. 

 

Mezi hlavní úkoly oddělení BOZP patří: 

 

 řídit a koordinovat činnost na úseku BOZP společnosti; 

 vést evidenci pracovní úrazovosti, nemocí z povolání a stavu pracovního 

prostředí, zpracovávat podklady pro projednávání zprávy o stavu a vývoji 

pracovní úrazovosti a stavu oblasti BOZP; 

 spolupracovat při výchově a školení zaměstnanců v oblasti BOZP; 

 provádět kontrolu dodržování předpisů BOZP a technických zařízení; 

 sledovat účelnost a hospodárnost použití OOPP, tak aby vedly k maximálnímu 

zajištění bezpečnosti; 

 koordinovat a vyžadovat zpracování bezpečnostních pravidel u technologií                   

a pracovních postupů včetně posouzení rizika práce; 

 provádět vstupní seznámení BOZP u nově nastupujících zaměstnanců; 

 porušování předpisů BOZP sankcionovat. [18] 
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Povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců za BOZP: 

 

 provádění kontrol dodržování předpisů k zajištění BOZP v jimi řízném útvaru; 

 vyhledávat a hodnotit rizika práce, činit opatření k jejich odstranění; 

 šetření pracovních úrazů jimi řízeného útvaru; 

 zajišťovat výchovu, školení u podřízených zaměstnanců. [18] 

 

 

4.2 Osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a dezinfekční 

prostředky 

 

4.2.1  Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

 

Na základě posouzení rizik pracovních činností poskytuje společnost osobní ochranné 

pracovní prostředky, dále také podle potřeby poskytuje mycí, čisticí                                        

a dezinfekčních prostředky.
29

 Společnost poskytuje OOPP v případě pokud není možné 

existující rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany, popř. 

opatřeními v oblasti organizace práce. OOPP musí být účinné proti riziku a nesmí 

představovat další riziko, musí také odpovídat podmínkám na pracovišti a respektovat 

ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. Zaměstnavatel také kontroluje 

používání přidělených OOPP. [18] 

 

 

4.2.2 Evidence a náklady na poskytování OOPP 

 

OOPP, mycí, čistící a dezinfekční prostředky poskytuje zaměstnavatel bezplatně a nelze 

jejich poskytování nahradit finančním plněním. O poskytování OOPP vede 

zaměstnavatel evidenci (ZBP
30

). Příjem OOPP musí zaměstnanec podepsat. Odběr 

OOPP ze skladu provádí a příslušní vedoucí zaměstnanci, kteří také provádí denní 

kontrolu, zda zaměstnanci přidělené OOPP používají.  

                                                 
29

 V souladu s § 101, 102, 104 zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 495/2001 Sb., NV 361/2007 Sb. 
30

 ZBP – zápisník bezpečnosti práce 
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Způsob přidělení OOPP 

 

Pro přidělení konkrétních OOPP existuje ve společnosti „Tabulka pro vyhodnocení rizik                      

pro výběr a použití OOPP“ (viz příloha), která je vyhotovená pro každou pracovní 

činnost. Těchto tabulek je zpracováno celkem 79. Společnost poskytuje tyto OOPP: 

ochranná přilba, ochranná čepice, zátkové a mušlové chrániče sluchu, ochranné 

brýle, svářečské kukly, obličejový štít, respirátor proti prachu, rukavice 

(dielektrické, ve vlhku, proti mech. poškození, proti chemickým látkám), obuv 

(protiskluzová, do vlhka, antistatická), ochranný oděv, a další. [18] 

 

Tab. č. 2 

Náklady vynaložené na nákup OOPP 

(v Kč) 

Druh OOPP 
Náklady na OOPP 

Rok 2007 rok 2008 

Oděvy 386.473 229.000 

Obuv 201.584 161.000 

Rukavice 491.267 424.000 

Ochrana sluchu, zraku, 

dýchacích cest 
265.330 240.000 

Celkem 1.344.654 1.054.000 

 

 Zdroj: vlastní zpracování z interních informačních materiálů společnosti TON, a. s. 

 

Z tabulky č. 2 je zřejmé, že v roce 2008 došlo k poklesu nákladů na OOPP oproti roku 

2007. Celkově došlo úspoře 290.654 Kč. Největší úspora byla zaznamenána u  „oděvů“. 

 

 

Mycí, čistící a dezinfekční prostředky 

 

Pro jednotlivé pracovní činnosti je přidělené orientační množství mycích, čisticích                            

a dezinfekčních prostředků. Tyto pracovní činnosti jsou však pouze orientační, a také 

uvedené množství je orientační. Konkrétní posouzení vychází z konkrétních podmínek 

dané práce. [18] 
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4.3 Vyhledávání a rozbor rizik 

 

Vyhledávání a rozbor rizik se provádí pro všechny činnosti, které v obchodní 

společnosti TON, a. s. probíhají. Účelem je minimalizovat rizika, která by mohla 

vzniknout, avšak pokud je to možné rizika úplně odstranit. Včasným rozpoznáním 

nepřijatelných rizik lze předejít pracovním úrazům. 

 

Vyhledávání a rozbor rizik probíhá ve třech fázích: 

 

 rozbor rizik, identifikace nebezpečí – účelem je zjistit možná nebezpečí 

pracovního procesu, která mohou být zdrojem nepříznivých situací                

(pracovní úraz). 

 

 vyhodnocení rizik – zjištění přijatelnosti nebo nepřijatelnosti identifikovaných 

rizik. Probíhá na základě výpočtu, ve kterém se rozlišují tři proměnné                        

– pravděpodobnost, následky, expozice. Ke každé proměnné se přiřadí číselná 

hodnota, která se zjišťuje z hodnotícím tabulek, které přiřazují jednotlivým 

možnostem číselnou hodnotu. Riziko se zjistí vynásobením                        

příslušných proměnných. 

 

Pravděpodobnost (P) – lze očekávat nepříznivou situaci, ne příliš pravděpodobné 

Následky - závažnost (N) – katastrofa, závažná havárie, vážná nehoda 

Expozice (E) – jak často vzniká nebezpečná situace, stále, často, příležitostně, občas 

 

Výpočet se potom provádí takto: Riziko (R) = P x N x E 

 

Hodnota rizika nám určí o jak vysoké riziko se jedná. Dle zjištěné hodnoty se může 

jednat o velmi vysoké riziko, vysoké riziko, možné riziko nebo přijatelné riziko. 

 

 přijetí nápravných opatření (omezení rizik) – účelem je zjištěné nepřijatelné 

rizika odstranit nebo alespoň snížit na přijatelnou úroveň. Může se jednat                 

o organizační a systémová opatření a použití OOPP. [18] 
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4.4 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

 

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

 

Při vzniku pracovního úrazu je zaměstnavatel povinen poskytnout zraněnému 

zaměstnanci první pomoc. Dále zaměstnavatel bezodkladně oznamuje vznik 

pracovního úrazu: 

 

 územně příslušnému útvaru Policie ČR pokud mohl být úraz zaviněn                

druhou osobou; 

 odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců; 

 pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti               

za škodu při pracovním úrazu; 

 Oblastnímu inspektorátu práce (OIP).  

 

V případě smrtelného pracovního úrazu ohlašuje zaměstnavatel tuto událost (kromě 

výše uvedených) také příslušné zdravotní pojišťovně, u které byl zaměstnanec pojištěn.  

Poté vyšetří příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu. Dále zaměstnavatel eviduje 

a dokumentuje pracovní úrazy (viz 4.5 Evidence pracovních úrazů). Po vyšetření 

příčin vzniku pracovního úrazu zaměstnavatel přijme příslušná opatření, která zabrání 

dalšímu opakování pracovních úrazů. 

 

Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která 

vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo 

minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nebo nemoc z povolání.  

 

 

Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech 

 

Zaměstnanec bezodkladně oznamuje svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj 

pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného 

zaměstnance, popřípadě jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracuje                    

při objasňování příčin.  
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Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

 

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže 

škoda vznikla při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním
31

. 

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je 

zaměstnavatel povinen v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá poskytnout náhradu za: 

 

 ztrátu výdělku 

 bolest a ztížení společenského uplatnění 

 účelně vynaložené náklady spojené s léčením 

 věcnou škodu [18] 

 

 

4.5 Evidence pracovních úrazů 

 

Veškeré pracovní úrazy, ke kterým ve společnosti dojde, ať už se jedná o pracovní úraz 

s pracovní neschopností nebo bez pracovní neschopnosti, se zaznamenávají v „Knize 

evidence úrazů“.
32

  

 

 

Kniha evidence úrazů 

 

Kniha evidence úrazů je umístěna na pracovištích společnosti. Kniha může být vedena                   

na každém pracovišti samostatně nebo, v případě výhodnosti může sloužit pro několik 

pracovišť společně. V této knize jsou povinni vedoucí zaměstnanci evidovat všechny 

úrazy, které na pracovišti vzniknou. Tato kniha musí obsahovat titulní list a také 

chronologicky řazené stránky jednotlivých úrazů. Evidence slouží také jako podklad                                          

pro sepsání „Záznamu o úrazu“.  

                                                 
31

 Zaměstnavatel se však může své odpovědnosti zcela nebo zčásti zprostit. Zcela se může zprostit 

odpovědnosti např. v případě, že zaměstnanec porušil právní nebo ostatní bezpečnostní předpisy                       

a pokyny. Zčásti se může zprostit, pokud škoda vznikla také porušením bezpečnostních nebo jiných 

právních předpisů a tyto skutečnosti však nebyly jedinou příčinou škody. 
32

 Kniha úrazů je součástí přílohy. 
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Záznam o úrazu 

 

Záznam o úrazu se sepisuje vždy při vzniku pracovního úrazu s následnou pracovní 

neschopností zaměstnance. Při sepsání záznamu o úrazu jsou účastni bezpečnostní 

technik, zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz, nadřízený zaměstnance (mistr), 

zástupce odborového orgánu. Záznam o úrazu se vyhotovuje do pěti dnů od vzniku 

úrazu. Záznamy za předešlý měsíc se zasílají oblastnímu inspektorátu práce a příslušné 

zdravotní pojišťovně. V případě smrtelného pracovního úrazu se záznam o smrtelném 

pracovním úrazu zasílá kromě předešlých dvou jmenovaných také územně příslušnému 

útvaru Policie ČR. [18] 

 

 

4.6 Školení a výchova zaměstnanců 

 

Na základě zákonné povinnosti provádí společnost TON, a. s. školení zaměstnanců               

o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají 

jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec                  

do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.  

 

Rozdělení školení dle formy a obsahu 

 

1. Vstupní seznámení – při nástupu zaměstnance 

Vstupní seznámení provádí technik BOZP u každého nově nastupujícího 

zaměstnance. O tomto vstupním seznámení se vede evidence v Zápisníku 

bezpečnosti práce. Toto vstupní seznámení se provádí na základě směrnice 

„Systém výchovy zaměstnanců TON, a. s. Bystřice pod Hostýnem                        

v oblasti BOZP“. 

 

2. Instruktáž na pracovním místě 

Instruktáž provádí přímý nadřízený zaměstnance před zahájením práce                       

na pracovišti. I tato instruktáž se řídí výše uvedenou směrnicí a taktéž se o tomto 

školení vyhotovuje zápis v ZBP.  
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a) při změně pracovního zařazení nebo druhu práce 

b) při zaveden nové technologie nebo změně výrobních a pracovních prostředků 

nebo změně technologických nebo pracovních postupů 

c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP 

 

3. Opakované školení, tj. periodické školení 

Provádí vedoucí zaměstnanec na základě termínů stanovených v uvedené tabulce.       

O provedení se taktéž učiní záznam v ZBP zaměstnance.  

 

 

Forma a obsah školení a instruktáží 

 

Pro správné provedení školení slouží vedoucím zaměstnancům „Sborník právních                              

a technických předpisů k zajištění BOZP pro systém výchovy zaměstnanců TON, a. s. 

Bystřice p. Host.“ . Tento sborník je rozčleněn do jednotlivých kapitol.                                                                         

Osoba provádějící školení vybere témata, která se týkají školené skupiny zaměstnanců, 

přičemž některé kapitoly jsou povinné (např. práva a povinnosti zaměstnanců, pracovní 

úrazy a nemoci z povolání, osobní ochranné pracovní prostředky). [18] 

 

 

Tab. č. 3      

Periodické školení zaměstnanců 

 

Pracovní činnost Opakované školení a ověření znalostí 

Zaměstnanec při výrobě sedacího 

nábytku 

1 x za 12 měsíců – pohovorem 

Řidič sil. motorových vozidel 1 x za rok školení, 1 x za 3 roky zkouška – 

test 

Zámečník, kovoobráběč 1 x za 24 měsíců – pohovorem 

Vedoucí a vybraní THP 1 x za 12 měsíců – test 

Ostatní THP 1 x za 12 měsíců – pohovorem 

Oprava a údržba elektrického zařízení 1 x za 36 měsíců – test a pohovor 

Obsluha drážních kolej. vozidel 1 x za 6 měsíců a 1 x za 3 roky pohovorem 

  

 Zdroj: vlastní zpracování z interních informačních materiálů společnosti TON, a. s. 
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4.7 Kontrola dodržování předpisů BOZP 

 

V oblasti kontroly neexistuje pouze jeden subjekt, který kontrolu provádí. Kontrola 

dodržování BOZP předpisů je úkolem každého vedoucího zaměstnance. Nejdůležitější 

je kontrola ve výrobním procesu, ale to neznamená, že v ostatních odděleních kontrola 

nad dodržováním BOZP neprobíhá. U ostatních oddělení jsou vedoucí zaměstnanci 

povinni stanovit systém kontrol zaměstnanců nad dodržováním předpisů a normativů 

v oblasti BOZP na jeho pracovištích. Jedná se např. o: obchodního ředitele, 

finančního ředitele, personálního ředitele.  

 

 

Kontrola v oblasti výroby 

 

 Výrobně-technický ředitel 

VTŘ stanoví celkový systém kontroly nad dodržováním předpisů BOZP a zároveň 

provádí opatření v souvislosti s úrazy, haváriemi a jinými kontrolami. 

 Vedoucí provozu 

Vedoucí provozu je zodpovědný za realizaci kontrol pracovišť jím řízeného provozu 

včetně zajištění odstranění zjištěných nedostatků. 

 Vedoucí střediska 

Provádí kontrolu podřízených mistrů a vedoucích zaměstnanců při vedení zaměstnanců 

k bezpečné práci a k dodržování bezpečnostních předpisů. (např. vedoucí dopravy).  

 Mistr 

Mistr provádí kontrolu správného a důsledného výkonu určených funkcí na jím řízeném 

pracovišti. Dále také provádí kontrolu pracovišť, strojů a zařízení na jemu svěřeném 

úseku a kontrolu nad používáním OOPP a ochranných zařízení. Mistr provádí kontrolu 

se záznamem každé 3 měsíce.  

 

 

Kontrola prováděná bezpečnostním technikem 

 

Bezpečnostní technik provádí kontrolu všech pracovišť a oddělení společnosti jedenkrát 

ročně. Kontrolu provádí podle předem daných parametrů (na co bude kontrola 

zaměřena) a zjištěné skutečnosti zaznamená do příslušného protokolu. [18] 
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4.8 Bakalářská práce ve společnosti TON, a. s.    

 

Praktická část této bakalářské práce spočívala v provedení „Vyhodnocení pracovní 

úrazovosti ve společnosti TON, a. s. za rok 2008“. Při vyhodnocení pracovních úrazů                 

ve společnosti TON, a. s. bylo využito interních materiálů společnosti TON a. s., které 

byly k dispozici. Hlavním zdrojem informací, které byly nezbytné k provedení 

vyhodnocení byly záznamy o úrazu (zaznamenávají se do nich pracovní úrazy                  

na základě kterých došlo k pracovní neschopnosti), které dokumentují pracovní úrazy, 

ke kterým ve společnosti TON, a. s. v roce 2008 došlo. Dalším zdrojem informací byla 

kniha úrazů, která dokumentuje veškeré pracovní úrazy ke kterým ve společnosti dojde 

tedy na rozdíl od záznamu o úrazu i pracovní úrazy při kterých nevznikla zaměstnanci 

pracovní neschopnost. Na základě prostudování a vyhodnocení veškerých dokumentů 

bylo vyhodnocení pracovní úrazovosti ve společnosti TON, a. s. za rok 2008 provedeno. 

 

4.8.1 Vyhodnocení pracovní úrazovosti ve společnosti TON, a. s. za rok 2008 

 

Ve společnosti TON, a. s. ve sledovaném období bylo evidováno celkem 73 pracovních 

úrazů. Z toho 67 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní neschopností a 6 

pracovních úrazů na základě kterých nevznikla zaměstnanci pracovní neschopnost.              

Ve sledovaném období nebyl evidován žádný smrtelný pracovní úraz. Z hlediska 

pohlaví se muži podílejí na pracovních úrazech 63 % a ženy 37 %. Bylo zjištěno,                       

že převládají pracovní úrazy u osob starších 25 let,  v relativním vyjádření 85 %. 

Z hlediska délky pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele bylo 23 % 

pracovních úrazů evidováno u zaměstnanců, kteří pracují u zaměstnavatele v době              

do jednoho roku.  Zaměstnanci s trvajícím pracovním poměrem do dvou let se podílejí 

na pracovní úrazovosti dokonce 28 %. 

 
 

Počet pracovních úrazů dle jednotlivých měsíců 

 

V roce 2008 byl evidován pracovní úraz v každém kalendářním měsíci. Nejvíce 

pracovních úrazů vzniklo v měsíci listopadu a to celkem 9 případů pracovních úrazů. 

V ostatních měsících se počet pracovních úrazů pohyboval od 4-7 případů. 
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Tab. č. 4   

Struktura pracovních úrazů za rok 2008 ve společnosti TON, a. s. 

 

Druh úrazu Celkem 

Z toho Z toho Z toho 

ženy muži ženy % muži % 

osoby 

starší 

25 let 

osoby 

mladší 

25 let 

Počet úrazů  

celkem 
73 27 46 37  63  62 11 

Pracovní úrazy bez  

pracovní 

neschopnosti 

6 1 5 17  83  6 0 

Pracovní úrazy s  

pracovní 

neschopností 

67 26 41 39  61  56 11 

Smrtelné pracovní 

úrazy 
0 0 0 0  0  0 0 

  
 Zdroj: vlastní zpracování ze záznamů o úrazu a knihy úrazů 

 

Zaměstnanci nejvíce postižení pracovní úrazovostí 

 

Z vyhodnocení pracovní úrazovosti vyplývá, že nejčastěji jsou pracovním úrazem 

postiženi zaměstnanci pracující při opracovávaní dřeva (dřevoobráběči) (40 %), dále 

montážníci (15 %) a pracovníci, kteří pracují při čalounění – čalouníci (10 %). Pracovní 

úrazy u dalších skupin zaměstnanců se pohybovaly od 1-5 případů. Mezi další skupiny 

zaměstnanců u kterých byl evidován pracovní úraz patřili dřevomodeláři, seřizovači, 

opraváři, skladníci, uklizečky, elektroúdržbář, baliči, pracovník výrobní kontroly, 

zaměstnanci požární ochrany a ochrany majetku. 

 

Dřevoobráběč – Je zaměstnanec, který pracuje při zpracování dřeva, jehož úkolem je 

vytvořit ze dřeva požadovaný geometrický tvar, přičemž dřevo může obrábět ručně 

(používá pilku, ruční mechanizované nářadí) nebo strojně (dřevoobráběcí stroje). 

 

Čalouník – Je zaměstnanec, který pracuje již s dřevěnou konstrukcí židle (popř. křesla) 

a jeho úkolem je upevnit potahovou látku na židli. Profese čalouníka vyžaduje značnou 

zručnost a přesnost. Používá nastřelovací pistole a další. 
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Montážník – Je zaměstnanec jehož úkolem je z jednotlivých částí, které prošly 

obráběním sestavit (smontovat) požadovanou dřevěnou konstrukci. Při této činnosti 

používá speciální nářadí (strojní vrtačky atd.). 

 

Graf č. 5   

Kategorie zaměstnanců nejčastěji postiženými pracovním úrazem 

Zdroj: vlastní zpracování ze záznamů o úrazu a knihy úrazů 

 

 

Zdroje pracovních úrazů 
 

Nejčastějším zdrojem pracovního úrazu byla zejména manipulace s materiálem – 

břemeny (36 %) a pracovní úrazy způsobené rotujícím nástrojem (34 %). Třetí 

nejčastější zdroj pracovních úrazů byl kontakt se strojním zařízením (18 %). Pád                   

na rovině byl zdrojem pracovního úrazu celkem v 6 případech (8 %). Další zdroje 

pracovních úrazů byly ojedinělého charakteru z hlediska četnosti byly málo významné. 

Zdroje pracovních úrazů jsou vyobrazeny v grafu č. 6. 

 

Konkrétní případy pracovních úrazů 

 

Nástroj – př. zaměstnanec se zranil při strojním broušení dílů sedacího nábytku                  

za použití kotoučové pily, zaměstnanec se zranil při montáži za použití strojní vrtačky 
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Materiál, břemena – př. zaměstnanec byl zraněn odlétnutím materiálu od sousedního 

stroje, zaměstnanec se zranil při manipulaci s paletou, zaměstnanec se zranil                       

při vytahování nýtů 

 

Kontakt se strojním zařízením – zaměstnanec se zranil při čištění stroje, zaměstnanec 

se zranil při montáži židle 

 

Graf č. 6        

Zdroje pracovních úrazů v roce 2008 

Zdroj: vlastní zpracování ze záznamů o úrazu a knihy úrazů 

 

 

Příčiny pracovních úrazů 

 

Nejčastější příčinou pracovních úrazů bylo riziko práce (selhání lidského činitele). Tato 

příčina je uváděna u 97 % případů pracovních úrazů (viz graf č. 7) . Ostatní příčiny byly 

z hlediska četnosti jen velmi málo významné. Pouze jeden pracovní úraz byl způsoben 

porušením pracovní kázně ze strany zaměstnance. Jeden případ pracovního úrazu byl 

způsoben vadným stavem zdroje a jeden případ byl způsoben jinou blíže 

nespecifikovanou příčinou. V případě vzniku pracovního úrazu porušením kázně                  

ze strany zaměstnance dochází ke krácení ze mzdy (z pohyblivé složky mzdy – prémie) 

tohoto zaměstnance. Krácení je ve výši 5 % a má působit výchovně, aby se eliminovaly 

pracovní úrazy způsobené takovýmto chováním zaměstnance. 
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Graf č. 7    

Příčiny pracovních úrazů v roce 2008 

Zdroj: vlastní zpracování ze záznamů o úrazu a knihy úrazů 

 

 

Srovnání s rokem 2007 

 

Z grafu č. 8 je patrné, že oproti roku 2007 se v roce 2008 pracovní úrazovost zvýšila,          

a to celkem o 28 %. Pracovní úrazy vzrostly oproti předchozímu roku o 16 případů. 

V souvislosti s celkovým nárůstem pracovních úrazů vzrostly i tři nejčastější zdroje 

pracovních úrazů oproti roku 2007. 

 

Graf č. 8   

Srovnání zdrojů pracovních úrazů a počet pracovních úrazů v roce 2007 a 2008 

Zdroj: vlastní zpracování ze záznamů o úrazu a knihy úrazů 
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Tři nejvýznamnější zdroje pracovních úrazů zůstávají stále ve stejném pořadí                      

ve srovnání s rokem 2007. Nejčastějším zdrojem pracovního úrazu je manipulace 

s materiálem, potom následuje kontakt s nástrojem a kontakt se strojním zařízením. 

 

 

Vývoj pracovních úrazů ve společnosti TON, a. s. 

 

V následujícím grafu (graf č. 9) je uveden počet úrazů v jednotlivých letech ke kterým 

došlo ve společnosti TON, a. s. Počtem úrazů jsou myšleny jak úrazy bez pracovní 

neschopnosti, tak úrazy jejichž následkem došlo k pracovní neschopnosti zaměstnance. 

Ve sledovaném období let 2004-2008 je patrný klesající trend vývoje pracovních úrazů 

s výjimkou roku 2008, ve kterém došlo k nárůstu pracovních úrazů. 

 

Graf č. 9   

Vývoj pracovních úrazů v letech 2004-2008 

 

 Zdroj: vlastní zpracování ze záznamů o úrazu a knihy úrazů 

 

 

 

Vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti TON, a. s. 

 

K posouzení vývoje pracovní úrazovosti je nezbytné také přihlédnout k tomu, jak                

se ve sledovaném období vyvíjel celkový počet zaměstnanců ve společnosti. Z grafu č. 

10 vyplývá, že ve sledovaném období (kromě roku 2008) se počet zaměstnanců 

pohyboval v rozmezí 1 400-1 600 zaměstnanců. Počet zaměstnanců od roku 2004 

neustále klesal s výjimkou roku 2006, kdy došlo k mírnému nárůstu zaměstnanců.               
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V roce 2008 je počet zaměstnanců nejmenší v porovnání s ostatními roky, avšak jak je 

z předcházejícího grafu zřejmé, v tomto roce byl počet úrazů nejvyšší oproti 

předchozím rokům (kromě roku 2004). 

 

Graf č. 10   

Vývoj počtu zaměstnanců v období 2004-2008 

 Zdroj: vlastní zpracování ze záznamů o úrazu a knihy úrazů 

 

 

 

Zameškané kalendářní dny 

 

Z vývoje zameškaných kalendářních dnů je zřejmé, že dochází k značnému nárůstu 

zameškaných kalendářních dnů v důsledku zvyšující se pracovní úrazovosti. Oproti 

roku 2001 došlo k zvýšení zameškaných kalendářních dnů v roce 2008 dokonce o 3 606 

dnů. V roce 2008 připadá na každý pracovní úraz 70 kalendářních dnů (viz graf č. 11) . 

 

Graf č. 11   

Vývoj zameškaných kalendářních dnů v období 2004-2008 

 
Zdroj: vlastní zpracování ze záznamů o úrazu a knihy úrazů 
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4.8.2 Výsledky vyhodnocení pracovní úrazovosti  

 

Vzhledem k výsledkům vyhodnocení pracovní úrazovosti v roce 2008, které prokázalo 

výrazné zvýšení pracovní úrazovosti (o 28 %) je nutné zaměřit se na opatření, která 

povedou k snížení pracovní úrazovosti. Tyto opatření mají různorodý charakter, ale cíl 

je společný, a to snížení pracovní úrazovosti a také předejít dalšímu zvyšování                   

pracovní úrazovosti.  

 

Pracovní úrazovost má pro společnost TON, a. s. závažné ekonomické důsledky. 

V důsledku nárůstu pracovní úrazovosti došlo také k zvýšení zameškaných kalendářních 

dnů za rok 2008 o 2 147 dnů oproti roku 2007. Průměrně na každý pracovní úraz 

připadá 70 kalendářních dnů, tedy dnů kdy byl zaměstnanec práce neschopný 

v důsledku pracovního úrazu (v roce 2007 - 48 kal. dnů/pracovní úraz). Společnost 

musela vyplatit na úrazovém pojištění v roce 2008 celkem 1.928.392 Kč. 

 

 

4.8.3 Návrhy a doporučení k snížení pracovní úrazovosti 

 

 Snížení fluktuace zaměstnanců  

Z vyhodnocení pracovní úrazovosti vyplývá, že 23 % pracovních úrazů bylo způsobeno 

zaměstnanci, kteří ve společnosti pracují v délce do 1 roku. Příčinou vysoké fluktuace je 

také velká namáhavost práce. Proto by bylo dobré zaměřit se na celkové zlepšení 

pracovních podmínek zaměstnanců a odstraňovat namáhavé práce např. zaváděním 

nových technologií v oblasti výroby. 

 

 Zvýšení motivace zaměstnanců v oblasti BOZP  

Je důležité zaměstnance neustále upozorňovat, že má být v jejich zájmu dodržovat 

veškeré předpisy v oblasti BOZP, neboť cílem společnosti je bezpečná práce, při které 

nebude docházet k poškození zdraví zaměstnanců. Zaměstnanci mnohdy nechápou,            

že veškerá opatření a kontrola dodržování předpisů BOZP jsou pouze v jejich zájmu. 

Jedná o jejich zdraví a při pracovním úrazu jsou to právě oni, kdo jsou nejvíc postiženi. 
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 Zvýšení informovanosti zaměstnanců v oblasti BOZP  

Oblast BOZP se dnes stává součásti firemní kultury v mnoha podnicích. Je důležité 

zaměstnance informovat o všem, co se v podniku děje, ale také je informovat o oblasti 

BOZP. Za tímto účelem by bylo vhodné zavést „Podnikový zpravodaj“, který by tyto 

informace zaměstnancům poskytoval. Mohl by obsahovat zhodnocení pracovní 

úrazovosti za předešlý měsíc a také by mohl upozorňovat ostatní zaměstnance                   

na pracovní úrazy ke kterým v podniku došlo. Levnější verzí než „Podnikový 

zpravodaj“ jsou podnikové nástěnky, které by informovaly o pracovních úrazech. 

Podrobně by byly popsány pracovní úrazy, včetně zdrojů těchto pracovních úrazů a také 

opatření k snížení četnosti těchto pracovních úrazů.  

 

 Zvýšení kontrol vedoucích zaměstnanců (mistrů)  

Stejně důležité jako se zaměřit na jednotlivé zaměstnance ve výrobě je zaměřit               

se na vedoucí zaměstnance (mistry), kteří mají zaměstnance kontrolovat. Mistři 

provádějí kontroly zaměstnanců jedenkrát za 3 měsíce se zápisem – i tento časový 

interval by mohl být pravidelnější, např. jedenkrát měsíčně. Také by bylo dobré 

zaměřit se na výkon kontrol mistry (tzn. neustálých kontrol bez zápisu)                                    

a sledovat jak tyto kontroly probíhají a zda-li jsou vůbec prováděny. 

 

 Důsledné vyšetření příčin pracovních úrazů  

Zaměřit se na důsledné vyšetření příčin pracovních úrazů. Důsledněji zkoumat 

dodržování pracovní kázně zaměstnanci a v případě vzniku pracovního úrazu 

v důsledku nedodržování předpisů BOZP nebo i v případech částečného porušení 

pracovní kázně přikročit ke krácení ze mzdy (z prémií) zaměstnance.        

 

 Zapojení vrcholového managementu do kontrolní činnosti  

Provádět namátkové kontroly ve výrobě. Přítomnost těchto osob budí v zaměstnancích 

značný respekt, což sebou přináší výraznější pozornost věnovanou dodržování 

veškerých předpisů. 

 

 Důsledně zkoumat rizika práce  

Zaměřit se na pracovní rizika, včasně je identifikovat a přijímat opatření k odstranění 

těchto rizik. Provádět tuto činnost v určitém časovém intervalu a následně písemně 

zaznamenat a vyhodnotit. 
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5 Závěr 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí řízení lidských zdrojů. Zaměstnavatel 

je povinen nejen vytvářet zdraví neohrožující pracovní prostředí, ale také rizika práce 

vyhledávat, hodnotit a přijímat taková opatření, která budou tyto rizika minimalizovat 

nebo zcela odstraňovat. Zaměstnavatel zajišťuje ochranu zdraví svých zaměstnanců 

poskytováním adekvátních OOPP, dále školením zaměstnanců a důslednou kontrolou 

úrovně BOZP. Zásadním úkolem v oblasti BOZP je předcházet pracovním úrazům                  

a jakémukoliv poškození zdraví zaměstnanců. Tyto úkoly by měly být pro všechny 

zaměstnavatele prvořadé. Důležitá je také komunikace se zaměstnanci a jejich účast při 

řešení otázek BOZP. Zaměstnanci by měli být o všech otázkách BOZP  informováni            

a mělo by jim být umožněno aktivně se podílet a účastnit při řešení aspektů BOZP 

v podniku. K teoretické kapitole jsem připojila statistiky pracovní úrazovosti v České 

republice v roce 2007 a vývoj evidovaných nemocí z povolání v České republice.                 

Je zřejmé, že v České republice dochází k poklesu pracovní úrazovosti, avšak smrtelná 

pracovní úrazovost zaznamenala nárůst oproti roku 2006, taktéž nemoci z povolání 

oproti roku 2006 vzrostly. 

 

Praktická část bakalářské práce obsahuje základní charakteristiku firmy TON, a. s. 

V této kapitole jsem popsala výrobní sortiment, strategii společnosti, marketingovou 

komunikaci, ale také strukturu a rozdělení zaměstnanců. Zmínila jsem bohatou historii 

této společnosti, která se začala psát již v roce 1861, kdy ji založil truhlář, vynálezce                

a návrhář nábytku Michael Thonet. Od té doby společnost prošla bohatým vývojem                 

a 1. 1. 1994 se z ní stala akciová společnost. V současné době společnost TON, a. s. 

patří k největším výrobcům ohýbaného nábytku v Evropě. 

 

V další kapitole jsem analyzovala bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve firmě TON, 

a. s. Popsala jsem systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jsem                 

se zabývala přidělováním OOPP, způsobem provádění školení zaměstnanců, kontrolou 

dodržování předpisů BOZP, rozborem a vyhledáváním rizik a dalšími podstatnými 

úkoly v oblasti BOZP. Součástí této praktické části bakalářské práce bylo také provést 

vyhodnocení pracovní úrazovosti ve společnosti TON, a. s. za rok 2008.  
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Na základě tohoto vyhodnocení jsem zjistila nejčastější zdroje a příčiny pracovních 

úrazů, rozčlenila jsem pracovní úrazy dle věku a délky pracovního poměru zaměstnance 

a zjistila jsem, jak se podílejí na pracovní úrazovosti muži a ženy. Dále jsem určila, 

kteří zaměstnanci (dle charakteru práce) jsou pracovní úrazovostí nejvíce postiženi                 

a uvedla konkrétní příklady pracovních úrazů. Graficky jsem zachytila vývoj pracovní 

úrazovosti od roku 2004 do současnosti, abych si utvořila představu, jak se situace 

v podniku vyvíjí. Zásadním zjištěním však pro mne bylo, že se pracovní úrazovost 

zvýšila oproti předchozímu roku o 28 %. Tento fakt mě nutil k úvaze, která opatření by 

vedla k snížení pracovní úrazovosti nebo alespoň k zastavení jejího růstu. Z tohoto 

důvodu jsem v závěru bakalářské práce uvedla návrhy a doporučení pro společnost 

TON, a. s., které by měly vést k snížení pracovní úrazovosti. Doporučení, která jsem 

navrhla, nejsou vždy zcela konkrétní a vyčerpávající. Myslím si, že konečná a konkrétní 

rozhodnutí jsou na příslušných zaměstnancích, kteří společnost znají nejlépe a vědí jaká 

opatření pro společnost TON, a. s. budou optimální. 

 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve firmě 

TON, a. s. a provést vyhodnocení pracovní úrazovosti v této firmě za rok 2008. Myslím 

si, že stanovený cíl jsem splnila.  

 

Jsem přesvědčena, že zjištěné výsledky a moje návrhy a doporučení budou                         

pro společnost TON, a. s. přínosem a povedou ke změnám, které přinesou pozitivní 

výsledky nejen pro obchodní společnost jako celek, ale i pro její jednotlivé 

zaměstnance, neboť jsou to právě oni, koho se problematika BOZP týká nejvíc. 
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