
9. Uve te, jaké p edpisy byly v souvislosti s úrazem poru eny a kým:
(v p ípad  pot eby p ipojte dal í list)

Datum a podpis posti eného:
(podle mo nosti) ……………………………………………………………

Datum, jména a p íjmení a podpisy sv dk  úrazu,
pop ípad  zástupce odborového orgánu nebo
zástupce zam stnanc  pro bezpe nost a ochranu zdraví p i práci     ……………………………………………………

    ……………………………………………………

          ……………………………………………………

Datum, jméno a p íjmení, funkce a podpis zam stnavatele …………………………………………………………….
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10. Zdravotní poji ovna posti eného

D. Údaje o úrazu:
1. Datum a hodina úrazu: 2. Za átek sm ny: 3. Po et zran ných osob celkem:

4. Druh zran ní
 a zran ná ást t la:

5. Druh úrazu
                       smrtelný ostatní

6. Co bylo zdrojem úrazu? (je mo né ozna it více zdroj )

             dopravní prost edek                                                         horké látky a p edm ty, ohe  a výbu niny

  kontakt se strojním za ízením nebo jeho ástí                stroje hnací, pomocné, obráb cí, pracovní

  materiál, b emena, p edm ty (pád, p ira ení,                 pr myslové kodliviny, chemické látky,

  odlétnutí, náraz, zavalení)                                               biologické initele

  pád na rovin , z vý ky, do hloubky, propadnutí             lidé, zví ata nebo p írodní ivly

   nástroj, p ístroj, ná adí                                                   jiný blí e nespecifikovaný zdroj

7. Pro  k úrazu do lo (p iny)? (je mo né ozna it více p in)

pro poruchu nebo vadný stav                                             pro poru ení pracovní kázn  posti eným

kterého ze zdroj  úrazu                                                  pro závady na pracovi ti

pro patn  nebo nedostate  odhadnuté riziko                pro nep edvídatelné riziko práce

pro nedostate né osobní zaji ní zam stnance                nebo selhání lidského initele

etn  osobních ochranných pracovních prost edk

           pro jiný, blí e nespecifikovaný d vod

8. Vy erpávající popis p in a okolností, za nich  do lo k úrazu:
(v p ípad  pot eby p ipojte dal í list)
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íloha . 2
ZÁZNAM O ÚRAZU

Eviden ní íslo záznamu:

A. Údaje o zam stnavateli, u kterého k úrazu do lo:
2. P edm t podnikání (OKE ):1. Název zam stnavatele a jeho sídlo (adresa):

3. Místo, kde k úrazu do lo:
1

O:
DI :

4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovi m
posti eného?    ANO            NE

5. innost, p i které k úrazu do lo:

B. Údaje o zam stnavateli, u kterého je posti ený v pracovn právním vztahu
(li í-li se od údaj  uvedených naho e)

2. P edm t podnikání (OKE ):1. Název zam stnavatele a jeho sídlo (adresa):

O:
DI :

C. Údaje o posti eném:
1. Jméno a p íjmení: Pohlaví:

                           mu                ena
2. Datum narození: 3. Státní p íslu nost:

4. Adresa trvalého pobytu: 5. Adresa pro doru ování:

6. Druh práce

7. Délka trvání pracovního vztahu u zam stnavatele Rok síc

8. Posti ený je:

                           zam stnanec v pracovním pom ru
                           zam stnanec zam stnaný na základ  dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r

9. M l posti ený kvalifikaci pro výkon práce, p i které do lo k úrazu?              ANO                     NE
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V ………………………… dne ………………

kolený zam stnanec:                                                                           kolitel:

…………………………....                                                                   ……………………………
                          podpis                                                                                                                                                                  podpis

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


Manipulace s b emeny. Zdravotní rizika p i ru ní manipulaci s b emeny na ízení vlády .
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i prácí §28, 29

Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bli ích po adavcích na BOZP na pracovi tích s nebezpe ím
pádu z vý ky nebo do hloubky – výb r. Pou ívání eb ík  – p íl. l. III

Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bli ích minimálních po adavcích na bezpe nost a ochranu
zdraví p i práci na staveni tích – výb r. Skladování a manipulace, Provád ní výkopových prací,
Betoná ské práce a práce související, Montá ní práce, Bourací práce, malí ské a nat ra ské práce
– p íl. . 3 l.I, II-VIII, XI, X, XII, XV

Na ízení vlády . 168/2002 Sb., kterým se stanoví zp sob organizace práce a pracovních
postup , které je zam stnavatel povinen zajistit p i provozování dopravy dopravními prost edky.

Výklad zákona o zaji ní dal ích podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci zákon .
309/2006 Sb., kterým se upravují dal í po adavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v
pracovn právních vztazích a o zaji ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo
poskytování slu eb mimo pracovn právní vztahy.

Vyhlá ení po árního poplachu -  po ární poplachové sm rnice, p ivolání první pomoci.

• Pou ití hasicích p ístroj  a jiných v cných prost edk  po ární ochrany na stavb .
• Zp sob skladování ho lavých kapalin.
• Pou ívání topidel a va  na pracovi ti.
• Po ární nebezpe í na pracovi ti.

Seznámení s organiza ní normou zam stnavatele OrN  S-16 Bezpe nost práce a S-17 Stanovení
organizace zabezpe ení po ární ochrany.

9. Ostatní údaje
Zam stnanec byl za azen dle p ílohy P .14 – S-16 Tabulka period léka ských zdravotních
prohlídek do kategorie         .

Zam stnanec svým ní e uvedeným podpisem stvrzuje:
- e byl(a) ádn  seznámen(a) a pro kolen(a) dle vý e uvedených  jednotlivých bod kolení a

e jim porozum l(a)
- e p evzal(a) k samostudiu 1 ks bro urky „Bezpe nost práce na stavbách-vybrané právní

edpisy vztahující se k BOZP p i p íprav , provád ní a údr  staveb“.

V záv ru vstupního kolení bylo provedeno ov ení znalostí ústním pohovorem formou kladení
otázek a následných odpov dí koleného.

Výsledek pohovoru:      Usp l(a) Neusp l(a)
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§ 281 a  208 Rada zam stnanc  a zástupce pro oblast bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci

§ 38 Povinnosti z pracovního pom ru

§ 301 a 302 Základní povinnosti zam stnanc  a vedoucích zam stnanc

§ 77-99 Stanovené pracovní podmínky (pracovní doba, rozvr ení pracovní doby,
za átek a konec pracovní doby, p estávky v práci, nep etr itý odpo inek
mezi dv ma sm nami, nep etr itý odpo inek v týdnu, práce p es as, no ní
práce, dny pracovního klidu, podmínky úpravy pracovní doby, pracovní
pohotovost, konto pracovní doby)

§ 101 Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci – základní ustanovení

§ 102 Prevence rizik

§ 103 Povinnosti zam stnavatele p i zaji ování BOZP

§ 106 Práva povinnosti zam stnanc

Obecné zásady bezpe ného chování na pracovi ti

§ 322 Kontrola odborových orgán

§ 108 ast zam stnanc  na ení otázek BOZP

§ 172–185 Odpov dnost zam stnance za kodu

§ 267 a 268 odst. 2 Odpov dnost za kodu na odlo ených v cech

§ 266 Odpov dnost p i odvrácení kody

8. Dal í oblasti

Vyhlá ka . 50/1978 Sb. o odborné zp sobilosti v elektrotechnice, ve zn ní pozd ích p edpis
§3, 4

SN EN 50110-1 ed.2 (343100) Obsluha a práce na elektrických za ízeních

SN EN 50110-2 (343100) Obsluha a práce na elektrických za ízeních (národní dodatky)

Zásady první pomoci p i úrazu elektrickým proudem

První pomoc, traumatologický plán

Organizace a zaji ní první pomoci, spolupráce se za ízením závodní preventivní pé e (Zákon .
262/2006 Sb., zákoník práce ve zn ní pozd ích p edpis  § 94 odst.4, § 102 odst. 6. § 103 odst.
1 písm. g), § 108 odst. 3a, § 274 odst. 1 a na ízení vlády . 101/2005 Sb. p íl., l. 8).
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inností provád ných na pracovi ti zam stnavatele, vedení evidence p ítomnosti zam stnanc  a
dal ích fyzických osob v prostorách zam stnavatele.

3. Kategorizace prací

Informace o tom, do jaké kategorie byla práce, kterou bude zam stnanec konat, za azena
(vyhlá ka . 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za azování prací do kategorií, limitní
hodnoty ukazatel  biologických expozi ních test , podmínky odb ru biologického materiálu pro
provád ní biologických expozi ních test  a nále itosti hlá ení prací s azbestem a biologickými
initeli § 37 a  40 zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm  n kterých

souvisejících zákon , ve zn ní pozd ích p edpis ).

4. Hluk a vibrace

Protihluková opat ení u zdroje, kolektivní opat ení, osobní ochrana sluchu a rukou, sledování
zdravotního stavu zam stnanc  (na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran  zdraví p ed
nep íznivými ú inky hluku a vibrací – vybraná ustanovení).

5. Pracovn léka ská pé e a posuzování zdravotní zp sobilosti k práci

Informace o za ízení poskytující pracovn léka skou pé i a informace o druzích povinného
kování a léka ských preventivních prohlídek souvisejících s výkonem práce (dle §103

zákoníku práce)

PP-265-20.11.1967 o posuzování zdravotní zp sobilosti k práci

6. Pracovní úrazy

Informace o povinnosti ohlá ení ka dého pracovního úrazu, podmínky pro poskytování první
pomoci na pracovi ti, evidence a hlá ení pracovních úraz (§ 105 zákoníku práce, na ízení vlády
. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zp sob evidence, hlá ení a zasílání záznamu o úrazu).

7. Práva a povinnosti zam stnance v oblasti BOZP

Listina základních práv a svobod ( . 2/1993 Sb., ve zn ní pozd ích p edpis  – l. 28, 29, 31)

Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd ích p edpis

§ 276, 278 a  280 Právo na informace a projednání se zam stnancem
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Osnova vstupního kolení BOZP a po ární ochrany

Jméno a p íjmení zam stnance: ………………………………….

Datum narození: ………………………

Pracovní za azení: ………………………………….

Jméno a p íjmení kolitele: ………………………………….

Pracovní za azení kolitele: ………………………………….

1. Rizika související s výkonem práce a pracovi m

Seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opat ením na ochranu p ed p sobením
chto rizik, rizikové faktory pracovního prost edí (seznámení se provádí podle zpracovaného

dokladu o vyhodnocení rizik a p ijatých opat eních na ochranu p ed jejich p sobením § 102
zákona . 262/2006 Sb. ve zn ní p. p., zákon . 309/2006 Sb., §7, na ízení vlády . 361/2007 Sb.).

2. Po adavky na pracovi

Po adavky na pracovi  a pracovní prost edí nap . v prostorech souvisejících s provozem,
skladové hospodá ství (udr ování po ádku a istoty, uspo ádání, umíst ní pracovi -dostupnost,
stanovení komunikací, výrobní a pracovní prost edky a za ízení, zaji ní po adavk  na
manipulaci s materiálem, práce s b emeny, odstra ování a odvoz odpadu, p edcházení ohro ení
ivota a zdraví fyzických osob, které se s v domím zam stnavatele m ou zdr ovat na jeho

pracovi tích, zaji ní spolupráce s jinými osobami, p edcházení rizik m vzájemného p sobení

íloha . 1
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Prohlá ení o vyu ití výsledk  bakalá ské práce

Prohla uji, e

- Byl jsem seznámen s tím, e na mou bakalá skou práci se pln  vztahuje zákon . 121/2000
Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – u ití díla v rámci ob anských a nábo enských ob ad ,
v rámci kolních p edstavení a u ití díla kolního a § 60 – kolní dílo,

- beru na v domí, e Vysoká kola bá ská – Technická univerzita Ostrava (dále jen V B-
TUO) má právo nevýd le  ke své vnit ní pot eb  bakalá skou práci u ít (§ 35 odst. 3),

- souhlasím s tím, e jeden výtisk bakalá ské práce bude ulo en v Úst ední knihovn  V B-
TUO k prezen nímu nahlédnutí a jeden výtisk bude ulo en u vedoucího bakalá ské práce.
Souhlasím s tím, e údaje o bakalá ské práci, obsa ené v Záznamu o záv re né práci,
umíst ném v p íloze mé bakalá ské práce, budou zve ejn ny v informa ním systému V B-
TUO,

- bylo sjednáno, e s V B-TUO, v p ípad  zájmu z její strany, uzav u licen ní smlouvu
s oprávn ním u ít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona,

- bylo sjednáno, e u ít své dílo – bakalá skou práci nebo poskytnout licenci k jejímu vyu ití
mohu jen se souhlasem V B-TUO, která je oprávn na v takovém p ípad  ode mne po adovat

im ený p ísp vek na úhradu náklad , které byly V B-TUO na vytvo ení díla vynalo eny
(a  do jejich skute né vý e).

V Ostrav  dne 27. 04. 2009

………………………………………………..

David Miklu

Adresa trvalého pobytu studenta:

Vý kovická 109
Ostrava
700 30
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Seznam p íloh

íloha 1: Osnova vstupního kolení

íloha 2: Záznam o úrazu

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


48

Seznam pou ité literatury

[1] B LOHLÁVEK, F – KO AN, P. – ULER, O. Management. Brno: Computer Press, 2006.

ISBN 80-25-0396-X.

[2] DONELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha: Grada

Publishing, 2008. ISBN 80-7169-422-3.

[3] LEDNICKÝ, V. Základy managementu. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, 2000. ISBN

80-70480–17-3.

[4] VODÁ EK, L. – VODÁ KOVÁ, O: Moderní management v teorii a praxi. 1. vyd. Praha:

Management Press, 2006, ISBN 80-7261-143-7.

[4] ROSICKÝ, J, Úvod do ízení bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. Ro nov pod

Radho m: ROVS, 2004.

[5] NOVOTNÝ, K, Slovník vybraných pojm  vztahujících se k hodnocení rizik. Ro nov pod

Radho m: ROVS, 2000.

[6] ERMÁK, J. Bezpe nost práce. Praha: EUROUNION Praha, 2008, ISBN 978-80-7317-

071-4.

[7] SATES. Bezpe nost práce na stavbách. umperk: Sates, 2007.

[8] ARMSTRONG, M. - STEPHENS,T. Management and Leadership. Praha: Grada, 2008,

ISBN 978-80-247-2177-4

[9]  VYM TAL,  J.  a  kol. Informa ní a znalostní management v praxi. LexisNexis CZ, Praha,

2005

[10] Interní materiály firmy AB

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


47

Záv r

Cílem mé bakalá ské práce je identifikace proces , jakými firma AB zaji uje a dodr uje

bezpe nost práce ve firm . Tyto procesy prostuduji a v záv re né fázi zhodnotím, jak firma AB

zvládá bezpe nost práce a p itom identifikuji p ípadné nedostatky nebo chyby, kterých se firma

AB dopou tí. Tuto analýzu provedu pomocí p ímé metody a to formou rozhovoru s hlavním

bezpe nostním technikem firmy AB a zpracováním informací z interního systému firmy.

Teoretickou ást mé bakalá ské práce jsem v noval popsání funkcí managementu,

osobnosti mana era a jeho inností apod. V echny tyto innosti a funkce managementu jsem

propojil s bezpe ností práce. V dal í ásti jsem p edstavil firmu AB, její historii, strategii a cíle.

etí ást mé bakalá ské práce jsem v noval popsání jednotlivých inností, které firma

AB vykonává pro správné dodr ování bezpe nosti práce ve firm . Tyto innosti se projevují

v kone ném shrnutí analýzy, je  identifikuje, jak firma AB byla úsp ná v dodr ování

bezpe nosti. Tato identifikace spo ívala v po tu zran ných zam stnanc , po tu zme kaných dn

z d vod  pracovních úraz , p in zran ní, typu zran ní a v neposlední ad  jsem se zam il na

alkohol na pracovi ti, jen  m e ohrozit ivot daného zam stnance nebo ivoty jeho

spolupracovník .

Z analýzy vyplývá, e stav bezpe nosti ve firm  AB je nadpr rný a firma v nuje

velkou pozornost bezpe nosti práce. Sice se ve firm  objevují i ur ité nedostatky, které bych

isoudil p evá  lidem, kte í pro firmu AB pracují a kte í ohro ují své zdraví p evá

nedbalostí ne  tím, e by firma AB m la patné p edpisy k dodr ování bezpe nosti práce. Pro

zlep ení situace ve firm  AB jsem ji navrhl doporu ení, která by ji m la dopomoci ke

zdokonalení sou asného stavu. Tyto návrhy se týkaly p evá  zlep ení lidského faktoru, který

je zodpov dný za v inu úrazu, které se ve firm  AB staly. Úsp nost t chto návrh  bude

zále et p evá  na ka dém zam stnanci firmy AB zvlá , jeliko lov ka je t ké zm nit, jen

mu m eme ukázat cestu, kudy jít.
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síc na 600 K  za m síc. Pokud by se poru ení pravidel opakovalo, d lníkovi bych místo 500

 strhnul ze mzdy 1000 K . V p ípad  t etího poru ení pravidel by mzda d lníka byla sní ena o

2000 K  namísto 1000 K . Myslím, e kdy  mzda d lníka je cca 80 K  na hodinu, tak sní ení

mzdy o 2000 K  bude mít pozitivní dopad na zvý enou pozornost d lníka, který ur it  nebude

chtít odevzdat zna nou ást své mzdy.

Pokusil bych se zavést ast í kontroly na pracovi tích, aby zam stnanci plnili to, co

mají a pou ívají to, co mají. Kontroly pracovi  by m li probíhat t ikrát do m síce namísto

vodní jedné. Toho bych docílil bu  p ijetím dal ího zam stnance, jen  by se zam il na tuto

innost kontroly nebo p idáním funkce dosavadnímu zam stnanci. Jeliko  si uv domuji finan ní

krizi, tak p ijetí nového zam stnance by mohlo být pro firmu velmi nevýhodné. Toto opat ení

bych zalo il na p ijetí zam stnance na polovi ní úvazek, jeho  nápl  by byla pouze kontrola

bezpe nosti práce na ur itých pracovi tích. Dále by tento zam stnanec m l být v d chodovém

ku, jeliko  lidé tohoto v ku mají velmi hodn asu a jsou rádi za ka dý p ivýd lek, který se

jim dostaví. Toto opat ení zakládám na vlastní zku enosti práv  se zam stnancem firmy, pro

kterou jsem realizoval spole  s jednou firmou zakázku. Tato firma m la ve svých adách

aktivního kontrolora star ího v ku, který pravideln  nav voval danou stavbu, fotil nás p i práci

a v p ípad , e n který ze zam stnanc  nem l na sob  vestu, okam it  tohoto zam stnance

vyfotil a firm  vyfakturoval pokutu ve vý i 1000 K . Kontrola byla velmi efektivní, jeliko  ve

chvíli, kdy firma dostala pokutu ve vý i 5000 K  za 5 zam stnanc , tak v ichni zam stnanci

vesty poctiv  nosili.
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4. Návrhy a doporu ení

Po celkové analýze bezpe nosti práce ve firm  AB m u usoudit, e firma AB dodr uje

bezpe nost práce a ochranu zdraví zam stnanc  na velmi vysoké úrovni. V ina bezpe nostních

pravidel a podmínek vychází ze zákona, ale firma AB realizuje mnoho inností, je  by

vykonávat nemusela, ale vykonává. P i pohledu do statistik úrazovosti je patrné, e po et

pracovních úrazu vzhledem k po tu zam stnanc  firmy AB je nízký, co  je v oboru stavebnictví

podle m  velmi pozitivní. Údaje o po tu zran ných v jiných firmách zabývajících se stavebními

pracemi se mi nepovedlo zjistit, proto e tyto informace jsou pro ve ejnost nedostupné.

Situace u firmy AB, v ak není úpln  dokonalá, proto e stále se objevují p ípady

pracovních úraz  a firma by se m la i nadále sna it t mto úraz m p edcházet. Jako jednu

z hlavních p in úraz  bych vid l nedostate nou zodpov dnost zam stnanc  firmy AB. Jak

z analýzy vyplynulo, v ina pracovních úraz  se stává díky selhání lidského initele. Je velmi

obtí né zamezit nebo omezit tyto p ípady pracovních úraz , ale jako jedna z mo ností se jeví

skute nost, e by firma AB vytvo ila preventivní prezentaci pracovních úraz , kterou by dolo ila

fotkami z p ípad  pracovních úraz , je  se ve firm  staly nebo úrazu, které se staly ve firm

v podobném odv tví nebo oboru. Tato prezentace by byla sou ástí kolení o bezpe nosti práce a

la by slou it jako preventivní opat ení, aby zam stnanci firmy AB vid li, co se m e stát,

pokud nebudou v novat dostate nou pozornost svému pohybu na pracovi ti a p i práci. Tato

prezentace by m la mít zastra ující vliv, aby lidé opravdu v novali pozornost bezpe nosti práce.

Z analýzy také vyplynulo, e nejvíce pracovních úraz  se stává díky pád m z vý ky, je

kon í v lep ím p ípad  poran ním a v hor ím p ípad  smrtí. Velkou m rou se na tom podílí op t

selhání lidského initele, je  bych napravil pomocí dané prezentace, ale dále bych zavedl

zp ísn ní podmínek na pracovi tích, kde hrozí nebezpe í pádu z vý ky. Pokusil bych se zavést

pracovní prost edky p i práci ve vý kách, které by jistily pracovní prost edky sou asné. Zavedl

bych takzvanou dvojí ochranu, i kdy  vím, e by to áste  mohlo zpomalit chod dané práce,

proto e p íprava pracovních ochranných prost edk  by zabírala více asu. Na základ  toho bych

zp ísnil tresty za p ípady, kdy by do lo k poru ení sm rnice v ohledu neno ení pracovních

ochranných prost edk . P i prvním poru ení pravidel bych zvedl postih d lníka z 300 K  za
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ístroj  za velmi efektivní a ur it  v ím, e to dopom e k lep ímu zamezení alkoholu v krvi

zam stnanc , jen  do práce ur it  nepat í. Dále m  zajímala skute nost, jestli pozitivní výsledky

z roku 2008 nemají p ímou souvislost s po tem zran ných za tento rok. Dostal jsem jasnou

odpov , e ádný ze esti zran ných lidí v roce 2008 nem l pozitivní test na alkohol v krvi.
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Z této statistiky vyplývá, e úrazy, které se staly v roce 2008, se staly v období od kv tna

do srpna, co  je období, kdy se nejvíce stav jí mosty.

Jeliko  riziko hrozícího úrazu se zvy uje s p ibývajícím alkoholem v t le, proto jsem se

dále ve své analýze zam il na po et pozitivních a negativních výsledku dechových zkou ek u

zam stnanc  firmy AB.
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Graf . 5 Po et dechových zkou ek provedených ve firm  AB; zdroj: vlastní zpracování

Tato analýza byla stanovena pro celkovou firmu AB i s jejími závody. Jak z grafu

vyplývá, tak jediné pozitivní dechové zkou ky byly v roce 2008, co  m  velmi p ekvapilo a

zeptal jsem se hlavního bezpe nostního technika, jak to, e je mo né, e v roce 2006 a 2007

nebyl objeven ádný pozitivní p ípad zam stnance, jen  by m l v sob  nepovolené mno ství

alkoholu. Dostal jsem odpov  ve smyslu, e n které závody a jejich mist i m ou zatajit

skute nost, e se u nich objevil pozitivní dechový p ípad. V té dob  je  firma AB nem la

speciální dechové p ístroje, které mají vlastní pam , která zaznamenává jednotlivé dechové

zkou ky a nelze tuto pam  p epsat. Po t chto zku enostech se vedení firmy rozhodlo tyto

ístroje nakoupit, p em  jeden takový p ístroj není zále itosti pár korun a hned se objevilo pár

pozitivních p ípad  dechových zkou ek, proto posuzuji rozhodnutí firmy k nakoupení t chto
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zdrojem úrazu nep edvídatelné riziko práce. Jinými p inami zran ní m ou být nap . pád

nosník  (nep edvídatelné riziko práce), ná adí, nástroje apod.

Tyto zran ní se nej ast ji stávají na závod  Mosty, který se zabývá pouze stav ním

Mostu, a proto by m la být zp ísn na kontrola tohoto závodu, aby se zamezilo dal ímu selhání a

ípadnému zran ní.

Pro ur itou p edstavu jak vypadala situace pracovních úrazu ve firm  AB za rok 2008 a

z ásti i za rok 2007, jsem vytvo il statistiku úrazovosti, z ní  lze vy íst, ve kterém m síci se

zran ní stalo.

STATISTIKA ÚRAZOVOSTI

Pracovní úrazy ostatní
Smrtelné

úrazy

S pracovní
neschopností Po et dn  pracovní neschopnosti
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1. leden 52 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. únor 45 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. b ezen 69 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. duben 94 824 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

5. kv ten 96 467 0 0 2 2 0 0 10 10 0 0

6. erven 101 261 0 0 1 1 0 0 45 45 0 0

7. ervenec 111 740 0 0 1 1 0 0 42 42 1 0

8. srpen 96 677 0 0 2 2 0 0 73 73 0 0

9. zá í 97 526 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0

10. íjen 92 809 0 0 0 0 0 0 93 93 0 0

11. listopad 79 217 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0

12. prosinec 54 193 0 0 0 0 0 0 93 93 0 0

13. CELKEM 992 020 1 0 6 7 — 0 536 536 1 0

Tabulka . 1 Statistika úrazovosti; zdroj: interní zdroj firmy AB
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Jak u  jsem v p edchozí kapitole vysv tlil, e firma AB má pracovní úrazy rozd lené na

úrazy smrtelné a na úrazy ostatní. Na základ  toho jsem ud lal statistiku úrazu za poslední t i

roky  v  po tu  smrtelných  a  po tu  ostatních  úraz ,  které  se  ve  firm  AB  stali.  Tato  statistika  je

pouze za poslední t i roky, proto e bli í informace za jiné roky byly pro m  bohu el

nep ístupné. Tuto statistiku jsem vyjád il v grafu ní e.
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Graf . 4 Typy úraz  za roky 2006-2008; zdroj: vlastní zpracování

Ve firm  AB se bohu el stávají i úrazy, které kon í tragicky a to smrtí, i kdy  jak nám

graf ukazuje, tyto úrazy nejsou asté, ale i 1 smrtelný úraz ro  je opravdu tragická zále itost

pro firmu. Jak u  z grafu vyplývá jediný rok, kdy se nestal ádný smrtelný úraz, byl rok 2008,

kdy ale do lo k 6 úraz m ostatním.

Oba tyto smrtelné úrazy se staly díky stejné p in  a to pádu z vý ky do hloubky, které

se staly z d vodu selhání lidského initele a druhý díky poru ení pracovní kázn  po kozeným,

co  se pozd ji ukázalo jako pozitivní výsledek na alkohol.

Nej ast ími zdroji úrazy se stávají pády z vý ky, kdy dochází k selhání lidského initele

nebo ob asn  i k poru e stroje. Druhými nej ast ími p inami úrazu jsou situace, kdy je

zam stnanec p ira en b emenem, které je také zap in no selháním lidského initele nebo je
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Po et zme kaných kalendá ních dn  vlivem PÚ
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Graf . 3 Po et zme kaných kalendá ních dn  vlivem PÚ; zdroj: vlastní zpracování

Z tohoto grafu m eme posoudit, jak byla celková zran ní zam stnanc  vá ná, proto e

ím více je zme kaných kalendá ních dn , tím n které zran ní v daném roce byla záva í ne

v letech jiných.

Jak z grafu vyplývá, tak nejkrat í rekonvalescenci m li zam stnanci v roce 2001, kdy

po et zme kaných dn  byl jen 44 dn  na 3 zran né zam stnance, z eho  vyplývá, e ka dý

zam stnanec strávil mimo práci díky zran ní asi 14 a p l kalendá ních dn . Pokud bychom tyto

dny porovnali nap íklad s roky 2005 a 2007, kdy po et zran ných byl takté  3 zran ní

zam stnanci, zjistili bychom, e v roce 2005 bylo v pr ru na jednoho zran ného zam stnance

zme káno 45 a tvrt kalendá ního dne a v roce 2007 v pr ru 92 a p l kalendá ního dne, co  je

ale zavád jící, proto e v roce 2007 byl jeden ze t í pracovních úraz  smrtelný, z eho  vyplývá,

e celkový po et zme kaných kalendá ních dn  je jen orienta ní.

Celkov  z grafu vyplývá, e po et zme kaných kalendá ních dn  za jednotlivé roky je

velmi r zný a zále í na typu úrazu, který se danému zam stnanci stal. Pokud bychom ud lali

pr r zme kaných kalendá ních dn  za innost firmy AB od roku 1997-2008, tak pr rn  na

jeden rok p ipadá skoro 344 zme kaných kalendá ních dn  z d vod  zran ní. Tyto vysoké

výkyvy mohou být zp sobeny v ím mno stvím zakázek závodu Mosty, ve kterém se stává

ina úraz .
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v roce 2008 oproti let m minulým. Jedním z hlavních d vod  zran ní je selhání lidského

initele25, které zap inilo 4 zran ní z 6, jak m eme vid t v grafu ní e.

iny zran ní v roce 2008
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Graf . 2 P iny zran ní v roce 2008; zdroj: vlastní zpracování26

Zdroje t chto úraz  jsou r zné, p es nástroje, ná adí, dopravní prost edek, tak a  po pády

na rovin  nebo odlétnutí materiálu.

Tato zran ní mají za p inu vznik neschopnosti jít do práce, a proto jsem ud lal i

analýzu, kolik dní zame kali zran ní zam stnanci z d vodu zran ní.

25 Selhání lidského initele znamená zran ní, které si zp sobil zam stnanec vlastní vinnou, ale necht . M e to
být nap íklad: zakopnutí na rovin , nepozornost p i práci, pád z vý ky p es zaji né zábradlí apod.
26 Pro poru ení pracovní kázn  znamená, e daný zam stnanec si zp sobil zran ní z d vod  nedodr ování

edpis  BOZP jako nap . neno ení helmy apod.
Pro nep edvídatelné riziko práce znamená, e p ina zran ní není vinou zam stnavatele ani zam stnance, ale je
to p ina, kterou nelze p edvídat jako pád nosníku apod.
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3.7.   Analýza pracovních úrazu

Nejlep ím ukazatelem jak firma AB spl uje a dodr uje bezpe nost práce, je analýza

pracovních úrazu, která popisuje statistiky po tu zran ných, typ  zran ní apod. Proto jsem se

zam il p evá  na tuto analýzu, abych p iblí il vývoj úraz , které se ve firm  staly za poslední

roky jejich innosti.
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Graf . 1 Po et pracovních úraz ; zdroj: vlastní zpracování

Jak z grafu m eme vy íst, tak po et úraz  ve firm  AB je velmi kolísavý. Zatímco

v letech 1997- 2000 je po et úraz  velmi vysoký, co  ukazuje rok 1998, kdy po et zran ných ve

firm  AB byl 13 zam stnanc . Oproti tomu od roku 2001 se po et úraz  velmi sní il. V roce

2003 byli ve firm  AB pouze 2 zran ní zam stnanci, co  je nejmén  zran ných zam stnanc  za

posledních 11 let innosti firmy. Velmi znepokojující skute nost je nár st po tu zran ných
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3.6.  Monitorování dodr ování BOZP na pracovi tích

Ro ní prov rky dodr ování zákonných po adavk  BOZP, PO a P na stavbách a stálých

provozovnách firmy jsou plánovány bezpe nostním technikem.

Kontroly provád né z hlediska prevence rizik jsou provád ny bezpe nostním technikem

ípadn  s dal ím ur eným zam stnancem, kdy nápl  t chto kontrol stanovuje v dy

bezpe nostní technik.

Pravideln  ka dý m síc ur í výrobní editel, v dy na prvním dispe inku v m síci,

vybraná pracovi , na kterých bude v pr hu m síce kontrola provedena.

Mimo ur ených kontrol m ou být provedeny i namátkové kontroly, kde termín

provedení a místo pracovi  si ur í bezpe nostní technik.24

24  vnit ní sm rnice firmy AB s názvem S-16 Bezpe nost práce, str. 17
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Ø i práci na le ení nebo ch zi po le ení

Ø v dosahu zvedacích za ízení, je áb , dopravník  a nakládacích stavebních

stroj

Ø i obsluze vysokozdvi ných vozík

Ø i bouracích pracích

Ø i innostech v místech se sní eným podhledem a v dal ích p ípadech,

kdy m e dojít k poran ní hlavy.22

Za odchod d lníka na pracovi  s p íslu ným ochranným prost edkem zodpovídá p ímý

nad ízený, p em  p ilbu musí mít d lník u sebe po celou sm nu.

Za pou ívání ochranného prost edku tam, kde je ohro ena p íslu ná ást t la, odpovídá

zam stnanec provád jící práci, kontrolní innost nebo slu bu.

V p ípad , e kontrolní orgán firmy AB zjistí, e n který ze zam stnanc  nepou ívá

osobní ochranné pracovní prost edky a zvlá  p ilby, bude toto nepou ívání hodnoceno jako

nepln ní základních pracovních povinností s následujícími d sledky :

a) i prvním poru ení t chto pravidel bude

- prémie d lníka nebo pohyblivá ást mzdy THP sní ena o 300,-  za m síc.

- u THP, který nezabezpe il vybavení d lníka nebo náv vy OOPP, bude sní ena

pohyblivá ást mzdy o 1000,- K  za m síc.

b) i druhém poru ení t chto pravidel bude prémie d lníka nebo pohyblivá ást mzdy

THP sní ena o 500,- K  za m síc.

c) i t etím poru ení t chto pravidel bude prémie d lníka nebo pohyblivá ást mzdy THP

sní ena  o 1000,-  K  a  sou asn  VPÚ  písemn  oznámí  zam stnanci  mo nost  ukon ení

jeho pracovního pom ru ve firm  z d vod  opakovaného nepln ní pracovních povinností.

Sní ení prémie nebo pohyblivé ásti mzdy musí být provedeno písemn . 23

Kontrolu pou ívání osobních ochranných pracovních prost edk  provádí p i svých

náv vách výrobních provoz  a staveb generální editel, výrobní editel, odborní editelé,

editelé závod , vedoucí útvaru ízení jakosti, bezpe nostní technik, energetik a mana er IMS.

22 vnit ní sm rnice firmy AB s názvem S-16 Bezpe nost práce, str. 19
23 vnit ní sm rnice firmy AB s názvem S-16 Bezpe nost práce, str. 20
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3.5.   Osobní ochranné pracovní prost edky

Podle zákona má ka dý zam stnanec právo na osobní ochranné pracovní pom cky a není

tomu jinak ani u firmy AB. Pokud zam stnanec firmy obdr í osobní ochranné pracovní pom cky

(OOPP), tak je povinný p id lené OOPP ádn  pou ívat p i práci k ochran  své bezpe nosti a

zdraví a hlavn  je povinen udr ovat tyto prost edky ve funk ním stavu.

Firma AB p id luje nové OOPP jen v p ípad , e doposud pou ívané osobní ochranné

pracovní pom cky nejsou pln  funk ní, jsou po kozeny nebo v p ípad , e n který zam stnanec,

který pou íval dané OOPP, je ztratil. Pokud ke ztrát  osobních ochranných pracovních

prost edk  do lo vinou zam stnance, je tento zam stnanec povinen nahradit kodu firm  AB,

kterou mu ustanoví p ípadná komise.

Pou ívání OOPP je dokumentovan  kontrolováno p ímým nad ízeným. Dal í kontroly

jsou provád ny v rámci postihu za nepou ívání OOPP.

OOPP a istící prost edky zabezpe uje pro celou firmu AB pov ený zam stnanec

odd lení nákupu prost ednictvím hlavního skladu ve form  komisního prodeje.

Osobní ochranné pracovní pom cky jsou vydávány zam stnancem hlavního skladu na

základ  písemného po adavku vedoucího p íslu ného útvaru.

Výdej osobních ochranných pracovních pom cek novým zam stnanc m firmy AB je

provád n p i nástupu do zam stnání nebo p i ukon ení ivotnosti OOPP. Pokud zam stnanec

ukon í pracovní pom r u firmy AB je povinen dané OOPP vrátit.

Ve kerý výdej OOPP je evidován zam stnancem hlavního skladu firmy AB.

Postihy za nepou ívání OOPP

ichni zam stnanci musí na výrobním pracovi ti pou ívat osobní ochranné pracovní

prost edky po celou dobu výkonu innosti jako ochranu té ásti t la, která je provád nou inností

ohro ena.

No ení p ileb je nutné zejména:

Ø i v ech innostech na mostech

Ø i innostech ve výkopech, jamách a achtách od hloubky 1,3 m

Ø i montá i a demontá i bedn ní, podp rných konstrukcí a le ení
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f) Organiza ní jednotce p íslu né poji ovny, u které je firma poji na pro p ípad své

odpov dnosti za kodu vzniklou p i pracovním úrazu.21

Potom co bezpe nostní technik firmy AB ohlásí pracovní úraz na p íslu ná místa, tak

generální editel firmy AB ur í vy et ovací komisy ve slo ení:

edseda komise - generální editel

lenové komise  - výrobní editel

- právní zástupce firmy

- bezpe nostní technik

- zástupce závodního výboru odborového svazu

- p ímý nad ízený posti eného

Tato vy et ovací komise zkoumá p iny vzniku, úrazový d j i skute nost, jestli nebyly

poru eny bezpe nostní p edpisy firmy AB. Výsledek tohoto et ení shrnuje bezpe nostní technik

do záv re né zprávy, kterou zasílá na vyjmenované orgány.

Sou asn  se záv re nou zprávou o vy et ení úrazu zpracuje bezpe nostní technik pou ný

list ve form ídící normy generálního editele k seznámení v ech zam stnanc  firmy s úrazem

3.4.2. Od kodn ní pracovních úraz

Od kodn ní pracovních úraz  je provád no od kod ovací komisí do 1 m síce od vzniku

pracovního úrazu.

Od kod ovací komise u firmy AB pracuje ve slo ení:

Ø bezpe nostní technik

Ø výrobní editel

Ø vedoucí osobního a mzdového odd lení

Za innost komise je odpov dný bezpe nostní technik.

Výsledek projednání v komisi se zapisuje a originál zápisu zakládá bezpe nostní technik ve

svých dokumentech, kopii zasílá posti enému, vedoucímu osobního a mzdového odd lení a

edsedovi závodního výboru odborového svazu.

21 vnit ní sm rnice firmy AB s názvem S-16 Bezpe nost práce, str. 12
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Pracovní úrazy se vy et ují a zapisují do celostátn  platného formulá e, který ozna ujeme

jako záznam o úrazu (p íloha . 2) a to nejpozd ji do 5 dn  od jejich vzniku.

Bezpe nostní technik firmy AB musí ohlásit pracovní úraz bez zbyte ného odkladu:

a) Státnímu zástupci nebo územn  p íslu nému útvaru Policie R, nasv ují-li zji né

skute nosti tomu, e v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný in.

b) Odborovému orgánu STAVBA.

c) Zam stnavateli, který svého zam stnance k práci ve firm  nebo k jiné innosti vyslal.

d) Organiza ní jednotce p íslu né poji ovny, u které je firma poji na pro p ípad své

odpov dnosti za kodu vzniklou p i pracovním úrazu.

e) P íslu nému inspektorátu práce, do lo-li k úrazu na pracovi ti a p i innostech, které

podléhají jeho dozoru, vy aduje-li po kození zdraví hospitalizaci zam stnance del í ne  5

dní.20

O pracovních úrazech zam stnanc  firmy AB vede bezpe nostní technik evidenci

s uvedením po adového ísla úrazu, jména posti eného zam stnance, za átku pracovní

neschopnosti, konce pracovní neschopnosti a druhu poran ní.

Smrtelný pracovní úraz

Pro ú ely hlá ení pracovních úraz  podle Na ízení vlády . 494/2001 Sb. je smrtelným

pracovním úrazem takové po kození zdraví, které zp sobilo smrt po úraze nebo na jeho

následky zam stnanec zem el nejpozd ji do jednoho roku.

Postup p i sepisování záznamu o úrazu je stejný jako v p ípad  pracovního úrazu.

Bezpe nostní technik zasílá záznam o smrtelném pracovním úrazu:

a) Územn  p íslu nému útvaru Policie R.

b) Zam stnavateli, který svého zam stnance k práci ve firm  nebo k jiné innosti vyslal

c) Odborovému orgánu STAVBA

d) íslu nému inspektorátu práce

e) íslu né zdravotní poji ovn .

20vnit ní sm rnice firmy AB s názvem S-16 Bezpe nost práce, str. 11

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


32

nepracovním úrazu, který takté  p edá svému nad ízenému. Ve keré záznamy o nepracovních

úrazech se uchovávají a zárove  se vede evidence nepracovních úraz , která musí obsahovat

po adové ísla; jméno posti eného zam stnance; za átek pracovní neschopnosti a její konec;

druh poran ní.

Pracovní úraz

Za pracovní úraz se pro ú ely od kodn ní pova uje úraz zam stnance (po kození na

zdraví nebo smrt úrazem) p i pln ní pracovních úkol  nebo v p ímé souvislosti s nimi.19

3.4.1. Postup p i pracovním úrazu a p i drobném poran ní

Ka dý pracovní úraz vy aduje jiné léka ské o et ení, proto firma AB rozd lila pracovní

úrazy na drobná poran ní, které nevy adují léka ské o et ení a na pracovní úrazy, které vy adují

léka ské o et ení.

Pokud se n který ze zam stnanc  lehce zran ní a toto zran ní nebude pot ebovat léka ské

et ení, tak vyhledá svého nad ízeného zam stnance, který mu toto zran ní o et í p ímo na

pracovi ti. Nad ízení pracovníci firmy AB jsou vy koleni k provád ní první pomoci, a proto

daný zam stnanec vyhledá práv  je. Ka dé drobné poran ní musí nad ízený posti eného

zam stnance ohlásit bezpe nostnímu technikovi firmy AB nejpozd ji do pátého dne

následujícího m síce.

Ka dý zam stnanec firmy AB, který je sv dkem pracovního úrazu musí zajistit první

pomoc a v p ípad  pot eby p ivolat neprodlen  léka skou pomoc, a úraz oznámit svému

nad ízenému pracovníkovi, v p ípad , e zran ní není tak vá né, tak vlastní úraz oznámí sám

zran ný.

Vznik ka dého pracovního úrazu hlásí bez zbyte ného odkladu nad ízený pracovník

posti eného zam stnance bezpe nostnímu technikovi, p íslu nému editeli závodu a výrobnímu

editeli.

19 vnit ní sm rnice firmy AB s názvem S-16 Bezpe nost práce, str. 10
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3.3.2. kolení d lník

kolení u d lník  jsou stejná jako u technicko-hospodá ských pracovník  jen s tím

rozdílem, e d lníci podstupují je  navíc dopl kové kolení. Z toho vyplývá, e ka dý nov

ijatý d lník musí podstoupit vstupní kolení, které má stejné podmínky jako kolení technicko-

hospodá ských pracovník  a stávající zam stnanci musí absolvovat 1x ro kolení periodické.

Navíc k t mto kolením musí d lníci podstoupit je  jedno kolení a to dopl kové

kolení BOZP odborných inností. Obsah tohoto kolení je zam en jednak na dodr ování

edpis  BOZP, tak i na rozvíjení nebo ov ování odborné zru nosti a dovednosti daných

lník . Tato kolení jsou rozd lena na interní a externí. Interní kolení provádí nad ízený

pracovník daného d lníka a externí kolení jsou provád na kvalifikovanými lektory.

Krom  vý e uvedených kolení d lník  jsou nad ízenými vedoucími zam stnanci

provád na pr ná seznámení s riziky a to v dy p i zm  pracovního za azení, p i zavád ní

nebo zm  technologických a pracovních postup , p i pou ívaní nových osobních ochranných

pracovních prost edk  nebo p i zahájení prací na nové stavb .

U zam stnanc  d lnických profesí provádí vstupní, periodické a n které dopl kové

kolení p ímý nad ízený zam stnanec (mistr nebo stavbyvedoucí).

3.4.  Pracovní úrazy a jejich rozd lení

Pracovní úrazy se nám d lí na pracovní úrazy, které vycházejí z legislativy a na úrazy

mimopracovní, které firma AB d lá navíc.

Mimopracovní úrazy

Mimopracovní úraz je ten úraz, který nesouvisí s pracovní inností posti eného

zam stnance. Jako mimopracovní je hodnocen i úraz, který zam stnanec utrp l na cest  do

zam stnání a zp t.18

Pokud se stane zam stnanci mimo pracovní pom r úraz, musí tento úraz posti ený

zam stnanec bez zbyte ného odkladu ohlásit svému nad ízenému a zárove  vyplnit záznam o

18 vnit ní sm rnice firmy AB s názvem S-16 Bezpe nost práce, str. 10
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Ov ování získaných znalostí ze kolení je provád no dle následujících odstavc

Ov ování znalostí výrobních THP a ov ování znalostí ostatních THP.

Ov ování znalostí výrobních THP:

Ka dé kolení pracovníka firmy AB je ukon eno testem ov ení znalostí, který sestaví

bezpe nostní technik firmy. Typy test  a zp sob jejich podání se li í podle typu kolení. U

vstupních kolení jsou ov ovány znalosti na základ  ústního pohovoru bezprost edn  po

ukon ení vstupního kolení. Ústní pohovor probíhá formou kladení otázek bezpe nostním

technikem firmy AB a následnými odpov mi pracovníka.

Oproti tomu p i ov ování znalostí z periodického kolení podstupuje daný zam stnanec

písemnou zkou ku, kterou vyhodnocuje a zaji uje bezpe nostní technik firmy AB. Výsledky

test  jsou jednozna  kvalifikovány “prosp l-neprosp l“. Pokud daný zam stnanec u testu

neprosp l, je mu poskytnut náhradní termín zkou ky a to nejpozd ji do 1 m síce. Pokud se ani

napodruhé danému zam stnanci nepovede usp t u písemné zkou ky, tak jsou jeho výsledky

bezpe nostním technikem nahlá eny výrobnímu editeli firmy AB a ten rozhodne o dal ím

postupu. Ve keré výsledky test  si bezpe nostní technik zakládá do svých dokument .

Ov ování znalostí ostatních THP:

Rozdíl p i ov ování znalostí výrobních a nevýrobních technicko-hospodá ských

pracovník  je v tom, e nevýrobní pracovníci mají ov ování znalostí u vstupních i periodických

kolení formou ústního pohovoru, který probíhá stejn  jako u vstupního kolení výrobních

technicko-hospodá ských pracovník . Bezpe nostní technik si výsledky kolení z t chto

pohovoru zaznamenává do listiny, která se u firmy AB nazývá ,,Záznam ze kolení”

Tento záznam ze kolení musí obsahovat jméno a funkci lektora; datum a dobu trvání

kolení; stru ný obsah probrané látky s konkrétním uvedením p edpisu a jejich p íslu ných ásti;

zp sob a výsledek ov ení znalostí pro kolených zam stnanc ; jména a podpisy kolených

zam stnanc  a v neposlední ad , také výsledek z dané písemné nebo ústní zkou ky.
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3.3. kolení zam stnanc

Firma AB provádí kolení svých zam stnanc , které jsou rozd leny do dvou kategorií.

První kategorie jsou kolení pro technicko-hospodá ské pracovníky a do druhé kategorie spadá

kolení d lník . Ob  tyto kolení si jsou vzájemn  velmi podobné. U obou t chto kategorií se

provádí kolení vstupní a periodické. Rozdíl spo ívá v kategorii kolení pro d lníky, kde se

krom kolení vstupních a periodických provádí i kolení dopl kové.

3.3.1. kolení technicko-hospodá ských pracovník  (THP)

Základní (vstupní) kolení:

Ka dý nov  p ijatý zam stnanec firmy AB je firmou vyslán na kolení, které provádí

bezpe nostní technik firmy. Na tomto kolení bezpe nostní technik seznámí daného zam stnance

s hlavními zásadami BOZP, danými firemními p edpisy, které se tykají konkrétního pracovi  a

práce, kterou bude daný zam stnanec vykonávat. Jeliko  ka dá práce je jiná, tak nelze p esn

ur it délku kolení, která je závislá na práci, které se bude týkat. Jedním z kritérií, které firma

AB stanovila, je minimální doba kolení, která nesmí být krat í ne  1,5 hodiny.

 Ka dé kolení kon í testem na ov ení znalostí, jeho  úsp né zvládnutí je základní

podmínkou pro nástup do práce.

Vzorová osnova vstupního kolení firmy AB je uvedena v p íloze . 1

Opakované (periodické) kolení:

Periodická kolení zaji uje bezpe nostní technik 1x ro  pro výrobní technicko-

hospodá ské pracovníky a pro ostatní potom minimáln  1x za 3 roky s výjimkou generálního

editele, výrobního editele, odborných editel  a vedoucího útvaru ízení jakosti.

Obsahem kolení, které bezpe nostní technik provádí, jsou v eobecné p edpisy BOZP a

edpisy, které se vztahují ke konkrétní práci a pracovi , na kterém daný zam stnanec

vykonává innost. kolení m e být dopln no i o nov  vydané p edpisy BOZP.
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se sídlem v Ostrav . Léka ské prohlídky, které firma AB provádí, jsou vstupní, periodické

preventivní, výstupní a mimo ádné.

Na vstupní léka ské prohlídky vysílá firma AB v echny nové zam stnance p ed nástupem

do pracovního nebo obdobného pom ru u firmy. Zárove  vstupní prohlídky podstupují i stávající

zam stnanci, kte í jsou p azeni na rizikové práce. Zdravotní prohlídky se li í podle jejich

rozsahu, který zále í na práci, kterou daný zam stnanec bude vykonávat. Proto p ed p ijetím

nového zam stnance vedoucí útvaru sd lí tuto skute nost zam stnanci personálního útvaru.

Dal ím typem léka ských prohlídek, na které firma AB vysílá své zam stnance, jsou

prohlídky periodické, které podstupují d lníci a technicko-hospodá tí pracovníci (THP) firmy

podle po íta ové evidence prohlídek, kterou vede referent personálního útvaru firmy AB.

Mimo ádné léka ské prohlídky jsou provád ny jen v p ípad , e jejich provedení je

podmínkou p i absolvování odborných kolení, které zaji ují externí lekto i. Mimo ádné

léka ské prohlídky se také provádí v p ípad , e tak rozhodne léka  p i vstupní nebo periodické

prohlídce. Zvlá tností mimo ádné léka ské prohlídky je mo nost, e m e nahradit periodickou

léka skou prohlídku.

Poslední léka skou prohlídkou, kterou firma AB vy aduje, je léka ská prohlídka výstupní.

Tuto prohlídku absolvují zam stnanci p ed ukon ením pracovního pom ru, ale jen ti

zam stnanci, kte í vykonávali rizikovou práci nebo byli ohro eni nemocí z povolání

Ve keré ádosti a výsledky léka ských prohlídek jsou zakládány do osobního spisu

íslu ného zam stnance a slou í p edev ím jako podklad pro referenta personálního útvaru

firmy, který na základ  daných spis  vysílá zam stnance k p íslu ným prohlídkám.

V p ípad , e b hem jakékoliv prohlídky dojde léka  k negativnímu výsledku, tak firma

AB p adí daného zam stnance na jinou práci.

Vstupní prohlídky si hradí zájemce o práci ve firm , periodické, mimo ádné a výstupní

prohlídky hradí firma AB.
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Ka dá firma si stanovuje ur ité cíle i pro p tí rok a ka dý cíl musí zabezpe it ur itý

úsek lidí. I firma AB chce v p tím roce dosáhnout ur itých cíl . Cíle, které firma plánuje:

Firma by cht la udr et v platnosti a dále roz ovat pot ebné certifikáty a pr kazy zp sobilosti,

cht la by zlep it komunikaci se zákazníkem, provád t d sledn í kontrolu podzhotovitel

v oblasti kvality, BOZ a hodnocení rizik, provád t kontrolu prací pracovník  d lnických profesí

s cílem minimalizovat jakostní problémy na pracovi tích, zaji ní dodr ování BOZ p i

provád ní rizikových technologií v oblasti mostního stavitelství.

 Firma chce zakoupit systémové lehké le ení pro bezpe nost zam stnanc  pracujících ve

vý kách a zabránit tak, pou ívání jakýchkoliv do asných stavebních konstrukcí.

Firma chce klást vy í d raz na pou ívání osobních ochranných pracovních prost edk  u

zam stnanc  jiných zhotovitel , kte í pracují na firemním pracovi ti a v p ípad  pochybení

uplat ovat nárok smluvní pokuty.

Firma chce trvalou kontrolou staveb p isp t ke zkvalitn ní výroby se zam ením na

BOZP. A ve keré legislativní dokumenty vést v takovém po ádku, aby bylo zaji no

bezproblémové zahájení, pr h a ukon ení stavby.

Posledním cílem firmy AB pro rok 2010 je vytvo it novou personální politiku.

3.2.    Léka ské prohlídky

Základem pro bezpe nost práce ve firm  je zdraví zam stnanc  a jeho postupné

udr ování. Pracovník, který není zdravotn  zp sobilý vykonávat danou práci a p itom tyto

informace úmysln  tají p ed firmou, ve které pracuje nebo p ed svými spolupracovníky, tak

e vá  ohrozit zdraví svých koleg  a p edev ím zdraví své. Proto firma AB odesílá

echny své zam stnance na léka ské prohlídky, které jsou provád ny Zdravotním ústavem
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První cíl,  který si  firma AB ur ila v rámci BOZP je sní it po et neshod zji ných p i

kontrolách BOZP a ivotním Prost edí ( P). Tento cíl si firma rozd lila do dvou program ,

které cituje následovn :

 1) D sledn  realizovat, dodr ovat a prokazateln  kontrolovat p ijatá opat ení k eliminaci

identifikovaných rizik, pro realizovanou stavbu nebo stálou provozovnu, p em  výsledkem

toho programu by m lo být minimum neshod zji ných p i kontrolách BOZP.

2) Prov ení nového cizího podzhotovitele, formou zákaznického auditu, p ed zapo etím

práce, kdy cizí podzhotovitel musí respektovat p i spolupráci s firmou AB zásady dodr ování

BOZP a ochrany P dle platných právních po adavk  a jiných po adavk .

Druhým stanoveným cílem je zlep ovat pov domí v ech zam stnanc  v oblasti BOZP.

Tohoto cíle by cht la firma dosáhnout vytvo ením rubriky zabývající se BOZP ve firemním

asopise. Na základ  toho by firma cht la vtáhnout v echny zam stnance do problematiky

BOZP.

etím stanoveným cílem chce firma zvý it bezpe nost práce na stavbách pomocí

pravidelných kontrol a to minimáln  1x m sí  provedením dechové zkou ky na zji ní

obsahu alkoholu, díky emu by se m l sní it po et p ípadu s pozitivními nálezy.

Firma chce zlep it vyhledávání rizik BOZP a enviromentálních dopad  na

pracovi tích formou kontrol stavu BOZP a P na pracovi tích. Výsledkem t chto kontrol je

vylou ení rizikových situací a negativních environmentálních dopad .

Firma chce ochránit pracovníky proti pádu z most  v etn  zabezpe ení pádu ná adí

a materiálu. Tohoto opat ení chce firma dosáhnout na základ  vypracování projek ního ení

záchytných systému pro v echna stádia výstavby atypických nosných konstrukcí mostních

objekt  a díky tomu zajistit bezpe nou práci na mostech bez nutnosti pou ití bezpe nostních

pás .

Posledním cílem firmy AB v oblasti BOZP, je zlep ení pracovních podmínek formou

ízení míst pro su ení od  a obuvi, kdy firma chce dosáhnout zvý ené spokojenosti

zam stnanc  s pracovními podmínkami.
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Ø prosazovat prost ednictvím sponzorství a dar  zlep ení pé e o kulturní, spole enské a

ivotní prost edí.

Politika IMS je vedením pravideln  p ezkoumávána z hlediska vhodnosti a souladu

s dlouhodobou firemní strategií, po adavky zainteresovaných stran, mezinárodními normami

SN EN ISO 9001 a SN EN ISO 14001 a specifikací OHSAS 18001.

3.Analýza sou asného stavu firmy AB z pohledu

dodr ování a pln ní BOZP

Cílem analýzy mé bakalá ské práce je zjistit, jak firma AB plní a dodr uje bezpe nost

práce a ochranu zdraví na pracovi ti. Tuto analýzu rozd lím do dvou ástí a to do ásti

seznámení jakými zp soby firma AB plní a dodr uje bezpe nost práce a do ásti statistické.

Seznamovací ást obsahuje podrobné popisy inností firmy AB, které dopomáhají k ádnému

pln ní a dodr ování bezpe nosti práce a ochrany zdraví na pracovi ti. Oproti tomu statistická

ást obsahuje jednotlivé údaje za poslední roky, které vypovídají o správném pln ní nebo

nepln ní bezpe nosti práce.

echny dostupné informace jsem získal pomocí rozhovor  s hlavním bezpe nostním

technikem firmy AB a p ístupem na interní informa ní systém firmy. Rozhovory s hlavním

bezpe nostním technikem firmy byly ast í a nejdel í rozhovor trval 1,5 hodiny.

3.1.   Cíle a plánování

Firma AB si stanovila pro tento rok ur ité cíle a programy v rámci integrovaného

systému managementu (IMS), kterých chce dosáhnout. Jeliko  cílem analýzy v mé bakalá ské

práci je bezpe nost práce ve firm  AB, tak jsem vybral jen cíle a programy spojené s bezpe nosti

práce ve firm . Tyto cíle popí i, jak si je firma stanovila, jak jich chce dosáhnout a jaký má být

kone ný výsledek p i spln ní toho cíle. Firma si zdroje a prost edky pro napln ní t chto cíl  a

programu IMS uvol uje v souladu s finan ním plánem, plánem technického rozvoje a politikou

IMS. Kontrolu pln ní t chto cíl  provádí generální editel na poradách vedení, interní audito i

v rámci interních audit  IMS, p i kontrolách bezpe nostního technika a ekologa.
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Principy v oblasti systém ízení jsou:

Ø analyzovat a zlep ovat identifikované procesy na základ  výsledk  získaných z m ení a

monitorování,

Ø zdokonalovat systémové ízení v souladu se zásadami „Komplexního ízení jakosti

(TQM)“,

Ø vytvá et a aktualizovat postupy, napomáhající dosahovat po adavky zákazník , právních

a jiných p edpis , a d sledn  jejich pln ní vy adovat,

Ø dosahovat vysoké produktivity a rentability, minimalizovat náklady na nejakostní

produkci a poplatky zp sobené dopadem na ich inností na ivotní prost edí nebo

po kozením zdraví zam stnanc ,

Ø dodr ovat právní a jiné p edpisy a po adavky v ech zainteresovaných stran,

Ø posuzovat jednotlivé vstupní produkty z hlediska dopadu na ivotní prost edí a vyu ívat

v maximální mí e druhotné suroviny,

Ø edcházet havarijním nebo ne ádoucím situacím ú innými preventivními a nápravnými

opat eními, výcvikem a dokumentovanými postupy,

Ø vyhledávat a eliminovat rizika vznikající na pracovi tích, s t mito riziky seznamovat

echny zainteresované osoby a tím spoluvytvá et bezpe né, zdraví nezávadné pracovní

prost edí,

Principy v oblasti partnerství se zákazníky, dodavateli a ve ejností jsou následující:

Ø prohlubovat vztahy s dodavateli prací i materiál , s t mito partnery dále rozvíjet zásady

jednotlivých systém  managementu a v rámci realizace dodávek po adovat pln ní t chto

zásad,

Ø zvy ovat míru spokojenosti zákazník  prost ednictvím vysoké kvality nabízených

produkt , v etn  spolehlivého a operativního p ístupu vedoucích zam stnanc ,

Ø zlep ovat enviromentální a bezpe nostní profil firmy a jeho výsledky poskytovat

ve ejnosti,

Ø pe ovat o flóru a faunu na pracovi tích i mimo n ,

Ø posuzovat mo né dopady, vlivy na ivotní prost edí a BOZP i u nov  vznikajících

produkt , vytvá et programy ke zlep ování BOZP a jednotlivých slo ek ivotního

prost edí v . sni ování hluku a vibrací,
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et zce, et zce B S anebo konkuren ní firmy, pro které firma provádí práce v subdodávce nebo

jako len ú elového sdru ení pro konkrétní stavbu.

Mise firmy AB je:

Ø realizace stavebních prací pro státní i soukromé zákazníky v souladu

s etikou a seriózností v podnikání,

Ø zaji ní finan ní stability spole nosti dosahováním p im ené ziskovosti

stavebních prací,

Ø zaji ní dodr ování smluvních termín ,

Ø zaji ní zvy ování kvality prací,

2.1. Politika integrovaného systému managementu

Firma AB zaujímá významný podíl p i realizování staveb pozemních komunikací

v Moravskoslezském kraji. K udr ení si této pozice bylo vedením spole nosti v souladu s firemní

strategií rozhodnuto p ijmout následující principy a zásady integrovaného systému managementu

(IMS).

Principy v oblasti spolupráce se zam stnanci jsou následující:

Ø vytvá et pozitivní firemní kulturu zalo enou na kvalifikovaných, motivovaných a

loajálních zam stnancích,

Ø poskytovat v em zam stnanc m nadstandardní sociální podmínky, pracovní a ochranné

prost edky,

Ø spolupracovat se zam stnanci p i stanovování cíl  IMS a p i tom vycházet ze zvy ování

kvality prací, prevence zne ování prost edí a dodr ování zásad BOZP,

Ø zaji ovat v asný p ístup v ech zam stnanc  k relevantním a proti zneu ití

zabezpe eným informacím p i vyu ití interního informa ního systému,

Ø zlep ovat technické a materiální vybavení pro dosahování vysoké míry kvality prací

se z etelem na prevenci ochrany P a bezpe nost práce.
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2.Charakteristika vybrané organizace

Firma AB je jedním z lídr  v oboru dopravního stavitelství v regionu Moravskoslezského

kraje. V inovým vlastníkem firmy je nejv í stavební spole nost v oboru dopravního

stavitelství v eské republice, akciová spole nost Stavby silnic a eleznic Praha, která je lenem

jedné z nejv ích nadnárodních stavebních spole ností sv ta, skupiny VINCI.

Firma AB zam stnává 570 pracovník  a v sou asné dob  je spole nost dr itelem

certifikát : QMS dle SN EN ISO 9001, EMS dle SN EN IS0 14001 a  SMS  dle OHSAS

18001 a je dr itelem ocen ní finalista sout e Cena R za jakost v roce 2000.

Jeliko  jsem byl po ádán hlavním bezpe nostním technikem o skrytí identity firmy,

proto e má firma AB embargo na informace, tak jsem proto firmu nazval AB.

Firma AB pro la od vzniku svého právního p edch dce a  do své sou asné podoby

pom rn  dlouhým vývojem. Historie podniku se za íná psát od 1. ledna 1954. Tehdy byl

vytvo en z izovací listinou ministerstva stavebnictví národní podnik. Posláním tohoto podniku

bylo zaji ování in enýrské výstavby dopravního charakteru, tj. stavby silnic, most , eleznic a

leti  v oblasti kraj  Severomoravského, Jihomoravského a ásti kraje Východo eského. P ed

rokem 1990 utvo ili sv j stávající název AB a stali se jedni kou v regiónu severní Moravy pokud

se jedná o výstavbu silnic a most .

Ka dá firma byla zakládána a existuje proto, aby napl ovala svoje ur ité poslání –

výrobu i poskytování slu eb svým zákazník m. Toto poslání (mise) firmy koresponduje se

základními p edstavami (vizí) zakladatel  firmy o tom, co bude p edm tem podnikání, jací

budou zákazníci firmy, jaké pot eby a jakými výrobky a slu bami bude firma pot eby svých

zákazník  uspokojovat.

Vizí firmy je provád ní stavebních prací in enýrského a dopravního charakteru – silnic,

most , p elo ek in enýrských sítí, benzínových erpacích stanic, parkovacích ploch, asfaltových

kryt  apod. v oblasti Moravskoslezského kraje.

Zákazníkem je v  p ípad  firmy AB jednak investor státní reprezentovaný nej ast ji

editelstvím silnic a dálnic, p ípadn  Ú adem Moravskoslezského kraje, Ú ady m st a obcí,

Ostravskými komunikacemi i Správou a údr bou silnic a jednak investor privátní – obchodní
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Diagonální komunika ní kanály

Diagonální komunika ní kanály jsou podmín ny je  v ím liberalismem ne

komunikace horizontální. Pou ívá se mezi pracovníky r zných útvar  a r zných úrovní. Jsou

obvyklé v demokraticky ízených organizacích.

1.7. Certifikace

Certifikace je innost autorizované osoby provád na v rozsahu vymezeném technickým

edpisem nebo k tomu akreditované osoby provád na na ádost výrobce, dovozce nebo jiné

osoby, p i nich  se vydáním certifikátu osv í, e výrobek nebo innosti související s jeho

výrobou, pop ípad  s jeho opakovaným pou itím jsou v souladu s technickými po adavky

v certifikátu uvedenými.17

V dne ní dob  u  certifikáty nejsou pro firmu konkuren ní výhodou. Zákazníci po ítají

 dop edu s tím, e firma spl uje ur ité po adavky na kvalitu, ivotní prost edí nebo práv

bezpe nost. Tyto po adavky m eme shrnout pod mezinárodní normy ISO. Ka dá innost má

azeno íslo ke zkratce ISO a podle toho se rozli ují. Norma pro systém managementu jakosti

je ISO 9001, pro systém environmentálního managementu ISO14001 a pro bezpe nost

ISO18001.

Krom  mezinárodních norem, existují i normy eské, které se zna í SN. Nejd le it í

eská norma pro bezpe nost je SN OHSAS 18001 a jejím ú elem je zavád t nov  do systému

norem po adavky na systém managementu BOZP. Tyto po adavky mají organizaci umo nit

ípravu, vytvo ení a udr ování systému BOZP. Po adavky systému jsou pln ny prost ednictvím

politiky a cíl , které musí brát v úvahu po adavky právních p edpis  a informace o rizicích

v oblasti BOZP. Systém BOZP podle této normy je mo né zavést v organizacích v ech typ  a

velikostí p i respektování r zných geografických, kulturních a sociálních podmínek, ve kterých

organizace p sobí.

17 ermák Jaroslav, Bezpe nost práce, EUROUNION Praha, s. r. o., 2008, str. 521
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pohovoru, p i p edávání instrukcí od vedoucích pracovník , p i koleních o bezpe nosti práce

nebo jenom pro zlep ení vztah  na pracovi ti.

Existují stádia procesu komunikace a ty jsou: vznik my lenky, kódování my lenky,

vysílání, p enos, p íjem, dekódování, pochopení.

Potí e, které naru ují a provázejí komunika ní proces, se nazývají umy. umy brání

efektivnosti komunikace, omezují, zkreslují nebo potla ují rozsah a význam p ená ených

sd lení. Mohou se objevit na r zných místech komunika ního procesu.

1.6.1.  Druhy komunika ních kanálu

ízení organizace a organiza ní kultura p edur ují, jaké informace budou sd lovány,

kterým sm rem mají být sd lovány a komu budou sd lovány. S p ihlédnutím k organiza ní

struktu e m eme potom rozli it komunika ní kanály:

Vertikální komunika ní kanály

Vertikální komunika ní kanály mají formu sestupnou a vzestupnou. V organizacích, kde

evládá forma sestupná, je ízení postaveno na p ikazování a chybí informace o problémech

provozu. Vedení ztrácí p ehled o zm nách, problémech reality. Ve kerou moc v organizaci

soust uje do svých rukou. Naopak v organizaci, kde p evládá komunikace vzestupná, vedení

posiluje zp tnou vazbu a tím operativn  získává v echny d le ité informace, p em irokou

astí na ízení vysoce motivuje pracovníky.

Horizontální komunika ní kanály

Ve srovnání s byrokratickými systémy, které jsou postaveny na vertikální komunikaci

nad ízených s p ímými pravomocemi, tak horizontální dává prostor pro týmovou práci a

umo uje zna nou pru nost a p izp sobení. Pou ívá se mezi útvary na stejných úrovních a

v organizacích s progresivními formami organiza ních struktur (maticová).
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Cíl kontroly – ka dý kontrolní proces by m l mít stanoven cíl, pokud chce organizace,

aby byla její innost efektivní.

Kontrolní kritéria, m ítka, standard – kontrola má mimo jiné zji ovat rozdíl mezi

zám rem a skute ností, kdy zám r je vyjád en plánem. Jeliko  jsou plány r zn  slo ité, tak jen

velmi z ídka jsou ú eln  porovnatelné do detailu se skute ností. Z tohoto d vodu jsou vytvá eny

speciální standardy, kritéria i m ítka vykonané práce.

Identifikace odchylek – odchylky jsou identifikovány rozborem kontrolovaných proces

a jejich srovnáním se stanovenými kontrolními kritérii, m ítky i standardy.

Analýza odchylek – kontrola má rozborový charakter, obdobný analytickým innostem

nezbytným pro mana erské rozhodování a implementaci. Odchylky mohou být pozitivní nebo

negativní.

Výb r nápravného opat ení -  kontrola se prolíná s ostatními mana erskými funkcemi.

Jedná se o mana erská rozhodnutí vedoucí ke korekci odchylky.

Realizace nápravného opat ení – bez realizace záv  by kontrola ztratila sv j smysl.

Kontrola je naprosto zbyte ná, pokud nenásleduje po zji ní odchylek akce.

1.6. Komunikace

Komunikace je nezbytnou sou ástí v ech mana erských funkcí. Samotnou mana erskou

roli tvo í z 20% n jaká konkrétní práce a z 80% její prosazování, tj. komunikování.

Úsp né ízení organizace proto vy aduje, aby mana i za ú elem zlep ení vztah  se

zam stnanci v novali pozornost produktivní komunikaci.

Ve vztahu ke svému systému managementu BOZP musí organizace vytvo it, uplat ovat a

udr ovat postupy pro interní komunikaci mezi r znými úrovn mi a funkcemi organizace,

komunikaci se smluvními partnery a jinými náv vníky pracovi  a p íjímání, dokumentování a

odezvu na významné podn ty od externích zainteresovaných stran.16

Takto bychom mohly chápat komunikaci pro BOZP obecn , ale v praxi se komunikace

staví mezi nejzákladn í lánky v procesu BOZP. Komunikace je základem p i p ijímacím

16 ermák Jaroslav, Bezpe nost práce, EUROUNION Praha, s. r. o., 2008, str. 530
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1.5. Kontrola

Kontrola je jednou ze základních mana erských funkcí nezbytných na v ech úrovních

ízení. Jejím posláním je v asné a hospodárné zji ní, rozbor a p ijetí záv ru k odchylkám, které

v  ízeném procesu charakterizují rozdíl mezi zám rem a jeho realizací.15

Význam spo ívá v zam ení úsilí firmy k dosa ení jejích cíl , monitorování, hodnocení a

ovliv ování organiza ního chování, koordinování inností a sni ování nejistoty p i rozhodování.

Jednou z nejd le it ích funkcí BOZP bývá kontrola. Kontrola se musí provád t na

ka dém stupni ízení. Za BOZP zodpovídá vedoucí pracovník, kterému je pod ízen bezpe nostní

technik. Bezpe nostní technik nebo koordinátor p i kontrolách ud luje pokuty, pokud není ádn

pln na bezpe nost práce a ochrana zdraví na pracovi ti, jak je uvedeno ve sm rnici. Nej ast ím

proh kem bývá nespln ní povinnosti no ení osobních ochranných pracovních prost edk .

Podle charakteru provád ní rozli ujeme kontroly preventivní, které jsou zam ené na

zji ní odchylek zdroj . Jsou zavedena taková opat ení, které mají zamezit nebo minimalizovat

nedostatky.

Úkolem pr né kontroly je zjistit, zda operace probíhají v souladu se stanovenými cíly.

Je nutné stanovit vhodnou formu.

Oproti tomu následné kontroly jsou zam eny na kone ný výsledek. Tato forma kontroly

je nejmén  výhodná, proto e následné nápravy odchylek bývají nejslo it í.

1.5.1. Kontrolní proces

echny kontrolní procesy plní ur ité typické funkce a jejich pr h je podobný, i kdy

jsou kontrolní procesy velice r znorodé podle toho, na jaké úrovni ízení se provádí.

Efektivní kontrolní systém by m l napl ovat ty i následující vzájemn  provázané a na

sebe navazující funkce: dohled, srovnávání, nápravu odchylek a ovliv ování budoucích

rozhodnutí. A m l by být naplánován do díl ích na sebe navazujících krok :

15 lohlávek, F. Management. Brno: Computer Press, a.s. 2006, str. 159
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Obr. 1.4 Maslowova pyramida pot eb14

Fyziologické pot eby – jsou to pot eby základní, jejich  d le itost spo ívá v zaji ní ivotn

le itých lidských pot eb jako zaji ní vody, potravy, vzduchu apod.

Pot eba jistoty a bezpe í – znamenají pro lov ka zaji ní a uchování existence i do budoucna

a odstran ní nebezpe í nebo ohro ení. Jsou to nap íklad materiální a finan ní zásoby, pocit

bezpe í apod.

Pot eba sounále itosti – estavuje pot ebu za lenit se do n jaké skupiny, v ího celku a také

dobrých vztah  k ostatním lidem.

Pot eba uznání a ocen ní – ka dý lov k pot ebuje vlastní sebed ru, pot ebuje být

respektován a uznáván ze strany ostatních.

Seberealizace – je realizací potenciálu jedince. lov k by m l být více a více sám sebou a stát

se v ím, ím je lov k schopen se stát. M l by realizovat v echny své schopnosti a talent.

14 http://halek.info/prezentace/marketing-cviceni/obrazky/05_maslowova_pyramida_potreb.gif
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Motivaci ovliv ují vn í initelé dané  okolím  (spole nost,  normy,  apod.)  a vnit ní

initelé dané lov kem (osobní cíle, zp sob sebehodnocení, apod.).

ada teorií se sna í vysv tlit r zné aspekty pr hu motivace. Podle teorie expektance je

lov k motivován k práci teprve tehdy, kdy  jeho úsilí je následováno, odpovídajícím

výsledkem, za který o ekává nále itou odm nu, a která má pro lov ka význam. Teorie

expektance umo uje vysv tlit pr h motiva ního procesu a sílu motivace k ur ité aktivit .

Oproti tomu podle teorie spravedlnosti srovnávají lidé své vlastní vstupy a výstupy

druhých lidí. Podhodnocení nebo nadhodnocení nespravedlnosti, poté vyvolává adu reakcí,

kterými se pracovník sna í nespravedlnost odvrátit.

Ka dá z teorií pr hu motivace vysv tluje ur itý problém. Zatímco teorie expektance

spí e vykládá pr h motivace, tak teorie spravedlnosti se sna í podávat návod k motivování

pracovník .

1.4.3.  Maslowova hierarchie pot eb

Jednou z metod pou ívaných v teorii motivace je Maslowova hierarchie lidských pot eb,

nebo  základem lidské aktivity je uspokojování pot eb. Maslowova pyramida t ídí lidské pot eby

a odhaluje principy jejich p sobení. Maslow ur il p t skupin pot eb a se adil je do

hierarchického systému.

 Pot eby jsou uspo ádány od nejni ích po nejvy í. S uspokojením ur ité úrovn  pot eb

její význam klesá a nastupuje dal í, vy í úrove . Aby se mohla vyskytnout ur itá pot eba, musí

být nejd íve uspokojeny v echny pot eby, které ji v hierarchii p edcházejí. Díky tomu je lov k

neustále motivován.
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Autoritativní styl

V Autoritativním stylu je moc rozhodování v rukou vedoucího. Vedoucí p id luje lidem

esn  definované úkoly, komunikace je jednosm rná shora dol . Zam stnanci mohou o ekávat

za spln ní svých úkolu odm ny, ale v p ípad  nespln ní jim vedoucí ud lí tresty. Výsledkem

tohoto stylu je dosa ení pravidelného a vysokého výkonu pracovník , ov em na úkor potla ení

individuální motivace a iniciativy zam stnanc . Autoritativní styl se vyu ívá p i krizových

situacích, kdy je t eba rychle a koordinovan  jednat, aby se dosáhlo stability.

Demokratický styl

V demokratickém stylu se vedoucí vzdá ásti své autority, kterou p enese na pod ízené

pracovníky, ale ponechá si svou odpov dnost v kone ných rozhodnutích. Skupina rozhoduje, jak

bude práce p id lena a komunikace je dvousm rná. Výhodou je osobní zaujetí pracovník , kte í

se zú ast ují rozhodování, ale za cenu zna né asové ztráty, která vyplývá z demokratického

rozhodování.

Styl laissez-faire (volný pr h)

U tohoto stylu je autorita vedoucího p enechána skupin  a pracovníci mají na starost

ízení práce. Jednotlivý lenové skupiny komunikují mezi sebou a sami í rozd lení a postup

práce. Pracovníci v tomto stylu mohou d lat v ci podle svého uvá ení, ani  by byly závislý na

vedoucím. Nevýhodou, ale m e být bezcílné tápání tehdy, kdy  je n jakého vedoucího pot eba.

Tento styl se pou ívá v inou u firem zabývajících se výzkumem a vývojem, jinak je velice

nevhodný pro v inu podniku.

1.4.2.  Motivace

Motivaci lze definovat jako v echny vnit ní hnací síly lov ka, nap . p ání, touhy, úsilí

apod. Jedná se o vnit ní stav lov ka, který jej aktivuje nebo uvádí do pohybu. Motivace tak

zahrnuje úsilí, vytrvalost a cíle. Je v ní p ání odvád t výkon.13

13 Donnelly J. H., jr., Management, Praha: Grada Publishing, a. s., 2008, str. 366
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Maticová organiza ní struktura

Maticová organiza ní struktura spojuje prvky funkcionální a divizionální struktury.

Maticové organiza ní struktury jsou výhodné pro organizace, které pot ebují rychle reagovat na

zm ny ve dvou nebo více prost edích. Umo uje efektivn  vyu ívat vysoce specializovaný

personál a drahá moderní za ízení. Díky pru nosti maticové struktury je schopna rychle reagovat

na konkuren ní prost edí, technologické zm ny a dal í podstatné m nící se podmínky.

Prezident

Výroba Marketing Prodej

projekt 1

projekt 2

projekt 3

Obr. 1.3 Maticová struktura

1.4. Vedení lidí

Vedení je d le itou podnikovou aktivitou. Vedení je inspirování lidí k tomu, aby

vynalo ili své nejlep í síly a schopností k dosa ení ádoucích výsledk , získávání jejich

oddanosti dané v ci a jejich motivování k dosa ení stanovených cíl . Mana i ur ují sm r a

získávají lidi pro to, aby je následovali.

1.4.1.  Styly vedení

Ka dý mana er je jiný, a proto mohou mana i p i jednání se svým personálem

uplat ovat r zné p ístupy. Podle svého chování, povahy i p ístupu si mana er zvolí sv j styl

ízení. Podle klasické teorie vedení m eme styly rozd lit na t i hlavní:
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1.3.1.  Organiza ní struktura

Organiza ní struktura je mechanismus, který slou í ke koordinaci a ízení aktivit len

organizace.12 Smyslem organiza ní struktury je rozd lení práce mezi leny organizace a

koordinace jejich aktivit, tak aby byly zam eny k dosahování organiza ních cíl .

Organiza ní struktury se li í podle jejich tvaru. M eme rozli ovat uspo ádání

funkcionální, divizionální a maticové.

Funkcionální struktura

Funkcionální struktura je základní organiza ní formou, ve které se pracovníci sdru ují

podle podobnosti úkol , dovedností nebo aktivit.

Prezident

Marketing Výroba Finance

Obr. 1.1 Funkcionální struktura

Divizionální struktura

Divizionální struktura vzniká vyd lením relativn  samostatných divizí. Ty jsou rozd leny

podle druhu výroby; podle geografického umíst ní; podle typu zákazníka.

Ka dá divize má sv j vlastní finan ní, provozní, obchodní nebo technický úsek. Odborné

innosti jsou tak rozd leny mezi jednotlivé divize, co  umo uje pru né a operativní jednání

divizí.

Prezident

Divize 1 Divize 2 Divize 3

Výzkum

Prodej

Obr. 1.2 Divizionální struktura

12 lohlávek, F. Management. Brno: Computer Press, a.s. 2006, str. 113
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1.2.3.  Pravidlo SMART

Dob e stanovený cíl musí motivovat k dosa ení co nejlep ího výsledku, aby cíle plnily

své poslání, m ly by se vyzna ovat ur itými vlastnostmi. K dodr ení t chto vlastností m eme

i tvorb  cíl  pou ít pravidlo SMART. Výraz je zkratkou následujících vlastností:

SPECIFIC = specifický (v mno ství, kvalit  a ase)

MEASURABLE = m itelný (má jednotku m ení)

AGREED = akceptovatelný (pod ízení s ním souhlasí)

REALISTIC = reálný (náro ný, ale dosa itelný)

TRACKABLE = sledovatelný (mo no sledovat jeho postupné napl ování)

1.3. Organizování

Organizování znamená rozd lování celkového mno ství mana erských úkol  do ady

proces  a inností a v návaznosti na to i stanovování nástroj  zaji ujících, e tyto procesy

budou vykonávány efektivn  a e odpovídající innosti budou koordinovány. Jedná se o d lbu

inností v asech nejistoty a zm ny, o jejich integrování – jejich seskupování za ú elem napln ní

celkového ú elu organizace a o zabezpe ování existence efektivních tok  informací a

komunika ních kanál .

V bezpe nosti práce mají na starost organizování vedoucí pracovníci, kte í organizují

bezpe nostní techniky, koordinátory apod. V ni ím stupni ízení má na starost organizaci hlavní

bezpe nostní technik, který koordinuje zam stnance.
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Cíle – definují a specifikují budoucí stav, kterého má být dosa eno. Mana i musí dbát na to,

aby byly správn  ur eny priority cíl  a byl vymezen jejich asový rámec. Cíle by m li být

jednozna  formulovány z hlediska obsahu a jasn  vymezena oblast, na kterou se vztahují.

Postupy – specifikují postupy pot ebné k dosa ení cíle. Abychom dosáhli tohoto cíle, co

nejefektivn ji musíme nalézt r zné mo nosti a vybrat z nich tu nejvhodn í.

Zdroje – p i plánování je nutné ur it i zdrojové p edpoklady dosa ení cíl . Mana i musí

rozhodnout jaké zdroje v podob  pen z, lidí, vybavení a asu budou zapot ebí. Ur it jaké jsou

mezi nimi závislosti a jaká bude jejich disponibilita. Ur ení struktury a objemu disponibilních

zdroj  dosáhneme pomocí rozpo .

Implementace – zahrnuje ur ení pracovník  a jejich úkol  zam ených na realizaci plánu.

Kontrola  - sou ástí ka dého plánu musí být stanovena a ú elných asových interval

prov ována kritéria jeho pln ní.

1.2.2. Cíle plánování

Cíle poskytují mana er m a pracovník m zam ení pracovních úkol , zp sob

rozhodování, motiva ní metody apod. Cíle ovliv ují zp sob, jakým je organizace spojena

s okolním prost edím a mají význam pro vnitropodnikové aktivity. Máme t i typy cíl .

 Vrcholový management je odpov dný za strategické organiza ní cíle, které jsou více

abstraktní a otev ené, asto obsahují vyjád ení jako produkovat kvalitní výrobky, sledovat r st,

vysoký zisk apod.

St ední management je odpov dný za opera ní cíle, které jsou více konkrétní a skládají

se z otev ených i uzav ených cíl . Jsou stanovovány v oblastech postavení na trhu, inovací,

rentabilit , produktivit , materiálních a finan ních zdroj , výkonnosti a odpov dnosti mana er ,

výkonnosti a postoje pracovník  a v neposlední ad  sociální odpov dnosti.

 Prvoliniový vedoucí jsou odpov dní za operativní cíle, které jsou konkrétní a uzav ené.

Informují o kriteriích výkonu, asu dokon ení a normách chování.
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1.2. Plánování

Plánování je proces o budoucím pr hu n jaké akce, které zaji uje, aby byly

k dispozici zdroje pot ebné k uskute ní této akce a aby práce pot ebná k dosa ení stanoveného

kone ného výsledku byla nále it  rozvr ena a byly v ní stanoveny priority. Plánování je

nejd le it ím nástrojem dosahování organiza ních cíl , na jeho  úrovni v podstatné mí e závisí

budoucí prosperita firmy. Cílem plánování je umo nit mana er m, aby splnili úkoly v as, ani

by k tomu pot ebovali více zdroj , ne  které jim byly p id leny. Plánování upozor uje mana ery

na mo né krize a poskytuje jim mo nost se jim vyhnout.

i plánování existuje ada plánovacích inností, které musí mana er provád t jako

edvídání, programování, vybavení pracovníky, stanovování standard  a cíl , plánování

postup , plánování materiálu, plánování vybavení a p íprava rozpo tu.9

Oproti tomu v plánování bezpe nosti práce se organizace zam uje p evá  na

identifikaci nebezpe í, posuzování rizika a ur ení zp sobu ízení. Na základ  toho musí

organizace vytvo it, implementovat10 a udr ovat postupy pro pr nou identifikaci nebezpe í,

posuzování rizika a ur ení zp sobu nezbytného ízení. Pokud organizace bude pou ívat postupy

pro identifikaci nebezpe í a posuzování rizika musí brát v úvahu né a mimo ádné innosti;

innosti v ech osob, které mají p ístup na pracovi ; lidské chování, zp sobilosti a dal í lidské

faktory; nebezpe í v okolí pracovi  zp sobená innostmi spojenými s aktivitami ízenými

organizací; úpravy systému managementu BOZP, v etn  do asných zm n apod.11

1.2.1.  Prvky plánování

i plánování musí mana i u init rozhodnutí týkající se jeho základních prvk : cíl ,

postup , zdroj , implementace a kontroly.

9 Armstrong Michael, Management a leadership, Praha: Grada Publishing, a. s., 2008, str. 51
10 implementace = uskute ní, napln ní, dostávání závazku, realizace, ení a zavád ní poznatk  a inovací do praxe.
11 ermák Jaroslav, Bezpe nost práce, EUROUNION Praha, s. r. o., 2008, str. 526
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9

Informa ní role

Informa ní role je závislá na tom, jak mana er vytvá í, sbírá, t ídí, filtruje a vyu ívá

informace. V této roli p sobí mana er jako pozorovatel, který získává informace z formálních a

neformálních zdroj , které potom vyu ije pro pochopení organiza ního ivota. Pokud mana er

poskytuje d le ité a výsadní informace svým pod ízeným zam stnanc m, které získal zven í, tak

vystupuje v roli itele. V roli mluv ího reprezentuje mana er svou organiza ní jednotku v i

ostatním lidem. Obhajuje zájmy své organizace a chrání ji p ed napadáním z jiných stran a

itom vytvá í ur itou image své spole nosti na ve ejnosti.

Rozhodovací role

Rozhodovací role mana era závisí na mana erov  schopnosti získat pot ebné informace a

na jeho autorit . Na základ  t chto schopností vytvá í strategické organiza ní rozhodnutí.

Mana er rozhoduje v rolích podnikatele, kdy vymý lí, podn cuje a projektuje zm ny. Sna í se

co nejvíce p ispívat k rozvoji organizace a k udr ení postavení na trhu. V roli itele ru ivých

událostí musí mana er p i dosahování cíl  reagovat na ne ekané události a skute nosti, které

tyto cíle ohro ují. Sna í se navrátit stabilitu organizaci. Oproti tomu role distributora zdroj

spo ívá v rozd lování zdroj , které se sna í mana er rozd lit tak, aby to organizaci p iná elo co

nejv í u itek. Hospoda í se zdroji, jako jsou peníze, lidé, as, moc a za ízení. Pokud mana er

vystupuje v roli vyjednava e, tak má na starosti vyjednávání s ostatními jednotlivci, útvary a

organizacemi. Cílem je získat pro svou organizaci n jaký p ínos. ím vy í úrove  v organizaci

mana i zastávají, tím více svého asu budou v novat vyjednávání.8

8 Donnelly J. H., jr., Management, Praha: Grada Publishing, a. s., 2008, str. 79
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8

adu druhových charakteristik a schopností, které by dob í líd i m li mít, jako nad ení,

sebed ru, hou evnatost a vytrvalost, estnost a poctivost, laskavost, pokoru a skromnost.

Rozhodujícími schopnostmi lídra jsou schopnost adaptace, schopnost anga ovanosti

jiných lidí ve spole né v ci, podmanivý hlas a estnost. Podle britského et ení se ukázalo, e to,

co dob í líd i d lají, je vytvá ení správného prostoru pro lidi, aby mohli dob e pracovat bez

dozoru.

Na systém ízení managementu bezpe nosti práce dohlí í bezpe nostní technik, který je

zp sobilý v prevenci rizik. Provádí bezpe nostní kolení, kontroly a stará se celkov  o správné

dodr ování a pln ní BOZP pro zam stnavatele. Oproti tomu koordinátor se stará o danou stavbu.

Koordinátorem je fyzická osoba nebo právnická osoba ur ená zadavatelem stavby k provád ní

stanovených inností p i p íprav  stavby, pop ípad  p i realizaci stavby na staveni ti.7

1.1.4.  Mana erské role

Chování mana er  v r zných vztazích se ídí odli nými pravidly a principy. Mana i

vystupují v ad  rolí a n kolika typech vztah  v i nad ízeným, pod ízeným, spolupracovník m,

klient m i ve ejnosti. Mana erské role m eme rozd lit do t í hlavních skupin, kdy ka dá

hlavní skupina obsahuje adu podskupin.

Interpersonální role

Interpersonální role se projevuje podle toho, jak mana er vystupuje v mezilidských

vztazích p i kontaktu s lidmi uvnit  spole nosti i mimo ní. V mezilidských vztazích vystupuje

mana er jako edstavitel, který reprezentuje organizaci p i ceremoniálech. M e to být starosta

obce, který se zú ast uje zahájení významných výstav nebo generální editel p ichází na setkání

nových pracovník . Pokud mana er vystupuje v roli vedoucího, tak koordinuje a ídí své

pod ízené zam stnance. Tato role zahrnuje personalistiku, motivování a kontrolu, jestli je v e

spln no podle výrobního plánu. V mezilidských vztazích mana er vystupuje i v roli spojovatele,

který vykonává roli spojovatele v kontaktech s jinými mana ery. Udr uje vztahy mezi

jednotlivými útvary a vztahy mezi organizací a jejím okolí.

7 Bezpe nost práce na stavbách, umperk: Vydavatelství SATES,2007, str. 21
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7

1.1.3.  Mana er

Mana i zabezpe ují, aby jejich organizace fungovaly nebo jejich útvary efektivn

pracovaly, a jsou odpov dní za dosahování po adovaných výsledk . Jsou jim p itom ud leny

ur ité pravomoci nad lidmi pracujícími v dané ásti organizace i ve funk ním útvaru. Mana i

ispívají k úsp nosti organizace tím, e dosahují toho, aby ostatní lidé vynakládali své nejlep í

schopnosti a úsilí, ale také tím, e sami mana i vynakládají své nejlep í schopnosti a úsilí, jako

nap . tím, e zabezpe ují, aby se ud lalo, co se ud lat má; plánují efektivní vyu ívaní zdroj ,

které jim jsou p id leny nebo ukazují sm r a zabezpe ují, aby ka dý v l, co se od n ho

ekává.6

Ka dý mana er musí mít ur ité schopnosti, které pot ebuje k tomu, aby byl úsp ným

mana erem. N které schopnosti mana era se dají nau it, ale n které musí mít mana er vrozené,

jako emo ní pru nost, iniciativu, schopnost se správn  rozhodnout, kreativitu, du evní ilost,

bystrost a hlavn  znalost sama sebe. Je v decky dokázáno, e nejlep ími mana ery se nestávají

excelentní studenti, ale studenti pr rní, proto e funkce mana era není jenom o znalostech, ale

také o schopnosti se správn  rozhodnout a pou ívat tzv. selský rozum, který v ina excelentních

student  postrádá.

Mana i se d lí dle svého postavení v organizaci na liniové mana ery, jejich  hlavní

inností je vedení zam stnanc  p i pln ní ka dodenních úkol  a sou asn  vykonávají kontrolu,

napravují chyby nebo í problémy, které se vyskytují v provozu. Oproti tomu st ední mana i

odpovídají za ízení liniových mana er , p ípadn  také adových pracovník  v organizaci. Pro

dosa ení strategických a organiza ních cíl  vedení organizace takticky koordinují výkony

operativních inností. Vrcholoví mana i jsou nejmen í mana erskou skupinou. Odpovídají za

celkovou výkonnost organizace. Jejich hlavním úkolem je formulování organiza ní strategie,

itom musí vykonávat i ostatní mana erské innosti – organizují, vedou lidi a kontrolují pln ní

cíl .

V moderním managementu se mluví krom  o mana erech, také o lídrech, kte í ur ují

sm r a získávají lidi pro to, aby je následovali. Líd i plní t i základní role, musí definovat úkol,

plnit úkol a udr ovat efektivní vztahy. Aby mohl lídr tyto role správn , a efektivn  plnit musí mít

6 Armstrong Michael, Management a leadership, Praha: Grada Publishing, a. s., 2008, str. 38
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6

tvo ení krizových scéná  pou itelných p i akutních a konkrétních p ípadu, které povedou

k rychlému a bezbolestnému vy ení a stabilizování dané situace.

ízení zm n

ízení zm n spo ívá v p ekonání odporu, který v organizaci existuje a ve zvolení správné

strategie k p ekonání tohoto odporu. ízení zm n se zam uje na t i oblasti ízení zm ny –

technologií, administrativu a lidi.

ízení bezpe nosti práce

ízení bezpe nosti práce v rámci systému ízení bezpe nosti práce lze chápat, jako

proces rozhodování vedoucí k odstran ní, nebo sní ení rizika, stanovení zp sobu realizace

rozhodnutí, jeho prosazení a pravidelné p ekontrolování.

ízení bezpe nosti práce lze d lit na dv ásti, na ást organiza ní a ást technickou.

Organiza ní ást – ur uje jak ovládat ízení bezpe nosti práce a pr h výroby a p itom se

vyvarovat nebezpe ím, které p i patném dodr ování bezpe nosti práce spole nosti hrozí, jako

pracovní úrazy, nemoci z povolání nebo havárie aj. Organizace výroby a tím i bezpe nost práce

má p i dlouhodob  plánované výrob  stálý zab hnutý rytmus daný úrovní vnitropodnikových

edpis , jako jsou pracovní a organiza ní ád, skladovací ád, pracovní postupy, interní

íkazy a p edpisy aj.

Technická ást – í systém racionálního kompromisu mezi vyu itím navzájem propojených

výrobních a pomocných prost edk , zvy ováním výroby a dodr ováním bezpe nostních zásad.

Spln ní t chto po adavk  je v inou po adováno p i vysoké produktivit  práce a nízkých

výrobních nákladech. Pro úsp né zvládnutí výrobního procesu je z pohledu bezpe nosti práce

splnit tyto zásady: stanovit prostorové uspo ádání pracovi , stanovení optimálního

materiálového toku, stanovení zp sobu skladování meziprodukt  a zásob, vytvo it systém

plánování a realizování oprav, vytvo it systém technických kontrol a revizí.5

5 Rosický Jan, Úvod do ízení bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, Ro novský vzd lávací servis s.r.o, 2004, str. 9
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5

ízení lidských zdroj

ízení lidských zdroj  se v nuje dosahování cíl  spole nosti prost ednictvím lidských

zdroj . V návaznosti na strategické zám ry spole nosti musí daný mana er naplánovat po et

pot ebných pracovník  podle vybraných kriterií, jako jsou profese, kvalifikace, praxe aj.

Mana er napl uje tyto zám ry vyhledáváním, výb rem a p íjímáním pracovník , jejich dal ím

rozvojem a vzd láním v souladu s jejich potenciálem a pot ebami organizace. Na základ

schopností pracovník , pro n  mana er hledá optimální uplatn ní a vyu ití jejich schopností.

Management kvality

Management kvality obsahuje ve keré innosti, které vedou ke spln ní po adavk  na

jakost, systém vytvá ení a udr ování organiza ních struktur, postup , proces  a zdroj

pot ebných k uspokojení interních pot eb organizace, stejn  jako pot eb externích zákazník .

Management kvality je chápán jako proces kontroly, operativního ízení, zabezpe ení jakosti a

celkového ízení kvality.

ízení informací

Proces ízení informací vyhledává, zpracovává a p ená í informace, data a znalosti.

V organizaci vytvá í informa ní systém, který slou í k p em  údaj  do informace, která je

následn  vyu ita v procesu rozhodování. Mana er m slou í k p íjímání v asných rozhodnutí pro

plánování, ízení a kontrolu v ech aktivit, za které mají odpov dnost.

Logistické ízení

Logistické ízení zaji uje p i p ijatelné celkové vý i náklad  bezproblémový a rychlý

tok v emi procesy od samotného zadání po adavku a  ke kone nému dodání produktu. Odhaluje

a vyu ívá potenciálu skrytých v zásobách, v neslad ných procesech, v nevhodném rozmíst ní a

v málo vysp lém plánování. Významn  tak p ispívá ke zvý ení výkonnosti p íslu né organizace

a logistických síti.

Krizové ízení

Krizové ízení vytvá í systém ízení krizí, p eká ek, ne ekaných situací, které

znesnad ují nebo ohro ují dosa ení cíle spole nosti nebo její samotnou existenci. Má na starosti
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4

Kontrolování – je sb r, vyhodnocování a srovnávání informací s plánovanými cíli, co

umo uje napravovat chybné i nedostate né pln ní úkol  a ur it, v em lze aktivity len

organizace zlep it.4

1.1.2.  Typy ízení

Vý e zmi ované mana erské funkce nabývají v r zných oblastech ízení organizace,

specifický charakter.

Strategické ízení

Vrcholový management na základ  strategické analýzy a trend  budoucího vývoje

vytvá í strategické cíle, pomocí kterých stanovuje vize a poslání organizace. Strategické ízení

hledá a volí nejoptimáln í a zárove  nejefektivn í vyu ití zdroj  spole nosti ve spolupráci

s p íle itostmi na trhu. Samotný proces za íná definicí poslání organizace, pokra uje

strategickou analýzou, identifikací sou asné strategické pozice, stanovením strategických cílu a

volbou strategie. Hlavním úkolem strategického ízení je získání siln í strategické konkuren ní

výhody v ur eném ase.

Marketing ( ízení trhu)

Marketing p edstavuje ve keré innosti podniku, a  u  se jedná o prodej, reklamu,

stanovení ceny, tvorbu a vývoj produktu, propagaci a distribuci, tak i analýzou trhu, prost edím

zákazníka a jeho chováním.

ízení financí

ízení financí se zabývá vymezováním finan ních cíl  a plánuje konkrétní dosa ení

chto cíl . ízení financí hledá metody efektivního ízení kapitálu a krátkodobé a dlouhodobé

zabezpe ení finan ní rovnováhy organizace.

4 lohlávek, F. Management. Brno: Computer Press, a.s. 2006, str. 7
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3

Jedním z dal ích d le itých managementu je management bezpe nosti práce. Pro správné

dodr ování bezpe nosti práce ve firm  je pot eba mít dob e zaveden systém ízení bezpe nosti

práce, který lze vyjád it jako seskupení v ech bezpe nostních a organiza ních inností,

vzd lávání zam stnanc , udr ování techniky v provozuschopném a bezpe ném stavu do

logických na sebe navazujících celk  a stanovení r zných nebezpe í na tyto celky p sobících.3

Sou ástí ka dého systému ízení bezpe nosti práce musí být soubor vlastních p edpis  a

opat ení stanovujících zásady chování zam stnanc . V krizových situacích musí zam stnanci

edev ím v t: co a kde mají d lat, v jakém po adí, jakým zp sobem a kdo práce ídí.

1.1.1.  Mana erské funkce

V této podkapitole stru  popí u mana erské funkce neboli innosti, které v dal ích

kapitolách proberu hloub ji a propojím je s BOZP. Mana erské funkce m eme d lit na funkce

sekven ní a funkce paralelní. Do sekven ních funkcí pat í plánování, organizování, vedení lidí,

kontrolování a do funkcí paralelních pat í analýza innosti, rozhodování, implementace a

komunikace.

Plánování – znamená volbu úkol , ur ování jejich priorit a sestavení po adí jejich realizace tak,

aby bylo dosa eno organiza ních cíl . Podle organiza ní úrovn  a ených problém  mohou být

plány strategické a operativní, nebo krátkodobé a dlouhodobé.

Organizování – znamená p id lování úkolu len m nebo útvar m organizace a koordinaci jejich

innosti, p id lování a distribuci zdroj , které jsou nezbytné k úsp nému vykonání t chto úkol .

Organizování by m lo ka dému lenu organizace vyjasnit jeho místo v procesu ízení a osobní

ínos k úsp nému pln ní úkol .

Vedení lidí – je proces motivování a ovliv ování aktivit pod ízených pracovník . Mana i by

li motivovat pracovníky tak, aby vyvinuli nejvy í mo né úsilí a usm ovat p ístup

pracovník  k pln ní úkol .

3 Rosický Jan, Úvod do ízení bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, Ro novský vzd lávací servis s.r.o, 2004, str. 6
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1.  Teoretická ást

V teoretické ásti mé bakalá ské práce se zam ím na podrobn í popsání a vysv tlení

pojm  managementu jako jsou typy ízení managementu, osobnost mana era a jeho chování

v r zných vztazích a v neposlední ad  popsání jednotlivých mana erských funkcí a jejich

vyu ití v organizaci. Dal í a velmi d le itou sou ástí mé bakalá ské práce, je p iblí ení pojm  a

procesu systému managementu bezpe nosti práce v organizaci, které pou iji v analytické ásti na

posouzení správného dodr ování bezpe nosti práce ve firm . V záv ru teoretické ásti

bakalá ské práce p iblí ím n které certifikáty a normy, které musí organizace spl ovat v rámci

správného dodr ování bezpe nosti práce ve firm .

1.1. Management

Management lze chápat jako proces koordinování inností skupiny pracovník ,

realizovaný jednotlivcem nebo skupinou lidí za ú elem dosa ení ur itých výsledk , které nelze

dosáhnout individuální prací. Smyslem managementu je dosáhnout produktivní práce lidí.1

Mezi základní mana erské aktivity pat í plánování, organizování, vedení lidí a

kontrolování, které jsou vzájemn  provázané. Zále í jak na úrovni ízení, na které se mana er

nachází, tak na jeho individuálních schopnostech, které aktivity podle osobních preferencí i

po adavk  organizace up ednostní. V echny tyto mana erské aktivity jsou nedílnou sou ástí

procesu ízení. Nedílnou sou ástí dne ního managementu je informa ní management, který dává

znalostní zázemí a pomáhá zaji ovat taktické a strategické cíle organizaci, která si ho osvojí a

umí ho pou ívat. Informa ní management je integrující disciplína, která z mana erských a

systémových pohled  zkoumá, projektuje a vyu ívá kvalitativn  nových mo ností práce

s informacemi.2

1  Donnelly, J. H.  jr., Management, Praha: Grada Publishing, a. s., 2008, str. 24

2 VYM TAL, J. a kol. Informa ní a znalostní management v praxi. LexisNexis CZ. Praha 2005, str. 399
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1

Úvod

edm tem mé bakalá ské práce je management organizace propojený s bezpe ností

práce na pracovi ti. Toto téma jsem si vybral hlavn  z d vodu, e studuji obor management a

jednou bych se cht l stát dobrým a uznávaným mana erem a celkový pohled na management

organizace mi m e dát cenné znalosti do budoucna. Tento p edm t jsem propojil s bezpe ností

práce, proto e správné dodr ování bezpe nosti práce ve firm  p ispívá k celkové stabilit  firmy.

Ka dá firma by cht la být prosperující, ale ne ka dá firma ví, jak tohoto stavu dosáhnout.

Mnoho firem se soust uje pouze na materiální výsledky jejich innosti, ale prosperitu firmy

tvo í p evá  lidé, kte í pro danou firmu pracují. Proto by se firma m la zam it na zlep ování

komunikace se svými zam stnanci, na jejich podmínky práce a hlavn  na bezpe nost svých

zam stnanc . P ípadný úraz na pracovi ti nezp sobuje pouze absenci zran ného zam stnance

v práci, ale také po kozují image dané firmy v i ostatním firmám.

V teoretické ásti mé bakalá ské práce se zam ím na podrobn í popsání a vysv tlení

pojm  managementu, typu ízení managementu, osobnost mana era a jeho chování v r zných

vztazích a v neposlední ad  popsání jednotlivých mana erských funkcí a jejich vyu ití

v organizaci. Dal í a velmi d le itou sou ástí mé bakalá ské práce, je p iblí ení pojm  a procesu

systému managementu bezpe nosti práce v organizaci, které pou iji v analytické ásti na

posouzení správného dodr ování bezpe nosti práce ve firm .

Cílem mé bakalá ské práce je identifikace proces , jakými firma AB zaji uje a dodr uje

bezpe nost práce ve firm . Tyto procesy prostuduji a v záv re né fázi zhodnotím, jak firma AB

zvládá bezpe nost práce a p itom identifikuji p ípadné nedostatky nebo chyby, kterých se firma

AB dopou tí. Tuto analýzu provedu pomocí p ímé metody a to formou rozhovoru s hlavním

bezpe nostním technikem firmy AB a zpracováním informací z interního systému firmy.
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