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ANOTACE 

Hruboňová, O.: Návrh účinného systému řízení BOZP v organizaci GASCONTROL s r.o. 

Havířov. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2009, 73 stran. 

Tato diplomová práce analyzuje stávající stav bezpečnosti práce ve společnosti 

GASCONTROL s r.o. Cílem práce je posoudit interakci mezi podnikovou kulturou a 

bezpečností a ochranou zdraví při práci a navrhnout zavedení vhodného systému managementu 

ochrany zdraví a bezpečnosti práce, jelikož řízení a kultura jsou základní koncepce pro 

zlepšování práce a pro bezpečnost. Jsou nedílně spojeny a musí být zkoumány společně, aby 

byly relevantní. V tržním hospodářství musí být firmy schopny neustálého zlepšování v řízení 

a rozvoji společnosti pro zajištění úspěchu v konkurenčním boji. Ekonomické nástroje řízení 

jsou důležitým doplňkem direktivních nástrojů řízení, proto by měly ve firmě působit tak, aby 

péče o zlepšení bezpečnosti práce a pracovního prostředí bylo výhodnější než nedbalost nebo 

dokonce porušování legislativních požadavků.  

Klí čová slova: bezpečnost práce, řízení, kultura, prevence, rizika. 

ANNOTATION 

Hruboňová, O.: A Design of Efficient OSH Management System in the Company 

GASCONTROL s. r. o. at Haviřov. Diploma thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2009, 73 

pages. 

This diploma thesis analyze standard of occupational safety in GASCONTROL s. r. o. 

company. The thesis aims to examination of feedback between corporate culture and 

occupational safety and to make a suggestion of acceptable occupational health and safety 

management systems. Corporate culture and company management is one of important 

influence to occupational safety. Firms must continual improve their management and 

development of company to be prosperous company in the market. Care about occupational 

safety, have to be profitable in compare with carelessness.  

Key words: occupational safety, management, culture, prevention, and risks. 
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Úvod 
 

Cílem diplomové práce je posoudit interakci mezi podnikovou kulturou a bezpečností a 

ochranou zdraví při práci a navržení účinného systému řízení bezpečnosti práce ve společnosti 

GASCONTROL s r. o. v Havířově. V  tržním hospodářství, v prostředí přibližování předpisům 

EU se očekává, že firmy jsou schopny neustálého zlepšování a rozvoje pro zajištění úspěchu, 

konkurenceschopnosti a stability za současného naplnění myšlenky humanizace práce. 

Základním cílem všech podnikatelských aktivit, který je mimo jiné stanoven v Obchodním 

zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů), je dosažení zisku. 

 

Péče o bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a pracovní prostředí je nejen, 

s ohledem na stupeň vývoje lidské společnosti vysoce humánní a etická záležitost, ale i činnost 

mající významný vliv na celkovou efektivnost podnikání, na vztah zaměstnanců a široké 

veřejnosti k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a tím i na celkový image 

podnikatelského subjektu a ve svém důsledku i na kvalitu a komerční úspěšnost.  

 

Bezpečnost práce je definována jako soubor opatření technických, organizačních a 

výchovných, které při správné aplikaci vytvoří podmínky k minimalizaci pravděpodobnosti 

ohrožení nebo poškození lidského zdraví. Vyloučit zcela jakékoliv nebezpečí při práci nelze. 

Proto praktickým cílem bezpečnosti práce nemůže být absolutní bezpečí. Vždy se jedná o 

maximálně možné snižování rizika až na optimálně minimální míru. Tento cíl může být 

úspěšně realizován pouze tehdy, bude-li zaměstnavatel tato fakta akceptovat při péči o stav 

bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců a současně si zaměstnanci budou 

uvědomovat nutnost věnovat svému možnému ohrožení patřičnou pozornost. 

 

Nepříznivé pracovní podmínky a pracovní prostředí mohou být příčinou újmy na zdraví 

zaměstnanců a ty mohou vést k různým stupňům poškození zdraví od dočasného až 

k trvalému. Mají tudíž přímý vliv na efektivitu podnikání. V odborné literatuře se uvádí [1], že 

jeden zameškaný den pro pracovní úraz, bez ohledu na jeho závažnost způsobuje, 

zaměstnavateli ztrátu, která se rovná čtyřnásobku průměrné hrubé denní mzdy (přesně 4,04).  

Společnosti, jejichž vedení pochopilo, že bezpečná práce vede ke zvýšení produktivity 

práce a tím k úspěšnosti na trhu, usilují o její neustálé zvyšování a hledají „návody“ jak tohoto 

cíle dosáhnout. Mnoho společností a organizací projevuje zájem o dosažení a prokázání 
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výkonnosti v oblasti bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci prostřednictvím řízení rizik 

v souladu se svou politikou a cíli. K ověření dosažené úrovně pak provádějí přezkoumání 

a audit bezpečnosti práce. Toto samo o sobě nemusí být dostačující. Aby bylo dosaženo 

požadované efektivity, je nezbytné zavést audity do strukturovaného systému managementu, 

který funguje v rámci společnosti. 

 

Firmy, které hledají pomoc při zavádění a zlepšování svého systému bezpečnosti práce 

mají dnes k dispozici dostatek materiálů a servisních organizací, akreditovaných subjektů atd., 

ve kterých mohou najít podporu. Některými se bude zabývat také tato diplomová práce. Nejde 

ovšem pouze o zavedení účinného systému řízení, důležitý je pohled na bezpečnost práce a 

ochranu zdraví při práci v kontextu celkové kultury společnosti GASCONTROL s r. o.  
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1.1 Rešerše literárních zdroj ů 

 

[1] GSPAN, P.: Vybrané problémy ekonomiky bezpečnosti práce, Bezpečná práca, 1995, č. 
2, s. 54-58. 

 

Publikace se zabývá posouzením pracovních podmínek z ekonomického hlediska. Z posouzení 

jednoznačně vyplývá, že bezpečné pracovní prostředí je mimo jiné nedílnou součástí 

ekonomických přínosů pro zaměstnavatele. 

 

[2] ŘEZNÍČEK, B.: Kultura organizace a jejich využití v podnikové praxi, In Podniková 
organizace 4/1994/. 

 

Publikace předkládá zkušenosti z praxe týkající se vlivu kultury a organizace práce na pracovní 

prostředí a ve svém důsledku na celkovou pohodu a bezpečnost práce a celkové image firmy. 

 

[7] ČSN OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  : 
Požadavky. Praha : ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2008. 40 s. 

 

Norma k zavedení systému řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Jedná se o 

uznávaný prostředek jak posuzovat a certifikovat systém managementu BOZP. Norma je 

navržena tak, aby byla kompatibilní s ostatními normami systému řízení: ISO 9001 (systém 

managementu kvality) a ISO 14001 (systém environmentálního managementu).  

 

[10] Bezpečný podnik: systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. SUIP [online]. 
2008 [cit. 2008-11-12]. Dostupný z WWW: <http://www.suip.cz>. 

 

Program „Bezpečný podnik“ vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci 

se Státním úřadem inspekce práce. Nejčastěji implementovaným systémem řízení bezpečnosti 

práce v České republice je „Bezpečný podnik“, program pro zavedení systému řízení BOZP 

v souladu ILO-OSH 2001 s využitím požadavků OHSAS 18001. 
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[16] SKŘEHOT P.: Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému. VÚBP Praha, 
2008, ISBN 978-80-86973-22-7. 

 
Publikace představuje účel a provádění analýzy úkolů a činností a vybrané metody pro analýzu 

úkolů (GOMS, HTA). Tato publikace je jedním z výstupů projektu „Pracovní pohoda a 

spolehlivost člověka v pracovním systému“, řešeného v rámci výzkumného záměru „BOZP – 

zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury“. 

 

[17] Blair, E. Culture & leadership. Seven key points for improved safety performance. 
Professional Safety, 2003, červen, s. 18 – 22.  

 
Publikace poukazuje na fakt, že vedení a kultura jsou základní koncepce pro zlepšování práce 

pro bezpečnost. Nabízí sedm klíčových bodů k zabezpečení jasné úlohy profesionálů v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí i vedoucích pracovníků. 

 

[18] Tenckhoff, B. – Hank, U.: Sicherheitsingenieur – auf dem Weg zum 
Betriebssicherheitsmanager. Sicherheitsingenieur, 34, 2003, č. 9, s. 12 – 17. 

 
Zahraniční zkušenosti: Nevyhnutelnost změny profesního obrazu bezpečnostního inženýra. 

Profesnímu obrazu bude zanedlouho odpovídat spíše označení „Podnikový bezpečnostní 

manažer“. Tuto měnu by pozitivně podpořily vzdělávací reformy i spojení nejrozmanitějších 

oblastí vzdělávání. 
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2. BEZPEČNOST PRÁCE JAKO SOU ČÁST PODNIKOVÉ 
KULTURY 

2.1 Podniková kultura 

Kultura je, volně převzato z definic encyklopedií, zušlechťování, schopnost dále se 

vyvíjet k lepšímu. Mluvíme-li o podnikové či firemní kultuře, jedná se o vytvoření takového 

prostředí na pracovišti, které motivuje zaměstnance k osobní zainteresovanosti na růstu 

a prosperitě organizace.  

Mezi faktory, které podmiňují přístupy lidí k jejich působení v organizaci, patří: 

− dominantní povahové rysy člověka – temperament, zájmy, zvyky, vše, co předurčuje 

jednání člověka, jeho individualitu, 

− očekávání vlastního užitku – názor na to, co může zaměstnanci přinést zisk, prospěch, 

pochvalu, seberealizaci, postup, 

− očekávání vlastní přijatelnosti – znalost podmínek, při kterých ještě nedojde k postihu 

nebo k sankcím, 

− vztah zaměstnance k zájmům firmy – loajalita ve významu cti, upřímný zájem 

o organizaci, či naopak nezájem o fungování a další rozvoj firmy, 

− způsobilost k práci – představuje nejen vzdělání a praxi, ale i schopnost kooperace, 

citlivost k normám skupiny, principy BOZP a podobně. 

Hodnoty, které zaměstnanci spolu sdílejí, mají obrovskou sílu. Jejich základním rysem 

je hluboká zakořeněnost. Je proto nevyhnutelné, aby byly v souladu s firemní strategií [2].  

Firma ovšem neexistuje pouze sama pro sebe, ale patří do celé lidské společnosti. Nejen 

že poskytuje své služby a výrobky jiným subjektům (organizacím, jednotlivcům), ale ovlivňuje 

také prostředí, ve kterém působí. 

Stav podnikové kultury je dán morálními postoji a schopnostmi managementu vedení 

firmy, které jsou dále šířeny do celé struktury organizace. Úkolem managementu firmy by 

mělo být ne pouhé vytváření zisku bez ohledu na své okolí a následky, ale prospěch firmy 

s ohledem na rozvoj celé lidské společnosti a jejího životního prostředí. Vývoj podniku 

v tomto směru naznačuje tabulka 1. 
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Tabulka 1: Vývoj podnikové kultury [3]  

STUPEŇ NÁZEV PRINCIP POPIS 
5. st. Etická 

organizace 
„Etika je nedílnou 
součástí 
podnikové 
kultury.“ 
 

Charakteristický je rovnovážný zájem o etické a 
ekonomické výsledky. Etická dimenze ekonomické 
činnosti je plně integrovanou součástí podnikatelských 
aktivit podniku a jeho strategického plánu. Důraz na 
etické hodnoty se stal nedílnou součástí všech 
rozhodnutí a firemních dokumentů. 

4. st. Eticky se 
rodící 
organizace 

„Lze konat 
správnou věc.“ 

Management začíná chápat etické hodnoty jako 
součást podnikové kultury. Etické zaměření je 
zřetelné, ale stále mu chybí dostatečná 
institucionalizace a systémovost. Podnik nepřistupuje 
ke společenským problémům pasivně, naopak se jim 
snaží aktivně čelit. Etický kodex vyjadřuje klíčové 
etické problémy a hodnoty organizace. 

3. st. Společensky 
odpovědná 
organizace 

„Etické chování je 
tržně výhodné.“ 

Management chápe, že hodnotit konání podniku čistě 
z formálně-právního hlediska je nedostatečné. Etiku 
v podnikání pojímá pragmaticky především jako jeden 
z nástrojů konkurenčního boje v tržním prostředí. 
Etický kodex je více orientován na okolí podniku. 

2. st. Formálně 
právní 
organizace 

„Co není zákonem 
výslovně 
zakázáno, je 
dovoleno.“ 

Management se zaměřuje na to, aby činnost firmy byla 
formálně právně v pořádku. Nepřekračuje hrubě zákon 
jen se pohybuje na samé hraně zákona a využívá rád 
„právnické kličky“. Na společenské problémy reaguje 
zpětně, zpravidla prostřednictvím oddělení pro styk 
s veřejností. Pokud má etický kodex, je chápán jako 
čistě vnitropodnikový dokument, který je primárně 
zaměřen na odpovědnost zaměstnanců vůči 
zaměstnavateli. 

1. st. Amorální 
organizace 

„Získat maximum, 
co jde a utéct.“ 

Ztráty způsobené prozrazením neetického, či 
nelegálního konání jsou považovány za nutné náklady 
podnikání. Vše je podrobeno maximalizaci zisku, 
podnik nepoužívá etický kodex, ani jiný podobný 
nástroj. 

2.2 Bezpečnost práce a její místo v podnikové kultu ře 

Jak z výše uvedeného vyplývá, vytvářet firemní kulturu je velmi náročná a odpovědná 

práce, která vyžaduje velký rozsah znalostí z mnoha různých oborů. Jedním z ne málo 

důležitých odvětví je také bezpečnost práce a ochrana života a zdraví zaměstnanců. Vhodným 

přístupem k této problematice lze zvýšit pracovní pohodu zaměstnanců a tím mít nemalý podíl 

na rozvoji firemní kultury. Formálností přístupu k BOZP se firemní kultura nepozvedá, ale 

naopak; vedení to považuje za zbytečné náklady a zaměstnanci za ztrátu času. V organizacích 

s takovýmto přístupem často dochází k záměně cíle a prostředků v BOZP.  
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Management, který chápe, že ochrana zdraví a životů zaměstnanců (a s tím spojená 

jejich bezpečnost) je cílem úspěšně buduje BOZP a firemní kulturu ke spokojenosti všech, ne 

jen kontrolních orgánů.  

Vybudovat a udržet organizaci a její firemní kulturu na vysoké úrovni v podmínkách 

dnešního trhu v silném konkurenčním prostředí je obtížné. Proto byly vytvořeny určité 

standardy, ať již na národní nebo mezinárodní úrovni, které pomáhají organizacím zavádět 

systém řízení BOZP tak, aby se stal součástí řízení a ne pouhými přitěžujícími povinnostmi. 

V této diplomové práci budou některé systémy určené k efektivnímu řízení BOZP blíže 

popsány.  

2.3 Řízení organizací 

Základním principem, který je možné vztáhnout na řízení organizace v jakémkoli 

odvětví je tzv. Demingův cyklus. Výchozím bodem každého řízení musí být stanovení cíle, 

kterého chce organizace dosáhnout. Při řízení organizace je také vhodné dodržovat principy 

definované Henri Fayolem: 

1. Specializace pracovníků – specializace povzbuzuje neustálé sebezlepšování schopností 

a vylepšování metod. 

2. Autorita – právo dávat příkazy a moc vyžadovat poslušnost. 

3. Disciplína – žádné uvolňování či změkčování pravidel. 

4. Jednota přikazování – každý zaměstnanec má pouze a jenom jednoho nadřízeného. 

5. Jednota vedení – jedna mysl vytvoří jednotný plán, v němž bude každý hrát svou roli. 

6. Podřízenost osobních zájmů – v práci se mají sledovat pouze pracovní zájmy 

a myšlenky. 

7. Odměňování – zaměstnanci dostávají odpovídající ohodnocení, ne tolik, kolik může 

podnik postrádat. 

8. Centralizace – upevnění manažerských funkcí. Rozhodnutí se tvoří odshora. 

9. Liniové řízení – formální linie příkazů, běžící odshora dolů, jako v armádě. 

10. Pořádek – všechen materiál a personál má svoje předepsané místo a musí tam zůstat. 

11. Rovnost – rovnocenné nakládání (ne však nutně stejné). 
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12. Držení personálu – co nejmenší obměna personálu. Doživotní zaměstnání pro výborné 

zaměstnance. 

13. Iniciativa – vymyslet plán a udělat vše potřebné k jeho uskutečnění. 

14. Morálka kolektivu – harmonie a soudržnost mezi personálem [5].  

2.4 Obecné p řístupy řízení bezpečnosti 

Z hlediska vývoje věcného obsahu je možno přístupy státní politiky k péči o ochranu 

zdraví a bezpečnosti při práci zhruba charakterizovat takto [4]: 

- systém autority – stát stanoví všeobecné požadavky bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci a podniky je rozpracují. Management vydá specifická pravidla pro svou 

aktivitu v bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, 

- systém technologií - management aplikuje přístup, že pracovník má být chráněný, 

každý úraz je výsledek problému, který musí být technicky řešen. Úsilí se koncentruje 

na integraci technické bezpečnosti do zařízení, 

- systém chování lidí – bezpečnost práce je plánování, příprava, koordinace a 

informovanost o správných postupech veškeré pracovní činnosti. Upřednostňování 

praktického výcviku v práci před postupem podle teoretických pravidel, 

- systém neexistence nulového rizika – neexistuje bezpečné pracoviště, ale obecně 

existuje bezpečný postoj k práci. 

V historickém vývoji věcných přístupů k problematice bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci docházelo k prolínání těchto systémů. Většinou formou různých kampaní 

docházelo současně k přeceňování jednoho vůči druhému bez jejich objektivních 

zhodnocení. Systém neexistence nulového rizika vhodně integruje všechny předchozí 

systémy s moderními poznatky teorie řízení, s poznatky psychologie práce  a vede ve svém 

důsledku k optimální stabilizaci bezpečného pracovního procesu. 

V Evropě se po 2. světové válce moderní metody a přístupy k otázkám bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci stále více využívaly a rozvíjely. Výsledky moderního 

pojetí péče o bezpečnost práce a jeho dlouhodobého působení se promítly do přístupu vlád, 

celkového společenského vnímání této problematiky a zejména pak do přístupu 
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zaměstnavatelů a zaměstnanců. Toto pojetí vede k postupné humanizaci práce a je 

rozšířeno o poznání , že pracovní prostředí je neoddělitelnou součástí životního prostředí. 

V současných podmínkách přibližování se České republiky vyspělým zemím Evropské 

unie je hlavním cílem státní politiky v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

ochrany životního prostředí vytváření podmínek pro zavedení efektivního systému řízení 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a pracovního prostředí a pomáhat podnikům 

plnit požadavky měnící se české legislativy v souvislosti s harmonizací s požadavky 

směrnic EU. 

Při zavádění systému bezpečnosti je nezbytné uskutečnit šest základních kroků, které 

jsou velmi důležité: 

− poznat a pochopit nebezpečí (rizika); 

− připravit zařízení pro daný účel; 

− zajistit postupy pro zabezpečení celistvosti a funkce provozu; 

− zajistit kompetentní a vyškolený personál; 

− připravit postupy pro řešení havarijních situací; 

− sledovat a kontrolovat funkci systému bezpečnosti.  

Při řízení bezpečnosti je základním požadavkem stanovit politiku organizace, která 

bude přijata vrcholovým vedením organizace. Politika musí být založena na důkladném 

rozboru současných skutečných podmínek a na cílových záměrech organizace. Důraz musí 

klást na bezpečnost pracovního systému se zaměřením na zlepšení kultury celého podniku. 

Prioritní otázky, problémy a konkrétní cíle musí politika přesně stanovit a jasně je definovat. 

Politika musí být předkládána jednoduchým a srozumitelným jazykem. Čím je na nižším 

stupni struktury organizace, tím musí být konkrétněji a přesněji stanovena, musí mít formu 

oboustranných závazků na všech úrovních řízení organizace. Politika musí definovat 

metodologii, které má být použito, musí obsahovat konečné cíle, lhůty, jasně definovanou šíři 

použitelností a metody rozšiřování všech nových znalostí po celé organizaci, které byly 

získány v průběhu a při kontrole výsledků.  

Obecně platí, že zaměstnanci na všech stupních řízení podniku musí odpovídat za 

bezpečnost všech pracovníků, které řídí, a za bezpečnost svou i pracovníků, se kterými 

spolupracují, musí si být vědomi své odpovědnosti za bezpečnost lidí, kteří mohou být 

prováděnými činnostmi ovlivněni např. návštěvníci, dodavatelé, veřejnost, dále si musí také 
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uvědomit, že na efektivnost celého systému řízení bezpečnosti práce má vliv jejich činnost i 

nečinnost.  

Některé znaky nesprávného řízení bezpečnosti jsou uvedeny dále: 

− nezainteresované vrcholové vedení; 

− vedení si neuvědomuje svou úlohu v rámci řízení bezpečnosti; 

− nejasné cíle v řízení bezpečnosti; 

− nedošlo k vysvětlení rozsahu činnosti celkového řízení bezpečnosti; 

− neexistuje vyhraněný program na realizaci celkového řízení bezpečnosti; 

− nejsou analyzovány a evidovány skoronehody; 

− je kladen příliš velký důraz na formu a je velmi malá snaha změnit obsah; 

− jsou přeceňovány aktivity řízení bezpečnosti s malým nebo žádným významem; 

− existuje chybná představa o tom, že samotná účast zaměstnanců na řízení zajistí vše, co 

je pro dosažení stanovených cílů třeba; 

− neexistuje dobře definovaná, jasná a jednotná terminologie celkového řízení 

bezpečnosti; 

− neúplně se chápe, jaké výsledky je možno od celkového řízení bezpečnosti očekávat; 

− management podlehl pocitu sebeuspokojení [5].  



16 

3. SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 

Nejčastěji implementovaným systémem řízení bezpečnosti práce v České republice je 

„Bezpečný podnik“, program pro zavedení systému řízení BOZP v souladu ILO-OSH 2001[6] 

s využitím požadavků OHSAS 18001. 

Komptabilita požadavků programu „Bezpečný podnik“ s požadavky OHSAS 18001, 

ČSN EN ISO 140001, ČSN EN ISO 9001, včetně příručky ILO-OHS 2001, by měla vytvořit 

podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení v organizaci. 

Dva nejčastěji používané systémy jsou popsány v následujících kapitolách. V závěru 

této kapitoly je uvedena tabulka, ve které je uvedeno srovnání požadavků programu „Bezpečný 

podnik“ a norem OHSAS 18001:1999, ISO 14001:2004 a ISO 9001: 2000. 

 

3.1 OHSAS 18 001 

 

Norma byla vytvořena na základě požadavků organizací, jimž scházel uznávaný 

prostředek jak posuzovat a certifikovat jejich systémy managementu. Norma je navržena tak, 

aby byla kompatibilní s ostatními normami systému řízení: ISO 9001 (systém managementu 

kvality) a ISO 14001 (systém environmentálního managementu).  

Norma OHSAS specifikuje požadavky na systém řízení BOZP, které mají organizaci 

umožnit přípravu a zavedení politiky a cílů, které budou brát v úvahu požadavky právních 

předpisů a informace o rizicích v oblasti BOZP. Úspěch tohoto systému závisí na 

angažovanosti a aktivitě všech zaměstnanců na všech úrovních a ve všech funkcích organizace, 

zejména vrcholového vedení. Model systému řízení BOZP znázorňuje obrázek 1. 
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Obrázek 1: Model systému řízení BOZP [7]  

 
 

3.1.1 Struktura systému řízení BOZP dle OHSAS 18001 

Politika BOZP 

Vedení organizace musí stanovit vhodnou politiku BOZP, která odpovídá povaze 

a rozsahu rizik organizace a obsahuje závazek k plnění alespoň právních a ostatních předpisů 

k zajištění BOZP včetně prevence úrazů. Politika musí být dokumentována, implementována 

a udržována a musí být dostupná pro všechny osoby v organizaci, které s ní musí být 

seznámeny, aby si uvědomily své povinnosti v oblasti BOZP.  

Plánování 

Organizace musí vytvořit a zavést postupy, které umožní průběžně identifikovat 

nebezpečí, posuzovat rizika a přijatá opatření vhodně zavádět do systému řízení. 
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Při provádění prevence rizik musí organizace zohlednit všechny faktory a situace, které 

mohou nastat: běžné i mimořádné činnosti, činnosti všech osob, které se na pracovišti mohou 

vyskytnout, lidské faktory (chování, způsobilosti, apod.), události vně pracoviště, které mohou 

mít dosah na pracoviště organizace, zavádění jakýchkoli změn na pracovišti. Prioritou 

v plánování musí být proaktivní přístup.  

Organizace musí zavést postup, jak zajistit přístup k požadavkům právních a ostatních 

předpisů v oblasti BOZP, které se na ni vztahují. Tyto požadavky musí zohlednit ve svém 

systému řízení BOZP.  

Při plánování systému řízení si organizace musí stanovit cíle, které jsou pokud možno 

měřitelné a musí být v souladu s politikou BOZP. K dosažení stanovených cílů musí 

organizace zavést programy, které minimálně určí odpovědnosti a pravomoci osob na 

jednotlivých úrovních organizace a pro jednotlivé funkce za účelem dosažení stanovených cílů 

a zdroje a období, ve kterém má být cílů dosaženo.  

Zavedení a provoz 

Hlavní odpovědnost za celou oblast BOZP včetně systému řízení musí přijmout 

vrcholové vedení organizace. To musí zajistit dostatek zdrojů (lidských, materiálních 

i finančních) pro fungování systému řízení BOZP a rozdělit odpovědnosti a povinnosti pro 

efektivní řízení BOZP. Zároveň musí organizace vybrat ze svého vrcholového vedení jednoho 

nebo více členů, kteří budou mít mimo své stanovené povinnosti navíc zvláštní odpovědnost za 

BOZP. Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení organizace se musí osobně angažovat 

a aktivně přistupovat k neustálému zlepšování v oblasti BOZP.  

Osoby, které v organizaci vykonávají úkony s možným ovlivněním BOZP, musí být 

k takovéto činnosti prokazatelně způsobilé (vzdělání, výcvik, praxe apod.).  

Musí být zajištěno, aby osoby, které jsou při práci řízeny, měly povědomí o důsledcích 

jejich pracovní činnosti a jejich chování na BOZP, o jejich úlohách, odpovědnostech 

a důležitosti při dosahování shody s politikou BOZP, o potenciálních důsledcích nedodržování 

stanovených postupů. 
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Rovněž je nezbytně nutné zavést funkční systém komunikace v oblasti BOZP jak uvnitř 

organizace, tak od vnějších subjektů. Zaměstnanci musí být zapojeni do systému řízení BOZP, 

zejména do identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, ale také do tvorby a přezkoumávání 

politik a cílů v oblasti BOZP. Zaměstnanci musí mít (podobně jako v českém zákoníku práce) 

zástupce v záležitostech BOZP.  

Dokumentace systému řízení BOZP organizace musí zahrnovat politiku a cíle BOZP, 

popis rozsahu systému managementu BOZP, popis hlavních prvků systému a jejich 

vzájemného působení a odkaz na související dokumenty a samotné dokumenty vyžadované 

normou OHSAS a organizací.  

Dokumentace v systému řízení BOZP musí být řízena. Organizace musí zavést postupy 

pro:  

− schvalování přiměřenosti dokumentů před jejich vydáním, 

− přezkoumání a opětovné schválení nebo potvrzení platnosti dokumentů, 

− zajištění identifikace změn a stavu po poslední revizi dokumentů, 

− zajištění dostupnosti platných dokumentů na místě, kde jsou používány, 

− zajištění čitelnosti a identifikovatelnosti dokumentů, 

− zajištění toho, aby externí dokumenty určené organizaci byly identifikovány a byla 

kontrolována jejich distribuce, 

− zamezení neúmyslného použití zastaralých dokumentů a jejich vhodnou identifikaci. 

Organizace musí určit operace a činnosti, které jsou spojené s identifikovaným 

nebezpečím, aby tyto činnosti mohla kontrolovat za účelem lepšího řízení rizik v oblasti 

BOZP. Pro tyto operace a činnosti musí organizace zavést:  

− provozní nástroje řízení,  

− nástroje řízení vztahující se k nakupovaným produktům,  

− nástroje řízení vztahující se ke smluvním partnerům a návštěvníkům pracoviště, 

− dokumentované postupy pro situace, kdy by bez nich mohlo dojít k odchýlení se od 

politiky a cílů BOZP, 

− provozní kritéria, bez nichž by mohlo dojít k odchýlení se od politiky a cílů BOZP. 
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Organizace musí také přijmout postupy pro možnost vzniku havarijní situace a pro reakce 

na vzniklé havarijní situace. Při plánování reakce na havárie musí být brány v úvahu potřeby 

zainteresovaných stran, zejména záchranných služeb a okolí. Postupy při vzniku havárie musí 

být pravidelně přezkušovány, pokud je to možné tak i se zapojením zainteresovaných stran. Po 

přezkoušení, případně po proběhlé havárii, musí být přijaté postupy pravidelně 

přezkoumávány.  

Kontrola 

Organizace musí zavést postupy pro pravidelné sledování výkonnosti v oblasti BOZP, 

které musí umožnit kvalitativní a kvantitativní měření včetně zaznamenávání jejich údajů 

a výsledků, monitorování míry dosažení stanovených cílů BOZP a efektivity způsobu řízení, 

provádění proaktivních opatření, která monitorují shodu s programy BOZP, provádění 

reaktivních opatření, která monitorují záznamy z předchozího období o nedostatečné 

výkonnosti v oblasti BOZP (poškození zdraví, nehody, skoronehody, apod.). Je-li 

k monitorování a měření třeba zařízení, je nezbytné toto zařízení pravidelně udržovat 

a kalibrovat a záznamy o těchto činnostech uchovávat.  

Organizace musí pravidelně hodnotit soulad svých činností s požadavky právních 

a ostatních předpisů k zajištění BOZP a udržovat záznamy, které to prokazují. 

Dojde-li k mimořádné události, musí mít organizace zaveden postup pro zaznamenání, 

vyšetření a analýzu události za účelem: 

− odhalení nedostatků v oblasti BOZP, které událost způsobily nebo k ní mohly přispět, 

− identifikování potřeby nápravného opatření, 

− identifikování příležitosti k preventivnímu opatření a neustálému zlepšování. 

Organizace musí zajistit pravidelné provádění interního auditu systému řízení BOZP tak, 

aby se stanovilo, zda systém odpovídá plánovaným činnostem a požadavkům normy OHSAS, 

zda je správně implementován a udržován a zda je efektivní při plnění cílů a politiky BOZP, 

které si organizace stanovila. Vedení organizace musí být poskytnuty informace o výsledcích 

auditu. 
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Přezkoumání systému řízení 
 

Vrcholné vedení organizace musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém řízení 

BOZP na základě výsledků interních auditů a vyhodnocení souladu s požadavky právních a 

ostatních předpisů k zajištění BOZP, rozsahu splnění cílů a dalších kritérií. Toto přezkoumání 

se provádí, aby byla zjištěna trvalá vhodnost, přiměřenost a efektivnost nastaveného systému. 

Dále musí zahrnovat posouzení příležitosti ke zlepšování a potřeby změny systému řízení 

BOZP, včetně politiky a cílů. Výstupy přezkoumání musí odpovídat závazku organizace 

k neustálému zlepšování.[7].  

3.2 Bezpečný podnik 

3.2.1 Základní informace 

Program „Bezpečný podnik“ vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve 

spolupráci se Státním úřadem inspekce práce. Poprvé byl tento program vyhlášen ministrem 

práce a sociálních věcí v roce 1996. Cílem programu je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci u právnických a podnikajících fyzických osob, zavést efektivní systém řízení 

a napomoci ke snazšímu splnění legislativních požadavků. K větší propagaci programu 

a ocenění úsilí organizací, které systém řízení BOZP dle programu „Bezpečný podnik“ 

zavedly, je prováděno předání certifikátu „Bezpečný podnik“ slavnostní formou dvakrát ročně 

– na jaře a na podzim. Spolu s certifikátem je firmě předána také plaketa (viz obrázek 2).  



22 

 

Obrázek 2: Plaketa pro oceněný podnik[8]  

 

Osvědčení, které podnik získá, má platnost tři roky.  

Program „Bezpečný podnik“ vychází  z nejuznávanějších dokumentů v Evropě, a to 

v souladu s příručkou ILO-OSH 2001 a s využitím požadavků OHSAS 18001:1999. 

Principielně vychází program ze zásad systémových norem ISO 14001 (environmentální 

management) a ISO 9001 (management jakosti).  

Program je určen především pro právní subjekty s počtem zaměstnanců 100 a více, což 

ovšem neznamená, že menší organizace se nemohou účastnit. Jejich účast je možná na základě 

projednání s místně příslušným oblastním inspektorátem práce, který rozhodne na základě 

splnění dalšího požadavku, který umožňuje účast na programu a tím je provádění činností, 

které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob, případně ohrožení životního 

prostředí. 

Program není zpravidla určen pro nevýrobní organizace jako jsou obchody, školy, 

administrativní pracoviště a podobné právní subjekty, jejichž činnosti představují jen malá 

rizika. Jako návod k řízení BOZP však může program využít jakýkoliv právní subjekt bez 

ohledu na jeho velikost a rozsah vyskytujících se rizik.  
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Tento program umožňuje implementovat systém řízení BOZP do systému řízení celé 

organizace. V rámci požadavků na zavedení systému řízení BOZP zahrnuje program také 

požadavky na požární ochranu a ochranu životního prostředí a také systémové prvky týkající 

se prevence havárií. Stejně jako systémové normy (ISO 9001 a ISO 14001) klade program 

důraz na požadavek neustálého zlepšování. Schéma systému řízení BOZP uplatňované 

programem „Bezpečný podnik“ je znázorněno na obrázku č. 3. Prioritou v rámci řízení 

organizace je systematická identifikace a eliminace rizik na pracovištích, případně snižování 

negativních účinků rizik, která nelze odstranit na přijatelnou úroveň.  

 

 

 

Obrázek 3: Základní prvky systému řízení BOZP uplatňované programem „Bezpečný podnik“ [9] 

 

Zavedení programu „Bezpečný podnik“ umožní:  

− zavést v právním subjektu efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci včetně ochrany životního prostředí (případně integrovaný systém řízení), 

− začlenit oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí 

do stávajícího systému řízení právního subjektu, 
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- minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců, ztráty na životech a minimalizovat 

ekonomické ztráty právního subjektu v důsledku omezení možnosti vzniku 

mimořádných událostí, 

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

prostředí bude v rámci provozu právního subjektu zajištěna v souladu s předpisy, 

− dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celého právního subjektu zapojením všech 

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

i větší ochrany jejich zdraví, 

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

− dosáhnout úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, 

která by byla srovnatelná s úrovní dosahovanou v podnicích ostatních zemí Evropské 

unie, 

− zvýšit celkovou bezpečnost právního subjektu včetně jeho okolí, a tím zlepšit jeho 

image v očích veřejnosti a obchodních partnerů. [10]  

K zavedení programu „Bezpečný podnik“musí odpovědně přistupovat celé vedení 

organizace. Nemůže být pouze věcí odborně způsobilé osoby k plnění úkolů v prevenci rizik – 

bezpečnostního technika, ale ke spolupráci musí být zavázáni všichni vedoucí zaměstnanci. 

 

3.2.2 Postup zavedení PROGRAMU „Bezpe čný podnik“ 

Jestliže organizace splňuje výše jmenovaná kritéria (počet zaměstnanců a rizikovost 

práce) a má zájem o účast na programu (účast je dobrovolná), musí před podáním žádosti 

o ověření shody zavedeného systému řízení BOZP s požadavky programu „Bezpečný podnik“, 

splnit veškeré požadavky stanovené programem, které se na procesy a činnosti realizované 

v organizaci vztahují.  

Organizace, která se rozhodne pro zavedení programu „Bezpečný podnik“, musí 

nejpozději v říjnu roku, který předchází roku, kdy bude žádat o vydání osvědčení, oznámit 

místně příslušným orgánům hasičskému záchrannému sboru, krajské hygienické stanici, České 

inspekci životního prostředí (pokud organizace nemá platný certifikát o systému 

environmentálního řízení) a případně oblastnímu báňskému úřadu, že v následujícím roce bude 

žádat o jejich stanovisko, zda splňuje požadavky programu v jejich působnosti. 
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Po zavedení systému řízení v souladu s programem, provede právní subjekt vnitřní 

audit, jehož výstup dokumentuje, jak jsou požadavky programu splněny. Následně vyplní 

žádost, kterou zašle společně s kladnými stanovisky výše jmenovaných orgánů státní správy na 

místně příslušný OIP, ten zajistí evidenci žádosti na Státním úřadu inspekce práce. 

Po zaevidování žádosti provede místně příslušný OIP, po dohodě s žadatelem, kontrolu 

organizace na základě předem dohodnutého harmonogramu.  

Kontrolu většinou zahajuje a ukončuje vedoucí inspektor místně příslušného OIP 

a délka kontroly zpravidla nepřesáhne tři měsíce. Prověrku systému řízení BOZP v organizaci 

provádí kontrolní tým inspektorů. Výsledkem kontroly je doporučení vydat nebo nevydat 

žadateli osvědčení.  

Vedení organizace poskytne při zahájení prověrky veškeré údaje nutné pro řádné 

zajištění a průběh prověrky. Právní subjekt prokazuje, že v rámci prevence vytvořil podmínky, 

stanovil, případně realizoval stanovená opatření, s cílem odstranit nebo omezit možnosti 

vzniku mimořádné události. 

Součástí prověrky je rozhovor mezi inspektorem a zaměstnanci organizace, kterým se 

ověřují znalosti zásad bezpečné práce, které se vztahují k jimi vykonávané činnosti, rizik 

souvisejících s jejich prací a způsoby ochrany před nimi, postupu při vzniku mimořádné 

události, postup při poskytnutí první pomoci při úrazu, používání a údržby přidělených 

osobních ochranných pracovních prostředků. Před ukončením prověrky musí být odstraněny 

všechny zjištěné neshody. Jejich neodstranění ve stanoveném termínu je důvodem k ukončení 

prověrky.  

Při projednávaní výsledku prověrky je informováno vedení organizace, zda bude nebo 

nebude doporučeno vydání osvědčení „Bezpečný podnik“ organizaci.  

 

3.2.3 Zásady pro zavedení systému řízení BOZP dle programu 
„Bezpe čný podnik“ 

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

subjektu, prezentující především závazek managementu právního subjektu, přijatou 

politiku prosazovat a ve spolupráci s ostatními zaměstnanci ji také plnit a usilovat 

o neustálé zlepšování úrovně BOZP a ochrany životního prostředí. 

2. Stanovit cíle, které jsou v souladu s bezpečnostní politikou právního subjektu a které 

jsou měřitelné. 



26 

 

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

a řízení rizik vyplývajících z prováděných činností, výrobků a služeb, které právní 

subjekt řídí, včetně činností, výrobků a služeb dodavatelů a jiných zainteresovaných 

stran. 

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

a neustálému zlepšování systému řízení BOZP. 

5. Řídit právní subjekt tak, aby se zvyšovala úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců, dodavatelů a dalších zainteresovaných stran včetně veřejnosti a úroveň 

ochrany životního prostředí. 

6. Dávat při řízení právního subjektu stejnou prioritu bezpečnosti, ochraně zdraví a také 

s tím související ochraně životního prostředí jako ekonomickým hlediskům a usilovat 

o zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody. 

7. Uplatňovat v rámci řízení právního subjektu integraci řízení BOZP s ostatními řídícími 

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

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

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

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

právního subjektu. 

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

subjektu (od vývoje, projektování, konstrukce, technologie, výroby, údržby, služeb až 

po likvidaci provozů); bezpečnostní hlediska uplatňovat již při výběru a nákupu 

technických zařízení, nářadí a OOPP včetně zavádění nových technologií. 

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

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

pracovní podmínky a pracovní prostředí. 

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

o rizicích způsobených prováděnými výrobními činnostmi a v souladu s příslušnými 

předpisy též o přijatých bezpečnostních opatřeních. Tyto informace archivovat, pro 

možnost jejich dokladování v době kontroly systému. 

12. Poskytovat zákazníkům informace, jak bezpečně nakládat s dodávanými produkty. 
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13. Spolupracovat se státními orgány i místní samosprávou při prevenci vzniku havárií 

a při zvyšování ochrany zdraví lidí a životního prostředí v regionu. 

14. Respektovat a plnit požadavky předpisů vztahujících se k bezpečnému provozu 

právního subjektu, prosazovat jejich plnění u všech zaměstnanců a ostatních 

zainteresovaných stran a zohledňovat při výběru dodavatelů jimi dosaženou úroveň 

BOZP. 

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

zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami, včetně zpětné vazby, umožňující 

provádění potřebných změn a úprav stávajícího systému řízení. 

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

odborně způsobilými osobami. 

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

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

bezpečnostní politiku, cíle a vlastní provoz právního subjektu. 

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

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

19. Usilovat o neustálé zlepšování systému řízení BOZP zavedeného v právním subjektu 

s tím, že prosazování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – jako nedílné součásti 

sociálního systému péče o zaměstnance – je v zájmu nejen daného právního subjektu, 

ale celé společnosti. 

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

dosaženými jinými právními subjekty. Porovnání provádět zejména se stavem na 

úsecích: pracovní úrazovosti, prevence, realizovaných bezpečnostních opatření, 

havarijního zabezpečení, pracovních podmínek, pracovního prostředí a zdravotní péče. 

[10]  
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3.2.4 Povinnosti držitele osv ědčení „Bezpe čný podnik“ 

Osvědčení „Bezpečný podnik“ má platnost tři roky od data jeho vydání. Před uplynutím 

jednoho roku od vydání osvědčení musí organizace provést audit systému řízení BOZP a před 

uplynutím roku od tohoto auditu musí provést druhý audit. 

Z auditu vyhotoví zprávu, která se předkládá při zahájení následné prověrky, pokud 

chce organizace v programu „Bezpečný podnik“ pokračovat i po vypršení platnosti vydaného 

osvědčení. OIP může také v průběhu tří let platnosti vydaného osvědčení provádět následné 

prověrky systému řízení BOZP, při kterých vychází ze zpráv vnitřního auditu.  

Organizace musí také každoročně do 31. ledna zasílat na OIP přehled pracovní 

úrazovosti a vývoj dalších indikátorů úrovně BOZP dle požadavků programu, které organizace 

v uplynulém roce plnila. Jedná se o následující oblasti: technická zařízení, organizace práce, 

osobní ochranné pracovní prostředky, skoronehody, mimořádné události, pracovní podmínky a 

prostředí, zdravotní péče, životní prostředí, požární zabezpečení, výběrová řízení. 

Pokud dojde k mimořádné události, jejíž příčinou je porušení předpisů k zajištění 

BOZP pouze ze strany organizace, bude zrušena platnost vydaného osvědčení. Podat novou 

žádost o prověření plnění podmínek programu může organizace po prokazatelném doložení 

nápravných opatření a opětovném splnění podmínek programu.  

Pokud vedení organizace usiluje i po třech letech o pokračování v programu, musí před 

uplynutím tří let platnosti vydaného osvědčení podat žádost na OIP a nechat provést OIP 

prověrku systému řízení BOZP, kterou se zjišťuje splnění požadavků stanovených pro vydání 

osvědčení. V případě kladného výsledku je organizaci vydáno nové svědčení s platností tři 

roky.  

Pokud se organizace rozhodne v programu nepokračovat, informuje o svém rozhodnutí 

písemně místně příslušný OIP a zaváže se k nepoužívání titulu, loga a plakety. 
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Tabulka 2:  Přehled požadavků programu „Bezpečný podnik“ a norem OHSAS 18001:1999, 
ISO 14001:2004, ISO 9001: 2000 [10]  

 
„Bezpe čný podnik“ OHSAS 18001:1999 ISO 14001:2004 ISO 9001: 2 000 

„Bezpečný podnik“ 
(základní informace), 
Realizace programu 

1. Rozsah (oblast 
působnosti) 

1. Předmět normy 1. Předmět normy (rozsah, 
oblast působnosti) 

Prvky systému řízení 
BOZP 

4. Prvky systému řízení 
BOZP 

Požadavky na systém 
environmentálního 
managementu 

Model (prvky) procesně 
orientovaného systému 
řízení jakosti 

Všeobecné požadavky 4.1 Všeobecné požadavky 4.1 Všeobecné požadavky 4.1 Všeobecné požadavky 
1. Politika BOZP  4.2 Politika BOZP 4.2 Environmentální 

politika 
5.3 Politika jakosti 

2. Plánování  4.3 Plánování 4.3 Plánování 5.4 Plánování 

2.1 Plánování postupu 
identifikace nebezpečí, 
hodnocení a řízení rizik 

4.3.1 Plánování 
identifikace nebezpečí, 
hodnocení rizik a řízení 
rizik 

4.3.1 Environmentální 
aspekty 

5.2 Zaměření na 
zákazníka  

7.2.1 Určování požadavků 
týkajících se produktu 

2.2 Požadavky předpisů a 
jiné požadavky 

4.3.2 Právní a jiné 
požadavky 

4.3.2 Právní a jiné 
požadavky 

7.2.1 Určování požadavků 
týkajících se produktu 

2.3 Cíle a cílové hodnoty 4.3.3 Cíle 4.3.3 Cíle a cílové hodnoty 
a program (y) 

5.4.1 Cíle jakosti 

2.4 Program(y) řízení 
BOZP 

4.3.4 Program(y) řízení 
BOZP 

4.3.3 Program(y) 5.4.2 Plánování systému 
managementu jakosti 

3. Zavedení a provoz  4.4 Zavedení a provoz 4.4 Zavedení a provoz 7. Realizace produktu 

3.1 Struktura, 
odpovědnosti a pravomoci 

4.4.1 Struktura a 
odpovědnost 

4.4.1 Zdroje, úlohy, 
odpovědnost a pravomoci 

5 Odpovědnost 
managementu  

6 Management zdrojů 

3.2 Odborná způsobilost, 
školení a výcvik 

4.4.2 Výcvik,odborná 
způsobilost, uvědomělost 

4.4.2 Odborná způsobilost, 
výcvik a povědomí 

6.2.2 Odborná způsobilost, 
vědomí závažnosti a 
výcvik 

3.3 Komunikace, 
konzultace 

4.4.3 Konzultace a 
komunikace 

4.4.3 Komunikace 5.5.3 Vnitřní komunikace 
7.2.3 Komunikace se 
zákazníkem 

3.4. Dokumentace 
systému řízení BOZP 

4.4.4 Dokumentace 4.4.4 Dokumentace 4.2 Požadavky na 
dokumentaci 
4.2.2 Příručka jakosti 

3.5 Řízení dokumentů 4.4.5 Řízení dokumentů a 
dat 

4.4.5 Řízení dokumentů 4.2.3 Řízení dokumentů 

3.6 Řízení záznamů 4.5.3 Řízení záznamů 4.5.4 Řízení záznamů 4.2.4 Řízení záznamů 

3.7.5 Pracovní podmínky, 
pracovní prostředí 

___ ___ 6.3 Infrastruktura 
6.4 Pracovní prostředí 

3.7.6 Nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami 

___ 4.3.1 Environmentální 
aspekty 

5.2 Zaměření na 
zákazníka 
7.2.1 Určování požadavků 
týkajících se produktu 

3.7.7 Nakupování, smluvní 
vztahy 

___ 4.4.6 Řízení provozu 7.4.1 Proces nakupování 
7.4.2 Informace pro 
nakupování 
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3.8 Havarijní připravenost 
a reakce 

4.4.7 Havarijní 
připravenost a reakce 

4.4.7 Havarijní 
připravenost a reakce 

___ 

3.8.2 Požární ochrana ___ ___ ___ 
4. Kontrola, m ěření a 
hodnocení  

4.5 Kontrolní a nápravné 
akce 

4.5 Kontrola 8. Měření, analýza a 
zlepšování 

4.1 Monitorování a měření 4.5 Kontrolní a nápravné 
akce 

4.5.1 Monitorování a 
měření 

8.2 Monitorování a měření 

4.1.1 Všeobecně 4.5.1 Měření výkonu a 
monitorování 

4.5.1 Monitorování a 
měření 
4.5.2 Hodnocení souladu 

8.1 Všeobecně 

8.2 Monitorování a měření 

4.1.2 Zdravotní péče ___ ___ ___ 

4.2 Audit systému řízení 
BOZP 

4.5.4 Audit 4.5.5 Interní audit 8.2.2 Interní audit 

4.3 Nápravná a preventivní 
opatření, vyšetřování 
nehod 

4.5 Kontrolní a nápravné 
akce 
4.5.2 Úrazy, nehody, 
preventivní a nápravné 
akce 

4.5.3 Neshoda, nápravná 
a preventivní opatření 

8.3 Řízení neshodného 
produktu 
8.5.2 Opatření k nápravě 
8.5.3 Preventivní opatření 

5. Přezkoumání vedením 
právního subjektu  

4.6 Přezkoumání vedením 
právního subjektu 

4.6 Přezkoumání vedením 
právního subjektu 

5.1 Osobní angažovanost 
a aktivita managementu 
5.6 Přezkoumání systému 
managementu 

6. Neustálé zlepšování  
___ 

4.6 Přezkoumání vedením 
právního subjektu  

8.5 Zlepšování 
8.5.1 Neustálé zlepšování 
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4. PODNIKOVÁ KULTURA A BEZPE ČNOST VE 
SPOLEČNOSTI GASCONTROL, S R.O. 

GASCONTROL tvoří společenství tří sesterských firem Severní Moravy. Jedná se 

o GASCONTROL, společnost s r. o., která je dodavatelem technologií v oblasti energetiky, 

strojírenství a stavebnictví, MATEICIUC a. s., která vyrábí plastové potrubí profily a výlisky 

a GASCONTROL PLAST, a. s., která vyrábí plastové potrubí a desky.  

V této práci bude dále podrobněji pojednáváno s firmou GASCONTROL, společnost s r. o.  

4.1 GASCONTROL, spole čnost s. r. o. 

Společnost vznikla v roce 1992 a od svého založení se specializuje na výzkum, výrobu, 

montáž a servis plynárenských, vodárenských a kanalizačních zařízeních na území celé České 

republiky. Sídlo firmy je v Havířově – Suché.  

Rozsah produktů a služeb firmy je velmi rozmanitý, jednotícím prvkem je zaměření na 

potrubní systémy a související zařízení, zejména na plynovody (např. regulační stanice plynu, 

odorizační stanice, plynoměry, plynovody, ale také vodovody, kanalizace a další 

produktovody).  

Organizace umožňuje v rámci nabízených služeb kompletní provedení produktovodů, od 

projektu k realizaci v jakémkoli rozsahu – od velkých přivaděčů po domovní přípojky a také 

rekonstrukce stávajících sítí. Firma má své oddělení zabývající se výzkumem, vývojem a 

inovacemi, vlastní také patenty na některá vyráběná zařízení.  

Hlavním cílem společnosti při realizaci zakázek je dosáhnout spokojenost zákazníků 

(dodržením termínu, kvality, komplexnosti a záruk), spokojenost společnosti jako 

zaměstnavatele (kladný hospodářský výsledek) a spokojenost zaměstnanců (dobré pracovní 

prostředí a ohodnocení).  

V současnosti společnost obdržela certifikát podle nových norem ČSN EN ISO 9001:2001, 

certifikát ČSN EN ISO 14001, certifikát jakosti ve svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 a 

certifikát společnosti GAS, s r. o. který opravňuje k provádění prací na plynárenských 

zařízeních v celém rozsahu.[11] 
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4.1.1 Technické vybavení firmy 

Technické zázemí firmy umožňuje veškeré odborné a technicky náročné práce provádět 

z vlastních zdrojů.  

Vlastní výrobní haly vybavené potřebným strojním zařízením (mimo jiné se jedná o 

zařízení pro svařování v argonové ochranné atmosféře a pro svařování v CO, plazmové 

řezačky a vysokotlaké a středotlaké kompresory), má vlastní dopravní a mechanizační 

prostředky včetně strojů určených pro výkopy a vybavená montážní a servisní vozidla (např. 

montážní vozidla AVIA dílny vybavené elektrocentrálami, V3S dílny, autojeřáby, nákladní 

vozidla TATRA valník, hydraulická ruka aj., TATRA sklápěč, AVIA valníky s hydraulickou 

rukou, AVIA sklápěč, kontejner, rýpadla - nakladače CATERPILLAR 428BCAT M318, 

BOBCAT, AVIA autobus, PICK-UPY, řezačky asfaltu CEDIMA, kompresory, hutnící desky 

atd.), vlastní také speciální zařízení pro navrtávání vysokotlakých produktovodů. [11] 

4.1.2 Lidské zdroje 

170 stálých zaměstnanců potřebných k vykonávání všech zmíněných činností pracují 

v následujících oborech: technická a technologická příprava, výroba (elektrikáři, svářeči se 

státní zkouškou, zámečníci, soustružníci, stavební dělníci, instalatéři, řidiči, montéři 

plynovodů, projektanti a revizní technici pro plyn a pro elektro), řízení jakosti, nákup a prodej 

a specialisté.  

Zaměstnanci firmy jsou odborně způsobilí k vykonávaným činnostem:  

− Oprávnění ITI k výrobě, montáži, opravám a rekonstrukcím vyhrazených tlakových 

zařízení dodavatelským způsobem, v rozsahu montáž, opravy a rekonstrukce tlakových 

nádob stabilních skupiny A, B kategorie 1, 2, 3, 4; výroba tlakových nádob stabilních 

skupiny A, B, na které se nevztahuje NV č. 182/1999 Sb. a NV č. 175/1997 Sb. ve 

znění pozdějších změn. 

− Oprávnění ITI k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu zařízení 

pro skladování plynů; zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic; 

zařízení pro snižování tlaku plynů; zařízení pro rozvod plynů; zařízení pro spotřebu 

plynů spalováním. 
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− Oprávnění ITI k revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu 

zařízení pro výrobu a úpravu plynů; zařízení pro skladování a přepravu plynů; zařízení 

pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic; zařízení pro zkapalňování 

a odpařování plynů; zařízení pro rozvod plynů; zařízení pro spotřebu plynů spalováním. 

− Oprávnění ITI k revizím a zkouškám dodavatelským způsobem vyhrazených 

plynových zařízení v rozsahu zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic; 

zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů; zařízení pro rozvod plynů; zařízení pro 

spotřebu plynů spalováním. 

− Oprávnění ITI k plnění tlakových nádob plyny v rozsahu plnění nádrží vozidel. 

− Oprávnění ITI k montáži, opravám, revizím vyhrazených elektrických zařízení 

dodavatelským způsobem v rozsahu el. zařízení do 1 000 V v objektech třídy A, B; 

opravám el. zařízení do 1 000 V v objektech třídy A, B; montáž a oprava hromosvodů 

v objektech třídy A,B; revize el. zařízení do 1 000 V včetně hromosvodů v objektech 

třídy A, B. 

− Oprávnění OBÚ k výrobě, montáži a zkouškám vyhrazených tlakových nádob dle 

vyhlášky ČBÚP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 55/1990 Sb. 

− Oprávnění OBÚ k činnosti na vyhrazených plynových zařízeních dodavatelským 

způsobem na výše uvedeném rozsahu na povrchových pracovištích organizací 

podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy: montáž, zkoušky a uvádění do 

provozu vyhrazených plynových zařízení. Vztahuje se i na zařízení s tlakem nad 10 

Mpa. 

− Oprávnění OBÚ k činnosti na vyhrazených plynových zařízení: montáže, zkoušky 

a uvádění do provozu vyhrazených plynových zařízení na pracovištích podléhajících 

vrchnímu dozoru státní báňské správy ČR. 

− Oprávnění OBÚ k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických 

zařízeních včetně jejich projektování s napětím do 35 kV stejnosměrných nebo 

střídavých. 
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− Oprávnění OBÚ pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zařízení 

plynových: Technické zařízení plynové (plyny inertní i nebezpečné), montáž, opravy, 

revize a zkoušky třída I, II. [11]. 

 

4.1.3 Řízení spole čnosti a její politika 

Firma GASCONTROL, společnost s r. o. má úspěšně zavedeny systémy řízení jakosti 

dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a environmentálního řízení dle normy ČSN EN ISO 

14001:2005.  

Základní orientací společnosti je:  

− rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem QMS a EMS, který bude 

zajišťovat trvalou jakost produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem 

a dodavatelem prací v oboru: výroba a montáž regulačních stanic plynu, výroba 

a montáž odorizačních zařízení, montáž velmi vysokotlakých, vysokotlakých, 

středotlakých a nízkotlakých plynovodů, výstavba a rekonstrukce kotelen, plynofikace 

objektů, výroba plynárenských zařízení, plynoměrová služba, odečty stavu plynoměrů, 

stavební činnost a protikorozní ochrana, 

− plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem 

na preventivní přístup k této problematice, 

− trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých 

ekonomických aktivit, 

− informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti 

společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat, 

− pravidelně přezkoumávat politiku QMS a EMS, cíle jakosti, environmentální cíle 

a cílové hodnoty, 

− používáním v rámci výstavby nových ekologicky šetrnějších výrobků eliminovat 

negativní vlivy současné výrobní technologie na pracovní i životní prostředí. 



35 

Ve vztahu k zákazníkům: 

− hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, 

které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky, 

− trvalé uspokojování všech zákazníků výrobky a službami vysoké jakosti je základem 

úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity, 

− zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré činnosti 

společnosti, 

− zákazníky bude společnost informovat o nově zavedených a rozvíjených technologiích. 

Vztah k dodavatelům společnost zaměřuje na: 

− významnou spoluúčast na tvorbě jakostních výrobků a služeb, a proto s nimi rozvíjí 

aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci, 

− prosazování zavedení systému environmentálního managementu u svých obchodních 

partnerů a dodavatelů. 

Vztah k vlastním zaměstnancům společnost zaměřuje na: 

− jejich přesvědčení, že zabezpečování jakosti výrobků a služeb společnosti je úkolem 

všech útvarů a všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují 

veškeré činnosti ovlivňující jakost a životní prostředí, 

− vytváření podmínek, aby všichni zaměstnanci měli kladný vztah k jakosti, aby 

rychle reagovali na nové požadavky ke zvyšování úrovně jakosti a životního 

prostředí a ztotožnili se s vykonáváním své práce vždy na vysoké úrovni, 

− poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli 

způsobilí plnit všechny požadavky této politiky. 

Společnost se dále zavazuje: 

− plnit požadavky legislativy v oblasti působení společnosti, 

− využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky 

kvality a s maximálním ohledem na životní prostředí, 

− v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, 
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− zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů 

zabránit plýtvání surovinami a energiemi, 

− pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců 

externích firem o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce, 

− zajistit, aby veškeré činnosti ve firmě byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví 

zaměstnanců, 

− pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň 

havarijní připravenosti, 

− trvale spolupracovat s obcemi, v nichž realizuje svou stavební činnost, 

− vedení společnosti se zavazuje, že bude neustále sledovat nové technické postupy 

a výrobky ovlivňující životní prostředí a tím neustále a trvale zlepšovat prevenci proti 

znečišťování životního prostředí společností. [11]. 

 

4.2 Popis struktury řízení BOZP ve spole čnosti GASCONTROL, 
s r. o. 

Níže uváděná zjištění vyplývají z šetření dle legislativních požadavků pro účely této 

diplomové práce. 

Společnost GASCONTROL s r. o. nemá zaveden žádný certifikovaný systém řízení 

bezpečnosti práce ve smyslu organizačního řízení.  

Společnost nemá vlastního zaměstnance specializujícího se na oblast bezpečnosti práce, 

osobu odborně způsobilou v prevenci rizik tzv. „bezpečnostního technika“. Plnění některých 

úkolů jako je školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP si společnost 

nechává zajišťovat dodavatelsky na základě individuálních jednorázových objednávek. Ostatní 

povinnosti jsou zajišťovány vedoucími zaměstnanci.  

Tato situace negarantuje koordinaci a odborné vedení problematiky BOZP osobou odborně 

způsobilou v prevenci rizik. 

Ve společnosti nepůsobí odborová organizace ani zástupci zaměstnanců. 

Společnost má sjednaného smluvního lékaře závodní preventivní péče.  
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Pro plnohodnotné a efektivní plnění povinností na úseku BOZP by si měl každý 

zaměstnavatel vytvořit určitý předem definovaný systém řízení BOZP, jehož funkce by měla 

směřovat k minimalizaci pracovní úrazovosti, k prevenci rizik a k aktivní spolupráci se 

zaměstnanci (tj. napříč celým pracovním kolektivem), včetně součinnosti s odbory nebo 

zástupci zaměstnanců.  

Prvky řízení BOZP musí vycházet z vnitřního uspořádání a potřeb společnosti a musí 

pokrývat její veškeré aktivity. K tomuto účelu je nezbytné vytvořit optimální organizační 

strukturu, dále musí být vytvořena soustava činností a pravomocí a systém odpovědností a 

vytvořen systém informací a zdrojů informací. V systému řízení bezpečnosti musí být zahrnuty 

všechny osoby, kterých se aktivity podniku týkají (vč. dodavatelů, subdodavatelů, odběratelů, 

návštěvníků, veřejnosti atd.). Systém řízení BOZP ve všech fázích musí být zdokladovatelný. 

Požadavky musí být konkrétní a výsledky měřitelné. Systém řízení BOZP by měl být ve 

společnosti GASCONTROL s r. o. zaveden tak, aby jej bylo možno integrovat s ostatními 

potřebami řízení (ISO 9000, ISO 14 000). Jednotlivé prvky vnitřního řízení bezpečnosti ve 

společnosti musí být vzájemně provázány. 

V rámi systému řízení BOZP musí být vyžadováno dodržování stanovených předpisů, 

zdokumentovaných opatření, postupů a zásad, musí být uplatňováno při všech příležitostech a 

jednotlivé prvky vnitřního řízení bezpečnosti v podniku musí být vzájemně provázány. 

V současné době nemá společnost registr stanovených předpisů, systematicky zdokumentovaná 

opatření, postupy a zásady. 

Systém řízení BOZP se musí opírat především o aktuální dokumentaci potřebného rozsahu, 

vyhledávání a odstraňování rizik, průběžnou kontrolu, operativní řešení zjištěných nedostatků 

(zahrnující zainteresovanost managementu a jeho ochotu vynakládat potřebné finanční 

prostředky) a širokou systémovou spolupráci. Musí být zajištěna aktivní účast zaměstnanců 

společnosti.  

Systémová spolupráce představuje kooperaci a komunikaci mezi „jednotlivými stranami“, 

kterými jsou: osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (bezpečnostní technik), zástupci 

provozních úseků, zástupci výrobních úseků, zástupci úseku personálních záležitostí 

zaměstnanců, vrcholový management a odbory nebo zástupci zaměstnanců.  

V takto postaveném systému osoba odborně způsobilá je garantem zejména zpracování a 

vedení, aktualizací dokumentace BOZP, provádění pravidelných kontrol stavu BOZP ve 

spolupráci s vedoucími zaměstnanci za účelem vyhledávání rizik na pracovištích. 
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Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik společně s vedoucími zaměstnanci podává 

návrhy na odstranění zjištěných závad, stanovení preventivních opatření, na vybavení 

zaměstnanců osobními ochrannými pomůckami a prostředky, provádí školení vedoucích 

zaměstnanců a zaměstnanců k problematice BOZP.  

Školení, odborná příprava zaměstnanců je prováděna a zajišťovaná vedoucími 

pracovišť, způsob provádění a dokladování není zcela průhledný, není přesně stanoveno- koho 

školit, co školit a v jakých lhůtách. Musí být vytvořen systém školení a odborné přípravy, 

systém výcviku ošetřen vnitřní směrnicí pro zaměstnance na všech úrovních.  

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik by se mohla podílet na šetření pracovních 

úrazů, jejich evidenci a sepisování záznamů, vedení statistiky a může být členem komise pro 

odškodňování škod spojených s pracovními úrazy. Ve spolupráci s personálním úsekem 

spolupracovat se smluvním lékařem závodní preventivní péče, informovat jej o rizicích a 

kategorizaci prací ve společnosti a dohlížet nad prováděním pravidelných lékařských 

prohlídek, vyšetření a očkování zaměstnanců. 

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik může informovat ostatní zaměstnance a 

dotčené osoby o změnách v personálním obsazení jednotlivých pracovišť (např. o nově 

přijatých zaměstnancích, o zaměstnancích převedených na jinou práci apod.), komunikuje a 

projednává jménem zaměstnavatele příslušné náležitosti s odbory nebo zástupci zaměstnanců a 

organizuje komplexní bezpečnostní prověrku.  

Provozní (správní) úsek pak zajišťuje technickou a materiální podporu, údržbu zařízení, 

úklid, nákup a vydávání OOPP zaměstnancům apod. a vysílá svého zástupce do komise pro 

odškodňování pracovních úrazů a do komise provádějící komplexní bezpečnostní prověrku.  

Dalším důležitým článkem jsou odbory nebo zástupci zaměstnanců, jejichž účast by 

měla být aktivní a měla by vést k pozitivní spolupráci se zaměstnavatelem, především s 

nejvyšším managementem. Účelem funkce odborů by mělo být nalézání shody se 

zaměstnavatelem a to v takovém smyslu, aby byly odstraněny všechny prvky případné 

diskriminace či znevýhodňování jednotlivců nebo skupin, a ve všeobecné míře hájeny a 

rozvíjeny zájmy i potřeby zaměstnanců.  

V systému řízení BOZP se nesmí zapomínat také na vedoucí pracovníky napříč celou 

hierarchií řízení firmy. Podle zákoníku práce péče o zajišťování BOZP tvoří nedílnou a 

rovnocennou součást pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v 

rozsahu jejich povinností. V tomto duchu tedy největší břímě odpovědnosti leží na statutárním 

zástupci společnosti. Ovšem fyzicky by se prevence měli zúčastňovat především vedoucí na 

nižších stupních řízení, zejména vedoucí výrobních úseků, kde se vyskytuje obvykle nevíce 
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problémů a pracovních rizik. Jejich všímavost a průběžná komunikace s podřízenými 

zaměstnanci na straně jedné a předávání zjištěných skutečností osobě odborně způsobilé a 

zástupcům provozního úseku na straně druhé by měl tvořit jejich hlavní přínos do systému.  

Vedoucí by také měli zajišťovat ve stanovených lhůtách a při každé změně školení 

svých podřízených o BOZP a o rizicích na jejich pracovištích, přezkušovat jejich znalosti a 

průběžně kontrolovat dodržování předpisů (včetně používání OOPP zaměstnanci).  

 

4.3 Vyhodnocení p řijatých opat ření 

Komplexní prověrka bezpečnosti práce: 

komplexní prověrky jsou 1 x ročně prováděny, ale svým zaměřením neprověřují fungování 

celého systému řízení BOZP ve společnosti. Účast odborně způsobilé osoby a její odborné 

vedení by pomohlo vyhradit priority a určité dílčí oblasti, které budou určeny k prověření. 

Prověrka by měla zahrnovat zaměření na: 

- kontrolu dokumentace, 

- fyzickou kontrolu na pracovištích, 

- hodnocení determinant kultury firmy a bezpečnosti, 

- analýzu pracovní úrazovosti a  

- závěrečné shrnutí.  

 

Kontrola dokumentace: 

měla být co nejširší, neboť od kvalitně zpracované a dobře vedené dokumentace se odvíjí 

celková efektivnost fungování systému.  

Kontrola dostupnosti, stavu a provádění aktualizace dokumentace BOZP. Prověrka BOZP 

by tedy měla prověřit, v jaké kvalitě je tato kontrolní činnost prováděna, do jaké hloubky jde, v 

jakých intervalech a především s jakými výsledky. Níže je uveden přehled nejdůležitějších 

kontrolovaných dokumentů: 

- pracovní řád organizace,  

- dokumentace o evidenci pracovní doby zaměstnanců a jejím rozvržení, 

-  dokumentace o provedeném školení vedoucích zaměstnanců z BOZP, 

- dokumentace o provedeném školení zaměstnanců z BOZP, 
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- dokumentace o provedeném školení zaměstnanců provádějících vyhrazené nebo 

specifické práce (obsluha kotelny, řidiči motorových vozíků, řidiči služebních vozidel, 

jeřábníci, svářeči atd.), 

- knihy úrazů a protokoly o vzniku pracovních úrazů (včetně protokolů o odškodňování 

prováděných komisí, lékařských zpráv atd.), 

- zařazení prací do kategorií podle vyhlášky 432/2003 Sb. (Kategorizace prací), 

- analýza a hodnocení rizik,  

- směrnice pro poskytování OOPP a vedení evidenčních karet, 

- návody k obsluze strojů a zařízení,  

- doklady o revizích a zkouškách vyhrazených technických zařízení a ručního 

elektrického nářadí, 

- doklady o kontrolách a revizích přenosných hasících přístrojích a hydrantů,  

- doklady o prováděných prohlídkách prostředků pro práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou (žebříků, lešení, plošiny, zábrany proti pádu do hloubky apod.),  

- doklady o posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců vykonávajících vyhrazené 

práce (např. řidiči, jeřábníci, svářeči apod.), 

- provozní řády (sklady, dílny, garáže, kotelny, strojovny výtahů atd.), 

- havarijní a evakuační plány a poplachové směrnice,  

- smlouva o zajištění závodní preventivní lékařské péče, včetně přehledu lhůt 

periodických preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců, 

- kontrolní a provozní knihy (kniha pro provádění svařovacích prací, kniha kontrol 

BOZP, kniha dozorce výtahu, provozní deník kotelny, deník jízd služebních vozidel 

apod.),  

- protokoly o expozičních měřeních rizikových faktorů provedených autorizovanou 

osobou podle zákona č. 258/2000 Sb., 

- traumatologický plán podniku, 

- seznam prací zakázaných ženám a mladistvým, 

- doklady o stavu budov a dalších prostor, zejména doklady o kolaudaci budov, dílen, 

laboratoří atd., a také stavební plány objektů. 

 

Fyzická kontrola pracovišť: 

v rámci kontrol BOZP by tedy měla spíše prověřit, jak byla realizována nápravná 

opatření, která byla přijata v návaznosti na zjištění z běžných kontrol nebo z předchozí 

prověrky BOZP. 
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Pracuje-li dobře osoba odborně způsobilá, zejména pak v součinnosti s příslušnými 

vedoucími jednotlivých úseků, měla by být fyzická kontrola prováděna v celé šíři a hloubce v 

pravidelných intervalech. 

Jak již bylo uvedeno výše, fyzická kontrola stavu BOZP na pracovištích nemusí 

představovat komplexní kontrolu všech prostor, nýbrž jen určitý segment (podle zaměření 

kontroly v daném roce), anebo provoz, který v daném roce, vykazuje nevíce problémů. V 

takovém případě je nutné, aby byl stav BOZP na daném pracovišti posouzen komplexně, 

včetně rizik plynoucích z nedostatečného technického nebo materiálního zajištění, anebo 

liknavého a nezodpovědného přístupu odpovědných osob spolu se špatným organizačním 

zajištěním jednotlivých činností. V takovém případě je vždy potřeba zjišťovat pravé příčiny 

tohoto stavu.  

V rámci fyzické kontroly by měla komise svou pozornost zaměřit také na: 

- vhodné rozmístění, vybavenost a systém využívání nástěnných lékárniček, 

- stav a používání OOPP u zaměstnanců, jimž byly tyto vydány, 

- udržování pořádku na vybraných pracovištích, 

- rozmístění technických zařízení a nábytku na pracovištích z hlediska vhodných 

ergonomických a stavebně-technických dispozic, 

- dodržování hygienických standardů na vyhrazených místech,  

- zajištění bezpečnostních požadavků pro skladování nebezpečných látek a materiálů 

(množství, způsob uskladnění podle druhu a charakteru, dostupnost bezpečnostních 

listů apod.), 

- nakládání s odpady, tj. systém svozu a likvidace odpadu, třídění apod., 

- technický stav žebříků, lešení, zábran proti pádu do hloubky apod., 

- technický stav komunikací, tj. podlah, schodišť, chodníků, cest, nakládacích ramp, 

včetně jejich značení a úklidu a údržby, 

- rozmístění (vhodných) bezpečnostních značek a používání bezpečnostních signálů, 

- stav sociálních zařízení s ohledem na udržování čistoty, dostupnost mycích prostředků, 

provádění úklidu, stavební řešení,  

- stav šaten s ohledem na technický stav lavic a skříněk, dostatečné výměny vzduchu, 

provádění úklidu, 

- kontrolu garáží s ohledem na množství skladovaných hořlavých kapalin, zajištění 

skladovaných materiálů (např. pneumatik) proti pádu, zajištění garážových vrat proti 

samovolnému uzavření, výměna vzduchu, pořádek apod., 
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- kontrolu stavu skladovacích regálů, tj. jejich technický stav, skladovaný materiál, 

nadměrné přetěžování, označení nosností, 

- kontrolu stavu svítidel, osvětlovacích těles a nouzového osvětlení, 

- kontrolu kotelny, 

- kontrolu výtahů (může, ale i nemusí zahrnovat zkoušku vyprošťování uvízlých osob, tu 

provádí revizní technik), 

- kontrola svařovacích souprav (stav hadic, jejich délky, barevné provedení a jejich 

zajištění kroužkovými svorkami, regulačních ventilů, spalovací trysky, pojezdového 

vozíku, zajištění lahví na vozíku) a uskladnění lahví se stlačenými plyny podle 

požadavků příslušné ČSN,  

- zhodnocení ergonomických faktorů, například: dostatečného prostoru na jednoho 

zaměstnance, velikosti pracovní desky a prostoru pro nohy, opracování hran nábytku, 

použitého materiálu nábytku, vybavení potřebným nábytkem, zařízením a pomůckami a 

jejich rozmístění na pracovištích, umístění a volby vhodné výpočetní techniky,  

- použití vhodného sedadla, tj. s nastavitelnou výškou sedací plochy a opěrek zad a s 

opěrkami rukou,  

- osvětlení pracovního místa, včetně zástěn proti oslňování, 

- tepelně vlhkostního mikroklima, 

- úrovně hluku,  

- výměny vzduchu, 

- věcné prostředky požární ochrany (jejich množství, rozmístění, technický stav). 

 

Firemní kultura: 

úroveň firemní kultury se odráží v kultuře bezpečnosti. Ta představuje setrvávající hodnotu 

a prioritu kladenou na pracovníky a na bezpečnost veřejnosti kýmkoli v každé skupině a na 

každé úrovni společnosti.  

Zvýšení úrovně bezpečnosti v organizaci umožňuje především považování bezpečnosti za 

hodnotu, jak jednotlivými zaměstnanci, tak členy managementu i firmou jako takovou. Během 

prováděné kontroly na pracovištích, v rámci prověrky BOZP, by měla být proto komise v 

aktivním kontaktu se zaměstnanci. Měla by se jich ptát na jejich názory a vyslechnout také 

jejich požadavky směřující ke zlepšení pracovního prostředí.  
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Tato část kontroly je velice důležitá, neboť sbírá názory jednotlivých zaměstnanců a 

pomáhá z nich utvářet jednotný obraz o stavu kultury bezpečnosti ve firmě.  

Pouhé náhodné dotazování zaměstnanců však ale pro provedení objektivního screeningu 

firemní kultury a bezpečnosti nepostačuje. Pro tuto část je nutné využít vhodných nástrojů. 

Těmi bývají obvykle dotazníky, které formou sady tvrzení a k nim nabízenými variantami 

odpovědí, nutí zaměstnance k zamyšlení a vyjádření svého náhledu na věc.  

Odpovědi jsou tedy odrazem jeho vlastního, subjektivního vnímání jednotlivých prvků 

kultury bezpečnosti ve firmě. Pro objektivní audit determinant firemní kultury a kultury 

bezpečnosti v podniku jsou vyvinuty profesionální šetřící metody.  

 

 

Míra pracovní úrazovosti: 

míra pracovní úrazovosti je odrazem nejen stavu zajištění BOZP na pracovištích ze 

strany zaměstnavatele, ale také osobního přístupu jednotlivých zaměstnanců k vlastní 

bezpečnosti při výkonu pracovních povinností. Zcela logicky tedy bývá vnímána jako reflexe 

na vzájemnou vazbu zaměstnanec-pracoviště.  

Rozbor pracovní úrazovosti by měl tvořit nedílnou součást prověrky BOZP, a to tak, 

aby byly vyhodnoceny příčiny vzniku úrazů a navržena systémová opatření (např. zlepšení 

systému výcviku, změna pracovních podmínek, zaměstnanecký motivační program, technická 

vylepšení apod.), jejichž účinnost bude po jejich realizaci dále sledována. 

 

Shrnutí: 

každá kontrola či prověrka musí být završena závěrem, který srozumitelným způsobem 

shrne průběh prověrky, charakter a rozsah sebraných dat, zjištěné nedostatky a navrhovaná 

opatření (technická a organizační). Nutné je také určit jejich přesná termínová plnění, osoby 

zodpovědné za jejich provedení a termín následné dohlídky.  

Ze zjištěného stavu by měla vyplynout také určitá strategie, kterou bude společnost 

aplikovat ve střednědobém časovém horizontu, za účelem neustálého zlepšování stavu 

bezpečnosti práce, ochrany zdraví zaměstnanců, pracovního prostředí a celkové kultury 

bezpečnosti.  

Tato strategie by se měla také promítnout do písemného prohlášení managementu firmy, 

tzv. politiky bezpečnosti, která tvoří určitou deklaraci závazků vedení firmy ve vztahu k 

zaměstnancům. 
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4.3.1 Analýza úrazovosti a mimo řádných událostí ve spole čnosti 
GASCONTROL, s r. o. 

Společnost GASCONTROL s r. o., jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, je 

organizace, která převážnou část svých činností směřuje do oblasti stavebně montážní. Tato 

odvětví průmyslu patří k jedněm z nejrizikovějších z hlediska množství pracovních úrazů 

(viz.graf 1).  

V České republice má primát stavebnictví v množství smrtelných pracovních úrazů 

(viz.graf 2) a na předních místech statistik se umisťuje také v počtu pracovních úrazů 

s pracovní neschopností přesahující tři dny.  

 

Následující grafy ukazují procentuální podíl a četnost pracovních úrazů v jednotlivých 

odvětvích [12].  

 

Graf 1: Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v kategoriích odvětvových ekonomických 
činností v roce 2007 

 

 

Graf 2: Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v kategoriích odvětvových ekonomických činností v roce 
2007 
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Graf 3: Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností v kategoriích odvětvových ekonomických 
činností 
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Ve společnosti GASCONTROL s r. o., je pracovní úrazovost pod odvětvovým 

průměrem, jak je to možné zjistit z grafů úrazové četnosti. Pracovní úrazovost v této firmě 

charakterizují následující údaje, které byly firmou poskytnuty [13]: 

Tabulka 3: Přehled pracovní úrazovosti firmy GASCONTROL, společnost s r. o. v letech 2005 až 2008 
(první pololetí) 

Pracovní úrazy 

Roky Počet 
zaměstnanc ů 

Počet 
pracovních 
úrazů 

Pracovní 
neschopnost 
nad 3 dny 

Počet 
kalendá řních 
dnů pracovní 
neschopnosti 

Četnost 
pracovních 
úrazů na 100 
zaměstnanc ů 

 muži ženy Muži ženy muži ženy muži ženy  
2005 120 31 4 0 4 0 299 0 2,6 
2006 126 35 2 0 2 0 12 0 1,2 
2007 132 44 0 3 0 3 0 84 1,7 
2008* 145 51 0 1 0 1 0 7 0,5 
*první pololetí 

 

Graf 4: Vývoj počtu zaměstnanců ve firmě GASCONTROL, společnost s r. o. v letech 2005 až 2008 (první 
pololetí) 
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Graf 5: Vývoj počtu pracovních úrazů zaměstnanců ve firmě GASCONTROL, společnost s r. o. v letech 
2005 až 2008 (první pololetí) 
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Graf 6: Vývoj úrazové četnosti na 100 zaměstnanců ve firmě GASCONTROL, společnost s r. o. v letech 
2005 až 2008 (první pololetí) 
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4.3.2 Posouzení stávajícího stavu bezpe čnosti dle požadavk ů 
legislativy 

Posouzení stávajícího stavu bezpečnosti bylo provedeno mimo legislativních 

požadavků také předběžným šetřením dle seznamu kontrolních otázek – checklistů aktuální 

verze programu „Bezpečný podnik“, jež tvoří přílohu diplomové práce. Plnění úkolů dle 

kontrolních seznamů komentuje hodnotící zpráva v bodě 4.2.3.  

Hlavní úkoly zaměstnavatele v oblasti BOZP dle legislativních požadavků a jejich 

plnění shrnuje tabulka 4. 

Tabulka 4: Hlavní úkoly zaměstnavatele v oblasti BOZP [14] 

 Oblast BOZP, lhůta Požadavek Lhůta 

1.  Identifikace nebezpečí, 
prevence rizik, 

- Vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a 
zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění,  
 
- Vyhodnotit rizika, která nelze  odstranit a 
přijmout opatření k omezení jejich působení tak, 
aby ohrožení BOZP zaměstnanců bylo 
minimalizováno, 
 
- Přizpůsobovat opatření v oblasti prevence rizik 
měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich 
účinnost a dodržování, 
 
- O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o 
přijatých opatřeních vést dokumentaci 

 
 
 
 
soustavně, 
 
§ 102 odst. 3 ZP 

 
2. 

 
Zajištění a vybavení pracoviště z 
hlediska BOZP 

 
ZP, vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb.a č. 591/2006 Sb. 
NV č. 361/07 Sb., 
NV č. 101/05 Sb. 

 
Průběžně 

 
3. 

 
Organizace práce a pracovní 
postupy, příprava staveb, 
technologické postupy, místní 
provozní bezpečnostní předpisy 

 
ZP, vyhl.. ČÚBP č.  48/82 Sb., č. 591/2006 Sb., 
NV č. 361/07 Sb., NV č. 378/01 Sb., NV č. 
101/05 Sb. 
 

 
před změnou technologie, 
před zahájením stavby, 
dále 
průběžně 

4. Zdravotní způsobilost ZP, Směrnice MZ č. 49/1967, věstník MZ  dle lhůt LP pro jednotlivé 
profese 

 
5. 

 
Školení BOZP zaměstnanců 

 
ZP, Zák. č. 309/2006 Sb., NV č. 591/06 Sb. atd. 
- školení řidičů viz zákon č. 247/00 Sb. 

 
stanoví zaměstnavatel 

6. Zvláštní odborná  
způsobilost zaměstnanců 

Zák č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., 
technické normy 

1až 3 roky dle profese 

7. OOPP § 104 ZP, NV č. 495/01 Sb. 
- prohlídky a zkoušky prostředků osobního 
zajištění (bezp. postroje, lana) 

12 měsíců 

8. Poskytování ochranných nápojů § 104 ZP, NV č. 361/07 Sb. dle klimatických 
podmínek 

9. Bezpečnostní značky a signály Zák. č. 309/2006 Sb., NV č. 11/02 Sb.,  
§ 3/1p NV č. 378/01 Sb. 
 
 

Průběžně 
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10. Nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami a přípravky 

zákon č. 258/2000 Sb. § 44a odst. 10 
- zpracování písemných pravidel o bezpečnosti, 
ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při 
práci s vybranými chemickými látkami a 
chemickými přípravky (zvlášť nebezpečnými pro 
zdraví zaměstnanců) 

 dle pravidel 

11. § 101, § 103 ZP, Příl. č. 11 NV č. 361/07 Sb. školení 1 x ročně 

 

Poskytování první pomoci 

Lékárničky - kontrola náplně 12 měsíců 

12. Kategorizace prací Návrh na zařazení prací do kategorií společně 
s údaji rozhodnými pro hodnocení rizik, počty 
zaměstnanců v jednotlivých kategoriích a 
opatření přijatá k ochraně jejich zdraví dle § 37 
odst. 2 a 3 zákona č.258/2000 Sb. podán BT na 
KHS. 
Na vyhlášených pracovištích, kde jsou 
vykonávány rizikové práce vést u každého 
zaměstnance ode dne přidělení rizikové práce 
evidenci (§ 40 zák. č.258/00 Sb.) 

při změnách - viz vyhl.č. 
432/2003 Sb. 

13. Soustavné, pravidelné, namátkové, mimořádné 
kontroly:  
- dodržování předpisů k zajištění BOZP (§ 103 
ZP), 
-úrovně BOZP, stavu technické prevence a 
úrovně rizikových faktorů prac. podmínek (§ 102 
ZP), 
- účinnosti přijatých opatření v oblasti prevence 
rizik (§ 102 ZP)  
- používání OOPP (§ 104 ZP), 

pravidelně, popř. i  
nepravidelně - 
mimořádné kontroly 

 

Kontroly BOZP 

Komplexní prověrka (§ 108 odst. 5 ZP) 12 měsíců 

14. Revize a kontroly výrobních a pracovních 
prostředků a zařízení (309/2006 Sb., 378/2001 
Sb., 361/2007 Sb., 105/2005 Sb.) 

12 měsíců 

 

Výrobní a pracovní  
prostředky - kontroly strojů a 
zařízení         
 

Kontroly a revize elektrických spotřebičů (ČSN 
33 1610),  
Kontroly a revize elektrického ručního nářadí  
(ČSN 33 1600) 

 
viz ČSN 

15. Technické kontroly manipulačních 
vysokozdvižných vozíků (ČSN 26 8805) 

12 měsíců 

 

Výrobní a pracovní  
prostředky - kontroly strojů a 
zařízení         Kontroly strojů a zařízení ( § 4/2 NV č. 378/01 

Sb.) 
12 měsíců 

16. Revize elektrických zařízení 
- výchozí (čl. 2.1 ČSN 33 1500), 
- pravidelné (čl. 3.1 ČSN 33 1500, ČSN 34 1090) 

 
viz ČSN 

 Revize a zkoušky, inspekce jeřábů (ČSN ISO 
12482-1, ČSN ISO 12480-1),  
Odborné prohlídky a zkoušky, inspekční 
prohlídky výtahů (ČSN 27 4002),  
Revize a zkoušky pracovních plošin a dle 
návodů používání 

 
viz ČSN 

 

Revize a zkoušky  
vyhrazených technických  
zařízení 

Revize a zkoušky tlakových zařízení (TNS dle 
ČSN 69 0012, parních kotlů dle ČSN 07 0710) 

 
viz ČSN 

17. Revize a zkoušky  
vyhrazených technických  
zařízení 

Kontroly plyn. zařízení včetně preventivních 
kontrol ovzduší (výskyt škodlivých plynů nebo 
spalin) v kotelnách) a zjišťování netěsností v 
rámci kontrol, 
Revize plynových zařízení  
- výchozí (§ 6 vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.), 
- provozní (§ 3, § 7 vyhl. ČÚBP č. 85/78 Sb. ČSN 
38 6405) dle  harmonogramu revizí (§ 4 odst. 5 
vyhl. ČÚBP č. 85/78 Sb.), 

12 měsíců 
 
 
 
 
 
3 roky 
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  - odborné prohlídky nízkotlaké kotelny (§ 16 vyhl. 
ČÚBP č. 91/93 Sb.) 
- měření účinnosti spalování, měření množství 
vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových 
cest u spalovacích zdrojů   (§ 12 odst. 1 f) 
zákona č. 86/2002 Sb.) 

12 měsíců 
 
2 roky - u zdrojů 
spalujících tuhá paliva od 
jm. tepelného výkonu 15  
kW a u zdrojů spalujících 
plynná nebo kapalná 
paliva (od jmenovitého 
tepelného výkonu 11 kW) 

18. Dopravní prostředky Technické prohlídky a měření emisí u vozidel dle 
zákona č. 56/2001 Sb. 

1 rok až 4 roky dle druhu 
vozidla 

19. Povinnosti při vzniku  
pracovních úrazů 

 
Ohlášení, sepsání záznamu o PÚ, odeslání 
záznamů o PÚ - § 105 ZP, NV č. 494/01 Sb. 

 
po vzniku PÚ 

 

4.3.3 Zpráva z p ředběžného šet ření provedeného kontrolními seznamy 
programu „Bezpe čný podnik“ 

Úspěšným zavedením systémů řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a 

environmentálního řízení dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 má společnost  

GASCONTROL, s r. o. dobré předpoklady k úspěšnému zavedení též systému řízení BOZP.  

Současného stavu bezpečnosti je dosaženo zodpovědným přístupem všech zaměstnanců 

k udržování pořádku a bezpečnostních zásad na pracovištích a schopností vedoucích 

zaměstnanců své podřízené k takovému jednání motivovat.  

Pokud se vedení společnosti GASCONTROL s r. o. rozhodne ke zlepšení úrovně 

bezpečnosti zavedením programu „Bezpečný podnik“, musí v souladu s následujícími 

požadavky uvedenými v části 1. - 6. přílohy č. 1 programu „Bezpečný podnik“ zavést, 

dokumentovat a udržovat systém řízení BOZP a neustále zlepšovat jeho výkonnost. 

 V příloze č. 1 je uveden přehled kontrolních seznamů z přílohy č. 1 programu 

„Bezpečný podnik“. V druhé části zprávy je komentář k bodům kontrolních seznamů, které 

nebyly ve sloupci A označeny jako splněny. Údaje ve sloupci označeném NT se společnosti 

netýkají. 
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4.3.4 Příležitosti ke zlepšování dle programu „Bezpe čný podnik“  

1. Politika BOZP 

Vrcholové vedení společnosti vyhlášenou politiku o BOZP odpovídajícím způsobem 

nastiňuje povahu a rozsah rizik vyplývajících z procesů a činností realizovaných ve 

společnosti, tuto s ohledem na výsledek přezkoumání její vhodnosti a přiměřenosti 

implementuje do celkové politiky, která integruje oblast kvality, bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci, ochrany majetku a ochrany životního prostředí a zdokumentuje, datuje a 

schválení potvrdí podpisem statutárního zástupce. 

Vedení společnosti seznámí s integrovanou politikou své zaměstnance a zpřístupní ji 

všem zainteresovaným stranám, kterých se týká. 

 

2. Plánování 

2.1 Plánování postupu identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik 

Vedení společnosti zaktualizuje, doplní a zdokumentuje postupy k identifikaci 

nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik vyplývajících z procesů, činností a služeb, 

prováděných (poskytovaných) společností, včetně činností a služeb zainteresovaných stran a 

osob, které se s vědomím zdržují na jeho pracovištích. V  rámci plánování stanoví: 

- kritéria vhodná k posouzení, že cílů bylo dosaženo, 

- priority a tam, kde je to možné i kvantifikaci cílů v oblasti BOZP. 

 

2.2 Požadavky předpisů a jiné požadavky 

Vedení společnosti doplní a bude udržovat registr právních a dalších požadavků, které 

se vztahují k činnostem a procesům prováděným a s těmito požadavky prokazatelně seznámí 

zaměstnance a zainteresované strany. 

Postupy, kterými se identifikují a zpřístupňují požadavky předpisů a další požadavky 

související s aspekty BOZP, OŽP, PO vedení společnosti aktualizuje při každé změně a jinak 1 

x ročně. 

 

2.3 Cíle a cílové hodnoty 

Vedení společnosti stanoví cíle v souladu s politikou BOZP a se závazkem zlepšování, 

cíle pokud je to možné kvantifikuje.  
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Při stanovení cílů a cílových hodnot bude vycházet z úvodního přezkoumání stávajících 

podmínek systému řízení, z registru rizik, z integrované politiky a z celkové strategie, doplní a 

stanoví měřitelné cíle pro každou příslušnou funkci a úroveň.  

Vedení společnosti při stanovení cílů zohlední požadavky předpisů a další požadavky, 

které se na něj vztahují, nebezpečí a rizika vyplývající z prováděných procesů a činností, 

technologické možnosti, své finanční, provozní a obchodní požadavky a názory 

zainteresovaných stran.  

Se stanovenými cíly prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance včetně 

zainteresovaných stran. Vedení společnosti vytvoří podmínky pro realizaci stanovených cílů 

organizačním, personálním a ekonomickým zabezpečením. 

 

3. Zavedení a provoz 

3.1 Struktura odpovědnosti a pravomoci  

Vedení společnosti stanoví a pověří odpovědností svého zástupce k podávání zpráv 

o fungování zavedeného systému řízení BOZP. Zprávy budou podkladem k přezkoumání 

systému řízení BOZP a jeho neustálého zlepšování. Rovněž jej pověří pravomocí a 

odpovědností ke každoročnímu zajištění auditu systému řízení BOZP v rozsahu požadavků 

stanovených programem „Bezpečný podnik“. Dále stanoví a dokumentuje způsob spolupráce 

mezi zaměstnanci odpovědnými za oblast BOZP na jednotlivých úrovních řízení včetně jejich 

spolupráce s vedením společnosti.  

V této souvislosti zavede evidenci nákladů na zavedení, udržování a zlepšování 

systému řízení BOZP. 

Vedení společnosti stanoví, zdokumentuje a prostřednictvím udržovaných postupů, 

odpovědností a pravomocí pro kontrolu funkčnosti systému řízení BOZP. 

 

3.2 Komunikace, konzultace 

Vedení společnosti stanoví udržovanými postupy komunikaci mezi svými zaměstnanci 

na různých úrovních a funkcích. 
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3.3 Dokumentace systému řízení BOZP 

Vedení společnosti zajistí doplnění dokumentace systému řízení BOZP o prohlášení 

o politice BOZP, stanovených cílech a cílových hodnotách (datované a podepsané statutárním 

zástupcem), o příručku BOZP nebo dokument integrující požadavky příručky systému řízení 

jakosti, systému environmentálního řízení a systému řízení BOZP.  

Integrovaná příručka bude zahrnovat popis vzájemného působení mezi jednotlivými 

postupy a procesy v rámci systému řízení BOZP. U integrovaného systému řízení také popis 

vzájemného působení mezi systémem řízení BOZP a systémem environmentálního řízení. 

 

3.4 Řízení dokumentů 

Vedení společnosti zajistí, aby zavedenými postupy pro řízení dokumentů byly tyto 

přezkoumávány, podle potřeby aktualizovány a správnost aktualizace schvalována k tomu 

zmocněným odborně způsobilým zaměstnancem. Současně stanoví a bude udržovat postupy, 

odpovědnosti konkrétních osob, týkající se vypracování a změn různých druhů dokumentů. 

 

3.5 Řízení záznamů 

Vedení společnosti stanoví a bude udržovat postupy pro identifikaci, vedení a uchování 

a likvidaci záznamů týkajících se BOZP – záznamů o školení a výcviku, o vyšetřování příčin 

vzniku mimořádných událostí, o průběhu auditu, výsledku kontrol a přezkoumání atd. 

 

3.6 Řízení provozu 

Vedení společnosti ve shodě se svojí politikou, stanovenými cíly a cílovými hodnotami 

určí a zdokumentuje procesy a činnosti, které souvisejí s identifikovanými riziky pro BOZP, 

u kterých je třeba uplatňovat řídící a kontrolní opatření. Tyto procesy a činnosti plánuje tak, 

aby bylo zajištěno jejich provádění za přesně stanovených podmínek a kde by při absenci 

těchto postupů mohlo dojít k odklonu od politiky BOZP a stanovených cílů. 

Vedení společnosti v rámci změnového řízení vyhodnotí důsledky interních změn na 

BOZP vyplývajících ze změn předpisů, z nových technologií a z nových poznatků z oblasti 

BOZP. 
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4.3.5 Přínos zavedení systému řízení bezpečnosti práce dle programu 
„Bezpe čný podnik“ ve spole čnosti GASCONTROL, s r. o. 

Pokud by se vedení firmy GASCONTROL, společnost s r. o. rozhodlo některý 

z nabízených systémů řízení BOZP zavést, má na výběr dostatek návodů a podpůrných 

prostředků, které by jí v této činnosti mohly výrazně pomoci. Ze systémů uvedených v této 

diplomové práci lze přednostně doporučit program „Bezpečný podnik“ jehož zavedení je 

zdarma, bez placení jakýchkoliv poplatků. Navíc má společnost možnost využívat bezplatnou 

poradenskou službu oblastního inspektorátu práce v průběhu celého procesu přípravy a 

realizace programu. Ocenění významně zlepšuje pověst svého držitele. Realizace programu 

„Bezpečný podnik“ nepředstavuje ani výrazné zvýšení administrativní či finanční náročnosti.  

Zavedením programu „Bezpečný podnik“ je pro bezpečnostní management 

charakteristická: 

- funkčnost – bezpečnostní management je samoregulující, systém pružně reaguje na 

změny požadavků, vyplývajících jak z legislativních předpisů a bezpečnostních 

požadavků, tak i ze změn uvnitř společnosti, jako jsou například nové technologie, 

organizační změny a podobně. Funkčním mamagementem je zajištěna realizace 

nezbytných opatření směřujících ke zvýšení bezpečnosti ve všech prováděných 

činnostech, 

- transparentnost – součástí bezpečnostního managementu je zavedení informačního 

systému poskytujícího průběžné informace o existujících rizicích, přijatých 

bezpečnostních opatřeních i jejich realizaci a účinnosti. Transparentnost je výhodná 

nejen při jednání s orgány inspekce práce, ale i při komunikaci na finančním trhu a 

v neposlední řadě se zákazníky. To je zvláště výhodné pro ty organizace, které se 

ucházejí o subdodávky velkým společnostem, které principy uváděné v bezpečnostním 

managementem v souladu ČSN ISO řady 9000 a ČSN EN ISO řady 14 000 ve svých 

řídích procesech již uplatňují. Kdo se může prokázat zavedením těchto systémů, má 

větší šanci zakázky a subdodávky získat, 

- účinnost – bezpečnostní management je založen na komplexním systémovém pojetí 

řízení jakosti, kdy součástí kvality je i bezpečnost, to je ochrana zdraví, životního 

prostředí a majetku před negativním působením prováděných podnikatelských aktivit. 

Systémový přístup umožňuje vyloučit nebo snížit zbytečná a nepřijatelná rizika, volit 

optimální bezpečnostní opatření a pružně reagovat na probíhající změny. Bezpečnostní 
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management nevytváří samostatný systém řízení, ale je integrovanou, nedílnou součástí 

řízení společnosti, 

- komplexnost – bezpečnostní management zahrnuje komplexní řešení bezpečnosti 

organizace. Reaguje na rizika spojená s technologiemi, informacemi i majetkem ve 

společnosti, optimalizuje bezpečnostní opatření [16]. Bezpečnostní management 

zároveň navazuje na systém řízení jakosti a systém environmentálního řízení, 

- ekonomická efektivnost – bezpečnostní management vedle omezení zbytečných 

nákladů na neefektivní opatření umožňuje optimální alokaci finančních, materiálních 

i lidských zdrojů. Pozitivně ovlivňuje podnikovou kulturu a vytváří podmínky pro 

aktivní přístup k řešení problémů. Bezpečnostní management umožňuje předvídat, 

očekávat události, které by mohly mít negativní vliv na činnost firmy a včas přijmout 

potřebná preventivní opatření. Včas přijatá opatření bývají zpravidla vždy podstatně 

levnější nežli následné odstraňování škod. To úzce souvisí i s finanční politikou, 

především pak s pojištěním a výdaji na pojištění. Na základě zahraničních zkušeností 

lze předpokládat, že pojišťovny změní přístup k organizacím, které programově zvyšují 

úroveň péče o bezpečnost práce a ochranu životního prostředí a že se budou o tuto 

oblast aktivněji zajímat a přicházet také s postupy podporujícími zvyšování úrovně 

bezpečnosti v organizacích. Jedná se především o snižování pojistných částek při 

zlepšení úrovně bezpečnosti a zavedení účinného systému řízení bezpečnosti [9].  

Pokud by se firma GASCONTROL, společnost s r. o. rozhodla zavést systém řízení 

BOZP a jeho auditování a certifikaci dle normy OHSAS 18001, musela by vynaložit značné 

finanční prostředky, které by jinak mohly být lépe využity pro rozvoj firmy. Výhodou systému 

řízení certifikovaného dle normy OHSAS 18001 je mezinárodní povědomí o této normě 

(podobně, jako v případě norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001).  
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5. ZÁVĚR 

Přínosem diplomové práce a její aplikace ve společnost GASCONTROL, s r.o. je 

výrazné zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Komplexní vyhodnocení 

současného stavu bezpečnosti práce a zdůraznění faktu, že firemní kultura a bezpečnost práce 

jsou významné nejen pro samotnou organizaci, ale i její okolí, jelikož tyto dvě základní složky 

se neustále ovlivňují. Firemní kultura a přístup k bezpečnosti práce a k životnímu prostředí 

jsou velmi důležitými faktory, které ovlivňují nejen kvalitu, ale zásadně i postavení organizace 

na hospodářském trhu.  

Pokud by se vedení společnosti rozhodlo přistoupit k zavedení některého 

certifikovaného systému bezpečnosti práce, má nastaveny velmi dobré výchozí podmínky.  

Tak jak z předběžného šetření vyplývá, je touto diplomovou prací doporučován jako 

nejvhodnější systém řízení bezpečnosti práce program „Bezpečný podnik“, a to zejména 

z těchto důvodů: 

- firma působí převážně na území České republiky,  

- program „Bezpečný podnik“ má profesionální metodickou a poradenskou podporu ve 

státních institucích, v oblasti své působnosti a v oblasti bezpečnosti práce, 

- program velmi dobrou pověst a získání certifikátu „Bezpečný podnik“ je pro organizaci 

prestižní záležitostí. 

Dalším důvodem pro „Bezpečný podnik“ mohou být také nižší náklady spojené se 

zaváděním tohoto programu, jelikož poradenství a certifikace, které provádí státní instituce, 

jsou zdarma.  

Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků v zájmu snížení pracovní úrazovosti stojí v 

centru pozornosti všech zemí Evropské unie. Aktuální strategie Evropské unie v oblasti 

bezpečnosti práce ukládá všem členským zemím snížit do roku 2012 počet pracovních úrazů o 

25 % a zavedení vhodného systému řízení bezpečnosti práce je pro firmu vhodným nástrojem 

k dosažení tohoto cíle.  

Snižování pracovní úrazovosti a propagace systémového přístupu k řízení podniků je 

také nedílnou součástí státní politiky České republiky a je zakotveno v Národní politice 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad 

inspekce práce považují prosazování a realizaci programu „Bezpečný podnik“ ve firmách za 

prioritní a i v následujících letech budou tento program plně podporovat.  
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Mottem Evropské kampaně BOZP pro léta 2008 - 2009, která probíhá v zemích EU pod 

záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Bilbau, je heslo: 

„Zdravé pracoviště“. Kampaň je zaměřena na hodnocení rizik, které je základem úspěšného 

řízení problematiky bezpečnosti a zdraví a klíčem ke snížení počtu úrazů souvisejících s prací a 

nemocí z povolání.  
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