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1.  ÚVOD 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci lze z historického vývoje definovat jako 

souhrn opatření výchovných, organizačních a technických, směřujících k tomu, aby se 

riziko neboli pravděpodobnost vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání snížilo na 

minimum, jde tedy o prevenci rizik. 

První právní úpravy této problematiky se vážou na rozvoj průmyslové výroby 

v první polovině devatenáctého století. Například všeobecný občanský zákoník z roku 

1811 ukládal v § 1157 zaměstnavateli „pečovat o to, aby byly chráněny život a zdraví 

zaměstnance.“ 

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

nějakým způsobem zajistit i kontrolu jejich dodržování. Za první samostatný kontrolní 

orgán lze považovat živnostenské inspektory, kteří byli ustanoveni zákonem č.117 z června 

1883. Inspektoři měli postavení státních úředníků a jejich činnosti, samozřejmě s různými 

obměnami, přetrvala až do roku 1952. 

Dnešní právní úprava problematiky BOZP a její kontroly má své počátky 

v šedesátých letech. Zákoník práce (zákon č.65/1965 Sb.) totiž v sobě zahrnul i otázky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanovil úkoly a odpovědnosti zaměstnavatele i 

zaměstnance. 

Jednou z cest k naplňování zákonných povinností zaměstnavatele je program 

„Bezpečný podnik“. Tento program je známý v ČR, za hranicemi už prezentování se 

oceněním Bezpečný podnik nebude příliš účinné. Cestou jak zavést systém řízení BOZP a 

získat o tom doklad či certifikát známý a uznávaný ve většině států v EU i mimo EU je 

naplnit požadavky dokumentu OHSAS 18001. Tento dokument vznikl roku 1999 z aktivity 

několika evropských států nazvaný „Occupational Hesly and Safety Assessment Series – 

systém pro posuzování pracovního zdraví a bezpečnosti, OHSAS 18001:1999 vznikl na 

základě normy ISO 14001 a je slučitelný též se systémy řízení jakosti podle normy ISO 

9001:2000. 
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Zavedení systému řízení BOZP podle tohoto dokumentu je tedy, podobně jako u 

programu Bezpečný podnik, dobrým východiskem pro zavedení integrovaného systému 

řízení celé firmy. 

Cílem práce je zpracování kompletního auditu BOZP, praktických rad a povinností, 

které musí společnost splnit pro získání certifikace OHSAS. Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci, je jeden z nejdůležitějších oborů a činností, které by měly být nedílnou součástí 

cílů každého i sebemenšího podniku a firmy. Společnosti, které již tuto certifikaci pro 

systém managementu BOZP mají, nebo ji chtějí získat, si zaručují prestižní místo na trhu 

práce. Vše je způsobeno tím, že takovéto společnosti nezáleží jen na jejích obratech, ale i 

na bezpečném pracovišti pro svoje zaměstnance. Proto je má práce zaměřena na celkový 

audit ve společnosti ABA Šumperk s cílem vyhodnotit a doporučit změny, které jsou 

nezbytné k získání právě diskutované certifikaci. 

2. Metodika OHSAS 

Norma OHSAS je založena na metodice známé jako cyklus „Plánuj – Dělej – 

Kontrolu – Jednej (PDCA).“ 

- Plánuj: stanov cíle a procesy nutné k dosažení výsledků v souladu s politikou 

organizace v rámci BOZP 

- Dělej: implementuj procesy 

- Kontroluj: monitoruj a měř procesy vzhledem k politice BOZP, cílům, požadavkům 

právních předpisů a dalším požadavkům a podávej zprávy o výsledcích 

- Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP. 

Norma OHSAS 18001 je koncipována, aby byla použitelná pro organizace všech 

typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN 

ISO 14001:2005 tak, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém řízení organizace [3]. 

Norma OHSAS 18001 byla zpracována pro posouzení bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci. Normy byly zpracovány a zavedeny v důsledku získání uznávané normy 

pro systém managementu bezpečnosti práce a ochrany při práci, na jejich základě je možno 

posuzovat a certifikovat jejich systémy managementu. Jako první vydání byla norma 

OHSAS 18001/1999 její revize je OHSAS 18001/2008 a 18001/2009. 
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2.1. Přínos zavedení systému 

 prokázání plnění legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 zlepšení image organizace, 

 systematická minimalizace rizik, respektive nebezpečí, kterou ohrožují 

bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo 

službami organizace, 

 omezení výskytu nemocí z povolání pracovních úrazů, 

 možné snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti, 

 zlepšení vztahů se zaměstnanci, veřejností a orgány státní správy, 

 úspory na případných pokutách. 

 

3. Historie firmy ABA Šumperk  

Společnost vznikla v roce 1993 po malé privatizaci bývalého státního podniku 

OPOS Šumperk. Ve struktuře její činnosti dominovaly od počátku výroba a služby. 

Začátkem 90. let jednoznačně převažovala výroba a prodej výrobků na bázi lamelových 

dveří a služeb spojených s prodejem a servisem osobních automobilů a stavební činností. 

Organizační schéma v příloze č.1. 

V současnosti převažuje jednoznačně kovovýroba a to především v oblasti 

vzduchotechniky a oblasti zaměřené na svařence. V tomto sektoru společnost vyrábí 

moderní modulární filtrační jednotky pro odsávání a záchyt škodlivých vzdušných nečistot 

v prostředí průmyslových výrobních hal a dalších prostor v rámci zkvalitňování 

pracovního a výrobního prostředí. Ve výrobě svařenců společnost produkuje menší 

výrobky, ale i svařence o celkových vahách cca půl tuny. 

Společnost se však i nadále soustředí na činnost prodeje a servisu aut značky FIAT. 

Servisní činnost se však nesoustředí pouze na tuto značku, ale na většinu, na trhu 

dostupných evropských značek. 

Při srovnání počátku 90. let a současnosti, lze dnes říci, že společnost vyprofilovala 

své stěžejní činnosti a to především v sektoru kovovýroby a rukodělné výroby, přičemž 

oblast služeb významně ještě podporují stanice emisní a technické kontroly, obě umístěné 
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rovněž v areálu společnosti. Celá společnost se však v kontextu celkové ekonomické 

situace v Evropě a v celém světě snaží dále rozšiřovat výrobní sortiment na úseku 

kovovýroba a diversifikovat svoje činnosti ve jménu jejího dalšího rozvoje a udržitelnosti 

na trhu. 

V současné době společnost ABA zajišťuje výrobu produkce v celé šíři výrobního 

procesu, od zpracování požadavků zákazníka, technickou přípravu, materiální zabezpečení 

výroby, povrchovou úpravu až po vlastní montáž a expedici. 

Společnost má detailně vypracovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 

9001:2001 [1]. 

Snahou firmy ABA Šumperk je dosáhnout certifikátů a naplnit požadavky 

dokumentu OHSAS 18001 a 18002. Je proto nutné provést kompletní audit dosavadního 

systému BOZP, kontrola dokumentace, možných rizik, kvalifikace zaměstnanců na 

pracovních místech a plno dalších důležitých věcí, bez kterých se firma neobejde pro 

získání certifikace OHSAS. 

4. Výrobní program 

V první polovině 90-tých let se kovovýroba zabývala výrobou především vybavení 

gastroprovozů v nerezovém provedení a dále výrobou přepravních a kontejnerových 

stavebnic pro přepravu hygienicky velmi náročných provozů ve zdravotnictví a obdobných 

provozních zařízeních. 

Změna přišla v roce 1999, kdy společnost vyhrála výběrové řízení zadané švédskou 

společností NEDERMAN na výrobu typové řady filtračních odsávacích jednotek. Tyto 

filtrační jednotky slouží k filtraci vzduchu a tím zlepšení pracovních podmínek pracovníků 

provozů např. svařoven, brusíren, prašných a jiných provozů s výskytem škodlivých par a 

plynů. 

Firma spolupracuje i s další švédskou společností ELKINGTON, pro kterou 

vyrábějí certifikované kovové rámy, které jsou s odpovídající výplní a povrchovou 

úpravou používány v průmyslových provozech i venkovních prostředích. Tyto rámy se 

používají jako poklopy a kryty různých kanálů a šachet. 
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V roce 2006 společnost navázala další spolupráci, tentokrát s dánskou společností 

SAMSON AGRO A/S. To dokazuje, že společnost je schopna zaručit výrobu velmi 

složitých výrobků s velmi náročnými požadavky velkých evropských firem a společností 

[1]. 

 

Obr. 1 – Areál ABA Šumperk 

5. Dosavadní BOZP ve firmě 

Co se týče bezpečnosti, firma splňuje základní pravidla daná zákony, (příloha č.2) a 

systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001. 

Firma ABA musí řešit pracovní podmínky jak dělníku ve výrobních procesech tak 

pracovníků v administrativní činnosti společnosti. Samozřejmě větší dohled a důraz na 

bezpečnost se klade na pracovníky ve výrobě. Všechny výrobní procesy, které probíhají ve 

společnosti, sebou nesou mnohá rizika. Většina dělnických profesí, se při své práci 

pohybuje ve zpřímené poloze. 
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5.1. Management zdrojů 

5.1.1. Zabezpečování zdrojů 

Společnost má vytvořeny odpovídající zdroje pro řízení a realizaci výroby a 

montáže kovových výrobků a konstrukcí, zejména: 

 dílenské prostory v areálu, 

 kvalifikované a zainteresované pracovníky, 

 potřebné strojní vybavení a odpovídající mechanizaci, 

 potřebné finanční prostředky, 

 dokumentované výrobní postupy, 

 zabezpečené provádění interních prověrek. 

5.1.2. Personální zdroje 

Vedení společnosti ve spolupráci s představitelem vedení pro systém jakosti a 

vedoucím provozu zabezpečují pro všechny pracovníky, jejichž činnost může ovlivnit 

jakost výrobku, získání dostatečných znalostí týkající se jakosti nad rámec získaného 

odborného vzdělání. 

Odpovědnost za přípravu zaměstnanců pro výrobu a montáž kovových konstrukcí 

má vedoucí provozu, který připravuje podklady personálnímu manažerovi, který eviduje 

požadavky na školení a odborný výcvik, spolupracuje na realizaci vzdělávání zaměstnanců 

a vede záznamy o školeních a výcviku jednotlivých pracovníků. Zvláštní důraz je kladen 

na školení, přezkušování a profesní úroveň pracovníků pro zvláštní procesy – především 

svářečů, obsluhy vozíků atd. 

5.1.3. Pracovní prostředí 

V otázce pracovního prostředí se snaží firma vytvořit ve společnosti optimální 

pracovní podmínky. Toho chce dosáhnout vytvořením pracovního prostředí s minimálními 

riziky a příjemnou pracovní atmosférou. Daný cíl si společnost rozdělila na následující 

úkoly: 

 společnost bude bezpečným pracovním místem, 
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 všichni zaměstnanci budou proškoleni ve znalosti možných rizik a způsobu, 

jak minimalizovat zranění nebo škody, 

 všichni zaměstnanci jsou vedeni k dodržování bezpečnosti práce a budou 

informováni o bezpečnostních předpisech, 

 při návrhu pracovních míst a jejich obsazování pracovníky je optimální 

pracovní prostředí samozřejmostí, práce technika OBP musí být trvale 

důsledná a účinná. 

Mezi cíle si společnost zadala i dobrou a otevřenou spolupráci s Orgány inspekce 

práce. Účelem je vytvoření bezpečných pracovních míst a příjemného prostředí. 

Pro bezpečnostní předpisy a politiku pracovního prostředí, jejich tvorbu a 

dodržování je ve společnosti určen pracovník s kvalifikací: bezpečnostní technik. Tento 

pracovník je ve stálém kontaktu s orgány inspekce bezpečnosti práce a Ochrany životního 

prostředí [2]. 

6. Požadavky BOZP podle OHSAS 

6.1. Politika BOZP 

Dle OHSAS 18 001 

Vrcholové vedení musí stanovit a schválit politiku BOZP organizace a zajistit, aby 

v rámci stanoveného rozsahu svého systému managementu BOZP splňovala body a) až h) 

v odstavci 4.2 dané normy.  

Firma ABA nemá v současné době politiku BOZP zpracovánu. Používá pouze 

vnitřní směrnici, která upravuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

společnosti. 

Body směrnice jsou [4]: 

 školení BOZP, 

 profesní školení, 

 revize a kontroly technických zařízení, 

 osobní ochranné pracovní pomůcky a oděvy (OOPP), 

 analýza bezpečnosti práce. 
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Pro splnění požadavku na certifikaci normy OHSAS musí být zřízena politika 

BOZP. Musí být zmapovány veškerá rizika, která mohou nastat a budou odpovídat povaze 

a rozsahu pro celou organizaci v oblasti BOZP.  

Musí být provedeny závazky k prevenci vzniku úrazů a nemocí. Řízení a výkonnost 

organizace v oblasti BOZP musí být i nadále zlepšována. 

Vedení organizace stanoví a vhodným způsobem vyhlásí politiku BOZP a zajistí, 

aby s ní byli seznámeni všichni, jichž se dotýká. Politika BOZP musí být vypracována 

písemně, s uvedením data a podpisu zástupce organizace. 

Politika BOZP musí být stanovena tak, aby splňovala následující požadavky: 

 byla specifická pro danou organizaci a odpovídala povaze a rozsahu 

prováděných činností a z nich vyplývajících rizik, 

 byla rovnocennou a integrální součástí celkové politiky a strategie 

organizace, 

 byla v souladu s celkovou politikou organizace a s dílčími politikami 

(politikou jakosti a environmentální politikou), 

 obsahovala konkrétně a jasně vyjádřený závazek managementu organizace 

přijatou politiku prosazovat a ve spolupráci s ostatními zaměstnanci naplnit, 

 byla srozumitelná a pochopitelná pro všechny zaměstnance organizace, 

dodavatele a ostatní zainteresované strany, 

 obsahovala závazek plnit požadavky předpisů a prosazovat jejich plnění jak 

u svých zaměstnanců, tak i u dodavatelů a ostatních zainteresovaných stran, 

 obsahovala závazek pravidelného přezkoumávání vhodnosti a přiměřenosti 

samotné politiky BOZP, 

 obsahovala závazek k neustálému zlepšování (zlepšování výkonnosti 

systému řízení BOZP) a v souvislosti s tím k vytváření podmínek pro 

zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody, 

 byla dokumentována, realizována a udržována, s ohledem na výsledky 

přezkoumání její vhodnosti a přiměřenosti, datována a podepsána 

zástupcem organizace. 

Při zpracovávání politiky BOZP se musí vycházet z výsledků úvodního posouzení 

(přezkoumaní) současného stavu na úseku BOZP a brát v úvahu zejména: 
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 politiku a cíle významné pro podnikání organizace jako celku, 

 identifikovaná nebezpečí poškození zdraví spojená s činností prováděných 

v organizaci a požadavky předpisů vztahujících se na činnost prováděné 

organizací, 

 účinnost a efektivnost stávajících zdrojů určených pro řízení BOZP, 

 příčiny mimořádných událostí, ke kterým v organizaci došlo, 

 stávající úroveň péče o BOZP v organizaci, 

 potřebu vytvořit podmínky pro spoluúčast zaměstnanců a ostatních 

zainteresovaných stran na plnění bezpečnostní politiky organizace, 

 potřebu zajistit odpovídající zdroje (materiální, finanční i lidské) k realizaci 

bezpečnostní politiky a k zavedení, udržování a neustálému zlepšování 

systému řízení BOZP [5]. 

6.2. Plánování 

Do systému řízení BOZP musí organizace zahrnout systém plánování, lépe řečeno: 

„Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení.“ 

To musí zahrnovat: 

rutinní a nerutinní činnosti 

 činnosti všech pracovníků, kteří mají přístup na pracoviště (včetně 

subdodavatelů a návštěvníků), 

 zařízení pracovišť, zda je vyhovující pro organizaci, 

 lidské chování, způsobilosti a další lidské faktory, 

 nebezpečí v okolí pracoviště způsobená činnostmi spojenými s aktivitami 

řízenými organizací. 

S identifikovanými riziky, které vznikají při pracovní činnosti, na pracovištích a 

v areálu ABA Šumperk jsou všichni pracovníci a zaměstnanci seznámeni. Vnitřní směrnice 

zahrnuje identifikaci rizik, hodnocení rizik a odpovědnosti. 
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Rozdělení opatření proti rizikům [6]: 

1. technická opatření, 

2. organizační opatření, 

3. výchovná opatření. 

ad.1 Zajišťují ochranu osob technickými prostředky např. ochranné kryty a 

zábrany, záchytná madla a zábradlí, rovné a neklouzající podlahy a komunikace, řádný 

stav objektů, strojů, nářadí a nástrojů, prostorové řešení míst k výkonu práce apod. 

ad.2 Zajišťují ochranu osob správnou organizací výkonu práce např. nepřipustit 

práci zaměstnanců bez doložení jejich zdravotní způsobilosti pro výkon požadované práce, 

bez řádného proškolení, seznámení s pracovišti, s pracovními postupy, návody pro provoz, 

obsluhu a údržbu strojů, spotřebičů a zařízení, dodržování bezpečných vzdáleností osob od 

nebezpečných míst, řádné používání osobních ochranných pracovních prostředků, 

soustavná kontrola dodržování zásad bezpečné práce ze strany vedoucích zaměstnanců. 

ad.3 Zajišťují výchovu všech zaměstnanců k bezpečnému chování – seznamování 

s platnými předpisy, místními provozními předpisy a řády, návody pro provoz, obsluhu a 

údržbu, poučení o správných pracovních postupech, informace o vydaných zákazech, 

nařízeních či nepovolených činnostech, informace o zásadách poskytovaných první 

zdravotní pomoci při úrazech ap. 

Přehled rizik a jejich rozdělení 

1. Mechanické riziko 

a) Riziko tlaku – přitlačení, naražení, úder, rozdrcení, přiražení 

(pohybem stroje, mobilními prostředky ap.) 

b) Riziku střihu 

c) Riziko pořezání nebo useknutí 

d) Riziko navinutí či zapletení 

e) Riziko vtažení nebo zachycení 

f) Riziko nárazu a přiražení osoby břemenem, ztráta stability a 

převržení břemene 

g) Riziko bodnutí nebo propíchnutí 

h) Riziko odření nebo poškrábání 
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i) Riziko výronu vysokotlaké tekutiny, páry, plynu 

j) Riziko vymrštění částí 

k) Riziko rozsypání, zavalení materiálem a udušení sypkými 

hmotami 

l) Riziko pádu na rovině (uklouznutí, zakopnutí) 

m) Riziko pádu osob z výšky nebo do hloubky 

n) Riziko naražení do pevné překážky při pohybu osob 

o) Ostatní mechanická rizika 

2. Elektrické riziko 

a) Dotykem (přímým nebo nepřímým) 

b) Elektrostatické jevy 

c) Tepelným zářením nebo jinými jevy, jako je rozlet 

roztavených částic, chemické účinky zkratu, přetížení ap. 

d) Vnějšími vlivy elektrického zařízení 

e) Zasažení bleskem 

3. Tepelná rizika z pracovního procesu 

4. Rizika vytvářená hlukem 

5. Rizika vytvářená vibracemi 

6. Rizika vytvářená zářením 

7. Rizika vytvářená materiály, látkami 

a) Rizika způsobená kontaktem nebo inhalací látek (kapalin, 

plynů, par, kouře, prachu) 

b) Rizika biologická a mikrobiologická (viry, bakterie) 

c) Rizika chemických karcinogenů 

d) Rizika chemických škodlivin 

e) Rizika vytvářená výbuchem a požárem 

f) Rizika vytvářená hořlavými plyny 

8. Rizika vytvářená zanedbáním ergonomických zásad 

a) Rizika vytvářená fyziologickými účinky 
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b) Rizika vytvářena nepřiměřeností k anatomii rukou nebo 

nohou 

c) Rizika vytvářená zanedbáním použití OOPP 

d) Rizika vytvářena nezdravou polohou těla nebo nadměrným 

zatížením 

e) Rizika vytvářena nepřiměřeným zatížením zraku, 

nedostatečnou viditelností ze stanoviště obsluhy, osvětlením 

f) Rizika vytvářena psycho - fyziologickými účinky spojenými 

s duševním přetížením 

g) Rizika vytvářena chybami člověka 

9. Kombinace rizikových faktorů 

10. Rizika způsobená poruchou dodávky energie, zlomením částí 

zařízení nebo jinými poruchami funkce 

a) Rizika při dodávce energie (selhání řídícího systému) 

b) Riziko neočekávaného vymrštění strojní části 

c) Riziko selhání stroje nebo jeho řídícího programu 

d) Rizika vyplývající z chyb v upnutí, snížení mechanické 

pevnosti materiálu 

11. Rizika způsobená chybějícími, nesprávně umístěnými 

bezpečnostními zařízeními a opatřeními 

a) Všechny druhy krytů 

b) Všechny druhy bezpečnostních zařízení 

c) Spouštěcí a zastavovací zařízení (ovladače) 

d) Bezpečnostní značení 

e) Informační, varovná a signalizační zařízení, instrukce pro 

řidiče, obsluhu 

f) Zařízení přerušující dodávku energie 

g) Nouzová opatření 
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h) Zařízení pro zakládání a odebírání výrobků 

i) Základní výbava a příslušenství pro bezpečné seřízení a 

údržbu 

j) Zařízení odvádějící plyny, zplodiny, produkty činnosti stroje 

a odpadní látky 

k) Rizika vyplývající z polohy a umístění strojů a zařízení 

l) Riziko z neoprávněného spuštění či používaní stroje 

12. Rizika povětrnostních vlivů 

13. Rizika vytvářená zvířaty 

Podle normy OHSAS 18001 musí mít organizace pro management změny před 

zavedením takových změn, které určuje norma zmapovány a identifikovány veškerá rizika 

v oblasti BOZP spojená se změnami v organizaci. Firma má veškerá rizika identifikována a 

jak je výše uvedeno dopodrobna sepsána ve své dosavadní vnitřní směrnici. 

Organizace však musí zajistit, aby výsledek těchto posouzení byl zvažován při 

určování způsobu řízení. Pro řízení a zvažování změn musí být použita následující 

hierarchie [3]: 

a) odstranění, 

b) nahrazení, 

c) technická opatření, 

d) značení / varování a /nebo organizační opatření, 

e) osobní ochranné prostředky. 

Firma ABA musí zajistit, aby byla rizika v oblasti BOZP a určený způsob řízení 

brán v úvahu při vytváření, implementování a udržování jejího systému managementu 

BOZP. Vedení společnosti musí dále stanovit cíle a termíny splnění tak, aby byly 

dosažitelné a reálné, v souladu s předpisy a zaměřené k neustálému zlepšování. Přesně 

musí být stanoveny doby opakování kontrol (periodicita) jejích vyhodnocování a 

aktualizace. 
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6.2.2. Požadavky právních předpisů 

Požadavky na právní předpisy a jiné požadavky, které se na organizaci stahují, 

musejí být brány v úvahu při vytváření, implementaci a udržování jejího systému 

managementu BOZP. Veškeré právní předpisy a požadavky na BOZP zajišťuje určený 

pracovník s kvalifikací bezpečnostního technika, který je ve stále komunikaci s Orgány 

inspekce práce a Ochrany životního prostředí. Příslušné informace o požadavcích právních 

předpisů a o jiných požadavcích musí organizace sdělovat osobám řízeným organizací a 

dalším příslušným zainteresovaným stranám. 

6.2.3. Cíle a programy 

Všechny cíle, které si organizace stanoví, musí být měřitelné, pokud je to možné, a 

musí být v souladu s politikou BOZP, včetně přijatých závazků týkajících se prevence 

úrazů a poškození zdraví, požadavků předpisů a jiných požadavků, které se na organizaci 

vztahují a závazků k neustálému zlepšování. 

Firma musí zvážit především i své technologické možnosti, finanční, provozní a 

podnikatelské požadavky při stanovování cíle. 

Musí být zřízena dokumentace, bude obsahovat dané cíle BOZP, které se firma 

zavázala implementovat a udržovat. Dále musí obsahovat minimálně [3]: 

a) určení odpovědnosti a pravomoci pro dosahování cílů v příslušných funkcích a 

úrovních organizace, a 

b) zdroje a časový rámec, ve kterém má být cílů dosaženo. 

6.3. Implementace a provoz 

6.3.1. Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc 

Vedení společnosti musí přijmout hlavní odpovědnost za BOZP a systém 

managementu BOZP. Vedení společnosti se musí angažovat a prokazovat svoji osobní 

aktivitu zejména zajišťováním dostupných zdrojů nezbytných pro vytvoření, 

implementování, udržování a zlepšování systému managementu BOZP. Mezi dostupné 

zdroje patří lidské zdroje a odborné dovednosti, technologie, infrastruktura organizace a 

finanční zdroje. 
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Každá organizace, která chce splnit podmínky ČSN OHSAS 18001 musí mít 

jmenovaného člena, popřípadě členy, vrcholového vedení, který bude mít zvláštní 

odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tento člen vedení musí mít 

stanoveny úlohy a pravomoci. 

Zajišťuje[3]: 

 vytvoření, implementování a udržování systému managementu BOZP 

v souladu s normou OHSAS, 

 předkládá zprávy o výkonnosti systému managementu BOZP vrcholovému 

vedení k přezkoumání a jejich používání jako základu pro zlepšení systému 

managementu BOZP. 

Tato osoba může delegovat některé ze svých úkolů na podřízeného, avšak celkovou 

odpovědnost si ponechá. Každý zaměstnanec ve firmě musí být s tímto členem 

vrcholového vedení, který má tuto zvláštní odpovědnost, seznámen. 

6.3.2. Odborná způsobilost 

„Zajišťování bezpečnosti práce je nedílnou součástí práce všech řídících 

pracovníků na všech úrovních“[4] 

Vedení společnosti ve spolupráci s představitelem vedení pro systém jakosti, 

bezpečnostním technikem a vedoucím provozu zabezpečují pro všechny pracovníky, 

jejichž činnost může ovlivnit BOZP, získání dostatečných znalostí týkajících se 

bezpečnosti nad rámec získaného odborného vzdělání. 

Soustava vzdělávání je účelově zaměřena tak, aby všichni pracovníci zainteresovaní 

v administrativě, výrobě a montáži pochopili potřebu vybudování, udržování a zlepšování 

systému a také potřebu vlastního vzdělávání a odborného výcviku. 

Odpovědnost za přípravu zaměstnanců má bezpečnostní technik. Ten také zajišťuje 

jejich pravidelné proškolování a přezkušování. Firma ABA má pro tuto záležitost svoji 

směrnici „Školení BOZP“, tato směrnice ukládá: 

1. periodické školení BOZP – probíhá 1x za 2 roky. Školení provádí 

bezpečnostní technik společně s vedoucím provozu, 
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2. školení vedoucích pracovníků – provádí osoba odborně způsobilá 1x za 3 

roky, 

3. vstupní školení – nového pracovníka školí bezpečnostní technik, 

4. školení na pracovním místě – nového pracovníka seznámí vedoucí provozu 

s konkrétní prací, bezpečnostními riziky, organizací práce, 

5. školení pracovníků pracujících s nebezpečnými látkami (lakovna) – provádí 

osoba odborně způsobilá 1x ročně, 

6. školení pracovníků cizích firem pracujících v areálu – školí bezpečnostní 

technik. 

Všechna školení se zaznamenávají písemnou formou s podpisy proškolených 

pracovníků i školitelů a ukládají po dobu 5 let u bezpečnostního technika. 

Bezpečnostní technik dále zajišťuje školení: 

 řidičů referentských vozidel – 1x ročně, 

 řidičů vysokozdvižných vozíků – 1x ročně, 

 obsluhy tlakových nádob – 1x za 3 roky, 

 obsluhy plynových kotlů – 1x za 3 roky, 

 elektrikářů – 1x za 3 roky (Vyhl.č.50/78 Sb.). 

Za identifikaci a hodnocení rizik ve firmě jsou odpovědní všichni vedoucí 

zaměstnanci společnosti 

6.3.3. Důležité faktory komunikace 

Organizace musí mít vytvořeny a udržovány postupy komunikace. Musí dodržovat 

postupy pro interní komunikaci mezi všemi úrovněmi a funkcemi organizace, komunikovat 

se smluvními partnery a jinými návštěvníky pracoviště. Přijímat a dokumentovat odezvy 

na významné podněty od externích zainteresovaných stran. 

Komunikace v rámci BOZP je jeden z velmi důležitých faktorů při identifikaci 

nebezpečí, posuzování rizik a určování způsobu jeho řízení. Při vyšetřování incidentu, 

zapojení do tvorby a přezkoumání politik a cílů BOZP. 
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6.3.4. Dokumentace BOZP 

Dokumentace systému managementu BOZP podle normy musí obsahovat a 

zahrnovat[3]: 

a) politiku a cíle BOZP, 

b) popis rozsahu systému managementu BOZP, 

c) popis hlavních prvků systému managementu BOZP a jejich vzájemné působení 

a odkaz na související dokumenty, 

d) dokumenty, včetně záznamů, požadované normou OHSAS, 

e) dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako nezbytné k zajištění 

efektivního plánování, provozování a řízení procesů, které souvisejí 

s managementu rizik v oblasti BOZP. 

Dokumenty ve společnosti a hlavně v systému managementu bezpečnosti musejí 

být řízeny. Veškerá dokumentace musí mít postupy pro schvalování, přezkoumávání, 

zajišťování identifikace změn. 

Základní dokumentace vedené v organizaci pro oblast BOZP: 

 směrnice k zajištění BOZP – řídící dokument (ZP § 103), 

 pracovní a organizační řád – určuje také povinnosti v oblasti BOZP, 

strukturu řízení a odpovědností, 

 kolektivní smlouva – stanoví některé další povinnosti zaměstnavatele na 

ochranu zaměstnanců při práci, 

 předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost, 

 havarijní plány, 

 záznamy kontrol a mimořádných událostí BOZP (ZP § 102), 

 záznam z prověrek BOZP (ZP §108), 

 zápisy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska kontrolních orgánů. 

Zákony a nařízení vlády, které firma používá v oblasti BOZP jsou uvedeny 

v příloze č.2. 
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6.3.5. Činnosti spojené s riziky 

Organizace musí určit činnosti spojené s identifikovaným nebezpečím, které je 

nezbytné kontrolovat a měřit. Organizace musí tyto činnosti včetně údržby plánovat tak, 

aby zajistila, že budou prováděny za přesně stanovených podmínek. 

Firma má vyhodnocena rizika a zpracována v dokumentu „Vyhodnocení rizik 

možného ohrožení pracovníků“. Podrobný dokument s výpočty, riziky, opatřeními, místy a 

mírou rizika v příloze č. 3. 

 

Souhrn činností, které byly vyhodnoceny jako rizikové: 

 obsluha elektrických zařízení, spotřebičů a nářadí osobami bez 

elektrotechnické kvalifikace (osobami seznámenými), 

 obsluha elektrických zařízení a práce na nich osobami s elektrickou 

kvalifikací (elektromontér, elektroúdržbář), 

 mechanické nářadí včetně elektrického přenosného nářadí, 

 ruční manipulace s břemeny, 

 manipulace s hořlavými kapalinami, 

 kovoobráběcí stroje – dělící stroje na materiál, kotoučové a listové pily,lisy, 

nůžky 

 kovoobráběcí stroje – kotoučové brusky, vrtačky, soustruhy,  

 silniční vozidla, motorové vysokozdvižné vozíky, 

 úklidové práce, umývání nádobí - nástrojů, automechanik, administrativní 

práce, 

 nízkotlaká kotelna – plynová – topič, 

 svařování – elektrickým obloukem, plamenem, 

 kovoleštící stroj, jeřábníci – vazači 
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Mezi pět nejrizikovějších činností provozovaných ve společnosti ABA patří 

obsluha elektrických zařízení, ruční manipulace s břemeny, svařování, kovoobráběcí stroje, 

manipulace s hořlavými kapalinami. Těmto uvedeným činnostem je potřeba věnovat 

vysokou pozornost jak ze strany zaměstnanců, kteří tyto činnosti vykonávají, tak i ze 

strany vedoucích pracovníků společnosti. 

Podmínky, které má organizace naplánovány v řízení provozu, a to vytvoření a 

udržování dokumentovaných postupů pro situace, kde by absence těchto postupů mohla 

vést k odklonu od politiky OHSAS a cílů organizace v oblasti BOZP. Další podmínkou je 

vytvoření a udržování postupů vhodných pro identifikaci rizik OHSAS spojených 

s výrobky, zařízeními a službami nakupovanými anebo používanými organizací a pro 

projednávání příslušných postupů a požadavků s dodavateli a smluvními partnery. 

Vytvořením a udržováním postupů vhodných pro návrh pracovišť, procesů, instalací, 

strojních zařízení, provozních postupů a práce organizace, zahrnující jejich přizpůsobení 

lidských schopnostem za účelem eliminace nebo redukce rizik OHSAS splní organizace 

jednu z dalších podmínek normy. 

6.3.6. Havarijní plány 

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy k identifikaci možností vzniku 

situací havarijního ohrožení a havarijních situací, které mohou mít dopady na životní 

prostředí a pro reakce na ně. Tam kde je to zapotřebí, přezkoumávat a revidovat své 

havarijní plány a postupy akcí, a to především po vzniku havárií nebo situací havarijního 

ohrožení. Havarijní postupy musí vycházet především z platné úpravy právních předpisů a 

technických norem, ale mohou jít i nad jejich požadavky (rizikový management a 

bezpečnostní studie podle zahraničních metodik). V rámci havarijních postupů musí být 

identifikovány potenciální havárie a situace ohrožení. Přitom jsou zohledněny případy 

dřívějších mimořádných událostí, jejich environmentální dopady a zkušenosti s jejich 

likvidací. V poplachových a havarijních plánech podnik musí definovat a udržovat postupy 

řešení možných havarijních situací způsobených buď vnější, nebo vnitřní příčinou 

popřípadě jejich kombinací. 
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Havarijní plán musí obsahovat: 

 organizování a sled činností, 

 rozdělení odpovědnosti včetně zastoupení v době nepřítomnosti a oprávnění 

k zásahu do výrobního procesu, 

 informace o zásahových jednotkách, 

 plány interního a externího komunikování, 

 schéma rozvodů médií, 

 informace o nebezpečných látkách včetně environmentálních dopadů a 

opatření při mimořádných situacích, 

 specifikaci sanačních opatření, 

 plány výcviku, 

 testování účinnosti, 

 prověrky materiálového zabezpečení. 

Havarijní postupy musí brát v úvahu vliv lidského faktoru a s ohledem na jeho 

nepředvídatelnost zavést pojistné mechanismy a opatření. 

Kontrolní otázky: 

Jsou po identifikaci rizika havárie dělána preventivní opatření k jeho zmírnění? 

Jsou vytvořeny plány pro situace ohrožení, které obsahují informace o možných 

dopadech a příslušné pokyny? 

Byly při tvorbě plánů zohledněny dopady dřívějších mimořádných událostí? 

Jsou tyto plány testovány, aby se zkontrolovala jejich účinnost? 

Jsou na všech rizikových pracovištích k dispozici postupy pro prevenci a likvidaci 

havárií? 

Je průběžně aktualizováno operativní spojení na kontaktní osoby a místa pro případ 

havárie? 
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Je pravidelně prověřována funkčnost protihavarijních prostředků? 

Jsou poplachové a havarijní plány sladěny s vnějšími poplachovými a havarijními 

plány (města, okresu)? 

Metodický přístup havarijní připravenosti a reakcí (obr. 2). 

 

Obr. 2 – Metodický přístup 

6.4. Kontrola 

Organizace musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro pravidelné 

monitorování a měření výkonnosti v oblasti BOZP. Tyto postupy musí umožnit měření jak 

kvalitativní tak kvantitativní avšak přiměřená potřebám organizace. 

Kontrola v systému managementu BOZP podle normy obsahuje dále hodnocení 

souladu s příslušnými požadavky právních předpisů, dále musí organizace hodnotit další 

požadavky, které se na ni vztahují. Nedílnou součástí kontroly je zaznamenávání, 

vyšetřování a analyzování incidentů za účelem stanovení zásadních nedostatků v oblasti 

BOZP, nápravných a preventivních opatření. 
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Firma musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro řešení skutečných a 

potencionálních neshod. Ke všemu musí sloužit správné řízení záznamů. Záznamy musí 

v případě potřeby prokázat shody s požadavky systému managementu BOZP a normy 

OHSAS 18001. S těmito záznamy musí být nakládáno tak, aby stále zůstávaly čitelné a 

identifikovatelné až do doby jejich skartace. 

Důležitou složkou kontroly je plánovaný interval interních kontrol – auditů. Tyto 

audity mají přesně specifikovány kroky, kritéria, rozsah, četnost a metody, musejí být 

objektivní a nestranné. 

Povinnost vrcholového vedení je v plánovaných intervalech přehodnocovat a 

přezkoumávat vhodnost systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

organizace. Přezkoumávání musí také obsahovat kroky a příležitosti ke zlepšování a nové 

potřeby změn politiky a cílů BOZP. 
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7. Audit BOZP 

7.1. Politika BOZP 

Současný stav politiky BOZP ve firmě je nedostačující pro splnění požadavků 

mezinárodní normy OHSAS, firma disponuje pouze vnitřní směrnicí, která řeší pouze 

školení a přezkušování jednotlivých pracovníků, revize a kontroly technických zařízení a 

poskytování OOPP, příloha č. 4. 

Firma je povinna zřídit a vypracovat politiku BOZP.  

 

Obr. 3 – Model systému managementu 

 

7.1.1. Doporučení – politiky 

Firma musí vytvořit dokument politiky BOZP, který musí obsahovat veškerá 

zmapovaná rizika, která se nachází a mohou nastat v jejich organizaci. Dokument musí 

dále obsahovat závazky, kterými se firma zaváže předcházet, vyhledávat a minimalizovat 

vznik pracovních úrazů a jejich prevenci. Právní předpisy, kterými firma řídí 

bezproblémový chod i v oblasti BOZP jsou postačující i pro zavedení normy OHSAS. Je 
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však důležité pro správný chod systému managementu aby byly dané předpisy 

aktualizovány a neustále kontrolovány nové zákony a předpisy, které se budou stahovat 

k BOZP. Sběr těchto informací musí mít na starosti kompetentní osoba, určená vyšším 

vedením a její jméno a postavení musí být zapsáno v dokumentu politiky BOZP. 

Politika BOZP by měla obsahovat termíny přezkušování a kontroly sepsaných rizik 

a přezkušování cílů v oblasti BOZP, které si firma určila na základě splnění požadavků 

normy BOZP. S novou politikou musí být seznámeni všichni zaměstnanci a uvědomění o 

jejich individuálních povinnostech v oblasti BOZP. 

Vrcholové vedení tuto politiku stanoví, schválí a zaváže se tuto politiku dodržovat a 

prosazovat. Po dokončení tohoto základního procesu a schválení této dokumentace, se 

může firma pustit do dalších plánovaných změn, které jsou nezbytné pro splnění 

požadavků OHSAS 18 001. 

Firma může čerpat při vytváření politiky BOZP ze zkušeností, které nabyla při 

zpracovávání certifikátu podle normy ČSN EN ISO 9001:2001.  Tato norma má stejný 

postup vytváření politiky a neustálého zlepšování, s tím rozdílem, že 9001:2001 řeší 

kvalitu a OHSAS 18 001 řeší systém BOZP. Politiku BOZP může firma integrovat se 

systémem QMS. 

Nejčastější chyby a nedostatky, které nastávají v certifikačních a dohledových 

auditech jsou [8]: 

 v politice není zapracován závazek k prevenci vzniku úrazů, 

 v politice není zapracován závazek k prevenci vzniku poškození zdraví, 

 v politice není zapracován závazek k respektování požadavků právních předpisů a 

dalších požadavků, které se na organizaci vztahují, 

 politika není v čitelném provedení dostupná zainteresovaným stranám, například 

pomocí internetu. 
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7.2. Plánovací procesy 

Ve firmě se stará o problematiku BOZP bezpečnostní technik. Ten má zmapovány 

veškeré činnosti v organizaci, které by mohly vést k úrazům a nebezpečím při práci. 

Veškeré rizika i s výpočty jsou důkladně zpracovány ve vnitřním dokumentu firmy pod 

názvem „Vyhodnocení rizik práce ve společnosti ABA s. r .o“. Tento dokument je rozdělen 

do příloh č.3 a 5. 

Obsahem tohoto dokumentu však nejsou mimořádné činnosti, administrativní 

činnosti, nebezpečí, která mohou nastat mimo pracoviště, ale mohou nepříznivě ovlivnit 

zdraví i bezpečnost na pracovišti. 

Seznamy nebezpečných látek, používaných při výrobě a práci jsou pečlivě uloženy 

včetně bezpečnostních listů. 

Plánovací proces BOZP je v organizaci prozatím směřován na splnění 

nejzákladnějších předpisů, zákonů a lehce pokročilých předpisů BOZP. Bezpečnostní 

technik je ve stálém kontaktu s orgány inspekce bezpečnosti práce a Ochrany životního 

prostředí, což firmě umožňuje držet krok s aktualizacemi a novelizacemi předpisů, které 

se přímo i nepřímo vztahují k systému managementu BOZP. 

Co se týká návrhu pracovních míst, procesů, zařízení, strojů, pracovních postupů, 

organizace práce a vhodného výběru schopností zaměstnanců má firma dokonale 

zpracovány cíle k ochraně pracovního prostředí. Tyto cíle má zpracovány v dokumentu, 

pro certifikaci ČSN EN ISO 9001:2001 „Systém managementu jakosti“. 

V tomto dokumentu se vrcholové vedení zavazuje plnit celkový cíl v oblasti 

pracovního prostředí a rozdělili ho na následující kroky[2]: 

 společnost bude bezpečným pracovním místem, 

 všichni zaměstnanci budou proškoleni ve znalosti možných rizik a způsobu, 

jak minimalizovat zranění nebo škody, 

 všichni zaměstnanci jsou vedeni k dodržování bezpečnosti práce a budou 

informováni o bezpečnostních předpisech, 
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 při návrhu pracovních míst a jejich obsazování pracovníky je optimální 

pracovní prostředí samozřejmostí. Práce technika OBP musí být trvale 

důsledná a účinná, 

 dobrou a otevřenou spolupráci s Orgány inspekce práce. Účelem je 

vytvoření bezpečných pracovních míst a příjemného prostředí, 

 pro bezpečnostní předpisy a politiku pracovního prostředí, jejich tvorbu a 

dodržování je ve společnosti určen pracovník s kvalifikací: bezpečnostní 

technik. Tento pracovník je ve stálém kontaktu s Orgány inspekce 

bezpečnosti práce a Ochrany životního prostředí. 

7.2.1. Doporučení – plánovacích procesů 

Postup plánování, jak identifikovat, posuzovat a řídit rizika, musí ve firmě změnit 

svoji hierarchii. Jak bylo již řečeno, základní zpracování pracovních rizik podle profesí a 

druhu činnosti ve firmě je zpracováno včetně výpočtů a soupisu rizik.  

Je nutné však dopracovat soupis rizik při mimořádných činnostech a totéž provést i 

pro rizika, která s sebou nese administrativní činnost. Při řešení a vyhledávání rizik musí 

dbát firma na výběr dobré metodiky, která nejlépe vyhovuje specifikaci společnosti. Je 

důležité při posuzování rizik dbát na vědomí případné očekávané a plánované změny, o 

kterých firma ví, že nastanou. Veškeré výsledky z těchto posuzování musí být 

zdokumentovány a brány na zřetel při řízení systému BOZP. 

Při určování způsobu řízení nebo zvažování změn se musí postupovat podle 

následující hierarchie [3]: 

 odstranění, 

 nahrazení, 

 technická opatření, 

 značení / varování / organizační opatření, 

 osobní ochranné prostředky. 

Co se týče cílů na úpravu pracovního prostředí, může firma ponechat současný stav, 

tak jak je stanoven pro certifikaci systému managementu jakosti. Při plánovaní musí firma 

zvážit požadavky všech právních předpisů, které se vztahují k organizaci, a které si firma 

zadala do svých cílů v politice BOZP. Důležitou věcí je rozhodnutí firmy, zda má takové 
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množství finančních prostředků, které budou postačující k financování případných změn a 

nákupu prostředků pro realizaci certifikace podle normy OHSAS 18 001. 

V procesu plánování musí vedení také určit a sepsat pravomoci a odpovědnosti při 

dosahování cílu. Na jednotlivé cíle musí být stanovena odpovědná osoba v příslušných 

funkcích a úrovních organizace, která bude ručit za dodržení a včasného splnění 

předepsaného cíle. Dále musí firma přesně specifikovat, v jakých intervalech budou 

prováděny kontroly cílů a přizpůsobovány novým aktuálním požadavkům. 

Celkové shrnutí řízení rizik – musí být vytvořena směrnice „Řízení rizik“, která 

musí být zpracována dle základní metodiky: 

 analyzovat všechny pracovní činnosti v organizaci, 

 vyhledat nebezpečí (pro všechny pracovní činnosti), 

 zjistit příčiny a zdroje nebezpečí, 

 identifikovat / vyhledat rizika, 

 posoudit rizika (rozhodnout, zda riziko je nebo není pro organizaci 

přijatelné), 

 stanovit priority, tzn. Provést prioritizaci rizik (určit rizika, u kterých budou 

prováděna opatření přednostně), 

 přijmout opatření k odstranění nebo minimalizaci rizik (podobné ustanovení 

obsahuje § 102 odst. 5 zákoníku práce), 

 kontrolovat úroveň systému managementu BOZP v celém pracovním 

systému pomocí aktivní účasti vedoucích zaměstnanců a odborně způsobilé 

osoby pro plnění úkolů v prevenci rizik (OZO), 

 celý proces řízení rizik (analyzovat / aktualizovat všechny pracovní činnosti 

v organizaci, vyhledat nebezpečí. 

Celý proces se musí plánovaně, preventivně aktualizovat z důvodů změn právních 

předpisů a jejich požadavků, změn na pracovištích nebo v jejich okolí, které ovlivňují 

nastavenou úroveň rizik. Proces řízení rizik se musí opakovat ve všech případech, kdy 

hrozí, že bez tohoto kroku se stanou určené způsoby řízení rizik neaktuální. 
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Nejčastější chyby a nedostatky, které nastávají v certifikačních a dohledových 

auditech jsou [8]: 

 v registru rizik jsou nedostatečně nebo nejsou vůbec řešeny mimořádné činnosti 

zaměstnanců, 

 metodika řízení rizik neumožňuje seřazení rizik podle priorit, například v registru 

rizik, 

 opatření k minimalizaci rizik jsou formulována všeobecně, není definována cílová 

osoba, 

 například z uvedených opatření na minimalizaci rizik u lisu není zřejmé, zda jsou 

opatření platná pro seřizovače, obsluhu, údržbáře, mistra, technologa anebo 

kontrolního technika, kteří občas zajišťují u lisu specifické činnosti. 

Nejbližší vazbou na právní předpis je § 101 odst. 1 zákoníku práce. 

7.3. Implementace a provoz BOZP 

Provoz systému managementu v současné době vede bezpečnostní technik. Ten byl 

určen vedením a stará se o veškeré dění kolem BOZP. Mezi jeho povinnosti patří 

obstarávání nových norem a zákonů, včetně jejich aktualizací, kontrola dodržování 

bezpečnosti práce ve firmě a samozřejmě školení jak nových zaměstnanců, tak 

přeškolování stávajících. 

Jeho povinností je také informovat nadřízeného o veškerých úpravách a 

požadavcích při řešení rizikových situací. Bezpečnostní technik při vypracovávání rizik 

spolupracuje s vedoucími jednotlivých provozů. Spolu sestavují seznam rizik a jejich 

možných následků pro jednotlivé profese. Tento seznam potom využívají k odstraňování a 

minimalizaci pracovních rizik a k přidělování OOPP.  

Tím, že do odhalování rizik je zapojen vedoucí provozu je dosáhnuto dobrého 

výsledku, který je způsoben komunikací vedoucího, zaměstnanců a BT. Komunikace je při 

odhalování rizik velice důležitá, zaměstnanci mají jisté zkušenosti a mohou se lépe vyjádřit 

k danému problému a případně stavu zařízení či dalším okolnostem, které jsou spojené 

s bezpečností práce. 
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Odbornou způsobilost a výcvik zaměstnanců vede bezpečnostní technik, 

s výjimkou školení, která musí vést osoba odborně způsobilá. Veškerá školení u různých 

profesí jsou periodicky opakována podle zákona. Veškeré tyto informace, které musí 

obsahovat podpisy všech proškolených zaměstnanců a školitelů, jsou uchovávány u 

bezpečnostního technika po dobu 5 let. Zajištění konzultací v záležitostech BOZP 

s externími firmami a státními institucemi má firma zajištěno již řadu let. 

Každý zaměstnanec, na svém pracovišti je řádně proškolen a jeho zkušenosti 

odpovídají odvedené práci a činnosti, která je požadována. Vzhledem k BOZP je zcela 

nepřípustné, aby pracovník, který není proškolen na danou činnost a jeho vzdělání 

neodpovídá vykonávání činnosti, takovou to činnost vykonával. 

Ve firmě je dle rozhodnutí prokuristy stanovena čtvrtletní kontrola rizik a analýz, 

kterou musí provádět vedoucí provozů a písemně předávat do rukou bezpečnostního 

technika. Ten na základě dalších kontrol zapíše výsledek (závady, termíny odstranění 

závad), do „Knihy bezpečnosti práce“ a pololetně předkládá prokuristovi společnosti 

k posouzení. 

7.3.1. Doporučené úpravy 

Veškeré rozdělení pravomocí a delegované činnosti musí být sepsány a 

zaznamenány v dokumentu politiky BOZP. Vrcholové vedení firmy musí ze svých řad 

zvolit člena, který bude mít zvláštní odpovědnost za systém managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Tento člen může své úkoly delegovat na svého podřízeného, 

avšak odpovědnost si ponechá. Současný stav ve firmě ve vztahu bezpečnostní technik – 

prokurista by měl být vyhovující.  

Všichni zaměstnanci musí být informováni o představiteli odpovědnosti za BOZP. 

Zaměstnanci musí být proškoleni a musí přijmout odpovědnost za aspekty BOZP, včetně 

požadavků, které jsou kladeny na firmu z hlediska bezpečnosti. V rámci komunikace, která 

ve firmě probíhá, je důležité zlepšit a informovat zaměstnance o jejich zapojení do systému 

bezpečnosti práce tím, že budou nápomocni při šetření rizik, jejich odhalování a budou 

v kontaktu s jejich zástupcem v záležitostech BOZP. Zaměstnanci musí být podrobně 

informování o jejich úlohách, odpovědnostech a důležitosti při dosahování shody 

s politikou bezpečnosti a ochrany zdravý při práci. 
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Firma má z hlediska školení, přidělování pravomocí a informovanosti zaběhnutý 

systém, který velice dobře funguje. Jedinou úpravou musí být veškeré sjednocení a sepsání 

do požadované dokumentace a hlavně dodržování tohoto předpisu. 

Ke splnění prvku normy je však důležité, aby vnitřní předpis pro výcvik / školení 

zaměstnanců byl vypracován nový nebo doplněn stávající. Musí být přesně stanoveny 

zdravotní způsobilosti pro specifické skupiny zaměstnanců. 

Při stanovování požadavků na odbornost a zdravotní dispozice zaměstnance musí 

být vypracován interní předpis s uvedenými předpoklady pro výkon funkce nebo pracovní 

činnost. Návod na formulář pro popis pracovní náplně v příloze č. 6. 

Je nesmírně důležité, aby všichni představitelé managementu prokazovali osobní 

angažovanost a aktivitu k neustálému zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP. Na 

zaměstnance bude tato aktivita působit kladně a snadněji přijmou vlastní odpovědnost za 

BOZP. 

Nejčastější chyby a nedostatky, které nastávají v certifikačních a dohledových 

auditech jsou[8]: 

 vrcholové vedení se málo angažuje v oblasti BOZP a snaží se transformovat 

vrcholovou odpovědnost za BOZP na „ Bezpečnostního technika“, 

 při rozhodování vrcholového vedení nemá problematika BOZP stejnou váhu jako 

ostatní kritéria, která jsou v rozhodovacím procesu zvažována, 

 vedoucí zaměstnanci respektují činnosti podřízených zaměstnanců, která je v rozporu 

se zásadami správné praxe, ale i s ustanoveními právních předpisů, 

 odpovědnost vedoucích zaměstnanců není stanovena pro všechny varianty pracovních 

směn, není zřejmé, kdo je vedoucím zaměstnancem na odpolední, noční nebo 

mimořádné směně, 

 o přidělených odpovědnostech a povinnostech nejsou zaměstnanci řádně informováni, 

 v organizaci je málo využívána možnost zařadit do prémiových kritérií: „Jak 

zaměstnanec dodržuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci“. 
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7.4. Dokumentace systému 

Dokumentace systému managementu BOZP zahrnuje spousty velmi důležitých 

informací a je jedním ze základních prvků připravenosti a odhodlanosti zajišťovat a 

vylepšovat oblast BOZP ve firmě. 

První částí dokumentace je politika a cíle BOZP, cíle má firma zpracovány 

v rozsahu, které splňovaly povinnost pro normu 9001:2001. Kompletní dokument politiky 

musí obsahovat veškeré informace, jak již bylo popsáno v kapitole 5.1. Součástí kompletní 

dokumentace je podle normy OHSAS 18 001 [3]: 

a) politika a cíle BOZP, 

b) popis rozsahu systému managementu BOZP, 

c) popis hlavních prvků systému a jejich vzájemného působení a odkaz na 

související dokumenty, 

d) dokumenty, včetně záznamů, požadované normou OHSAS, 

e) dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako nezbytné k zajištění 

efektivního plánování, provozování a řízení procesů, které souvisejí 

s managementem rizik v oblasti BOZP. 

ad.a) Společnost ABA v současné době nedisponuje kompletně zpracovaným 

dokumentem politiky BOZP jak požaduje norma. 

ad.b) Podrobný popis celkového rozsahu systému není také důkladně zpracován 

tak, aby splnil požadavky předepsané předpisy normy. 

ad.c) Co se týče zpracování hlavních prvků a jejich důkladné sepsání, také nemá tu 

správnou podobu a setřízenost informací do jednotného celku. Informace jsou částečně 

zpracovány, ale nejsou setřízeny do jednoho celku, tak jak je požadováno. 

ad.d) Část dokumentů, které jsou požadovány normou má společnost vypracovány, 

patří mezi ně: 

 rizika jednotlivých profesí, 

 stanovené cíle, 

 uchovávání záznamů o rizicích a jejich šetření, 

 záznamy z pravidelných periodických kontrol, 
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 směrnice zpracované organizací na základě zákonů a vyhlášek, 

 dokumentace plánů, k řízení procesů související s BOZP, 

 částečně zpracovány odpovědnosti a komunikace v řízení BOZP. 

ad.e) viz ad.d) 

7.4.1. Doporučení kompletace dokumentace 

Dokumentace v oblasti organizace a řízení musí obsahovat: 

 pracovní a organizační řád – určuje také povinnosti v oblasti BOZP, 

strukturu řízení a odpovědností, 

 podnikové bezpečnostní předpisy, provozní pravidla, pracovní postupy, 

 podniková politika BOZP a její realizace – zásadní záměry, kterých je nutno 

dosáhnout v BOZP, 

 předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost, dohody o spolupráci na 

společných pracovištích, 

 záznamy bezpečnostních prověrek, 

 záznamy o vyhodnocování rizik. 

Dokumentace pro pracovněprávní oblast a pracovní podmínky: 

 pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, 

 záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců, 

 doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy, 

 záznamy o školení BOZP, 

 směnové záznamy, 

 seznam OOPP, 

 doklady o přidělování OOPP, 

 doklady o posouzení ohrožení při práci a přijatých opatřeních, 

 kniha úrazů, 

 traumatologický plán – vybavení lékárničky, 

 havarijní plány, 

 programy a plány údržby, doklady o provádění údržby – technická 

dokumentace strojů. 
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Dokumentace z oblasti pracovního prostředí musí obsahovat: 

 doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí, 

 doklady o rizikových pracovištích, 

 návrhy na kategorizaci prací, 

 seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní karty chemikálií, 

 projektová dokumentace staveb, 

 projektová dokumentace výrobních a pracovních prostorů. 

Dokumentace z oblasti bezpečnosti strojů a technických zařízení: 

 technická dokumentace, pasporty strojů a technických zařízení a předepsané 

atesty jednotlivých částí, 

 provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy, 

 doklady o uvedení zařízení do provozu, 

 revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek a zkoušek 

revizí, 

 jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení, 

 dokumentace nářadí, strojů a technických zařízení, 

 doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků. 

V dokumentaci bezpečnosti pracovních činností musí být obsažena technická 

dokumentace a pracovní postupy. 

Dokumentace o školení zaměstnanců[9]: 

 tematický plán a časový rozvrh vstupní školení zaměstnanců v oblasti 

BOZP, 

 záznam o provedeném vstupním školení zaměstnanců v oblasti BOZP, 

 tematický plán a časový rozvrh opakovaného školení zaměstnanců v oblasti 

BOZP (vedoucí zaměstnanci), 

 záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP (vedoucí 

zaměstnanci), 

 tematický plán a časový rozvrh opakovaného školení zaměstnanců v oblasti 

BOZP (zaměstnanci), 
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 záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP (zaměstnanci), 

 "Osvědčení" pro nekvalifikované zaměstnance. 

Nejčastější chybou, které se dopouštějí firmy a organizace při certifikaci normou 

OHSAS 18001 je špatné zpracování dokumentace. Dokumentace  má standardizované 

provedení, tzn. není zpracována pro konkrétní organizaci, a jedná se o „všeobecnou 

kuchařku“ použitelnou v jakékoliv organizaci. Důležité je, a na to mnoho organizací 

zapomíná, související dokumenty propojit odkazy pro lepší orientaci a přehlednost. 

7.5. Řízení dokumentů 

Firma používá řízení chodu dokumentace podle vnitřních předpisů a směrnic a  

v neposlední řadě chod dokumentace podle QMS. Používají archivační a skartační řád pro 

dokumenty, které se musejí podle zákona uchovávat. 

Řízení dokumentů a záznamů je z pohledu BOZP velice zásadní a důležitá 

povinnost. Správné dokumenty a záznamy, které dokážeme v potřebnou chvíli nalézt a 

prokázat tak splnění své zákonné povinnosti, jsou rozhodující při kontrolách Oblastních 

inspektorátů práce a dalších orgánů státní správy, ale také při projednávání záležitostí 

v soudním řízení [8]. 

7.5.1. Doporučení k řízení 

Firma musí vytvořit vnitřní předpis „Řízení dokumentů“, v tomto případě se bude 

jednat o doplnění a úpravu stávajícího dokumentu. Již zavedený systém spisový a skartační 

se musí doplnit o problematiku BOZP. Samozřejmostí je respektování požadavků právního 

předpisu, zákona č.499/2004 Sb., o archivní a spisové službě. 

Dokumenty, které mají externí původ, je také důležité řídit dle vnitřního předpisu o 

„Řízení dokumentů“. 

V režimu řízených dokumentů musejí být zařazeny i: 

 návody na používání, 

 pravidla pro nakládání s NCHLP, 

 předpisy požární ochrany, 

 havarijní předpisy, 
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 pracovní postupy (návodky). 

Zastaralé dokumenty, které se již nepoužívají, musí být vhodně uloženy a musí být 

zamezeno jejich používání. 

Většina firem při zavádění normy, jak uvádějí statistiky, mají nejslabší místa 

v řízení: 

 dokumentu „třetí vrstvy“, tzn. pracovní postupy, návodky, provozní řády, 

 návody na používání, 

 dokumenty havarijní připravenosti, včetně požárních předpisů. 

Je nesmírně důležité, aby firma při zavádění systému managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, vzala v úvahu dokumenty, které jsou v souladu s normou OHSAS 

a byly tak důkladně řízeny. 

7.6. Řízení provozu 

Stejně jako je důležité řízení dokumentů, musí se organizace starat i o řízení 

provozu. Firma má jisté zkušenosti s řízením provozu dle certifikace normy ČSN EN ISO 

9001:2001. Jelikož OHSAS 18001 navazuje svoji strukturou normy 9001:2001 a ČSN EN 

ISO 14001:2005, je řízení provozu podle požadavků nové certifikace poměrně stejné. 

Při certifikaci pro OHSAS je důležité určit operace a činnosti spojené 

s identifikovaným nebezpečím, které je nezbytné řídit, aby bylo zajištěno řízení rizik 

v oblasti BOZP. Poznámky a návod jak zpracovat v příloze č.7. 

7.6.1. Doporučení k vypracování 

Podle struktury řízení provozu, který byl vypracován pro QMS postupovat i při 

řízení provozu pro OHSAS, s tou výjimkou, že se řízení bude zaměřovat na BOZP. 

V příloze č.7 je uveden stručný seznam, co nesmí být opomenuto při plnění pro certifikaci. 
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Především by se měla firma při zavádění OHSAS vyvarovat chybám jako jsou: 

 nepřesné určení činností a operací, pro které budou určeny řídící opatření, 

 nevyjasněné zásady pro činnost cizí firmy v prostorách organizace, 

 nezaevidování všeho co lze zařadit do infrastruktury, 

 stanovení zásad pro nákup strojů a zařízení, které zaručí respektování požadavků 

normy i požadavků právních předpisů, 

 nevystavení pracovních postupů a instrukcí na pracovištích, 

 nedůsledně vedena evidence o výdeji OOPP. 

7.7. Havarijní připravenost 

V současné době nemá firma zpracován havarijní plán. Organizace však musí 

k dosažení certifikace vytvořit a udržovat postupy pro identifikování možností vzniku 

havarijních situací a reagovat na takové havarijní situace. Postupy pro havarijní 

připravenost a reakci musí být pravidelně přezkoumávány a podle potřeby revidovány, 

zejména po pravidelném přezkušování a poté, co se havarijní situace udály. 

7.7.1. Doporučení 

Firma ABA Šumperk musí ke splnění certifikačních povinností pro havarijní 

připravenost vytvořit, jako první krok, vnitřní předpis, který bude obsahovat dokumentaci 

havarijní připravenosti a reakce. Pro tento dokument musí být identifikovány možnosti 

vzniku havarijních situací. Reakcí se myslí charakterizace, jak bude organizace reagovat 

při vzniku havarijních situací. Pro dobrou připravenost musí být brány v úvahu i potřeba 

záchranných složek.  

Dalším krokem je i dokonalá požární ochrana, musí být dokonale zpracovány 

dokumenty PO, zajistit jejich řízení a zajistit pravidelné kontroly a revize pro hasicí 

přístroje, hydranty a další požární prostředky. V případě povodňové oblasti je důležité mít 

stanovena opatření a také vypracovat plán evakuace. 
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Nejčastější zjištění chyb při certifikaci[8]: 

 dokumentace havarijní připravenosti, především externího původu pro požární 

ochranu není v řízeném režimu, 

 evakuační plán není aktualizován, 

 v evakuačním plánu není řešena evakuace v případě povodně, 

 havarijní situace nejsou zahrnuty do registru rizik, 

 o havarijních situacích se v rámci výměny informací o rizicích mezi zaměstnavateli na 

jednom pracovišti zaměstnavatelé neinformují. 

7.8. Kontrola a její vytvoření 

Firma provádí kontrolu podle základních právních norem. Kontrola v rámci BOZP 

je i z části zahrnuta ve vnitřní příručce jakosti a lehce dotčena v QMS. Z hlediska kontrol 

v oblasti BOZP nesplňuje zcela požadavky certifikace pro normu OHSAS 18001, ale 

efektivnost dodržování bezpečnosti při práci a bezpečnosti jejich technických zařízení 

dokazuje počet úrazů a doby léčení v 1. a 2. pololetí roku 2009, který je nulový. Tuto 

statistiku a graf vypracovává každého půl roku ve firmě bezpečnostní technik, který podle 

vnitřních předpisů předává ke kontrole technickému náměstkovi a ten dál prokuristovi 

společnosti.  

Měření výkonnosti v oblasti BOZP má dávat údaj, jak efektivně řídíme organizaci 

z pohledu problematiky BOZP. Je důležité, aby organizace vytvořila a udržovala postupy 

pro pravidelné monitorování a měření výkonnosti v oblasti BOZP.  

S tímto nulovým počtem úrazů a nulovým počtem prostonaných dnů, má firma 

částečně splněn požadavek na prvek normy „OHSAS č.4.5.1 Měření a monitorování 

výkonnosti“. Při certifikaci se přihlíží nejvíce na kritérium počtu právě prostonaných dnů 

z důvodu pracovního úrazu na zaměstnance. Veškeré údaje z monitorování a měření musí 

být součástí zprávy o přezkoumávání systému managementu i s údaji o jeho 

vyhodnocování. Nejlépe proces kontroly a opatření, které je nutné provést k nápravě, 

vystihuje obrázek č. 3. 
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Obr. 4 – Ověřování a opatření k nápravě 

 

7.9. Hodnocení souladu 

Veškeré závazky firmy musejí být ve shodě s požadavky právních předpisů a 

s dalšími požadavky, tyto informace musejí být obsaženy v politice BOZP, podle kterého 

se bude organizace snažit svůj závazek naplnit. 

Firma musí hodnotit soulad s příslušnými požadavky právních předpisů a s jinými 

požadavky a musí být prováděno pravidelně v průběhu celého roku. Záznamem o 

výsledcích hodnocení mohou být např. změny verzí právního registru. Souhrnná informace 

o výsledcích pravidelných hodnocení může být zpracována 1x za rok v rámci 

přezkoumávání systému managementu BOZP vedením společnosti. Jako základní vstupní 

informací pro správné zpracování hodnocení souladu, by mohla být využita tabulka viz. 

příloha č.8.  

Důležitou součástí hodnocení souladu a vypracované dokumentace pro tento prvek 

normy jsou: 

Vnitřní předpisy pro hodnocení souladu s právními a jinými předpisy, je nutné, aby 

firma vytvořila tento dokument a zařadila jej do řízení. 

Firma musí v tomto dokumentu stanovit periody hodnocení souladu. „Frekvence 

pravidelného hodnocení se může lišit z důvodu různých jiných požadavků, které se 

na organizaci vztahují.“[3] 

Musí být stanoven a řízen záznam protokolů o hodnocení. 
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Nejčastější chyby při certifikaci[8]: 

 hodnocení souladu je prováděno formálně 1x za rok, pro přezkoumání systému 

managementu BOZP, 

 hodnocení je podle záznamů prováděno, ale v registru předpisů jsou neplatné předpisy, 

 v registru předpisů nejsou uvedeny ostatní / jiné předpisy, které jsou pro organizaci 

relevantní. 

 

8. Shrnutí auditu a doporučení 

8.1. Politika BOZP: 

V současné době firma nedisponuje dokumentem, odpovídajícím požadavkům 

dokumentu politiky BOZP.  

Je tedy nutné: 

Vytvořit kompletní dokumentaci politiky BOZP 

Zásady, které budou uvedené v politice, musí být respektovány v následujících 

prvcích normy OHSAS. Jedná se o prvky normy: 

- cíle a programy, 

- odborná způsobilost, výcvik a povědomí, 

- řízení provozu, 

- interní audit, 

- přezkoumání systému managementu. 
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Zapracovat do politiky morální kodex organizace a obdobné zásady 

Integrovat nově vzniklou politiku BOZP se systémy managementu, v tomto případě s QMS 

Organizace musí usilovat o prevenci tak, že nedojde k poškození zdraví 

Organizace musí usilovat o prevenci tak, aby nedocházelo ke vzniku úrazů 

Organizace musí neustále zlepšovat svůj systém BOZP 

Respektovat požadavky právních předpisů a neustále je aktualizovat 

Přesně stanovena osoba plně odpovědná za systém managementu BOZP 

 

Nejdůležitější prvky dokumentu: 

a) musí odpovídat povaze a rozsahu rizik, 

b) obsahovala závazky – k prevenci vzniku úrazu a poškození zdraví, závazek k naplnění 

aplikovaných požadavků právních předpisů, 

c) pevně stanovené termíny stanovování a přezkoumávání cílů, které si firma stanovila, 

d) k dokumentu musí být informace, jak se bude o politice komunikovat. 

Vyvarovat se chybám jako jsou [8]: 

Není zapracován závazek k prevenci vzniku úrazů 

Není zapracován závazek k prevenci vzniku poškození zdraví 

Není zapracován závazek k respektování požadavků právních předpisů a dalších 

požadavků, které se na organizaci vztahují 

Není v čitelném provedení dostupná zainteresovaným stranám, například pomocí internetu 
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8.2. Plánování 

Celkový dohled nad problematikou BOZP ve firmě zabezpečuje bezpečnostní 

technik, který veškeré získané informace a výsledky předává k posouzení technickému 

náměstkovi a ten dále k prokuristovi. V dokumentu o vyhodnocení rizik ve firmě, je 

zpracována většina činností, které jsou vykonávány. 

Seznamy nebezpečných látek a bezpečnostní listy, ke všem používaným látkám a 

přípravkům jsou bezpečně uloženy u bezpečnostního technika. 

Návrhy pracovních míst, procesů, zařízení, strojů, pracovních postupů, organizace 

práce a vhodný výběr schopností zaměstnanců má firma dokonale zpracovány cíle 

k ochraně pracovního prostředí. Veškeré cíle jsou zpracovány v dokumentu pro certifikaci 

ČSN EN ISO 9001:2001. 

Chybějící části pro splnění požadavků normy OHSAS musí společnost doplnit. 

Firma musí dopracovat soupis rizik a rozšířit ho o: 

Rizika při mimořádných činnostech 

Rizika při administrativní činnosti 

Vyhledání příčin a zdrojů nebezpečí 

Při vyhledávání příčin a zdrojů rizik, musí být brán zřetel na specifikaci společnosti 

a druhu posuzovaného rizika, aby byla vybrána nejvhodnější metoda. 

Veškeré naplánované posuzování rizik a jejich výsledky musí být řádně 

zdokumentovány. 

Jednotlivé stanovené cíle, musí mít svoji odpovědnou osobu. U této osoby musejí 

být přesně definované pravomoci a odpovědnosti. Vše musí být důkladně sepsáno i včetně 

funkce a postavení v organizaci. Tato osoba bude plně ručit za dosažení daného cíle. 

Vytvořeno musí být periodické opakování, kontrola cílů, a přizpůsobování novým 

aktuálním požadavkům. 
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Vytvořena musí být směrnice „Řízení rizik“, která bude zpracována podle základní 

metodiky: 

analyzovat všechny pracovní činnosti v organizaci, 

vyhledat nebezpečí (pro všechny pracovní činnosti), 

zjistit příčiny a zdroje nebezpečí, 

identifikovat / vyhledat rizika, 

posoudit rizika (rozhodnout, zda riziko je nebo není pro organizaci přijatelné), 

stanovit priority, tzn. provést prioritizaci rizik (určit rizika, u kterých budou prováděna 

opatření přednostně), 

přijmout opatření k odstranění nebo minimalizaci rizik (podobné ustanovení obsahuje § 

102 odst. 5 zákoníku práce), 

kontrolovat úroveň systému managementu BOZP v celém pracovním systému pomocí 

aktivní účasti vedoucích zaměstnanců a odborně způsobilé osoby pro plnění úkolů 

v prevenci rizik (OZO), 

celý proces řízení rizik (analyzovat / aktualizovat všechny pracovní činnosti v organizaci, 

vyhledat nebezpečí. 

 Pozor na nejčastější chyby[8]: 

v registru rizik jsou nedostatečně nebo nejsou vůbec řešeny mimořádné činnosti 

zaměstnanců, 

metodika řízení rizik neumožňuje seřazení rizik podle priorit, například v registru rizik, 

opatření k minimalizaci rizik jsou formulována všeobecně, není definována cílová osoba, 

například z uvedených opatření na minimalizaci rizik u lisu není zřejmé, zda jsou opatření 

platná pro seřizovače, obsluhu, údržbáře, mistra, technologa anebo kontrolního technika, 

kteří občas zajišťují u lisu specifické činnosti. 
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„Každá pracovní činnost / funkce musí být posouzena ve vztahu ke všem prvkům 

normy OHSAS“. 

8.3. Implementace a provoz BOZP 

Provoz BOZP má ve firmě na starosti bezpečnostní technik. Ten zajišťuje školení 

zaměstnanců i obstarávání nových norem a zákonů, včetně jejich aktualizací. Školení, na 

která nemá kvalifikaci, vede osoba způsobilá.  

Implementace BOZP je firmě dobře zaběhnuta. Firma disponuje vnitřními 

směrnicemi, které ukládají povinnost bezpečnostnímu technikovi pravidelně kontrolovat a 

vyhledávat rizika. Při této činnosti spolupracuje převážně s vedoucími provozů a tím 

zaručuje perfektní komunikativnost při zjišťování rizik. 

Veškeré údaje, jak ze školení, tak z kontrol, jsou uchovávány podle skartačních 

řádů u bezpečnostního technika. 

Ohledně požadavků normy OHSAS je však zaběhnutý systém nepostačující, ve 

formě, v jaké se právě nachází. 

Co je tedy nutné udělat: 

Prvním krokem musí být vypracování, nebo upravení vnitřního předpisu pro školení 

zaměstnanců. 

Musí být doplněn o přesně stanovené zdravotní způsobilosti pro specifické skupiny 

zaměstnanců. 

K jednotlivým pracovním místům musí být vypracován požadavek s předpoklady pro 

výkon dané funkce nebo pracovní činnosti. 

Vrcholové vedení firmy musí přijmout hlavní odpovědnost za BOZP a za systém 

managementu BOZP. 

Vše důkladně zapracovat do hlavního dokumentu politiky. 

Firma se musí vyvarovat chybám, kterých se většinou při certifikaci dopouští 

organizace, které o ni žádají. Jsou to[8]: 
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Vrcholové vedení se málo angažuje v oblasti BOZP a snaží se transformovat vrcholovou 

odpovědnost za BOZP na „ Bezpečnostního technika“. 

Při rozhodování vrcholového vedení nemá problematika BOZP stejnou váhu jako ostatní 

kritéria, která jsou v rozhodovacím procesu zvažována. 

Vedoucí zaměstnanci respektují činnosti podřízených zaměstnanců, která je v rozporu se 

zásadami správné praxe, ale i s ustanoveními právních předpisů. 

Odpovědnost vedoucích zaměstnanců není stanovena pro všechny varianty pracovních 

směn, není zřejmé, kdo je vedoucím zaměstnancem na odpolední, noční nebo mimořádné 

směně. 

O přidělených odpovědnostech a povinnostech nejsou zaměstnanci řádně informováni. 

V organizaci je málo využívána možnost zařadit do prémiových kritérií: „Jak zaměstnanec 

dodržuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci“. 

8.4. Dokumentace 

Jak bylo popsáno v kapitole 7.1, firma nedisponuje požadovaným dokumentem 

politiky systému managementu BOZP. Cíle BOZP, ale v užším pojetí než vyžaduje norma 

OHSAS, má společnost vypracované v dokumentu pro certifikaci normy 9001:2001. 

Firma může použít informace, které má zpracovány: 

Rizika jednotlivých profesí. 

Stanovené cíle. 

Uchovávání záznamů o rizicích a jejich šetření. 

Záznamy z pravidelných periodických kontrol. 

Směrnice zpracované organizací na základě zákonů a vyhlášek. 

Dokumentace plánů, k řízení procesů související s BOZP. 
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Částečně zpracovány odpovědnosti a komunikace v řízení BOZP. 

Společnost při vytváření a kompletaci dokumentu politiky BOZP, může vycházet 

ze zkušeností, které nabila při zavádění a plnění požadavků pro systém QMS. 

Kompletní návod a seznamy požadovaných dokumentů jsou rozepsány v kapitole 

6.4.1. 

Firma se nesmí dopustit při tvoření tohoto dokumentu, jedné ze základních chyb, při 

vytváření nesmí být dokument standardní. To znamená, že musí být použitelný pro daný 

typ organizace a ne „standardní kuchařkou“. 

Dalším krokem musí firma zajistit správné řízení dokumentace a vytvořit vnitřní 

předpis „Řízení dokumentů“. V současné době firma disponuje podobným předpisem, 

proto postačí jeho doplnění a úprava. Důležitou součástí při vytvoření musí být 

respektování zákona č.499/2004 Sb., o archivaci. 

V režimu řízení dokumentů musí být zahrnuty i: 

Návody na používání. 

Pravidla pro nakládání s NCHLP. 

Předpisy požární ochrany. 

Havarijní předpisy. 

Pracovní postupy (návodky). 

Výše popsané dokumenty takzvané „třetí vrstvy“ jsou právě nejslabším místem při 

certifikaci. 

Dokumentace politiky BOZP, je právě největším chybějícím článkem, který firma 

postrádá. Kompletace dokumentace, jak ji požaduje norma OHSAS musí být zpracována 

co nejpečlivěji a musí obsahovat veškeré předepsané údaje. 
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8.5. Kontrola 

Firma provádí pravidelné kontroly, podle základních právních norem. Výsledkem 

těchto kontrol dosáhly nulové úrazovosti na pracovištích, jak je zaznamenáno v grafu 

v kapitole 6.8. 

Firma splňuje se svojí nulovou úrazovostí prvek normy „OHSAS č.4.5.1 Měření a 

monitorování výkonnosti“. 

 

8.6. Hodnocení souladu 

Povinnost doplnit dokumentaci o: 

Vnitřní předpisy pro hodnocení souladu s právními a jinými předpisy, je nutné, aby firma 

vytvořila tento dokument a zařadila jej do řízení. 

Firma musí v tomto dokumentu stanovit periody hodnocení souladu. „Frekvence 

pravidelného hodnocení se může lišit z důvodu různých jiných požadavků, které se na 

organizaci vztahují.“[3]. 

Musí být stanoven a řízen záznam protokolů o hodnocení. 

Firma se musí vyvarovat chybám[8]: 

Hodnocení souladu je prováděno formálně 1x za rok pro přezkoumání systému 

managementu BOZP. 

Hodnocení je podle záznamů prováděno, ale v registru předpisů jsou neplatné předpisy. 

V registru předpisů nejsou uvedeny ostatní / jiné předpisy, které jsou pro organizaci 

relevantní. 
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9. Závěr 

Firma ABA Šumperk společnost s ručením omezeným má zájem získat certifikaci 

systému managementu BOZP. Společnost v současné době disponuje certifikátem QMS. 

Firma chce získat držením tohoto certifikátu ještě větší bezpečnost svých pracovišť a 

samozřejmě prestižní postavení mezi konkurencí a na trhu práce. To bude pro firmu 

největším přínosem, proto se firma nebránila poskytnout veškeré informace ke 

kompletnímu auditu. Společnost ABA bere certifikaci jako velký přínos pro praxi a hodlá 

použít tuto práci jako návod právě pro její získání. I přes fakt, že společnost disponuje 

pouze právními normami, které se vztahují k BOZP, vykazuje velice dobré výsledky, 

zejména z hlediska úrazovosti a doby léčení. 

Společnost má velice dobře zaběhnutý systém informovanosti a komunikace, ať už 

se to týká BOZP či QMS. Podle vnitřních předpisů, má přesně definovány povinnosti 

jednotlivých pracovníků, i povinnosti komunikace a předávání informací vyššímu vedení. 

V režimu BOZP a PO je to právě bezpečnostní technik, který zpracovává veškeré získané 

informace. Pro získání certifikace podle normy ČSN OHSAS 18001:2008, musí společnost 

podniknout ještě hodně základních a zásadních kroků. Z celkového auditu vyšlo najevo, že 

firma nedisponuje základním dokumentem normy a to politikou BOZP. Bez tohoto 

dokumentu se společnost při zavádění systému managementu BOZP neobejde. 

Dopracovány musí být i seznamy rizik, které mají nedostatky právě ve výpisech všech 

možných rizik. Zkušenosti se zaváděním systému managementu nabyla firma při zavádění 

systému managementu kvality, proto může vycházet právě z těchto zkušeností při zavádění 

systému BOZP. Možná právě díky zaběhnutému systému QMS je firma i z hlediska BOZP 

částečně připravena získat požadovanou certifikaci. Čeká ji však spousta práce 

s doplňováním a zjišťováním chybějících fakt a informací, které musí být dokumentovány. 

Cílem práce bylo provést celkový audit společnosti z hlediska BOZP a doporučit 

opatření, které je firma nucena provést k získání certifikace OHSAS. Během auditu byl 

zjištěn zásadní nedostatek, který jak již bylo řečeno dříve, je celý chybějící dokument 

politiky systému managementu BOZP. Společnost nedisponuje ani podobným nebo lehce 

příbuzným dokumentem, který by aspoň z části splňoval některá kritéria. 

Firma ABA má však i bez tohoto dokumentu nakročeno správnou cestou k získání 

certifikace OHSAS. 
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