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Anotace v českém jazyce  a angličtině 

 

Anotace 

 

Na úpravárenských  provozech se obdobně  jako na jiných provozech, kde je prováděna 

pracovní činnost, mohou i při dodrţování platných bezpečnostních předpisů vyskytnout 

nebezpečí, která organizace  vyhodnocují v rámci  prevence rizik ve smyslu poţadavků 

zákoníku práce.  

Tato práce pojednává obecně o rizicích a nebezpečích, dále se zabývá riziky a nebezpečími  

při úpravě nerostů. Z důvodů častého zaměňování pojmů je  velká část práce věnována 

analýze základních  pojmů – riziko, nebezpečí. 

Na některých vybraných provozovnách bylo ověřeno, jak povinnosti spojené  s hodnocením 

rizik a jejich sniţování  jsou v praxi uplatňovány. Dále  byly posouzeny i  moţnosti 

dozorových orgánů, jak k minimalizaci rizik přispět. 

 

Annotation 

 

On treatment operations, as in other operations where the work is done, may well 

in compliance with applicable safety regulations occur danger that the organization evaluated 

in the prevention of risks in terms of the requirements of the Labor Code.  

This paper discusses in general the risks and hazards, and deals with risks and hazard in the 

treatment of minerals. For reasons of frequent concepts resulted in a large proportion of work 

devoted to the analysis of basic concepts - risk or hazard.  

On some selected plants was verified, as the obligations associated with the risk assessment 

and reduction are applied in practice. In addition, options of supervisory authorities have been 

assessed as to minimize risks to contribute. 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

 

 

Česky                                                                       in English 

 

riziko                                                                      risk 
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nebezpečí                                                                 hazard 

 

hodnocení rizik                                                        risk assessment 

 

řízení rizik                                                                risk management 
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ÚVOD 

 

Začnu mottem - „Nejhorší riziko je to, o němţ nevíme, dokud nevznikne.“ 

         

     Cílem disertační práce je analýza problematiky hodnocení rizik úpravárenských provozů 

a jejich minimalizace. Byla pouţita analytická metoda spočívající v rozboru sledovaných dějů 
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a sledování vybraných předpisů jak českých tak zahraničních. Úpravárenské provozy 

z pohledu bezpečnosti a  ochrany zdraví nepatří mezi provozy, kde by se prováděly něčím 

naprosto odlišné výjimečné činnosti, stojící ve středu zájmu příslušných  zainteresovaných 

institucí např. z pohledu  vysoce nebezpečné práce, nebo práce ohroţující ve zvýšené míře 

okolí a personál; jedná se o provozy, kde v mnohdy historických budovách vedle strojů a 

zařízení známých z jiných provozů a procesů, jako jsou dopravníky, třídiče, mlýny, čerpadla, 

skluzy, zásobníky aj., byly postupně v souladu s technickým pokrokem zabudovávány  nové 

speciální úpravnické stroje, které nepředstavují riziko takového druhu, aby byly  předmětem 

zvláštního zájmu. Výběr úpravárenských provozů na druhou stranu nebyl  náhodný, neboť 

autor této práce se v oblasti úpravy nerostů pohybuje jiţ přes 30 let, přičemţ provozem 

úpraven prošel nejen jako obsluţný dělník na úpravně uranu, ale i např. jako vedoucí úpravny 

uhlí na Kladensku. Po příchodu  ke státní báňské správě dostal moţnost se podílet na tvorbě 

bezpečnostních předpisů pro úpravu nerostů a v poslední době jako člen pracovních komisí  

se podílí i na přípravě dokumentů, které mají vztah k úpravě nerostů  v rámci Evropské unie 

(dále jen „EU“). Upravování nerostů si lze i jako jiné druhy  pracovních činností  představit 

zjednodušeně  jako   systém člověk -  stroj - prostředí, ve kterém se vše vzájemně ovlivňuje, 

jak bylo popsáno v metodice k provádění prevence a hodnocení pracovních rizik, publikované 

v časopise Bezpečnost a hygiena práce č.10/2005, ze které je převzat obr.č.1 .  

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Vzájemné vazby systému člověk- stroj – prostředí 

 

 

     Člověk při výkonu této činnosti (jako zaměstnanec) můţe být provázen i ohroţením zdraví 

nebo ţivota nebo můţe dojít k určité zátěţi plynoucí z prováděné činnosti. Nemusí se jednat 

jenom o náhlý projev v podobě pracovního úrazu, ale zdraví můţe být ohroţeno aţ po určité 

době v podobě choroby z povolání  nebo můţe dojít ke sníţení odolnosti lidského organismu 

[1]. Míra tohoto ohroţení, vyjádřená pojmem „riziko“, je různá. Kaţdý zaměstnavatel má 
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zákonnou povinnost  se riziky zabývat. Rizika musí vyhledat, hodnotit a minimalizovat je. 

Součástí minimalizace rizik je i  vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pomůckami, 

s čímţ na druhou stranu souvisí i seriozní a kvalifikovaný přístup výrobců a dodavatelů 

ochranné techniky.  Důleţitá je i výchova zaměstnanců k bezpečné práci. Hlavním cílem  

zaměstnavatele musí být jednoznačně chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Dosáhnout 

poţadovanou úroveň bezpečnosti  a kvality práce však můţe zajistit pouze komplexní 

a systémové řešení, při nezbytné aplikaci příslušných předpisů. Řízení bezpečnosti  a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „BOZP“) nelze provádět jako nějakou vedlejší činnost a v ţádném 

případě ji nelze podceňovat. V konečném důsledku se to ţádnému zaměstnavateli nevyplatí  

a případné ztráty, ať uţ z pohledu ztrát měřených z lidského nebo finančního hlediska, bývají 

vysoké, nikoli však nevyhnutelné. Ve smyslu zákona č. 315/2001 Sb.[2], kterým se 

novelizoval zákon č. 61/1988 Sb.[3], jsou i v této práci pouţity pojmy, jako je např. 

pracovník, kterým se rozumí i zaměstnanec ve smyslu zákoníku práce  a povinnosti stanovené 

organizaci se povaţují i za úkoly zaměstnavatele  podle zákoníku práce.  Ke splnění  cíle této 

práce, tj. analyzovat problematiku hodnocení rizik a jejich případnou minimalizaci bylo nutno 

zodpovědět dvě základní  otázky: 

 

 Jakou míru rizika představují úpravárenské  provozy ?  

 Lze tuto míru rizika sníţit? 

 

 

Při řešení stanoveného cíle bylo nutno poloţit řadu dalších dílčích otázek: 

 

- co je riziko, 

- jak se riziko hodnotí obecně a jak bývá riziko hodnoceno na úpravárenských provozech, 

- kdo (institucionálně)  a jak (legislativně) se riziky dále zabývá, 

- jaké jsou moţnosti ovlivnění míry rizika. 

 

1. CÍL PRÁCE  A JEJÍ AKTUÁLNOST 

 

     Za úpravárenské provozy jsou pro účely této práce povaţovány takové provozy, kde se 

provádí  úprava a zušlechťování  vytěţených nerostů. Jedná se tedy o posouzení činnosti 

úpraven uhlí, rud,  kamene, písků, jílů a jiných nerostů jako systému, ve kterém dochází ke 
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specifické pracovní činnosti a  kde působí přírodní, technické, sociální a jiné faktory, které 

mohou představovat pro své okolí nebezpečí s určitou mírou rizika. 

  

     Člověk se v rámci tohoto systému, jak bylo zobrazeno na obr. 1,  s vnitřními  i   vnějšími  

vlivy, které ho mohou  ovlivnit,  vyrovnává. Mezi vnější vlivy patří vlivy pracovního 

prostředí, ať jiţ materiální, jako jsou pracovní prostředky, mikroklima, osvětlení aj., tak 

i sociální, jakými můţe být pracovní doba, organizace práce apod. Existují však 

i mimopracovní vlivy, např. rodinné, společenské, které celý pracovní proces mohou do určité 

míry ovlivnit také.  Mezi vnitřní vlivy lze zařadit psychické vlastnosti, jakými jsou 

temperament, motivace, charakter, schopnosti, dále je to kvalifikace, ale také fyzický stav, 

věk, nemoc, indispozice apod.  Aby byly účinky jak vnějších tak vnitřních vlivů co nejmenší, 

je nezbytné je znát, hodnotit a posoudit, jakou  míru rizika představují  v systému jako celku, 

ale i jako  jeho jednotlivé  prvky.  

      Součástí úpravárenských provozů bývají i odvaly a odkaliště. Tyto stavby budované 

mnohdy před desítkami let stárnou  a nebezpečí s nimi spojená se mění, stavby se stávají 

zranitelnějšími. Roste zátěţ, která se klade na jejich provozování, rizika spojená s jejich 

provozem jsou dnes nesrovnatelně vyšší neţ v době jejich vzniku. S vyšším rizikem souvisí 

i nárůst případných škod. A  obecně platí, ţe existuje značný rozdíl mezi velikostí případných 

vzniklých škod v porovnání s menšími náklady na jejich včasné předcházení. Právě odvaly a 

odkaliště byly a  jsou v poslední  době předmětem zájmu ze strany Evropské komise (dále jen 

„EK“), který vedl k přijetí příslušné legislativy jak na úrovni EU, tak i jednotlivých členských 

států EU. 

 

     V čem dále spočívá aktuálnost problematiky rizik v poslední době? Vláda České republiky  

schválila v roce 2008 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České 

republice [4].  Tímto dokumentem naplňuje Česká republika Usnesení Rady EU 

2007/C145/01 [5].  Proč se Rada EU otázkami BOZP zabývala? Podle  průzkumu 

provedeného v členských státech EU se 35% pracovníků domnívá, ţe jejich práce představuje 

pro jejich zdraví riziko. Zejména se cítí ohroţeni mladí lidé, starší pracovníci a migrující 

pracovníci. Usnesení Rady EU 2007/C 145/01 [5] obsahuje mnoho ustanovení týkajících se 

rizik, jako určování a vyhodnocování nových rizik, vyplývajících např.  z nových technologií, 

nových forem práce, přizpůsobování pracovišť starším lidem apod. Rada EU v tomto 

dokumentu klade důraz na odstraňování rizik u zdroje, na vytváření dobrých pracovních 

podmínek. Jako konkrétní a klíčový úkol uloţila Rada EU členským státům EU sníţit 
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úrazovou četnost o 25%. Rada EU vyzývá členské státy EU, aby všemi moţnými prostředky 

prováděly celkovou strategii v oblasti BOZP přijatou Mezinárodní organizací práce jiţ v roce 

2003. Rada EU také vyzývá Komisi EU, aby se zaměřila na zjednodušování legislativy 

a sniţování administrativní zátěţe, aniţ by došlo ke sníţení jiţ existující úrovně ochrany 

pracovníků. Na druhou stranu ale Rada EU poţaduje, aby směrnice  týkající se BOZP 

zavedené  do národních práv byly uplatňovány důsledněji. Na dokumenty EU navázala Rada 

vlády České republiky pro BOZP a na 16. zasedání 10. 12. 2007  schválila Národní akční 

program (dále jen „NAP“) [6], kde je např. v bodě D stanoven cíl zaměřený na výzkum 

nových a existujících rizik, vyplývajících mj. z nedostatků při řízení BOZP na podnikové 

úrovni.  NAP stanovil strategické cíle, mezi které patří v duchu uvedených dokumentů EU 

mj.  účinnější vynucování dodrţování povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti 

BOZP příslušnými  orgány – Inspektoráty práce, orgány státní báňské správy (dále jen 

„SBS“), Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a orgány státního poţárního dozoru. Mezi 

základní priority a cíle  NAP patří prevence  pracovních rizik a její základní nástroje – 

identifikace, hodnocení a důsledné systémové řízení rizik. Jako priorita č. 5 byla v NAP 

[6]v oblasti BOZP stanovena prevence existujících, nových a potenciálních rizik. 

  

      Přestoţe je v této práci uváděna  zkratka BOZP, z pohledu rizik se jedná pouze o oblast 

bezpečnosti práce, nikoli ochrany zdraví při práci ve smyslu § 37 zákona č. 258/2000 Sb. [7].  

Zdravotní rizika, i kdyţ jsou součástí pracovních rizik, však jsou natolik specifická, ţe 

vyţadují samostatnou legislativu a mohla by být předmětem samostatné práce. Při hodnocení 

zdravotních rizik se posuzuje míra závaţnosti zátěţe populace vystavené  rizikovým faktorům 

ţivotních a pracovních podmínek a na základě  zhodnocení zdravotních rizik se obvykle 

zpracovává návrh na zařazení  prací do kategorií, coţ zaměstnavatel sám neprovádí. 

Podrobnější poţadavky jsou potom ve vyhlášce č. 432/2003 Sb. [8] nebo je lze nalézt 

i v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. [9]. V duchu NAP [6] se pracovními riziky zabývá i tato 

práce.   

 

2. HODNOCENÍ RIZIK 

 

2.1 Pojem riziko  

 

Pokud nedochází k  působení nebezpečných faktorů a tedy ani  k pracovní činnosti 

spojené s látkami nebo ději, jeţ jsou nositeli nebezpečí, nemusíme se riziky zabývat, 
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prakticky je ale úplné vyloučení rizik   nemoţné. Logicky tedy musí být jako první poloţena   

otázka – co to je riziko ? 

    Do české legislativy, která se zabývá problematikou BOZP,  byl zaveden nový pojem 

„riziko“ prakticky aţ po vstupu České republiky  do EU. Neţ se  Česká republika stala členem 

EU, místo pojmu riziko se pouţívaly pojmy jako „nebezpečný nebo škodlivý činitel 

pracovního prostředí“ [10] a pouze ojediněle se objevil  tento pojem jako např. riziko 

ionizujícího záření [11].  

    Riziko je historický výraz pocházející pravděpodobně ze 17. století, kdy se objevil 

v souvislosti s lodní plavbou. Výraz „risco“ pochází z italštiny a označoval úskalí, kterému se 

museli plavci vyhnout. Následně se tím vyjadřovalo „vystavení nepříznivým okolnostem“. Ve 

starších encyklopediích najdeme pod tímto heslem vysvětlení, ţe se jedná o odvahu či 

nebezpečí, případně ţe „riskovat“ znamená odváţit se něčeho [12]. Teprve později se 

objevuje i význam ve smyslu moţné ztráty [13]. Dnes jiţ víme, ţe nebezpečí představuje něco 

poněkud jiného a v teorii rizika souvisí s hrozbou. Podle dnešních výkladů se rizikem obecně 

rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru při podnikání. 

Neexistuje jedna obecně uznávaná definice, pojem riziko je definován různě [14], někdy je 

však  vykládán či pouţíván v nesprávných souvislostech, coţ není problémem jenom České 

republiky, ale obdobná situace je i v dalších zemích Evropy. Např. v anglicky mluvících 

zemích jsou často termíny risk a hazard zaměňovány. Např. termín „hazard identification“ 

(zjištění nebezpečí) a „risk assessment“  (hodnocení rizika) bývá nahrazován pojmem 

„hazard evaluation“ – vyhodnocování nebezpečí.  

 

2.2 Definice rizika 

     Vzhledem k tomu, ţe pojmy riziko a nebezpečí byly do národní legislativy zaváděny 

z oficiálních  dokumentů EU, které jsou pořizovány v angličtině nebo francouzštině, vycházel 

autor této práce zejména z anglických textů  a dostupných  překladů. Pouhý překlad pojmů 

pomocí slovníků, např. Všeobecného anglicko-českého slovníku [15] nám příliš nepomůţe, 

neboť české významy uváděné pro sledované výrazy  jsou následující : 

Hazard – nebezpečí, úskalí, riziko, náhoda. 

Risk – nebezpečí škody, riziko, riskování. 

     Dalším krokem je vyuţití odborné literatury, např. monografie „Pět kroků při hodnocení 

rizik“ [16], která pouţívá definice: 

Nebezpečí (hazard) - znamená vše, co můţe způsobit poškození (např. chemikálie, elektřina,  

práce na ţebřících, atd.). 
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Riziko (risk) - je pravděpodobnost, vysoká či nízká, ţe někdo bude nebezpečím poškozen. 

 

     Definice termínů jsou také v publikaci „Návod pro hodnocení rizik při práci“ [17], kterou 

pro EU vypracovalo Generální ředitelství pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při Evropské 

komisi v Lucemburku, jeţ napomáhá členským státům k plnění povinnosti stanovené směrnicí 

89/391[18],   kde je definováno :  

                

a) ohroţení (hazard) - vnitřní včasnost nebo schopnost čehokoli potenciálně  

                                           způsobit škodu, 

                  b) riziko (risk) - pravděpodobnost, ţe potencionální škoda vznikne za podmínek  

                            pouţívání nebo expozice a moţný rozsah škody, případně ublíţení, 

  c) hodnocení rizik - proces hodnocení rizik pro zdraví a bezpečnost pracovníků při         

                             práci vyplývající z okolností nebo z výskytu ohroţení na  

                             pracovišti 

 

     Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci uvádí na svých internetových 

stránkách http://hwi.osha.europa.eu  následující definici: 

„Pracovní riziko se vtahuje k pravděpodobnosti a závažnosti zranění nebo pomoci v důsledku 

vystavení se nebezpečí, přičemž nebezpečí je všechno, co může způsobit škodu. Nebezpečí 

mohou postihnout osoby, majetek, procesy a způsobit úrazy anebo nemoci z povolání, ztráty 

výroby, poškození strojů atd. „ 

     V uţším pojetí se někdy pojem riziko redukuje na pravděpodobnost, se kterou dojde za 

definovaných podmínek expozice k projevu nepříznivého účinku. Definice pouţívají termínu 

expozice (doba působení). Je nezbytné si uvědomit, ţe riziko se rovná nule pouze v případě, 

ţe expozice dané látce nenastává (je nulová).  

 

   Směrnice 89/391 [18] v článcích č. 6, 7, 8  a 9  stanoví povinnosti rizika vyhodnocovat 

a informovat o nich zaměstnance. Vychází ale z předpokladu, ţe pojem rizika – přeloţený 

z anglického výrazu „risks“ (německý výraz „risiken“)  je celkem dobře známý a jasný 

a proto zřejmě  není v ţádné směrnici definován. Ze stejného předpokladu pravděpodobně 

také zřejmě vyšly všechny novely zákoníku práce, které pojem riziko také nikdy nedefinovaly 

a ani nedefinují.  

          V roce 2004 byly publikovány v Úředním věstníku Evropských společenství  české 

překlady dosud vydaných dokumentů EU. Vzhledem k tomu, ţe pojem „riziko“ nebyl 
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definován, vycházelo se při pořizování překladů z jednoduché úvahy, ţe anglický výraz „risk“ 

vţdy znamená „riziko.“ Odborné slovníky však připouští i další moţný význam výrazu „risk“ 

jako „ohroţení.“ Porovnáním s dalšími jazykovými mutacemi některých dokumentů EU však 

zjistíme, ţe např. pro anglický výraz „risks“ existuje německý výraz „ risiken,“ ale také 

„ Sturzgefahr,“ „Gefährdungen.“ Obdobně i v polštině bylo pečlivě zvaţováno při překládání 

dokumentů EU, co bude riziko a co nebezpečí nebo ohroţení. Podobně byly pořízeny např. 

i  slovenské překlady příslušných dokumentů EU  a pro anglický výraz „risk“ byly voleny 

podle smyslu textu výrazy riziko nebo ohrozenie. Bohuţel překladatel do českého jazyka se 

nezabýval  věcnou analýzou poţadavku směrnice, zda se jedná skutečně o hodnocení míry 

rizika nebo zda jde o určitý druh ohroţení (nebezpečí). 

      Nekomplexní přístup při pořizování překladů se tak projevil např.  při překladu směrnice 

89/656 [19],  kde  byl anglický výraz „risks“ v příloze č. I přeloţen jako „rizika“, přestoţe 

právě v tomto případě má význam „nebezpečí.“ Také při překladu Úmluvy č. 176 [20]  byl 

anglický termín „hazard“ přeloţen jako riziko, přestoţe tato Úmluva pro  pojem riziko (risk) 

má jiná ustanovení a v daném případě se v čl. 9  této Úmluvy  nejedná o rizika, ale  o různé 

druhy nebezpečí. 

 

Ve Sbírce zákonů byla v částce č. 15 z roku 2008 zveřejněna   vyhláška č. 49/2008 Sb. 

[21].   Podle ustanovení § 4 odst. 3 této vyhlášky je součástí prohlídky stavu podzemního 

objektu i zhodnocení míry rizika podzemního objektu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. 

V příloze č. 2 je uvedena tabulka s názvem – Zhodnocení míry rizika. Ovšem s  výrazy 

uvedenými v tabulce nelze plně souhlasit. Není posuzována míra  rizika jako vysoké, velké, 

malé apod., ale  míra  nebezpečí  a jako moţná rizika  a nikoli nebezpečí  jsou označeny 

poţáry, závaly, výbuchy apod. Navíc se v tomto konkrétním případě prolínají další rizika, na 

která uţ nedopadá zákoník práce, neboť se jedná o další prevenci rizik  podle jiných 

zvláštních zákonů.  

     Vyhláška č. 49/2008 Sb.[21]    se mezi prvními obecně závaznými předpisy pokusila 

doplnit legislativní mezeru, která v oblasti rizik existuje. Výsledek je uvedený výše. Nebyla 

však jediná. V květnu roku 2008 bylo vydáno nařízení vlády č. 176/2008 Sb. [22]   V příloze 

č. 1 k tomuto nařízení je v souladu s příslušnými dokumenty v oblasti rizik popsáno 

v obecných zásadách posuzování rizik s ohledem na existující nebezpečí. Co však není 

v souladu je pouţitá terminologie v části 1.3 Ochrana před mechanickým nebezpečím. Zde 

jsou vytipovaná nebezpečí označena jako rizika, např. riziko destrukce, riziko způsobené 

padajícími předměty apod.  
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Nejednotnosti českých překladů se mohlo zabránit, kdyby EK  v některé směrnici pojem 

riziko definovala nebo kdyby se podařilo zavést do české legislativní praxe vhodnou formou 

některý z metodických materiálů, které pro oblast rizik byly postupně zpracovány. Kromě jiţ 

uvedených dokumentů jako "Pět kroků při hodnocení rizika" [16]    nebo "Návodu pro 

hodnocení rizika" [17]   při práci to  byl také projekt  Českého báňského úřadu č.13/2001 

[23], řešený Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, 

v rámci kterého byly mj. překládány materiály týkající se rizik, např. vydané ve Velké Británii 

státním úřadem pro bezpečnost Health and Safety Executive (dále jen „HSE“). 

  

     Co výše  uvedené materiály od HSE přináší v této oblasti? Nejdříve je vysvětlen rozdíl 

mezi anglickými pojmy „hazard“, který je překládán do češtiny buď jako „ohroţení“ nebo 

„nebezpečí“ a „risk“, překládaný jako  „riziko“. O tom, ţe výraz „risk“ lze přeloţit i jinak, jiţ 

bylo zmíněno výše. Obecně lze tedy konstatovat, ţe ohroţení  (nebezpečí) je vnitřní vlastnost 

nebo schopnost způsobit škodu, čehokoli a  čemukoli a riziko je kombinace pravděpodobnosti  

a následků (vzniklých škod a jejich výši), jak je prezentováno na obr.2, který byl převzat 

z BPM portálu „Jak na rizika procesně“ na stránkách www. procesy.cz. Důleţité je, ţe se 

jedná o pravděpodobnost, nikoliv jistotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Vymezení rizika jako kombinace pravděpodobnosti a následků 

  

 

     Názorně  lze otázku rizika prezentovat i na převzatém obrázku č. 3, který bylo moţné 

nalézt na webových stránkách  http//hse.gov.uk v roce 2006, kde lev představuje ohroţení 

lovce (hazard) a riziko, ţe se lovci něco stane je vysoké v prvním případě (high risk), kdeţto 
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ve druhém případě je lev v kleci  a riziko je malé (low risk). Důleţité je však upozornění, ţe 

ohroţení není to samé co riziko ( Hazard is not the same as Risk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 3  Ukázková demonstrace pojmů „hazard“ a „risk“ 

 

     Nejnovějším dokumentem a pravděpodobně  i jediným platným pro celé území České 

republiky je norma ČSN OHSAS 18001 [24] , jejíţ revize  byla publikována v březnu 2008. 

Tato norma byla zpracována tak, aby byla kompatibilní s normami ISO 9001:2000 a ISO 

14001:2004. Podle této normy si provedla jiţ řada těţebních organizací příslušné 

bezpečnostní audity a vyuţívá tuto normu  v celém jejím rozsahu včetně definicí. Ty se 

ukazují jako klíčové, zejména definice pojmů „riziko, posuzování rizika a nebezpečí.“ 

Pro účely normy ČSN OHSAS 18001 je : 

 

Riziko -  kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice 

a závaţnosti úrazu nebo poškození zdraví, které můţe být způsobeno událostí nebo expozicí 

jejímu vlivu. 

 

Posuzování rizika - proces hodnocení rizika, vyplývajícího z nebezpečí, vzhledem 

k přiměřenosti jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda je nebo není riziko 

přijatelné. 

 

Nebezpečí - zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka nebo 

poškození zdraví nebo jejich kombinaci. 

 

    Jako poslední  z řady dokumentů, které obsahují definice pojmů, je moţno uvést výkladový 

slovník  Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (dále jen „VÚBP“) [25], který je dostupný na 

internetových stránkách a který  definuje sledované pojmy takto : 
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Riziko (risk) - je definováno obecně jako pravděpodobnost výskytu neţádoucí události 

s neţádoucími následky. Míra rizika je číselná hodnota nebo číselná funkce, která popisuje 

vztah mezi pravděpodobností a následky daného zdroje rizika, stavby, činnosti nebo 

technologie. 

 

Nebezpečí, zdroj rizika (hazard) - je  vnitřní  vlastnost mající potenciál způsobit nepříznivý 

jev (poškození, újmu). 

 

2.3 Prevence rizik 

 

     Úplné vyloučení rizik je prakticky nemoţné (vyjma případu, kdy nedochází k expozici, 

tedy době působení nebezpečných faktorů, čímţ však nemůţe docházet ani k pracovní 

činnosti spojené s látkami nebo ději, jeţ jsou nositeli nebezpečí). Předcházení rizikům 

poţaduje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  [26]   a definuje  v § 102 odst. 2, co se 

prevencí rizik rozumí – všechna opatření vyplývající z předpisů k zajištění BOZP a opatření 

zaměstnavatele k předcházení rizikům. Vyuţívají se  zkušeností odborníků v oblasti BOZP 

v jednotlivých organizacích, kteří porovnávají  existující praxe v oblasti BOZP na úrovni 

organizace s poţadavky platné legislativy a  existujícími příručkami týkajícími se hodnocení 

rizik  k naplnění poţadavku § 102. 

 

     Ustanovení odstavců 3 aţ 7 § 102 zákoníku práce se týkají prevence rizik. Celý systém 

prevence tvoří v podstatě tři základní části -  vyhledávání rizik, hodnocení rizik a stanovení 

opatření. Tyto části na sebe navazují, ale zároveň působí jako samostatný celek, který 

vyuţívá specifických metod a předpokládá samostatné zpětné vazby. Většina odborné 

literatury označuje vyhledávání a hodnocení rizik jako posuzování rizik a stanovení opatření 

jako součást řízení rizik. 

 

 

2.3.1. Vyhledávání rizik 

     Vyhledávání rizik je bezesporu nejnáročnější a nejproblematičtější částí prevence. Vţdy je 

nutno vycházet od počátečního stavu a zajistit jeho aktualizaci. V podstatě se jedná 
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o neuzavřený proces. V jeho rámci by mělo docházet ke srovnávání skutečného stavu 

s optimálním. Ze srovnání by měly vyplynout rozdíly, které mohou způsobit škodu - úraz, 

nemoc z povolání, sníţení pracovní pohody. Je moţné si poloţit tři základní otázky: 

a) existuje zdroj nebezpečí? 

b) jak můţe k poškození dojít? 

c) kdo nebo co můţe být poškozeno? 

Celý proces by měl být zaloţen na:  

- pozorování prostředí pracoviště,  

- identifikaci úkolů vykonávaných na pracovišti,  

- posouzení všech úkolů vykonávaných na pracovišti,  

- pozorování probíhající práce (kontrola postupů, které jsou stanoveny nebo se předpokládají),  

- posouzení normálního průběhu práce (ke zjištění expozice zdroje rizika),  

- posouzení vnějších faktorů, které by mohly ovlivnit pracoviště (například působení      

  povětrnostních vlivů na dělníky pracující v otevřeném prostoru),  

- zkoumání psychologických, sociálních a fyzikálních faktorů, které by mohly přispět ke  

  vzniku stresu při práci, jejich vzájemné působení a působení spolu s jinými faktory    

  v organizaci práce a v pracovním prostředí,  

- pozornosti organizace v zájmu udrţení stávajících podmínek včetně bezpečnostních opatření  

  (například, ţe existují vhodné systémy k hodnocení rizik nových zařízení, materiálů apod.  

   s cílem aktualizovat informace o rizicích).  

Vyhledávání rizik musí být provedeno na všech pracovištích, tedy na pevných pracovištích 

(kanceláře, školy, dílny), na pracovištích, která se mění (staveniště atd.) a na pohyblivých 

pracovištích (např. dočasná pracoviště pro poskytování veřejných sluţeb). Na pracovištích, na 

nichţ se mění okolnosti a podmínky, se musí k těmto změnám přihlíţet. Nejen  v zemědělství 

je nutné přihlíţet k sezónnosti práce, i těţba uhelných kalů je závislá na venkovních teplotách. 

V úvahu je nezbytné brát i takové situace, kdy je nutné vyřadit bezpečnostní funkce 

(například během údrţby). V úvahu by měla být brána i moţnost vzniku nehod a havárií, jeţ 

mohou vést k zdravotním rizikům. Opomenuty by neměly být nebezpečné povrchy, práce ve 

výškách, úkoly vyţadující nepřirozené pohyby a pozice, omezený prostor, zakopnutí nebo 

uklouznutí, stabilita místa, na kterém práce probíhá, vliv osobních ochranných pracovních 

prostředků, pracovní techniky a metody, vstup do uzavřených prostor a práce v nich. 
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2.3.2. Hodnocení rizik 

     Proces prevence rizik při práci se můţe někomu zdát příliš drahý a zbytečný. V případě, ţe 

bude prováděn za účelem uspokojení zákonného prostředku a k odvrácení případné sankce od 

kontrolního orgánu, jedná se opravdu o zbytečnou a velice nákladnou záleţitost. Ale tento 

proces poskytuje neocenitelné informace, které jiným způsobem lze těţko získat. A tyto 

informace celý proces zlevňují tak významným způsobem, ţe poté je naopak velice laciný 

a výhodný. 

Moţnosti vyuţití prevence:  

- seznamování vlastních zaměstnanců s riziky práce,  

- seznamování zaměstnanců cizích firem pracujících na pracovištích firmy s riziky práce,  

- spolupráce s odbory,  

- poznatky pro vývoj firmy,  

- sníţení pojistného,  

- vybavení pracovišť,  

- vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky.  

 

     Při hodnocení rizik práce lze určitou míru těchto rizik povaţovat za přijatelnou, a to 

vzhledem k současnému stavu vědeckých, technických a dalších poznatků. To ovšem 

neznamená, ţe hodnocení rizik slouţí pouze k rozhodování o tom, zda je riziko 

akceptovatelné nebo ne, o tom rozhoduje pouze to, lze-li technicky provést eliminaci rizika či 

nikoliv bez ohledu na vliv na podnikatelský profit. Zjednodušeně, hodnocení rizika je zjištění, 

co by během určité činnosti mohlo lidem způsobit škodu a rozhodnutí, zda se pro jejich 

ochranu udělalo dost nebo zda je třeba udělat více.   Mezi zbytková rizika, která zůstanou po 

provedení stanovených příslušných opatření, je nutno zahrnout nejen rizika, kterých jsme si 

vědomi, ale téţ i rizika, kterých si vědomi nejsme, anebo si jich vědomi jsme, ale nejsou 

správně odhadnuta. Hodnocení rizik je systematické zkoumání všech aspektů práce, 

prováděné s cílem zkoumat, co by mohlo způsobit úraz nebo škodu, zda by ohroţení mohlo 

být odstraněno a pokud ne, jaká preventivní nebo ochranná opatření ke kontrole rizik existují, 

nebo by měla existovat. Navíc je hodnocení rizik neustálý proces. Analýzy rizik vedou ke 

zvýšení úrovně bezpečnosti v organizaci, splnění poţadavků vyplývajících z  legislativy v 

oblasti prevence a likvidace havárií a také, coţ můţe být velmi důleţité, ke sníţení pojistných 
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sazeb přispívá provádění analýz rizika. Bezpečnostní úrovní organizace rozumíme nejen 

bezpečnost zaměstnanců, výrobního zařízeni, ale také bezpečnost okolí podniku.  

Hodnocení rizik by mělo 

a) identifikovat ohroţení ( nebezpečí) a ohroţené osoby 

b) vyhodnotit rizika (pravděpodobnost a závaţnost) 

c) zkontrolovat stávající opatření 

d) navrhnout případná nová opatření 

e) zajistit, ţe preventivní opatření a navrţené pracovní  a výrobní metody představují 

zlepšenou úroveň ochrany BOZP 

 

Odpovědnost za hodnocení rizik je stanovena zaměstnavateli, to však neznamená, ţe 

nelze vyuţít externích sluţeb nebo poradců a na základě jejich doporučení provést nutná 

ochranná a preventivní opatření. Vychází se přitom z toho, ţe vedení organizace a její 

zaměstnanci spolupracují s externími sluţbami nebo poradci, zejména na pracovištích při 

vyhledávání předem správně identifikovaných rizik. 

 

Pravděpodobnost lze hodnotit ve více stupních – od vysoce pravděpodobné (můţe se 

objevit opakovaně) po vysoce nepravděpodobné riziko (nemusí se objevit vůbec)  a závaţnost  

následků podle dosaţených škod (mírné, střední, vysoké) potom jako malá, střední nebo 

vysoká. Pokud by se hodnotily škody podle úrazů a nemocí, potom za mírně škodlivé se 

povaţují oděrky, bolesti hlavy apod., středně škodlivé jsou jednoduché zlomeniny, alergie, 

popáleniny 2 stupně a extrémně škodlivé popáleniny 3. stupně  a úrazy a nemoci způsobující 

hlubokou a stálou bolest, případně smrt. 

 

Výsledné hodnocení rizik by mělo vést k závěru, zda míra rizika je přijatelná nebo 

nepřijatelná. Jestliţe nejsou splněny poţadavky  právních předpisů, potom vţdy je míra rizika 

nepřijatelná.  

 

Hodnocením rizik se zabývají  v organizacích podléhajících dozoru orgánů SBS 

v převáţné míře bezpečnostní technici. Podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb.[27] však musí 

mít od 1.1.2012 zkoušku z odborné způsobilosti ve smyslu poţadavků uvedených 

v ustanovení § 10 zákona č. 309/2006 Sb.[28]. Nezbývá neţ doufat, ţe drţitelé akreditace, 
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kteří odborné zkoušky provádějí, budou pouţívat  jednotnou metodiku s jednoznačným 

vymezením pojmů „riziko“ a „ohroţení“ (nebezpečí). 

    Při hodnocení rizik práce je nezbytné si uvědomit, ţe nelze vycházet pouze z měřitelných 

přímých nákladů pro organizaci, tedy z uznaných nemocí z povolání, pracovní úrazovosti 

a úrazové absence, neboť celá problematika je mnohem širší a komplikovanější (například 

případy vzniku bolestí páteře nebo hlavy). V některých dalších příručkách, které jsou pro 

hodnocení rizik v EU zpracovány  -například odbory mají zpracován obdobný materiál, jako 

je jiţ popsaný "Návod pro hodnocení rizik" [17], se doporučuje zařadit i sexuální obtěţování, 

diskriminaci, příliš rychlé pracovní tempo, málo kontaktu se spolupracovníky vlivem 

samostatné práce (například v důsledku komunikace pouze prostřednictvím počítače), 

nedostatek úcty ve stycích atd. Neopomíjejí téţ stresující vlivy se soukromého ţivota 

a moţnosti jejich eliminací (například u ţen, moţnost umístění dítěte v jeslích nebo mateřské 

školce). Zaměstnavatelé by rádi prováděli řízení hodnocení rizik na základě měřitelných 

přímých nákladů pro organizaci, tedy uznaných nemocí z povolání, zprávách o pracovních 

úrazech a úrazové absenci (tento názor se velice prosazuje i u nás). Jedině v případě vlastního 

hodnocení, které nejenţe nebude nahrazovat hodnocení zaměstnavatele, ale ani nebude 

 v podřízeném vztahu, budou konzultace zástupců zaměstnanců o různých aspektech prevence 

smysluplné. Hodnocení rizik by nemělo být jen "papírování"; ale má a musí mít dopady do 

oblasti řízení organizace, ale i na jednotlivé zaměstnance atd., neboť nejdůleţitější částí 

hodnocení rizik, a to nejen práce, je účinek ve smyslu zlepšení pracovních a ţivotních 

podmínek. Z toho vyplývá, ţe vyhledávání a hodnocení rizik práce je náročné, není levné 

a jedná se o velice odbornou práci (kvalifikaci osob, které ji mohou provádět stanoví  novela 

zákoníku práce), proto je důleţité; aby vedení organizace hodnocení a řízení rizika pojalo jako 

součást své řídící a kontrolní činnosti, a souhlasilo a podporovalo tuto činnost. Hodnocení 

rizik  v sobě skrývá dvě nebezpečí - nadhodnocení rizika a podhodnocení rizika. Obojí je 

neţádoucí, nadhodnocení z ekonomických důvodů a podhodnocení z bezpečnostních důvodů, 

které se téţ ve svých důsledcích projeví do ekonomiky firmy. Proto je důleţité, aby hodnocení 

rizik při práci prováděla osoba s příslušnou kvalifikací a znalostmi a vedení organizace se 

k zjištěným výsledkům vyjadřovalo. To platí zvláště v případě, kdy je hodnocení 

zpracováváno externě.    

2.3.2.1 Návod pro hodnocení rizik při práci 

 



 24 

V  úvodu Návodu pro hodnocení rizik při práci [17] je stanoveno, ţe tento dokument 

je určen členským státům, aby jej pouţívaly v uvedeném znění, nebo podle své potřeby 

upravily s cílem poskytnout radu zaměstnavatelům, zaměstnancům a dalším zainteresovaným 

stranám při řešení hodnocení rizik a zavádění opatření s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. Sám návod je rozdělen do dvou částí. První část je věnována celkovému 

přístupu k hodnocení rizik při práci včetně ilustrativních příkladů pracovních situací a činností 

vyţadujících hodnocení rizik a seznamu zaměstnanců a dalších osob, kteří mohou být 

vystaveni rizikům. Téţ se vyjadřuje k výběru, zapojení a pouţívání externích sluţeb 

k hodnocení rizik. V této kapitole radí, kdy pouţít poradenskou sluţbu nebo jinou externí 

sluţbu, jakým způsobem ji vybrat, jak ji instruovat a jak zjistit, zda bylo hodnocení řádně 

provedeno. Závěrem uvádí, ţe zaměstnavatel musí zajistit to, ţe hodnocení rizik, provedené 

specialistou je postačující a vhodné, ţe vedení organizace a zaměstnanci byli zapojeni a ţe 

identifikovaná nutná ochranná a preventivní opatření byla provedena. V druhé části návodu 

pro hodnocení je moţno nalézt návod k postupu hodnocení rizik pro malé a střední 

organizace. 

 

     Dále je stanoveno, ţe tam, kde riziko nelze zcela vyloučit, mělo by být sníţeno a reziduální 

(zbytkové) riziko by mělo být pod kontrolou. V pozdější etapě, jako součást programu 

přezkoumání, tato reziduální rizika by měla být znovu hodnocena a měla by být znovu 

zváţena moţnost jejich vyloučení nebo moţnost dalšího sníţení. Hodnocení rizik je třeba 

přezkoumat vţdy, kdyţ dochází k takovému zásahu, který by mohl změnit vnímání rizika na 

pracovišti, například s novými procesy, novým zařízením nebo materiály, se změnou 

organizace práce, novou pracovní situací včetně nových pracovních prostor. Při kaţdém 

hodnocení rizik a zvláště při aplikací navrţených opatření je nezbytné zajistit, aby nedošlo 

k transferu rizik, to znamená, aby vyřešením jednoho problému nebyl vytvořen problém jiný 

nebo v jiné oblasti (například při řešení odvětrávání toxických látek). 

 

Návod téţ uvádí, ţe hodnocení rizik by mělo provést vedení organizace v dohodě nebo 

za účasti zaměstnanců pracujících na posuzovaném pracovišti, anebo alespoň jejich zástupců 

na všech pracovištích. Hodnocení by mělo pokrýt jen ta pracovní rizika, která lze rozumně 

předvídat, nikoliv rizika vyvolaná normálními ţivotními aktivitami, pokud je pracovní činnost 

nebo organizace práce nezvyšuje. Nemělo by se zapomínat na přítomnost cizích zaměstnanců 

nebo jiných osob a jejich přítomnost by měla být vyhodnocena nejen ve směru, ţe jsou 
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vystavení působícím rizikům, ale téţ i ve směru, ţe jejich přítomností a prováděnou činností 

mohou vznikat nová rizika, která ohroţují zaměstnance trvale pracující na pracovišti. 

 

V podkapitole "Metodika" je uvedeno, ţe neexistují ţádná pevná pravidla o tom, jak se 

má provádět hodnocení rizik, ale vţdy je potřeba pamatovat na dvě zásady: 

- strukturovat hodnocení, aby se pamatovalo na všechna relevantní ohroţení a rizika 

(nepřehlédnout například úkoly, jako je čištění, které se provádí mimo obvyklou 

pracovní dobu atd.), 

- kdyţ se identifikuje riziko, začít hodnocení otázkou, zda je moţné ho vyloučit, zda 

je riziko nutné (například bylo by moţné vyhnout se dopravnímu problému na 

komunikaci uvnitř organizace tím, ţe doprava bude vedena jen po určené dopravní 

cestě na okraji objektu) 

 

     Celkové hodnocení by mělo pokud moţno identifikovat rizika, která lze odstranit. 

V mnohých případech to nebude moţné, ale je třeba se o to pokusit. Dále by mělo plně 

posoudit taková ohroţení, u kterých jiţ nelze nic udělat (například schodiště), je však nutné 

dávat pozor na moţná výjimečná nebo speciální pouţití. Téţ má identifikovat rizika, která 

jsou dobře známá a pro která jsou kontrolní opatření snadno identifikovatelná a jsou 

k dispozici a závěrem by mělo obsahovat, kde je zapotřebí udělat další hodnocení. 

Nejprve je provedeno hodnocení pracoviště, které je definováno jako jakékoliv místo 

v  prostorách, kde se pracuje a k nimţ mají zaměstnanci během práce přístup. Za pracoviště 

jsou téţ počítány přístupové a únikové cesty. Pro účely hodnocení musí být vzaty v úvahu 

právní předpisy platné pro naši republiku i z pohledu EU. Hodnocení se zpravidla provádí na 

základě kontroly pracoviště nebo tam, kde to není uskutečnitelné na základě hodnocení 

pracovní činnosti. Zpracují se formou kontrolních seznamů, zaloţených na porovnávání 

skutečné a ideální situace odvozené z právních a technických předpisů. Dále je uvedeno 

hodnocení rizik způsobených pracovním zařízením, to jsou stroje, přístroje, nástroje a zařízení 

pouţívané v průběhu práce. Zdroje pro hodnocení lze nalézt v návodech k pouţití, 

technických normách atd. Dále se hodnotí zdravotní rizika vyplývající z pouţití chemických 

látek a výběr osobních ochranných prostředků. 

 

Jako rizikové má být posouzeno : 

-   Neodpovídající pohyb ( např. rotační ) určité části , která můţe upadnout, skřípnout,  

     říznout, narazit, bodnout apod. 
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-   Volný pohyb materiálu nebo části zařízení, který můţe pracovníka ohrozit 

-   Pohyb stroje nebo zařízení 

-   Nebezpečí výbuchu a poţáru 

-   Zachycení 

-   Nebezpečný povrch (hrany, díry, překáţky apod.) 

-   Práce ve výšce 

-   Špatný postoj, pohyb 

-   Omezený prostor 

-   Uklouznutí, zakopnutí 

-   Pracovní metody 

-   Přístupy a práce v omezeném prostoru 

-   Elektrická energie (nářadí, instalace,izolace )  

-   Účinky látek nebo přípravků nebezpečných ovlivňujících zdraví nebo   

     bezpečnost  (špatné  větrání, pouţívání hořlavých látek, aerosoly) 

-   Vliv fyzikálních činidel (lasery, hluk, vibrace) 

-   Vliv biologických činidel  (mikroorganismy) 

-    Pracovní klima ( teplota, vlhkost) 

-    Lidský faktor (nedostatečná motivace k bezpečné práci,  špatné  

     chování, ergonometrie, špatná komunikace ) 

-    Psychologie (konfliktní typy, náročnost práce,klaustrofobie apod.) 

-    Organizace práce (směnnost, údrţba ) 

-    Různé jiné faktory (např. práce se zvířaty )  

 

2.3.2.2 Nástroj pro hodnocení rizik 

     Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) přeloţilo do českého jazyka 

materiál, který byl vydán v roce 2007 Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci „Risk assessment essentials“, jehoţ český překlad zní „ Nástroj pro hodnocení rizik“ 

[29]. V základních informacích jsou vysvětleny pojmy riziko a nebezpečí a dále jsou popsány 

jednotlivé kroky k hodnocení rizik. Je na místě, ţe je nezbytné shromáţdit údaje, které 

se týkají  umístění pracoviště, sloţení pracovníků, pouţívaného nářadí, materiálů, postupů, 

zdrojů nebezpečí, potenciálních následků, seznamu mimořádných událostí  včetně  úrazů  
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a další skutečnosti ve vtahu k pracovišti. Další postup  je zaloţen na sestavení tzv. kontrolních 

seznamů (checklists). Jsou navrţeny tyto kroky: 

a) stanovit pravděpodobnost, ţe dojde ke škodě, poškození zdraví – od vysoce 

nepravděpodobné po vysoce pravděpodobnou s následky  a škodami od malých po vysoké, 

b) rozhodnout, zda je míra rizika přijatelná nebo nepřijatelná. 

     Obsah kontrolních seznamů  a jejich zaměření však nutně vyţaduje pozornost a vyvolává 

určité pochybnosti, zda je koncepce tohoto materiálu správná. 

    Hned v "Kontrolním seznamu č.1" jsou připraveny pro pracovníka, který jde provést 

vyhledání a posouzení rizik na určeném místě, otázky, které však podle  názoru autora nemají 

s hodnocením rizik nic společného. Otázky typu – mají podlahy nerovný povrch, rozlité 

kapaliny, táhnou se po podlaze kabely, mohou zaměstnanci upadnout nebo uklouznout kvůli   

nevhodné obuvi - nejsou otázky určené pro vyhledávání rizika, neboť tento stav při 

dodrţování bezpečnostních předpisů nemůţe vůbec nastat. Kontrolní seznam tedy nemůţe 

obsahovat otázky typu – zda jsou na tomto pracovišti porušovány bezpečnostní předpisy. 

Opatření uloţená při zjištění neplnění poţadavků bezpečnostních předpisů např. na uklizené 

podlahy bez výstupků a moţností uklouznutí nejsou opatření preventivní na sníţení míry 

rizika, ale opatření nápravná spojená se sankčními procedurami, neboť  zjištěný nepořádek 

někdo musel způsobit a někdo tolerovat, to skutečně není náplní pojmu hodnocení rizik. 

Otázkou pro kontrolní orgán by mohlo být, jak potom probíhají kontroly, jak jsou pracovníci 

školeni, motivováni na dodrţování či nedodrţování předpisů. Preventivní opatření vedoucí 

ke sniţování rizika nejsou spojena s udílením sankcí. Zamýšlet se nad neuklizenou podlahou 

jako nad zjištěným nebezpečím, které budu hodnotit podle některé metody, abych dospěl 

k závěru, ţe s ohledem na počet lidí, kteří zde prochází, je riziko přijatelné, nelze, tento stav, 

který je v rozporu s poţadavky bezpečnostního předpisu, je ztráta času při jeho hodnocení 

a navíc je to nepřípustné.  Pokud se preventista v oblasti rizik vydá na pochůzku pracoviště, 

potom musí posuzovat celý systém člověk- stroj – prostředí ve vzájemném kontextu, zda i při 

dodrţení poţadavků bezpečnostního předpisu, při dodrţení podmínek výrobce stroje a jeho 

vhodném umístění nemůţe v konkrétním místě při naplnění určitých skutečností dojít 

k takové události, která by mohla někoho  ohrozit, v tom je smysl vyhledávání nebezpečí 

a hodnocení rizik. Anglický výraz „hazard“ neznamená totéţ co český výraz „hazard“. 

Hazardér v českém pojetí ohroţuje vědomě nejen sebe, ale i své okolí a je jen otázka, kde 
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začíná jeho chování naplňovat skutkovou podstatu trestného činu.  Copak je moţné poloţit si 

otázku např. podle "Kontrolního seznamu č. 2" – Je zorné pole řidiče sníţeno neskladnými 

břemeny ?  nebo "Jsou dopravní prostředky pouţívány neoprávněnými osobami?"  Zjištění 

tohoto stavu není otázka hodnocení míry rizika, ale přímo obecného ohroţení řidičem, který 

by takto postupoval. Kaţdý Kontrolní seznam tohoto materiálu  obsahuje otázky uvedeného 

typu, o kterých by se při hodnocení rizik nemělo  vůbec uvaţovat. Není myslitelné jít do 

provozu s otázkou, zda existují nechráněná ozubená kola, elektrické vodiče s poškozenou 

izolací, místa, kde uniká plyn nebo v případě hornických činností místa sesuvů hornin, 

převisy, nevyztuţená důlní díla, nezajištěné výkopy  apod. Toto skutečně nejsou rizika a je 

naprosto absurdní na ně stanovovat preventivní opatření, jak je tomu i v tomto materiálu. 

     Pro úplnou demonstraci je uveden konkrétní příklad na vysvětlení výše uvedeného. Mezi 

zařízení, u kterých docházelo v minulosti k smrtelným úrazům, patřily stabilní zásobníky 

sypkých hmot. Pro zajištění bezpečnosti provozu stabilních zásobníků byla vydána  vyhláška 

Českého báňského úřadu (dále jen „ČBÚ“) č. 92/1985 Sb. [30]  Ta však obsahovala 

ustanovení, která neumoţňovala čištění nálepů, ke kterým v zásobnících často docházelo. 

Byla proto vypracována nová vyhláška, která umoţnila tyto úkony provádět.  Po vydání 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [31] však musela být vyhláška č. 73/1994 Sb. [32], která 

nahradila vyhlášku č. 92/1985 Sb., zrušena z důvodů duplicitních poţadavků.  Jak tedy řeší 

otázku nálepů nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [31]? Vnitřek zásobníku je nepochybně 

nebezpečným prostorem, ve kterém je zaměstnanec vystaven pracovnímu riziku. § 3 tohoto 

nařízení  stanoví minimální poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení, v daném 

případě zásobníku a navíc  stanoví pro zásobníky v příloze č. 5 tohoto nařízení další 

bezpečnostní poţadavky, např.v bodě 11 ukládá zaměstnavateli přijmout opatření  k zabránění 

vytváření nálepů. Protoţe nelze vţdy zabránit stoprocentně tvorbě nálepů, je nutno občas 

nálepy odstranit – buď uvnitř zásobníku pomocí specielní techniky  nebo zvenčí. Nařízení 

ukládá, aby zaměstnavatel zpracoval pro tyto případy technologický postup. Zcela zákonitě 

zde musí zaměstnavatel počítat s určitým rizikem pro obsluhu, která bude  nálep odstraňovat. 

Nebude se však jednat o práce v rozporu s bezpečnostními předpisy.  Nezáleţí na tom, jaká 

bude výsledná hodnota míry rizika, která bude stejně v různých organizacích odlišná,  důleţité 

je, aby  zaměstnavatel ale i zaměstnanec (obsluha zásobníku) s rizikem počítali a riziko bylo 

pro ně přijatelné. Nesprávné provedení hodnocení rizik u zásobníků je dále demonstrován 

v části 2.5. 
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2.3.3. Stanovení opatření 

 

     Pro naplnění základního cíle prevence musí na identifikaci a vyhodnocení rizik navázat 

stanovení opatření k omezení působení rizik nebo, v lepším případě, k vyloučení rizik. Při 

stanovení jednotlivých opatření je vhodné si napřed poloţit otázku, zda je moţné 

identifikované riziko vyloučit tím, ţe se odstraní nebezpečný faktor nebo zdroj rizika, resp. 

bude nahrazen. To většinou není moţné. Další řešení je moţno hledat v oblasti expozice. Jak 

je zde naznačeno, při stanovování jednotlivých opatření by měly být dodrţovány principy 

vyplývající z hierarchie rizik. Těmi jsou: 

  

- vyloučit riziko,  

- nahradit nebezpečné bezpečným nebo méně nebezpečným,  

- bojovat proti riziku u zdroje,  

- pouţít kolektivní ochranné zařízení, ne individuální ochranné pomůcky,  

- přizpůsobit se technickému pokroku a novým informacím,  

- snaţit se o zlepšení míry ochrany.  

2.3.4. Opětné vyhledání a hodnocení rizik 

     Jakékoliv hodnocení rizik, pokud má mít správnou vypovídající hodnotu, je nezbytné po 

určitém časovém období zopakovat. Nejinak je tomu i při vyhledávání a hodnocení rizik při 

práci, neboť tato rizika se v důsledku změn výrobních technologií, zaměstnanců, vnějších 

vlivů, výrobních úkolů atd., neustále mění. Reziduální (zbytková) rizika by měla být po určité 

době znovu zhodnocena a měla by být znovu zváţena moţnost jejich vyloučení nebo dalšího 

sníţení. 

2.4.  Metody hodnocení rizik 

Pro hodnocení rizik existuje řada metod, které lze vyuţít a záleţí na osobě nebo týmu 

provádějící hodnocení, kterou z nich zvolí. Musí však dodrţet zásadu, ţe zvolená metoda 

musí odpovídat potřebám hodnocené firmy a musí dostatečně a odpovídajícím způsobem 

odráţet míru jednotlivých identifikovatelných rizik. 

 

            Z více neţ 20ti známých metod je obtíţné vybrat tu, která je pro danou organizaci 
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nejvhodnější, s nejprůkaznějšími výsledky, a přitom není časově a finančně nepřiměřeně  

náročná. Hlavní úlohou a cílem, a to všech metod hodnocení bezpečnosti práce, je zjištění 

stavu úrovně bezpečnosti práce, způsobu řízení BOZP a moţnosti vzniku nebezpečných 

situací a pracovních úrazů. Výsledkem však musí vţdy být analyzování nejslabších článků při 

styku člověka se strojem, technického stavu stroje, kvalifikační úrovně pracovníků ve výrobě 

a řízení a následné pojmenování těchto problémů a stanovení opatření, která vedou ke 

zlepšení zjištěného stavu. Hodnocení vlastní  můţe být prováděno s pouţitím různých metod. 

Nejedná se ovšem o metody konkurenční, ale vzájemně se doplňující. 

     Techniky, tj. metody a postupy pouţívané k analýzám a hodnocení rizika, lze dělit do tří 

kategorií podle stupně podrobnosti analýzy rizika a schopnosti kvantifikace míry rizika a to:  

a) kategorie 1 – Srovnávací postupy a metody  

 

Postupy této kategorie jsou zaměřeny zejména na identifikaci zdrojů rizik. Pracují většinou na 

základě porovnávání a aplikování provozních zkušeností získaných z provozu nebezpečných 

zařízení  (doplněné prohlídkou zařízení)  s  cílem odhalit  slabiny  nebezpečného  zařízení 

a seřadit systémy, skupiny, uzly podle subjektivního posouzení jejich potenciálně moţného 

podílu na příčinách a průběhu nebezpečné události.   

 

b) kategorie 2  - Analytické postupy a metody zaloţené na deterministickém přístupu  

 

Jde o postupy a metody, které jsou zaměřeny na identifikaci zdrojů rizik, analyzují příčiny 

nastání nebezpečných událostí a scénáře jejich rozvoje. Pro definované nebezpečné události 

se vytváří seznam poruch systémů, komponent a chyb obsluhy, které k těmto událostem 

vedou. Výsledky dávají dobrou představu o chování nebezpečného zařízení, neumoţňují však 

stanovit pravděpodobnost výskytu nebezpečných jevů, pravděpodobnosti selhání pro 

bezpečnost důleţitých komponent, systémů a zásahů obsluhy.  

 

c) Kategorie 3 – Analytické metody zaloţené na pravděpodobnostním přístupu  

 

Skupina metod, které jsou jediné schopny hodnotit rizika kvantitativně (číselně). Obdobně 

jako u metod kategorie 2 se na základě provedených analýz vzniku a rozvoje nebezpečné 

události sestavuje seznam všech primárních jevů (poruch komponent, systémů, chyb obsluhy, 
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nepříznivých externích vlivů atd.), které samostatně nebo v kombinacích vedou ke vzniku 

nebezpečné události. K primárním jevům jsou přiřazeny pravděpodobnosti jejich výskytu 

a vypočítává se pravděpodobnost vzniku nebezpečné události.  

   

     Volba postupů analýz a hodnocení rizika je obecně dána sloţitostí řešeného problému a  

úrovní podrobnosti analýzy. Stručně k některým metodám. 

 

Analýza  kontrolním seznamem - vyuţívají se kontrolní záznamy jednotlivých poloţek, 

které analyzují stav systému. posuzování bezpečnosti stroje. Vyhodnocení bývá relativně 

snadné a v některých případech je uţitečné provádět vyhodnocení souboru kontrolních otázek 

vţdy před zahájením provozu. Známý je např. seznam kontrolních otázek před zahájením 

jízdy automobilem. Zmíněný postup lze úspěšně kombinovat s metodou What if. Kontrolní 

seznam potom představuje soubor kvalifikovaných dotazů typu " co se stane, kdyţ ..." ? Tým 

odborníků odpovídá na kontrolní otázky a tak identifikuje zdroje rizika. Na základě 

zkušeností se formulují i otázky pro tzv. bezpečnostní audit. Cílem bezpečnostního auditu je 

zjistit, jak je vyhověno platným normám a předpisům pro zajištění bezpečnosti práce 

a provozu. Cílem bezpečnostní studie je identifikace zdrojů rizika a vyhodnocení rizika. 

 

Analýza druhů a důsledků poruch - hodnocení poruch zařízení a jejich vlivy na 

technologický proces na různých úrovních systému. 

 

Analýza stromem poruch - pouţívá se pro určení kombinací poruch, které mohou vést ke 

vzniku havárie. Sestavuje se od vrchu dolů. 

 

Metoda Co se stane, kdyţ... - kladení otázek, které nemusí být systematizovány. Metoda 

What-If má zvláštní postavení, pro které je poměrně oblíbená v praxi. Formulace otázek typu 

"co se stane, kdyţ ..." je přirozená a tým zpravidla nemusí mít znalosti o metodě, postup při 

studii je do značné míry nahodilý a je zaloţen na intuici. Realizační tým však musí mít 

podrobné znalosti o posuzovaném procesu /zařízení. V opačném případě bývá výsledek studie 

diskutabilní. Jistou výhodou nesystematického postupu je moţnost zaměřit se na určitý 

problém. Studie metodou What-If má řadu zastánců v praxi, především s ohledem na menší 

pracnost a výsledky dosaţitelné zkušeným týmem odborníků. Je logickým předchůdcem 

metody HAZOP ( Hazard and Operability Analysis). 
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Čtvercová metoda -  Tato metoda se ukazuje být srozumitelnou a praxí ověřenou metodou, 

která by se mohla  pouţívat u běţných organizací. Metoda  vyhledávání rizik  byla úspěšně 

vyzkoušena u několika organizací. Metodu vyzkoušeli pracovníci Inspektorátu bezpečnosti 

práce Brno. V praxi je vhodné, aby se na práci podílela skupina ( komise) pracovníků ve 

sloţení: zaměstnanec pověřený prováděním úkolů v prevenci rizik u organizace, např. 

bezpečnostní technik, externista dobře seznámený s metodami hodnocení a zástupce 

zaměstnanců pro BOZP. 

Prezentovaná metoda vychází ze zásady, ţe hodnotit je třeba vţdy celý pracovní systém, tedy 

systém  člověk - stroj- pracovní prostředí a jejich vzájemné působení. Hodnotí se tedy: 

 

- doba expozice, po kterou je pracovník ohroţen nebezpečím, a to v poměru k celkové 

odpracované době, 

- technický stav strojního a technologického zařízení včetně faktorů pracovního prostředí, 

jako je např.: hluk, vibrace, osvětlení, teplota na pracovišti atd., a zohledněno je 

i ergonomické řešení pracoviště, 

- kvalifikační úroveň pracovníka, která je dána nejen stupněm jeho vzdělání, ale téţ jeho 

schopností v praxi vykonávat činnost, pro níţ je vyškolen, vč. zdravotní způsobilosti a úrovně 

jeho schopností řešit a orientovat se v situacích nestandardních vyţadujících systémové 

znalosti o firmě, kde pracuje, 

-  úroveň managementu, tedy zejména schopnost vedoucích pracovníků organizovat 

a kontrolovat práci svých podřízených a vyvozovat potřebná opatření ze zjištěných 

nedostatků. Posledním hodnoceným článkem je tzv. "zbytkové riziko.“ 

 

     V ţádném případě tedy nestačí jen hodnocení technického stavu strojů a zařízení, vţdy je 

nutný komplexní pohled, který dle této metody respektuje poznání, ţe téměř 90 % úrazů 

a nehod vzniká v důsledku tzv. lidského faktoru, tedy selháním člověka. Metoda dále vychází 

z předpokladů, ţe: 

 

- ohroţení je přímo úměrné nebezpečí a pro kaţdou z hodnocených oblastí je celková míra 

rizika dána součinem hodnot ohroţení a nebezpečí (kvadrátem hodnoty). Přitom nejhorší stav 

nastává tehdy, je-li zjištěna hodnota ohroţení (nebezpečí) rovna číslu 10, tedy míra rizika je 

10
2
 se rovná 100. Za ještě přijatelný stav je povaţována situace, kdy celková míra rizika 

nepřesáhne 50 % maxima, tj. přibliţně tehdy, je-li hodnota nebezpečí (ohroţení) rovna číslu 7. 

-  pro zbytkové riziko je uvaţována hodnota 1 
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-  celkové riziko, za celý systém, se zjistí sečtením hodnot všech hodnocených oblastí a 

zbytkového  rizika, za přijatelné se opět povaţuje hodnota do 50 % maxima. 

 

     Z toho vyplývá, ţe horší úroveň v jedné z oblastí můţe být vykompenzována lepší úrovní 

v jiných oblastech. Tedy např. pouţívání starých strojů s vyšší mírou ohroţení můţe být 

alespoň částečně vykompenzováno vyšší kvalifikací pracovníků a lepší řídící prací 

managementu. Závaţné nedostatky (rozpory s platnými předpisy) samozřejmě 

vykompenzovány být nemohou, nedostatky se musí odstranit. Pro pouţití v praxi je 

zpracována příručka v rozsahu 30 stran, která zcela postačuje pro aplikaci metody. Pro 

hodnocení v kaţdé oblasti jsou stanoveny v příručce zcela konkrétní stupnice, tabulky 

a návody tak, aby uţivatel nemusel pouţívat další materiály. Samozřejmě se jedná o materiál 

„ţivý", to znamená, ţe např. při změně předpisů pro hodnocení hluku se příslušná tabulka 

musí upravit. Metoda umoţňuje velmi dobře porovnávat celkovou úroveň BOZP mezi 

jednotlivými dílnami, provozy, organizacemi. 

 

Relativní hodnocení - posuzování nebezpečí na základě fyzikálně chemických vlastností 

látek, kvantity a charakteristických parametrů systému. Neumoţňuje sledování kauzálních 

souvislostí příčina - důsledek. 

 

Předběţná analýza nebezpečí  - rychlé poskytnutí podkladů pro detailní analýzu. Metoda 

byla původně vyvinuta pro potřeby armády (analýza bezpečnosti vojenských zařízení). 

V oblasti procesního průmyslu bývá obvykle aplikována ve fázi koncepčního návrhu projektu 

provozu, ve fázi dislokace nebo ve fázi vývoje procesu s cílem vytvořit seznam všech 

nebezpečí (zdrojů rizik), která se mohou v procesu vyskytnout. Aplikace metody   nevylučuje 

pozdější pouţití některé další podrobnější metody pro posouzení bezpečnosti. V praxi je tato 

metoda obvykle povaţována za první stupeň komplexní studie bezpečnosti procesu. Před 

zahájením zkušebního provozu nebo na základě zkušeností získaných v průběhu zkušebního 

provozu se obvykle dělá podrobnější bezpečnostní studie procesu některou z metod 

doporučovaných k systematické studii bezpečnosti procesu. 

 

Kvalitativní analýza – metoda HAZOP neboli analýza ohroţení a provozovatelnosti - 

nejrozšířenější postup identifikace provozních problémů, které i kdyţ neohroţují bezpečnost, 

mohly by zhoršovat schopnost zařízení dosáhnout projektovaných parametrů. Jedná se tedy o 

systematickou studii bezpečnosti, zaměřenou na technologicko-provozní problematiku, která 
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se hlavně pouţívá v různých variantách při kritickém posuzování nově projektovaných, 

rekonstruovaných i stávajících systémů a umoţňuje vyhledávat slabá místa v technickém 

vybavení, provozních postupech i činnostech obsluhy a zaměřit se na ně. V současné době 

představuje jistý celosvětově uznávaný standard při posuzování bezpečnosti provozních 

zařízení.  Metoda HAZOP sestává z identifikace ohroţujících situací (operability study), na 

kterou navazuje analýza ohroţení (hazard analysis).  Principem metody je, ţe několik expertů 

s různými vědomostmi můţe za dobrého a systematického vedení společně identifikovat více 

problémů, neţ kdyţ pracují odděleně a potom kombinují své výsledky (závěry). Jednotlivé 

kroky metody jsou formulovány tak, aby postup byl systematický a přitom byla podporována 

představivost odborného týmu sloţeného ze specialistů, kteří bezpečnost posuzují. 

 

     Základem přístupu k analýze je revize procesu, provozních postupů na setkáních, při nichţ 

odborný tým pouţívá tvořivý, systematický přístup k identifikaci ohroţení a provozních 

problémů, které jsou výsledkem odchylek od projektového záměru procesu a které by mohly 

vést k neţádoucím následkům. Pro identifikaci ohroţujících situací (odchylek od navrţeného 

záměru) pouţívá vedoucí týmu soubor vodících slov, která jsou pouţívána pro identifikaci 

ohroţení (zdrojů rizik). Vodící slova musí být kombinována s přesně definovanými 

procesními parametry. Např. vodící slovo „NE“ má význam úplné negace původní funkce, 

coţ představuje např. v praxi, ţe něco neteče, nefunguje. Studie HAZOP se provádí v násle-

dujících krocích: 

 

1. Definují se cíle a rozsah platnosti studie, 

2. Vytvoří se pracovní tým HAZ0P. Tým musí být tvořen jednak pracovníky, kteří znají 

postup metody a také vybranými pracovníky provozu. Tým musí být schopen identifikovat 

a vyhodnotit důsledky odchylek od zamýšleného provozu. 

3. Shromáţdí se potřebná technologická a provozní dokumentace, výkresy, situační dispozice, 

postupy a reakce na nouzové stavy apod. 

4.  Analyzuje se kaţdý důleţitý objekt, zařízení, pomocné systémy s pouţitím dokumentů 

shromáţděných v kroku 3. Nejdříve se definuje účel procesu, potom se na kaţdý prvek 

aplikují vodící slova. 

5. Dokumentují se následky jakékoliv odchylky od normálního stavu a zvýrazní se ty 

odchylky, které jsou povaţovány za nebezpečné. Kromě toho se identifikují prostředky 

k detekci odchylek a/nebo k jejich zabránění. Dokumentace se zpravidla provádí na 

pracovních listech HAZOP nebo v počítačovém programu. 
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     Tým vytvoří seznam moţných příčin a následků odchylek a existujících ochranných 

opatření proti odchylce. Kdyţ tým zjistí, ţe proti myslitelné odchylce neexistuje přiměřená 

ochrana, doporučí obvykle činnost ke sníţení rizika  

 

     Metody HAZOP vyţaduje zejména  podrobné informace o procesu, jako např. provozní 

postupy, výbornou znalost procesu, přístrojového vybavení a provozování. Výsledky týmové 

diskuse, pokud jde o příčiny, účinky odchylek a ochrany proti odchylkám v kaţdé části 

projektu se zaznamenávají do sloupců připravených listů. Výsledkem analýzy HAZOP jsou 

nálezy týmu obsahující identifikované ohroţení a navrţená doporučení vedoucí ke 

zdokonalení systému a doporučení dále sledovat oblasti, ve kterých nebylo moţné udělat 

závěr v důsledku nedostatku informací. 

 

    Metoda HAZOP je v současné době nejpouţívanější metoda, která umoţňuje posoudit 

technologický proces jak ve fázi projektové, tak i provozní,  a to z hlediska moţných 

nebezpečných stavů a provozních problémů. Praktické zkušenosti ukazují, ţe aplikace metody 

HAZOP je velmi uţitečná, protoţe výsledný efekt se projeví ve zvýšení kvality a bezpečnosti 

provozu zařízení. Výsledný efekt analýzy závisí na kvalitě týmu HAZOP (odborné znalosti, 

schopnost týmové práce), zkušenostech a schopnostech vedoucího týmu HAZOP 

a dostupných informacích. Ţádná jiná kvalitativní metoda není tak systematická a zároveň 

časově náročná jako HAZOP. Při aplikování metody HAZOP by proto neměly být přehlíţeny 

dva základní faktory: 

 

1. Kvalita týmu. Pro bezpečnostní analýzu nestačí jen průměrné znalosti a zkušenosti. 

Nezkušený tým dokáţe sotva identifikovat skryté zdroje ohroţení. Proto pro analýzu jsou 

potřeba nejlepší lidé a nejlepší zdroje informací (aktuální podklady). Analýza provedená na 

základě zastaralých podkladů nemá prakticky ţádnou hodnotu, právě v úpravách technologie 

mohou být skrytá nebezpečí. 

 

2. Časový faktor. Pro zhodnocení velké výrobní jednotky je nutno počítat i s několika týdny 

týmové práce. Doba je skutečně nezbytná a nelze poţadovat urychlení práce. Neúměrné 

zkrácení času můţe mít za následek opomenutí některé významné ohroţující situace. Úspěšné 

provedení metody HAZOP vyţaduje zkušené odborníky, správné naplánování práce 

a manaţerské vedení. Výsledkem je detailní zhodnocení bezpečnosti provozovaného zařízení. 
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         Všechny metody mají své přednosti a nedostatky a je nutné je vybírat podle prováděné 

činnosti a poţadovaného rozsahu hodnocení. Ať uţ se zaměstnavatel rozhodne pouţít tu či 

onu metodu hodnocení rizik, nebo nepouţije metodu ţádnou a zhodnotí rizika jiným 

způsobem, vţdy musí mít na paměti, ţe tuto práci dělá nikoliv pro kontrolní orgány, ale pro 

sebe, a zejména proto, aby  zaměstnanci byli co nejméně ohroţováni. 

         

Metoda VÚBP 

 

Pro praktické vyuţití  vyvinul Výzkumný ústav bezpečnosti práce (dále jen „VÚBP“) v roce 

2001 jednoduchou bodovou metodu pro hodnocení rizik [33]. Tato metoda vyjádřila 

pravděpodobnost vzniku nehody  a jejich následků v šesti kategoriích a to: 

1. častý výskyt 

2. pravděpodobný výskyt 

3. příleţitostný výskyt 

4. málo pravděpodobný, ale moţný výskyt 

5. nepravděpodobný výskyt 

6. nemoţný výskyt 

Kategorie následků byly vyjádřeny jako 

a) zanedbatelné 

b) lehké  

c) těţké 

d) kritické 

 

Míra rizika byla vypočtena jako násobek pravděpodobnosti a následků  a výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 1 

Pravděpodobnost Následek    

 Zanedbatelný Lehký Těţký Kritický 

Častá 4 3 2 1 

Pravděpodobná 8 6 4 2 

Příleţitostná 12 9 6 3 

Nepravděpodobná 16 12 8 4 

Málo pravděpodobná 20 15 10 5 

Nemoţná 24 18 12 6 

 

Podle bodových hodnot byly stanoveny 4 kategorie pro stupně rizik, které jsou uvedeny 

v tabulce 2. 
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Tabulka 2 

Kategorie Bodová 

hodnota 

Stupeň rizika 

I 1 aţ 3 Nepřijatelné riziko 

II 4 aţ 9 Neţádoucí riziko 

III 10 aţ 16 Přijatelné riziko 

IV 18 aţ 24 Přijatelné riziko 

 

Na závěr je moţné uvést ještě  metodu [34] sestavenou z různých metod a  metody VÚBP 

a s vyuţitím  Návodu pro hodnocení rizik při práci  s cílem  vytvořit jednoduchou  snadno 

aplikovatelnou metodu pro výrobu. Hodnotí se pravděpodobnost neţádoucího následku 

hodnotami od 0,1 – 10 od vyloučený výskyt aţ po častý výskyt, dále se  hodnotí expozice 

rizika hodnotami od  0 do 10 – ţádná expozice aţ po stálou, nově zavádí ochrannou reakci 

s hodnotami od  0,8  do 1,0 – snadná aţ po nemoţnou a následky v hodnotách od  1 aţ po 100, 

kdy hodnota 1 představuje zanedbatelné poranění, lehký úraz nebo škoda nad 10 tis. Kč se 

hodnotí 3 a závaţný, smrtelný úraz nebo škoda nad 1 mil. Kč hodnotou 40. Nejvyšší hodnotu 

mají katastrofické následky – mnoho smrtelných úrazů a škody nad 100 mil. Kč. Výsledně se 

potom hodnotí závaţnost rizika jako přijatelné při výsledné hodnotě pod 20 bodů aţ po velmi 

vysoké, kdy je nutno zastavit provoz – hodnota přes 400. 

 

2.5 Hodnocení rizik u některých organizací 

 

     Pro organizace, které provádějí úpravu nerostů, není stanoven jednotný postup pro 

hodnocení rizik. Běţnou součástí výkonu inspekcí orgány SBS jsou ověřovány i skutečnosti 

týkající se problematiky rizik. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o informace v rámci výkonu 

vrchního dozoru, byla pro jejich další pouţití  zachována anonymita dozorovaných organizací 

a byly proto označeny písmeny A,B,C a D. Podklady od těchto organizací jsou  u autora 

k dispozici a pro účely této práce mohou být plně vyuţity i bez uvedení celých názvů 

organizací. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 3. 
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Tabulka 3 

Pravděpodobnost  Následky  

Organizace A    

Nahodilá 1 Poranění bez pracovní neschopnosti 1 

Nepravděpodobná 2 Úraz s pracovní neschopností 2 

Pravděpodobná 3 Váţnější úraz vyţadující hospitalizaci 3 

Velmi pravděpodobná 4 Těţký úraz s trvalými následky 4 

Trvalá 5 Smrtelný úraz 5 

Organizace B    

Jednou za 5 let 1 Úraz, nevolnost 1 

Jednou ročně 2 Zdrav.potíţe vyţadující první pomoc 2 

Jednou měsíčně 3 Úraz bez absence 3 

Jednou týdně 4 Úraz s absencí a trvalými následky 4 

Jednou denně 5 Smrtelný úraz 5 

Organizace C    

Nahodilá 1 Poranění bez prac.neschopnosti 1 

Nepravděpodobná 2 Absenční úraz 2 

Pravděpodobná 3 Váţnější úraz 3 

Velmi pravděpodobná 4 Těţký úraz s trvalými následky 4 

Trvalá 5 Smrtelný úraz 5 

Organizace D    

Jednou ročně 1 Úraz bez prac.neschopnosti 1 

Jednou za půl roku 2 Prac.neschopnost delší neţ 3 dny 2 

Kaţdé 2 měsíce 3 Prac.neschopnost delší neţ měsíc 3 

Kaţdý měsíc 4 Smrtelný úraz, trvalá invalidita 4 

 

Z výše uvedených hodnot pravděpodobnosti a následků  byly vypočítány míry přijatelnosti 

rizika jako násobek těchto  hodnot, které jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

Tabulka 4 

Kategorie Bodová 

Hodnota 

Stupeň rizika 

Organizace A  nebylo provedeno 

Organizace B 1-2 Běţné riziko, nejsou potřeba další opatření  

 3-4 Přijatelné riziko, stačí běţná organizační opatření  

 5-10 Neţádoucí riziko 

 12-25 Nepřijatelné riziko 

Organizace C 0-3 Bezvýznamné riziko 

 4-10 Akceptovatelné riziko 

 11-50 Mírné riziko 

 51-100 Neţádoucí riziko 

 101-125 Nepřijatelné riziko 

Organizace D 1 Běţně přijímané riziko, nejsou potřeba další opatření 

 2 Běţné pracovní riziko, stačí běţná organizační opatření 

 3-6 Významné riziko, nutný bezpečnostní předpis 

 8-16 Velmi významné riziko, nutná přísná bezpečnostní opatření 
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     Tyto organizace v rámci posuzování rizik si stanovily ve svém  rámci  pravděpodobnost, 

s jakou dojde k mimořádné události a jaké bude mít následky a neposuzovaly  stav BOZP na 

svých pracovištích, ale vytipovaly všechna moţná nebezpečí, aniţ by posoudily, zda u nich 

skutečně tato nebezpečí hrozí i při  plnění poţadavků stanovených jak orgány dozoru, tak 

i vlastními opatřeními organizace. 

 

Organizace A 

     Poţadavek zákoníku práce je sice vyhledávat rizika, ne však v literatuře, ale na 

pracovištích organizace. Kdyby  tento poţadavek organizace plnila, potom by nemohla uvést, 

ţe v posuzovaném objektu byla zjištěna  rizika typu pádu osob do prohlubní, šachet, otvorů, 

pád ţebříku po ztrátě stability, pád břemene na pracovníka při skladování, vtaţení končetiny 

pracovníka do pasového dopravníku aj. Organizace navíc zaměňuje pojmy nebezpečí a riziko.  

Nebezpečí, které organizace vyhodnocovala v rámci posuzování rizik, kdyby skutečně na 

pracovištích organizace existovalo v předpokládaném stavu, by se muselo hodnotit jako hrubé 

porušení bezpečnostních předpisů, nikoli jako moţné riziko. Organizace navíc  povaţuje 

výskyt těchto nebezpečí jako pravděpodobný s následky od váţnějších úrazů po smrtelné 

úrazy. 

 

Organizace B 

     Přesně odlišuje nebezpečí  od rizika, je zpracován Registr nebezpečí a rizik, nepodceňuje 

význam kontrol a nápravných opatření, kromě úrazů, nehod a havárií doplňuje i postupy pro 

zjišťování neţádoucích událostí a neshod. Registr  obsahuje rizika zdravotní, nebezpečí byla 

analyzována podle pracovišť a podle moţných ohroţených  osob. Některá nebezpečí by 

zaslouţila větší pozornost, např. zda skutečně hrozí utonutí při pádu do odkaliště – otázka zní, 

zda organizace umoţní takový pohyb pracovníků v nebezpečném prostoru. Pro jednoznačnost  

přijaté politiky BOZP by nepochybně prospělo, kdyby organizace pouţívala vymezení 

činností ve smyslu poţadavků platných předpisů, nikoli v duchu místních pouţívaných 

terminologií typu „nakládka kamene z kopané rampy“. Potom je i pro dozorový orgán 

nesnadné pochopit, co je míněno nebezpečím typu pád osob do rampy, který můţe vést aţ ke 

smrtelnému úrazu.  Obdobně i pouţívání pojmu „kaliště“ není na místě, předpisy tento pojem 

neznají, určitě se zde neprovádí činnost  mimo působnost vyhl.č.51/1989 Sb. [35],  která 

činnost kališť neupravuje, ani činnost mimo působnost orgánů SBS. Technologické postupy 

musí být vypracovány tak, aby nemohlo dojít např. k převrácení stroje. Jestliţe organizace o 

tomto nebezpečí ví a zná i technická řešení, jak tomu zabránit, potom by hodnotitel rizik měl 
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vycházet nejen z poţadavků bezpečnostních předpisů, ale i opatření organizace- v tomto 

případě technologických postupů pro manipulaci se stroji v nestabilních místech, kde hrozí 

převrácení stroje a při kontrolních prohlídkách  by měl uţ pouze konstatovat, zda bylo riziko 

převrácení stroje sníţeno na přijatelnou úroveň, tedy v ţádném případě by neměl být 

v registru uveden smrtelný úraz jako výsledek  neţádoucí události. 

 

Organizace C 

     Kromě pravděpodobnosti vzniku  a posouzení následků bylo při výpočtu míry rizika 

pouţito i koeficientu, který zahrnoval názor hodnotitelů v rozmezí od 1 do 5, kde hodnota 1 

představovala zanedbatelný vliv na míru bezpečnosti a hodnota 5 více významných 

a nepříznivých vlivů na závaţnost a následky ohroţení. Byla analyzována všechna pracoviště 

a jednotlivá  zařízení. Je zajímavé, ţe např. u drtiče, který bude mít zabezpečený násypný 

otvor  proti pádu osob, je pravděpodobnost pádu a tím i smrtelného úrazu pouze nahodilá, coţ 

ale přepočtem na míru rizika znamená pro organizaci akceptovatelné riziko. Je to způsobeno 

tím, ţe max. počet bodů tj. 125, který znamená nepřijatelné riziko, nebyl  na ţádném 

pracovišti dosaţen, stejně tak i neţádoucí riziko s mírou od 51 – 100 bodů. Většina pracovišť 

byla vyhodnocena s mírným rizikem, tedy akceptovatelným. Je otázka, zda má smysl na řádně 

zabezpečených pracovištích – např. tam kde jsou zakryty všechny nebezpečné prohlubně, 

otvory, vyhodnocovat nebezpečí pádu do těchto otvorů jako nepravděpodobné, coţ je sice 

pravda, ale na druhou stranu zakrytý otvor by neměl  představovat potenciální nebezpečí. Jako 

riziko ale nelze posuzovat takové případy, kdy pracovník  vykonává zakázanou činnost, např. 

potahuje dopravníkový pás při jeho prokluzu a tím riskuje utrţení ruky. Míra rizika zde 

vychází jako mírná a jedná se dle hodnotitelů o nepravděpodobnou událost. Stejně tak vychází 

i míra rizika u zasypání pracovníka v zásobníku při odstraňování nálepů, kdy dojde ke 

smrtelnému úrazu  a to jako naprosto nahodilá událost. Ke smrtelnému úrazu můţe dojít 

pouze při nedodrţení bezpečnostních předpisů  a nepouţití předepsaných ochranných 

pomůcek, které pracovníka jistí a chrání proti pádu do zásobníku. Můţe dojít k ohroţení 

pracovníka, nebezpečí uvnitř zásobníku skutečně existuje, je ho však nutno posuzovat  

z pohledu vykonávané činnosti při dodrţení předpisů  a postupů. Organizace vyhodnotila 

i rizika, která nejsou povaţována za rizika neţádoucí, ale předvídatelná  jako je např. úder 

blesku. 
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Organizace D 

     V této organizaci byl vypracován registr rizik podle jednotlivých procesů (technologických 

celků)  a činností (situací). Opět byly hodnoceny  v rámci posuzování rizik zakázané činnosti, 

tedy činnosti v rozporu s poţadavky předpisů, např. provádění údrţby strojních zařízení tak, 

ţe hrozí zachycení rotující částí. Protoţe k těmto činnostem dochází kaţdé 2 měsíce, je riziko 

povaţováno za významné, kdy se musí uvaţovat o jeho sníţení. Řešení je jednoduché – 

neprovádět údrţbu za chodu stroje, pokud je to technicky moţné. Při práci na kalových polích 

se připouští moţnost utonutí pracovníka jednou za rok  jako významné riziko. Organizace 

neprovedla posouzení rizik z pohledu, zda je pro ni takové riziko přijatelné nebo nepřijatelné,  

rozhodně by se neměla smířit se skutečností, ţe pracovníkovi, který byl pověřen určitou 

činností u odkalovacích nádrţí, hrozí i při dodrţení bezpečnostních předpisů utonutí. Pokud 

jsou skutečně všichni pracovníci řádně proškoleni a seznámeni s nebezpečími a mírou rizika, 

která jim na pracovišti hrozí, jak potom přijímají pracovníci informaci  od svých nadřízených, 

ţe např. ve skladě jim při stohování palet hrozí smrtelný úraz, způsobený sesuvem palet, ke 

kterému můţe jednou ročně dojít. Jedná se o riziko akceptovatelné i pro pracovníka skladu? 

Nebo organizace provede taková opatření, aby při dodrţení bezpečnostních předpisů bylo 

riziko sníţeno a bylo  přijatelné jak pro pracovníka tak pro organizaci? 

 

2.6. Projekt ČBÚ č. 13 

 

    Projekt ČBÚ č. 13 [23]    byl dokončen v roce 2001 ve spolupráci ČBÚ a  Odborového 

svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a byl zaměřen na hodnocení rizik 

v hornictví. V rámci tohoto projektu byly nejdříve přeloţeny příslušné dokumenty, zejména 

poskytnuté HSE, jako např. „Úspěšné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví“ z roku 1991,  

„Praktické hodnocení rizika“, zaměřený na problematiku důlních pracovišť nebo „Pět kroků 

při hodnocení rizika“, dále materiály od Mezinárodní organizace práce  a další. „Úspěšné 

řízení bezpečnosti a ochrany zdraví“   podrobně popisuje jednotlivé prvky řízení BOZP, 

jakými jsou politika, organizování, plánování a implementace, realizace opatření a kontrola 

realizace. V tomto materiálu je vyjádřen názor, ţe úrazy, nehody nebo poškození zdraví jsou 

zřídka náhodné události, ţe spíše vyplývají z chyb v kontrole, ţe tedy za ně nemůţou ve 

většině případů neopatrní  pracovníci, ale špatně prováděné kontroly, za které nese 

odpovědnost vedení organizace. V materiálu „Pět kroků při hodnocení rizika“, který je 

zpracován jako propagační, jsou stručně popsány  jednotlivé  postupové kroky : 
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1. Zjistěte nebezpečí 

2. Určete, kdo by mohl být poškozen a jakým způsobem 

3. Vyhodnoťte rizika a určete, zda existující předběţná opatření jsou odpovídající nebo 

zda by nemělo být učiněno více 

4. Zaznamenejte vaše zjištění 

5. Přezkoumejte vaše hodnocení a přepracujte je, pod je to potřeba 

 

     Dalším úřadem, který poskytl do projektu [23] příručku, byl Úřad pro bezpečnost  a zdraví, 

Health and Safety Authority (HSA). Jedná se o „Praktickou příručku pro implementaci 

udrţování systému řízení BOZP“, která obsahuje přílohu A – terminologii, která obsahuje 

i definici rizika, která je širší neţ definice uvedené v části 2 a která definuje riziko  jako 

pravděpodobnost, ţe specifikovaná nechtěná událost nastane vzhledem k existenci nebezpečí 

při provádění pracovních aktivit nebo prostřednictvím výrobků a sluţeb, vytvořených 

pracovními aktivitami. Riziko má vţdy dvě součásti, pravděpodobnost, ţe můţe nastat 

nebezpečí a důsledky nebezpečné události. Příloha B se týká školení a příloha  C se zabývá 

hodnocením a řízením rizik. Zde jsou kromě výčtu směrnic, které se riziky zabývají, uvedeny 

klíčové etapy hodnocení a řízení rizika a návazně seznam některých druhů vytipovaných 

nebezpečí, který není a nemůţe být vyčerpávající, zde je   nezastupitelná úloha organizace při 

vypracování vlastního seznamu všech moţných nebezpečí.  Z analýzy pravděpodobnosti 

úrazu a následků v rámci hodnocení rizik se potom musí stanovit  vhodná opatření, která by 

měla být od dlouhodobých po okamţitá.  

 

     Mezinárodní organizace práce  vydala v roce 2001 také příručku pro řízení BOZP, která se 

riziky zabývá pouze okrajově v rámci prevence, kde v podstatě přejímá poţadavky směrnice 

89/391.  Mezi nejzajímavější  přeloţené dokumenty v rámci Projektu ČBÚ č.13 patří 

porovnávací studie „Hodnocení a řízení rizika“, která obsahuje  britské normy  a doporučení 

o  BOZP.  Kvalitativní metoda hodnocení  rizik byla pouţita v návrhu metodiky pro pouţití 

v České republice [36].    Návrh vychází  z těchto kriterií: 

 

a) pravděpodobnost výskytu nebezpečí – PV - tabulka 5 

b) četnost vystavení zdroji nebezpečí – FE - tabulka 6 

c) stupeň moţného poškození zdraví – PZ - tabulka 7 

d) počet ohroţených osob – PO - tabulka 8 
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Tabulka 5 

PV Pravděpodobnost výskytu rizikové situace PV 

0 Nemoţnost Nemůţe nikdy  nastat 

0,1 Téměř vyloučeno Můţe nastat jen za extra okolností 

0,5 Vysoce nepravděpodobné Ale přesto představitelné 

1 Nepravděpodobné Ale teoreticky můţe nastat 

2 Moţné Ale neobvyklé 

5 Vyrovnaná šance Mohlo by se stát 

8 Docela dobře moţné Nepřekvapující 

10 Pravděpodobné Nutno očekávat 

15 Jisté Nepochybně nastane 

 

Tabulka 6 

FE Četnost vystavení zdroji rizika FE 

0,1 Zřídka 

0,2 Jednou ročně 

1,0 jednou měsíčně 

1,5 jednou týdně 

2,5 jednou denně 

4,0 kaţdou hodinu 

5,0 Neustále 

 

 

Tabulka 7 

PZ stupeň moţného poškození zdraví   PZ 

0,1 odřenina, modřina 

0,5 trţná rána, velmi lehké onemocnění 

1,0 zlomenina menší kosti, lehké onemocnění 

2,0 Zlomenina větší kosti, lehké následky 

4,0 ztráta končetiny, váţné onemocnění 

8,0 Ztráta obou končetin, očí, závaţné onemocnění  

15,0 smrtelný úraz, smrtelné onemocnění 

 

 

Tabulka 8 

PO  Počet ohroţených osob PO  

1  1 – 2 osoby  

2  3 – 7 osob  

4  8 – 15 osob  

8  16 – 50 osob  

12  Více neţ 50 osob  

 

Celkovou míru rizika (MR), která vznikla jako násobek jednotlivých faktorů, a  navazující 

opatření představuje tabulka 9.  
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Tabulka 9 

MR Riziko naléhavost realizace prevent.opatření 

0 - 1 Zanedbatelné Nevyţaduje opatření 

2 - 5 velmi nízké opatření do 3 měsíců 

6 - 10 Nízké opatření do měsíce 

11 - 50 Znepokojující opatření do týdne 

51 - 100 Vysoké opatření během dne 

101 - 500 velmi vysoké opatření během směny 

501 - 1000 Extrémní Okamţitá opatření 

přes 1000 Nepřijatelné Zastavení provozu 

 

Tato metodika byla pouţita i  pro ilustraci na   příkladu výpočtu MR, ke kterému běţně 

docházelo na úpravnách – odstraňování nálepů v betonových zásobnících zvenku. PV se 

rovná 8 aţ 9, protoţe se jednalo o činnost, která se často prováděla, s frekvencí FE od 0,4 do 

1, tedy min 2x ročně. Počet ohroţených osob max. dvě, PO 1, poškození zdraví v rozmezí 0,5 

aţ 1. Hodnota MR se pohybuje od 1,6 do 9, coţ představuje velmi nízké aţ nízké riziko. 

Otázkou je, jaká opatření přijmout např. do 3 měsíců, aby míra rizika byla zanedbatelná..  

 

     Velice přehledně je zpracován nomogram pro hodnocení rizik, který byl uveden jako 

příloha č. 1a  v porovnávací studii „Hodnocení a řízení rizika. Informování a konsultování 

zaměstnanců“, která byla také součástí projektu ČBÚ č. 13 [23]  a v této práci je uveden 

převzatý nomogram jako obr. č.4. 
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Obr. č. 4 Nomogram pro hodnocení rizik 

 

 

     Jako i ostatní dokumenty, které se hodnocením zabývají, obsahuje i tento nomogram  

vyjádření následků škod v Kč, coţ nelze vyuţít při vypracování obecné metodiky, neboť 

hodnotové vyjádření škod v roce 2001 je nepochybně jiné neţ v roce 2009 a za dalších deset 

let bude zase jiné. 

 

      Návrh metodické příručky č. 1[36]  byl výstupem projektu ČBÚ č.13 [23]  pro hodnocení 

rizika, který pořízené překlady  analyzoval a vytvořil z nich metodický materiál  pro pouţití 

v dolech. Jedním z výstupů bylo i navrţení bodové metody pro výpočet rizika. V tabulce 10 je 

uveden popis důsledků a jeho hodnocení, v tabulce 11 je  matice  pro bodové vyjádření rizika 

jako kombinace pravděpodobnosti a důsledků a v tabulce 12 výsledné posouzení rizika. 
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Tabulka 10 

stupeň důsledek Popis důsledku 

1 zanedbatelný drobné poranění, zanedbatelná porucha systému 

2 málo významný lehký úraz, drobné poškození systému 

3 významný závaţnější úraz, závaţné poškození systému 

4 kritický těţký úraz, rozsáhlé poškození systému 

5 katastrofický smrtelný úraz, zničení systému 

 

 

Tabulka 11  

důsledek Zanedbatelný málo 

významný 

Významný kritický Katastrofický 

pravděpodobnost 1 2 3 4 5 

1 velmi nízká 1 2 3 4 5 

2 nízká 2 4 6 8 10 

3 střední 3 6 9 12 15 

4 vysoká 4 8 12 16 20 

5 velmi vysoká 5 10 15 20 25 

 

Tabulka 12 

hodnota rizika posouzení přijatelnosti kriteria bezpečnosti 

1 – 4 riziko přijatelné systém je bezpečný 

5 – 8 riziko mírné systém je bezpečný za 

určitých podmínek 

9 – 12 riziko neţádoucí systém je nebezpečný 

15 – 25 riziko nepřijatelné systém je nutno odstavit 

 

 

     Dále byly v rámci Projektu ČBÚ č. 13 [23] vypracovány vzorové seznamy zdrojů rizik 

(nebezpečí) při dobývání nerostů. Seznamy obsahují typická hornická nebezpečí -  důlní 

otřesy, průtrţe plynů, zapálení metanu aj.  a seznam prací, při kterých se můţe nebezpečí 

objevit. Bohuţel např. pro strojní zařízení, např. drtiče, byly všechny zdroje nebezpečí 

smíchány dohromady a k nim stanovena opatření k minimalizaci rizika, čímţ vznikl 

nepřehledný stav a tak  je moţno pochybovat např. o preventivních protipoţárních opatřeních 

při vtaţení obsluhy do drtiče. Při opravě  jsou nepochybně provedena opatření k zamezení 

nečekanému spuštění a při provozu jsou nepochybně stanovena taková opatření, aby obsluha 

neměla moţnost pohybu  v nezajištěném prostoru kolem vstupního otvoru drtiče, aby např. při 

smeknutí nohy do něj obsluha spadla.  Kaţdé jiné chování obsluhy např. manipulace s tyčí 

uvolňující vzpříčený drcený materiál  na okraji vstupního otvoru je porušení bezpečnostního 

předpisu a nikoli nečekané  nebezpečí, kde by se měla hodnotit míra rizika. 
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3.   INSTITUCIONÁLNÍ   ZAJIŠTĚNÍ  HODNOCENÍ  RIZIK  V RÁMCI EVROPSKÉ 

UNIE 

 

     Poţadavky zajistit v rámci zemí EU politiku BOZP se objevují jiţ v čl. 3 Evropské sociální 

charty [37] a v Chartě základních sociálních práv pracujících Společenství [38]. Obě  charty 

charakterizují základní poţadavky, kterými se zavazují jednotlivé smluvní strany (státy) 

k tomu, ţe v zájmu zajištění BOZP budou ve spolupráci se zaměstnavateli: 

 

- vydávat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

      -     stanovovat opatření k vynucení poţadavků obsaţených v těchto předpisech,  

-  provádět kontrolu plnění jednotlivých poţadavků. 

 

     Poţadavky obsaţené v obou sociálních chartách se shodně objevují i v Úmluvě č.155 [39] . 

Pro hornictví má svůj význam jiţ zmíněná Úmluva č. 176 [20].  Týká se poţadavků na 

BOZP v dolech, přičemţ se za důl pro účely této Úmluvy povaţuje i místo pro úpravu 

vytěţených nerostů. Důleţitý je článek 6 této Úmluvy, neboť se zabývá riziky a poţaduje, 

aby zaměstnavatel riziko vyhodnotil a ve stanoveném pořadí riziko eliminoval, zvládl 

u zdroje a pokud riziko přetrvává, postaral se o osobní ochranné vybavení, „berouc  ohled 

na to, co je rozumné, schůdné a proveditelné, na dobrou praxi a na uplatnění náleţité 

péče“. 

 

     Aby bylo moţné splnit poţadavky obsaţené v textu Úmluv a současně zajistit fungování 

další legislativy EU, zejména poţadavky na volný pohyb pracovních sil, sluţeb a zboţí mezi 

jednotlivými členskými státy,  při zachování jednotných poţadavků na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, byla přijata v rámci EU jiţ výše zmíněná rámcová směrnice 

89/391[18]. Tato směrnice zavádí opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci  a ukládá v čl. 6 odst. 1 zaměstnavateli, aby přijal  opatření pro 

prevenci pracovních rizik na základě těchto obecných zásad prevence: 

 

a) vyhýbat se rizikům, 

b) vyhodnotit nevyhnutelná rizika, 

c) odstraňovat rizika u zdroje. 

     V odstavci 3 článku 6 této směrnice  je dále uloţeno zaměstnavateli, aby vyhodnocoval 

rizika pro bezpečnost a ochrany zdraví zaměstnanců mezi jinými při volbě pracovního 

zařízení, pouţívaných chemických látek nebo přípravků a při úpravě pracoviště a zajistil, ţe 
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přijímaná opatření k prevenci rizik a pouţívané pracovní a výrobní metody v případě potřeby 

zajišťují lepší úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Tato směrnice přenesla 

hlavní zodpovědnost v oblasti rizik na zaměstnavatele. 

 

     Kromě směrnice 89/391 [18] se s pojmem rizik setkáváme i v dalších směrnicích EU jako 

je např.  směrnice 89/656 [19], směrnice 92/104 [40], směrnice 2004/35 [41]  nebo směrnice 

2006/21 [42].  Směrnice 92/104 [40]  stanoví v čl. 3 odst. 2 povinnost zaměstnavateli 

vypracovat a aktualizovat dokument týkající se bezpečnosti a zdraví, zahrnující příslušné 

poţadavky  stanovené v čl. 6, 9 a 10 směrnice 89/391[18], přičemţ z dokumentu musí 

vyplývat mj., ţe rizika, kterým jsou zaměstnanci na pracovišti vystaveni, jsou zjištěna a 

vyhodnocena. Minimální poţadavky  na bezpečnost a ochranu zdraví jsou stanoveny 

v příloze. V úvodní poznámce je uvedeno, ţe povinnosti stanovené v příloze se uplatní 

pokaţdé, kdyţ to vyţadují vlastnosti pracoviště, činnosti, okolnosti nebo mimořádné riziko. 

Takto formulovaný poţadavek by tedy znamenal, ţe tyto povinnosti nebudou uplatněny vţdy 

a navíc z pohledu pracovních rizik pouze tehdy, pokud se jedná o mimořádné riziko, coţ je 

pojem, který se nikde jinde nevyskytuje a není   blíţe specifikován. Je to  spíše otázka 

špatného překladu, protoţe originál v angličtině směřuje spíše k posouzení zvláštnosti rizika, 

jeho specifika a nikoli jeho mimořádnosti. Pro odkaliště je stanoveno v bodě 15, ţe odkaliště 

musí být navrţena, vybudována, provozována a udrţována tak, aby byla zaručena jejich 

stabilita a současně i bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 

 

        Některé poţadavky na hodnocení rizik jsou stanoveny v článcích 3 aţ 13  a  navíc  jsou 

v přílohách konkrétní poţadavky na bezpečnost, které v podstatě by měl provést kaţdý 

zaměstnavatel – např. v Příloze A, určené pro povrchová pracoviště, je v  odst. 8.1 uloţeno, ţe  

nebezpečné otvory musí být označeny. Nebo v odst. 16.2.1., ţe podlahy na pracovištích 

nesmějí mít nebezpečné hrboly, díry ani nakloněné plochy, musí být pevné, stabilní  

a nekluzké. Tímto způsobem prakticky EU vytipovala za zaměstnavatele některá nebezpečí,  

ale  nestanovila náhradní opatření při jejich neplnění (např. zákaz vstupu na kluzkou podlahu 

s nebezpečnými hrboly).  

        Směrnice 2004/35 [41]  poţaduje, aby provozovatelé  určených činností, mezi které patří 

i provozování odvalů a odkališť, v rámci preventivních a nápravných opatření posoudili 

rizika, která se od dané činnosti odvíjí. 

    Směrnice 2006/21 [42]  řeší poţadavky bezpečného provozu odvalů a odkališť jako míst, 

kde došlo k mimořádným událostem, které vedly i ke ztrátám na lidských ţivotech. Směrnice 
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poţaduje vyhodnocení nebezpečí závaţných havárií, které odvaly a odkaliště představují. 

Podrobněji jsou příslušné poţadavky na prevenci z pohledu moţných rizik a nebezpečí 

stanoveny např. v příloze č. I této směrnice. Tato směrnice, přestoţe byla od počátku 

prezentována jako směrnice reagující na mimořádné události, kdy došlo k protrţení některých 

hrází odkališť, se v podstatě prevencí nezabývala, ale naopak se postupně stávala nástrojem 

k řešení těch problémů, které nebyla Komise EU nebo Evropský parlament  schopni řešit 

jinak. Proto se postupně  začaly objevovat v návrhu  směrnice poţadavky např. na ochranu 

majetku (jakého uţ ale nebylo specifikováno), poţadavky na zatápění dolů, poţadavky na 

manipulaci se všemi vytěţenými materiály bez ohledu na to, zda jsou či nejsou odpady. 

Způsob ukládání odpadních materiálů po těţbě a úpravě tak byl představen jako moţné riziko, 

kdy jsou ohroţeny lidské zdraví, ţivoty, ţivotní prostředí a v poslední řadě i majetek.  

     Práce na tvorbě směrnice 2006/21 [42]  byly zahájeny v roce 2001, kdy byl z iniciativy 

maďarské strany předloţen první návrh. Ten reagoval  na některé předchozí havárie. V roce 

1985 došlo k poruchám hrází odkališť v údolí Stava poblíţ Trenta v Itálii. Do pohybu se daly 

kaly s bahnem a vodou  a postupně zničily 3 hotely, 53 domů, 8 mostů a zahynulo 268 osob. 

Škody byly odhadnuty na 155 milionů Euro. Za špatný stav hrází (odvodnění), zejména 

vrchní hráze, bylo odsouzeno v roce 1992 10 osob včetně pracovníků báňského úřadu, kteří 

prováděli nedostatečně dozor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Havárie odkaliště Aznalcollar, Španělsko 

Obr. č. 5 havárie odkaliště Aznalcollar, Španělsko 

 

     V roce 1998 došlo k havárii rudného odkaliště ve Španělsku blízko města Aznalcollar . 

Miliony kubíků kalů zaplavily asi 3500 ha půdy, místy aţ do výšky 4m. O těchto 

mimořádných událostech nebyly v odborné české literatuře publikovány další rozbory, 
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podrobnosti o nich je nutno vyhledat na internetových stránkách, jako např. 

www.igreens.org.uk/aznalcollar.htm,  odkud je převzat i demonstrační obr.č. 5. 

     Příčinou  havárie bylo zavodnění jedné hráze s uloţeným pyritovým odpadem (levá část 

obrázku)  a následné protrţení spodní hráze s pyroklastickým odpadem, který se uvolnil do 

okolí. V roce 2000 došlo k dalším  dvěma mimořádným událostem a to ve  Švédsku, na dole 

Aitik, kde se po poruše hráze uvolnilo asi 2,5 mil m
3
 kalů do okolí a do ţivotního prostředí se 

dostalo asi 23 kg mědi. Hlavní příčina byla vnitřní eroze kolem propustku. Druhá porucha 

odkaliště byla v Rumunsku v roce 2000, kdy došlo k úniku asi 100 000 m
3
 kalů s kyanidy po 

úpravě zlata. Poškozené Maďarsko poţadovalo odškodnění ve výší 167 mil. dolarů. Hlavní 

příčinou bylo přelití hrází po silných deštích a tání sněhu.  Tato událost byla tedy hlavním 

impulsem pro zahájení prací na jednotném právním aktu v rámci EU, který by se danou 

problematikou zabýval. Od původního záměru vypracovat nařízení, které by mělo přímou 

účinnost, bylo upuštěno a bylo rozhodnuto, ţe bude připravena směrnice. 

 

      Nový pracovní návrh směrnice byl připraven pro další projednání v roce 2002.  Za Českou 

republiku připravovala podklady pro jednání Česká geologická sluţba. Tento text byl 

analyzován také na ČBÚ. Obsahoval mimo jiné klasifikace odvalů nebo odkališť podle výšky 

hráze, délky hráze nebo úloţné kapacity.  

 

     V roce 2003 byl předloţen členským státům další, přepracovaný  text návrhu směrnice, ke 

kterému zaujalo Ministerstvo ţivotního prostředí  (dále jen „MŢP“)  pro jednání dne 11. 11. 

2003 vyhraněný postoj a poţadovalo na dalších jednáních upřesnit některé záleţitosti, které se 

opět netýkaly prevence, jako např. zda se bude jednat o zpoplatněné ukládání odpadů po 

těţbě, jaký bude vztah k procesu hodnocení vlivu na ţivotní prostředí, vyuţití druhotných 

surovin, úplné vynětí inertních hmot z působnosti směrnice. Tento text jiţ klasifikoval odvaly 

a odkaliště, jako místa, kam se ukládají odpady po těţbě  a úpravě,   pouze do dvou kategorií 

– A nebo B, přičemţ  kategorie A byla pro odpady s významným rizikem pro vznik závaţné 

havárie. Proto MŢP navrhovalo, aby se celá směrnice týkala jen  materiálů (odpadů), které 

představují určité riziko pro ţivotní prostředí, nikoli všech, které se skrývají, těţí a ukládají 

jako neprodejné produkty. Na základě analýzy tohoto textu se  rozhodl ČBÚ převzít za tento 

dokument hlavní gesci a po dohodě s MŢP začal spolupracovat prostřednictvím pracovní 

skupiny Rady EU, jejímţ členem byl i autor této práce, na úpravě předloţeného návrhu 

směrnice. Porovnáním původního a výsledného textu zjistíme, ţe hlavní obrat  nastal v těchto 

oblastech: 
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-   původní záměr byl pouze pro rudné hornictví, finální text je jiţ pro všechny druhy       

     nerostů, 

-   z původního názvu „disposal facility“ se stal finální název „waste facility“, neboť původně   

    se zamýšlelo ukládání nebo shromaţďování jakýchkoliv látek po těţbě  a úpravě rud, nikoli  

    jen odpadů, 

  - nebyly stanoveny pevné finanční rezervy pro zajištění rekultivací po ukončení provozu. 

 

     Směrnice byla zveřejněna v Úředním věstníku EU  v roce 2006. Její zavedení do národních 

legislativ mělo být provedeno do 1. května 2008.  
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4. INSTITUCIONÁLNÍ   ZAJIŠTĚNÍ  V RÁMCI  ČESKÉ  REPUBLIKY 

 

     Poţadavky stanovenými pro oblast BOZP v dokumentech EU se zabývá  v rámci České 

republiky zejména MPSV. Z důvodů zavedení směrnice 89/391 bylo zejména  nutno postupně 

novelizovat zákoník práce, coţ bylo provedeno v ustanovení § 132a dnes jiţ zrušeného 

zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce [43]. Zákoník práce prodělal mnoho změn, avšak za 

nejdůleţitější lze povaţovat změny provedené v roce 1994, kdy  byly do hlavy páté v § 133 

zapracovány některé poţadavky jiţ zmiňované  směrnice 89/391 [18]. Od tohoto roku byly 

právnické a podnikající fyzické osoby mj. povinny  „vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika 

moţného ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit 

opatření k jejich ochraně.“ 

 

     Nový paragraf 132a zákoníku práce [43] nazvaný "Prevence rizik" stanovil 

zaměstnavatelům povinnost vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví 

neohroţující pracovní prostředí vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k prevenci 

rizik. Přičemţ prevencí rizik nejsou myšlena jen opatření vyplývající z právních a ostatních 

předpisů řešících problematiku bezpečnosti práce, ale téţ opatření zaměstnavatele směřující k 

předcházení rizik, jejich odstraňování a minimalizaci působení reziduálních (zbytkových) 

rizik. Tato opatření by měla vznikat na základě vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a 

zdrojů, která jsou další zákonnou povinností zaměstnavatele. 

 

     Pro provádění úkolů v oblasti prevence rizik stanovila novela zákoníku práce [43] v § 132b 

odbornou způsobilost, která má být blíţe stanovena  nařízením vlády. Zákoník práce  obecně 

poţadoval dosaţení věku 18 let a získání odborného vzdělání a doby odborné praxe (odborná 

praxe by měla být tři nebo pět let a odborné vzdělání by mělo být ověřeno zkouškou 

u určeného subjektu, s tím, ţe po určitém období se bude muset dotyčná osoba nechat znovu 

přezkoušet; v kaţdém případě bylo stanoveno přechodné období, po které měly platit stávající 

osvědčení). 

 

     Prakticky stejnou právní úpravu nalezneme v ustanovení § 102 stávajícího platného 

zákoníku práce [26]. V úpravě pracovněprávních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 

se stanovuje povinnost zaměstnavateli vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví 

neohroţující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a přijímáním opatření k prevenci rizik. Přičemţ prevencí rizik se rozumí všechna opatření 
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vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Povinnosti kaţdého zaměstnavatele tedy 

spočívají v neustálém vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a v přijímání 

opatření k jejich odstranění.  

 

     Některé druhy nebezpečí byly vytipovány jako zasluhující zvýšenou pozornost a bylo na 

ně vydáno samostatné nařízení vlády. Některá nařízení vlády  ale  byla vydána s omezenou 

působností, takţe  např. neplatí   pro organizace vykonávající hornickou činnost, coţ je 

i provoz úpraven včetně provozu odvalů a  odkališť jako součásti úpravárenských provozů. 

 

    Typickým představitelem je  nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [44]. Toto nařízení přejímá 

poţadavky směrnice 89/655 [45].  Přestoţe směrnice platí obecně pro všechny druhy činností, 

včetně hornických, byly hornické činnosti vyloučeny z působnosti tohoto nařízení vlády, 

ačkoli tato problematika upravená směrnicí není v takovém rozsahu upravena ve stávajících 

prováděcích předpisech SBS. Např. ustanovení čl. 4.1.3 směrnice 89/655 [45] přímo poţaduje 

posouzení rizika, kterou práce ve výšce představuje. 

 

Dále bylo vydáno  nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [32], které přejímá jinou část  

směrnice 89/655 [45] a toto nařízení vlády platí i pro hornickou  činnost, neboť  řeší mj. 

i  provoz zásobníků sypkých hmot.  

 

Pro úpravárenské provozy má velký význam nařízení vlády č. 176/2008 Sb. [22],neboť 

se zabývá strojním zařízením. Toto nařízení bude platit v České republice  od 29.12.2009, do 

té doby bude platit nařízení vlády č. 24/2003 Sb. [46]. 

 

 

4.1. Postavení státní báňské správy  

 

    Jak bylo uvedeno v úvodu, mezi orgány, které se problematikou BOZP a tedy i riziky mají 

zabývat, patří i orgány SBS. Úkolem orgánů SBS není jen kontrolní činnost, ale i  tvorba 

bezpečnostních předpisů. Mezi odbornou veřejností se traduje, ţe bezpečnostní předpisy jsou 

psány krví. S tímto tvrzením lze obecně souhlasit. Nelze totiţ jednoznačně přijímat některé 

názory, ţe předpisy jsou příslušnými  orgány formulovány tak, aby  je nebylo moţno plnit 
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v plném rozsahu  a na základě  jejich případného neplnění byly ukládány pokuty. Právě na 

základě detailních rozborů jednotlivých mimořádných událostí byly a jsou formulovány 

poţadavky bezpečnostních předpisů a to zejména na předcházení těmto událostem. 

 

     Teze této práce byly  předloţeny v roce 2004, tedy v roce, kdy uplynulo 150 let od vydání 

Obecného horního zákona [47]. Toto připomenutí nebylo náhodné, neboť vydání Obecného 

horního zákona císařským patentem ze dne 23. května 1854, vyhlášeném v říšském zákoníku 

z  r. 1854 pod číslem 146 bylo významné jak pro hornictví v Čechách, tak i pro báňskou 

správu. Článek VII. tohoto zákona stanovil poţadavek na zřízení báňských úřadů, jejichţ 

podoba od roku 1871 byla zachována prakticky do dneška. Podle zákona z r. 1854 byly sice 

provizorně zřizovány, ale pro jejich existenci  a činnost měly zásadní význam aţ později 

přijímané zákony. 

 

     SBS ve své současné podobě plní úkoly státu prakticky jiţ od roku 1957, kdy byl 

vyhláškou předsedy Ústředního báňského úřadu 259/1957 Ú.l. vyhlášen statut státní báňské 

správy. Ústřední báňský úřad byl zrušen zákonem č. 2/1969 Sb., [48] a podle  § 2 odst. 1 

písm.a) tohoto zákona byl zřízen ČBÚ jako ústřední orgán státní správy. Vznikl tedy obdobně 

jako ministerstva, coţ odpovídá jeho významu i postavení mezi orgány patřícími do soustavy 

ústředních orgánů řízených vládou. Celou organizaci SBS potom upravil § 38 zákona 

č. 61/1988 Sb. [3] tak, ţe byla vytvořena dvoustupňová organizace na principech odbornosti, 

monokratismu  a nevolitelnosti. Odbornost si vyţadují specifická rizika, která hornickou 

činnost provázejí a také nutnost v mnoha případech rozhodovat nikoli na úřadě, ale přímo na 

místě, kdy základní podmínkou pro takové řešení je vysoká odborná znalost věci, nemá-li 

existovat nebezpečí, ţe dojde k unáhlenému nebo nesprávnému rozhodnutí s případnými 

negativními dopady. Monokratické rozhodování znamená, ţe rozhodování není kolegiální, na 

druhou stranu ale neznamená, ţe o všem rozhoduje jenom předseda úřadu, neboť určité 

pravomoci jsou delegovány aţ na báňské inspektory podle § 42 zákona č. 61/1988 Sb. 

Územní kompetence byly rozděleny mezi 9 obvodních báňských úřadů s působností po celém 

území České republiky v úpravě, kterou nejnověji vymezil zákon č. 376/2007 Sb. [49], 

kterým se měnil zákon č. 61/1988 Sb. [3]. Toto rozdělení  se ale nekryje plně s hranicemi 

krajů, neboť některé  obvodní báňské úřady (dále jen „OBÚ“) vykonávají svoji působnost ve 

více krajích – např. OBÚ Brno pro území kraje Vysočina a kraje Jihomoravského. 
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     Pro vymezení kompetencí orgánů SBS má zásadní význam obecné ustanovení § 39 odst. 1 

písm.b) zákona 61/1988 Sb. [3].  Písmeno b) citovaného ustanovení má výrazně extenzivní 

charakter – neomezuje se totiţ jen na dozor nad dodrţováním horních předpisů, ale zmocňuje 

orgány SBS k dozoru nad dodrţováním všech obecně závazných právních předpisů, pokud 

upravují  

 

- bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

- bezpečnost technických zařízení, 

- poţární ochranu v podzemí, a  

- pracovní podmínky,  

v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým 

způsobem.  

 

     Ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb. [3] se tedy týká i  dozoru nad 

dodrţováním pracovních podmínek v organizacích. Poţadavky na pracovní podmínky 

stanovil dřívější zákoník práce [43]  v hlavě šesté (Péče o zaměstnance, Pracovní a ţivotní 

podmínky zaměstnanců a jejich odborný rozvoj, § 139 aţ 148) a v hlavě sedmé (Pracovní 

podmínky ţen a mladistvých, § 149 aţ 168). Nový zákoník práce účinný od 01.01.2007[26], 

se pracovním podmínkám věnuje v části desáté (§§ 224 aţ 247); kromě uvedeného však oba 

zákoníky práce předpokládaly velké mnoţství  dalších povinností uloţených zaměstnavatelům 

(i zaměstnancům) v oblasti pracovních podmínek.  

 

     Poslání báňské správy je jak  v roli inspekční,  tak i v roli nápravné, kdy zjištěný stav 

slouţí nejen k případnému udělování sankcí (pokut), ale zejména k  prevenci. Preventivní 

opatření  lze stanovit např. obecně závazným právním předpisem a jeho kontrolou ověřovat 

účinnost preventivních opatření. K těmto činnostem má ČBÚ  zákonné zmocnění v § 6 odst. 6 

zákona č. 61/1988 Sb. [3]. Při vypracovávání poţadavků k zajištění BOZP vycházejí orgány 

SBS ze skutečnosti, ţe ţádná pracovní činnost není bez rizika. Zákony, vyhlášky, případně 

jednotlivé předpisy řešící problematiku BOZP zpracovávala, případně vydávala v České 

republice řada resortů. To vedlo k tomu, ţe v současné době platí v České republice velké 

mnoţství obecně závazných legislativních dokumentů upravujících oblast bezpečnosti práce, 

které v různém rozsahu problematiku BOZP řeší. Řádově se jedná přes 80 zákonů a nařízení 

vlády a nejméně 50 vyhlášek. U zákonů ke kterým chybí prováděcí předpisy, se ve většině 

případů jedná pouze o obecné deklarace povinnosti zajistit nebo pečovat o BOZP. 
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     Tato skutečnost vznikla aplikací zásady, vyuţívané při tvorbě zákonů  do roku 1989, kdy 

zákony obsahovaly obecné poţadavky, které následně konkretizovaly prováděcí předpisy. 

V té době pro konkrétní poţadavky (parametry) platily závazné technické normy a nebylo 

tedy třeba tyto technické poţadavky do textu závazných právních předpisů zakotvit. 

V současné době jiţ toto neplatí a Česká republika v souvislosti s metodikou platnou pro 

členy evropských normalizačních výborů CEN a CENELEC nesmí vydávat závazné 

technické normy a ty technické normy, u kterých bylo třeba po přechodné období ponechat 

částečnou nebo úplnou závaznost, protoţe nebyl k dispozici vhodný obecně závazný předpis 

ztrácejí postupně svoji závaznost.  Existovala celá řada norem, které měly charakter 

bezpečnostního předpisu – např. ČSN 05 0610 – Svařování, Bezpečnostní ustanovení pro 

svařování plamenem a řezání kyslíkem, řada 33 – elektrotechnické předpisy aj. 

     

     Dnes na základě zmocnění  zejména ze  zákona č. 61/1988 Sb. [3] jsou vydávány obecně 

závazné právní předpisy, které podrobně upravují poţadavky na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem - např. § 6 odst. 6 písm.a) tohoto zákona. Tyto předpisy tak plní 

v podstatě funkci měřítka, kterým se posuzuje vykonávaná činnost. Srovnávání skutečností 

s předpisovým stavem je hlavní pracovní  metodou báňských inspektorů. Děje se tak formou 

inspekcí, neohlášených kontrol,  specializovanými, komplexními nebo generálními 

prověrkami, ale i ověřováním odborné způsobilosti vybraných profesí. Uvedené kontroly jsou 

prováděny buď pouze báňskými inspektory nebo se tak děje i za přítomnosti zástupců jiných 

dozorových orgánů, případně orgánů společenské kontroly. Pouze kontrolní činnost by ovšem 

nestačila, důleţitá je  i činnost nápravná. Ta se provádí buď nepřímo – např. blokovými 

pokutami nebo pokutami ve správním řízení nebo přímo – zastavením provozu závazným 

příkazem, odebráním odborného průkazu apod. 

    

     § 39 zákona č. 61/1988 Sb. [3] je důleţitý i z pohledu jiných dozorů, neboť vymezuje 

působnost vůči některým z nich, jako je ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra (hasiči) nebo 

ministerstvo dopravy a spojů nebo jiţ zmíněný zákon o inspekci práce v kompetenci MPSV. 

Jednoznačné vymezení kompetencí je však nutné nejen vůči MPSV, ale např. i vůči  Úřadu 

pro jadernou bezpečnost a dalšími. 
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         V roce 2005 došlo k přijetí zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce [50].  Zákon 

č. 251/2005 Sb. v době, kdy byl vydán, vymezoval činnost SBS v § 6 odst. 4 negativně tak, ţe 

se působnost Státního úřadu inspekce práce a inspektorátů práce nevztahovala mj. na  

„právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, u nichţ vykonává vrchní dozor orgán 

státní báňské správy“. Uvedené ustanovení bylo takové, ţe prakticky absolutně rozšiřovalo 

působnost orgánů SBS na všechny subjekty, které jsou organizacemi ve smyslu horních 

předpisů, a na úplně všechny činnosti, které takové subjekty vykonávají. V tomto rozsahu 

však SBS nikdy dozor nevykonávala. Novelou zákona č. 251/2005 Sb.[50], provedenou 

zákonem č. 264/2006 Sb. [51] (účinnou od 01.01.2007) se okruh dozorových kompetencí SBS 

výrazně zuţuje. Působnost Státního úřadu inspekce práce a inspektorátů se od 01.01.2007 

nevztahuje na kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán 

státní báňské správy. Rozsah výkonu dozoru však není uspokojivě stanoven . 

 

     Počátek účinnosti zákona č.264/2006 Sb. [51] a současně i nástup účinnosti nového 

zákoníku práce dává orgánům SBS šanci uvést do věci řád a v souladu s § 39 odst. 3 zákona  

č. 61/1988 Sb. [3] umoţňuje ČBÚ rozhodnout o vymezení kompetencí. Výkon dozoru by do 

budoucna měl spočívat na úseku pracovněprávním mj. i v  

1)    kontrole dodrţování povinností vyplývajících z 

a) právních předpisů, z nichţ vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu 

nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů 

o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, 

s výjimkou právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů, 

b) právních předpisů o zaměstnávání zaměstnanců pečujících o děti, jakoţ i zaměstnanců, 

kteří prokázali, ţe převáţně sami dlouhodobě pečují o převáţně nebo úplně bezmocnou 

osobu, 

c) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti 

dětmi, 

2)    kontrole dodrţování  

b) kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní 

nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakoţ i vnitřních předpisů podle 

§ 305  zákoníku práce[26], 
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c) vnitřních předpisů vydaných podle zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost 

a průměrném výdělku,
 

zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost 

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech nebo zákona 

o cestovních náhradách,  jestliţe zakládají nároky zaměstnanců. 

 

4.2. Legislativní činnost SBS 

 

     Proč je báňská správa zmíněna ve vztahu k rizikovosti práce? Protoţe právě na základě 

rozborů jednotlivých mimořádných událostí, zejména na briketárnách hnědého uhlí, byl  

připraven a vydán dosud platný  všeobecně závazný bezpečnostní předpis  pro úpravnictví – 

vyhláška č. 51/1989 Sb. [35], jejímţ cílem bylo vytipovat nebezpečí (rizika) způsobovaná 

buď samotným zařízením nebo nesprávným postupem a přijmout opatření ke sníţení těchto 

nebezpečí (rizik). Cílem práce původně bylo  tedy zaměřit pozornost na přístup k hodnocení 

nebezpečí (rizik) zejména z pohledu orgánů státní báňské správy. Současný stav však 

vyţaduje, aby byl posouzen i přístup jednotlivých organizací, které provádějí úpravu 

a zušlechťování nerostů, neboť především jim podle zákoníku práce musí být  známa všechna 

zjevná, případně skrytá rizika spojená s těmito činnostmi. Tomu také odpovídají cíle uvedené 

v úvodu této práce.  

          Původní záměr ČBÚ byl vydat vyhlášku, která by obsahovala   poţadavky více směrnic 

týkajících se BOZP uvedených výše. Tento záměr nebyl ze strany Legislativní rady vlády 

akceptován, neboť přebíral i ukládání určitých povinností, coţ je moţné podle české ústavy 

provést pouze zákonem.  Proto  ČBÚ  postupoval v rámci daných moţností, tj. postupně 

novelizoval jím vydané bezpečnostní předpisy, mezi jinými i vyhlášku č. 51 /1989 Sb. [35].  

Poţadavky  jediné směrnice tak jsou rozdrobeny do několika předpisů různé právní síly - 

zákon, vyhláška, hygienický předpis, příp. nařízení vlády.  Tento stav je dán  tím, ţe jsou 

kompetence např. v dozoru nad BOZP v České republice rozděleny na  více  dozorčích  

orgánů a   není  tedy moţné,  aby  jeden  gestor za harmonizaci příslušné směrnice vydal 

takový předpis, který by plně pokryl všechny  poţadavky jedné směrnice.   

4.2.1.  Vyhláška č. 51/1989 Sb. 

 

     Mezi první předpisy upravující problematiku bezpečnosti práce na úpravnách je moţno 

zařadit vyhlášky ministerstva průmyslu z roku 1947 a 1948 vydané  na základě zákona 

č. 57/1928 Sb. o zařízení a působnosti báňských úřadů,  a to vyhlášku  běţ.č. 420 ze  4. dubna 
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1947 o báňsko-policejních předpisech  o dopravě, chůzi a jízdě lidí v hornických závodech 

a vyhlášku běţ.č. 2391 z 10. července 1948 o strojních zařízeních a zařízeních na povrchu 

v hornických závodech.  Přesto, ţe tyto předpisy nebyly pouze pro úpravny, obsahovaly 

ustanovení i pro ně, neboť platily obecně pro hornické závody, tedy i úpravny. Např. § 11 

odst. 1 vyhl.č.420 – „Koleje vedoucí na odval nebo skládku buďtéţ na konci opatřeny 

zařízením k zadrţení vozíku.“  

 

     Některá ustanovení dnes mohou v někom vyvolat úsměv – např. § 47 – „Zlých, lekavých  

a plašících se koní nesmí se pouţívati pro dopravu vozíků.“ I tehdejší předpisy v podstatě 

analyzovaly všechna moţná nebezpečí a stanovily pro ně určitá opatření, která se postupně 

zaváděla do dalších předpisů. Např. § 223 , odst. 1 – „Řádné a  záchranné cesty musejí být 

zabezpečeny  proti pádu hornin a jiných předmětů s výše poloţených míst.“ 

 

     Předpisem obsahujícím poţadavky na úpravny v širším rozsahu byl aţ výnos Ústředního 

báňského úřadu čj. 5000/1958 pro vyhledávání, průzkum a dobývání rudných a nerudných 

loţisek, vydaný jiţ na základě § 57 odst. 1 písm.d) a odst.2 zákona 41/1957 Sb. [52],  zejména 

díl 17. tohoto předpisu – úprava nerostů. Tento díl stanovil podrobnější poţadavky na 

zásobníky, mlýny nebo drtiče, dále byl zaměřen na úpravu kaolinu, kde byly vytipovány jako 

nebezpečné např. kalolisy, ale i hydrocyklony, i kdyţ tato jednoduchá úpravnická zařízení 

jsou zajímavá spíše z pohledu technologických poţadavků na kvalitu neţ na bezpečnost jejich 

provozu. Velká pozornost byla věnována pecím a to jak šachtovým, tak rotačním. 

Bezpečnostní poţadavky byly stanoveny i pro pece kruhové. Tyto poţadavky však jiţ 

navazující bezpečnostní předpisy nezavedly. 

 

     V roce 1971 byl vydán ČBÚ výnos č.j. 1/1971[53], který zrušil výše uvedené vyhlášky 

z roku 1947 a 1948. Tento předpis obsahoval v díle 14 poţadavky  na úpravny a koksovny 

s tím, ţe další poţadavky byly rozdrobeny do jiných dílů předpisu, např. poţadavky na odvaly 

a výsypky byly uvedeny v dílu 6, oddílu II.  Díl 14 se zaměřil zejména  na  přebírací pasy, kde 

bývalo na kaţdé straně několik pracovníků, či spíše pracovnic a proto byly stanoveny 

bezpečnostní poţadavky na rychlost  a šířku pasu a také na nejmenší vzdálenost mezi  

jednotlivými pracovníky, neboť ti manipulovali v mnoha  případech s nadměrnými kusy 

kamene z raţeb, které musely být přímo na přebíracím pase  rozbíjeny, aby je mohla obsluha 

pasu spustit skluzem do vagonu. Doslova vysvobozením pro tuto těţkou práci ţen bylo 

předřazení třídících bubnů typu Bradford před přebírací pasy. Díl 6, oddíl II obsahoval 
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několik poţadavků na odvalové a výsypkové hospodářství, kde byly uplatněny poţadavky na 

bezpečnost např. při sypání odvalů nebo odběr hmot z odvalů.  Plavení kalů nebylo 

povaţováno tehdy za provoz odkališť, ale tyto činnosti byly povaţovány jako provoz 

plaveného odvalu. 

      Posledním a dosud platným předpisem upravujícím bezpečnost úpraven je vyhláška 

č. 51/1989 Sb. [35].Vyhláška byla zpracována v roce 1988 a vydána v roce 1989. Tato 

vyhláška zrušila výnos č. 1/1971 [53]. V té době ţádná nařízení vlády k provedení zákoníku 

práce neexistovala a kromě poţadavků na BOZP stanovené touto vyhláškou musely 

úpravárenské provozy respektovat i poţadavky tehdy platných hygienických předpisů,  

a zejména platných československých norem.  

 

     Úprava a zušlechťování nerostů je podle § 2 písmeno d) zákona 61/1988 Sb. [3] hornickou 

činností, tedy činností, pro jejíţ provozování je nutno získat povolení a je nutno se řídit celou 

řadou obecně závazných předpisů. 

     Skutečnost, ţe úprava nerostů je hornickou činností a nikoli např. činností prováděnou 

hornickým způsobem svědčí o tom, ţe se nejedná  v ţádném případě o jinou běţnou činnost, 

pro kterou stačí  např. jenom její ohlášení, ale ţe jde  jako při dalších hornických činnostech 

o činnost, kde se objevují určitá rizika. Tato rizika jsou příčinou někdy značných materiálních 

škod (např. při výbuchu uhelného prachu), ale zejména mohou tato rizika představovat 

ohroţení bezpečnosti a zdraví pracovníků, a navíc mohou mít i negativní dopady na ţivotní 

prostředí (např. protrţení hráze odkaliště). Formulováním bezpečnostních poţadavků v 80. 

letech, kdy předpis vznikal, bylo v podstatě realizováno to, co dnes musí provést kaţdý 

zaměstnavatel – vytipovat všechna nebezpečí a stanovit opatření k omezení jejich vlivu. 

Předpis byl projednán postupně se zástupci jak odborových orgánů, tak zaměstnavatelů a také 

se zástupci vybraných těţebních organizací, přesto ale zůstává skutečností, ţe návrh byl 

připraven báňským inspektorem a byl to tedy zejména jeho pohled na celou problematiku 

a byla to jím vytipovaná nebezpečí, která řešil. Tento předpis platí 20 let a je tedy  nade vší 

pochybnost, ţe by velká novela (případně nový předpis) své opodstatnění jiţ dnes měla. Lze 

vycházet z podrobnější analýzy jednotlivých ustanovení, která jsou prezentována dále. 

 

4.2.2. Analýza vyhlášky č. 51/1989 Sb. 

Všechny poznatky získané při přípravě této práce byly vyuţity v těţišti práce – analýzy 

bezpečnostního předpisy, který v roce 1988 řešil bezpečnost úpravárenských zařízení 

(z dnešního pohledu  rizikovost takovýchto provozů) způsobem odpovídajícím dané době. 
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Pokud  se ale na všech úrovních chceme rizikovostí práce zabývat, je nezbytné provést toto 

důsledně v rámci  daných moţností a kompetencí. Jak bylo několikrát zdůrazněno v této práci, 

orgány SBS nemohou jiţ dnes nahrazovat nezastupitelnou roli zaměstnavatelů vyplývající ze 

zákoníku práce. Mohou však posoudit svoje kroky  a opatření  v dané oblasti, coţ je 

i následující analýza platného předpisu, která by však neměla skončit jen analýzou tzv. do 

„šuplíku“. Na druhou stranu je nezbytné připomenout, ţe ne všechna ustanovení lze 

poměřovat  jenom mírou rizika. 

§ 1 stanoví rozsah platnosti a to jak ve vztahu k poţadavkům směrnice 92/104 [40], tak 

i jiným  činnostem, jako úprava a zušlechťování plynů, ropy a jiných kapalin prováděné 

v souvislosti s jejich dobýváním a úprava plynů a kapalin uskladňovaných v přírodních 

horninových strukturách a v podzemních prostorech, které nejsou povaţovány  za 

úpravárenské závody provádějící hornickou činnost. Toto ustanovení zůstává i nadále aktuální 

a není nutné ho měnit. 

 

 Z pojmů definovaných v § 2  lze do budoucna  akceptovat pouze vybrané, např. definici 

pracoviště z hlediska vymezení působnosti vyhlášky v souladu se směrnicí 92/104[40], dále 

pojem  úprava  a zušlechťování nerostů, i kdyţ i ten je nutno opravit, aby se nepouţívaly 

pojmy, které nejsou nikde zavedeny a vysvětleny, jako pojem „jalovina“,  pro jednoznačné 

vymezení i pojmy jako otevřený oheň, práce spojená se zvýšeným nebezpečím nebo stálý 

dozor. Je naprosto  zbytečné diskutovat nad pojmy dlouhé nebo nadměrné břemeno  

a pokoušet se pro ně sestavit obecnou   definici. Rizika spojená s manipulací s nimi musí 

případ od případu vyhodnotit a řešit provozovatel. Návěští je definováno v nařízení vlády 

č.11/2002 Sb.[54]. Ochrannými prvky se zabývá nařízení vlády č. 176/2008 Sb. [22]. 

  

S ohledem na závaţnost   dokumentů, jakými jsou organizační nebo odpovědnostní řád,  je 

nutné, aby  zpracování organizačního řádu, který stanoví odpovědnost pracovníků na všech 

stupních řízení za plnění povinností stanovených vyhláškou, bylo uloţeno zákonem, nikoli 

vyhláškou jako je zde v § 3   – pokud vůbec lze tuto povinnost takto uloţit.  

 

Poţadavky stanovené v § 4 na vstupy do objektů je moţné akceptovat i do budoucna 

s výjimkou poţadavku v odst. 5 na vstup osob pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, 

protoţe tento poţadavek je upraven v zákoníku práce. Tato problematika je aktuální i dnes, 

kdy se zvaţují v případě mimořádných událostí, zda organizací stanovená opatření k zábraně 

přístupu do některých míst byla dostatečná. Není to jen otázka investic do oplocení, ale 
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i účinnost těchto opatření. Ohrazení není striktně nařízeno, ani jeho způsob, ale jiné 

zabezpečení  určené organizací musí být účinné. Např. odkalovací nádrţe jsou v létě 

vyhledávanými místy, kde je názorně vidět, jak problematické je důsledné plnění některých 

ustanovení a to i z pohledu případných sankcí. Pokud vyhláška poţaduje zakrytí všech 

nebezpečných otvorů a jam a pracovník organizace, který provádí hodnocení rizik při 

identifikaci rizik najde nezajištěné místo, musí organizace učinit taková opatření, aby 

k podobnému zjištění jiţ nedošlo, nemůţe tedy konstatovat, jako např. v případě organizace 

A, ţe i po provedení preventivních opatření  existuje pravděpodobnost, ţe k propadnutí dojde. 

   

Z důvodů úplné transpozice směrnice 92/104 [40] bylo nutno zapracovat některé její 

poţadavky do § 4a.  Z analýzy zpracované před přijetím novely vyhlášky v roce 1998 

vyplynulo, ţe poţadavky např. na podlahy, dveře, skleněné střechy, posunovací dveře nejsou 

v dostatečné míře obsaţeny v tehdy platných nařízeních vlády a proto byly zapracovány do 

vyhl.č.237/1998 Sb. [55], která vyhlášku 51/1989 Sb. [35] novelizovala. Tyto  poţadavky 

musí být přeneseny ve stejném rozsahu i do nové úpravy. Podlahy musí být bez překáţek 

vţdy, není moţné, aby organizace A připustila stav, ţe podlaha bude namrzlá, mastná, 

zasněţená a kluzká, čímţ je velmi pravděpodobné, ţe dojde k úrazu a zároveň je kalkulováno 

s tím, ţe je malá pravděpodobnost, ţe k úrazu dojde. U organizace C byly vyhodnoceny 

podlahy, u kterých dojde k zakopnutí o různé překáţky, které tam jsou ale v rozporu 

s vyhláškou, jen jako akceptovatelné riziko kde hrozí  úraz s pracovní neschopností. 

   

 Kromě § 5, který se týká provozní dokumentace, poţaduje vyhláška vypracování celé řady  

dalších dokumentů, které jsou nesystematicky zařazeny do různých částí. Kaţdý provozovatel 

by měl znát rozsah celé poţadované dokumentace, kterou musí podle § 103 zákona 

č. 262/2006 Sb. [26] a § 5 zákona č. 309/2006 Sb. [28] vypracovat. Podle § 103  odst. 1 je 

zaměstnavatel povinen vést dokumentaci o informacích a pokynech, které se týkají mj. 

technologických a pracovních postupů a  podle § 5  musí zaměstnavatel stanovit pracovní 

postupy tak, aby byly dodrţovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Touto  

dokumentací se nerozumí jen technologický postup, pracovní postup, dopravní řád, provozní 

řád nebo pokyny pro obsluhu a údrţbu, ale všechny záznamy o  výsledcích prohlídek, kontrol, 

měření, rozborů. Patří sem také speciální dokumentace jakou je havarijní plán, který musí být 

s ostatní dokumentací provázán. Další poţadovanou dokumentací je podle § 2 nařízení vlády 

č. 378/2001 Sb. [31] místní provozní bezpečnostní předpis, který má upravit pracovní 

technologické postupy pro pouţívání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců 
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v prostorech a na pracovištích. Proto je praktické, aby se do jedné části uvedly poţadavky  na  

veškerou dokumentaci a záznamy, které musí kaţdý provozovatel úpravny vést a které jsou 

uvedeny dále např. v § 21 nebo 109 vyhl. č. 51/1989 Sb. [35]. Je samozřejmé, ţe tato 

dokumentace musí v první řadě vycházet z vyhodnocení rizik a všechna navrhovaná opatření 

musí být v tomto duchu konkrétně rozpracována do jednotlivých dokumentů. Tento paragraf 

je z pohledu problematiky rizik nejdůleţitější. Opatření přijatá provozovatelem vycházející 

z podrobného a přesného vyhodnocení rizik musí převaţovat nad opatřeními, která stanovil 

dozorčí orgán ať jiţ ve formě předpisu nebo závazného příkazu na místě kontroly. Kaţdá 

kontrola musí začít vţdy seznámením se s dokumentací a teprve následně je moţno si ověřit 

popsaný stav se skutečností. Dopravní řád podle § 92 vyhl. č.51/1989 Sb. [35] by neměl řešit 

dovolenou zátěţ jednotlivých dopravních zařízení, to jiţ musí mít vyřešeno a určeno od  

výrobce.   

     

Poţadavky na zařízení nejsou jenom v § 6, ale obecné poţadavky jsou i v § 34 této vyhlášky, 

opět by bylo  vhodnější soustředit obdobné poţadavky do jedné části. Pokud se týká  vlastních 

poţadavků, je  nezbytné je zachovat ve stejném znění i pro budoucí předpis.  

 

Poţadavky na práce ve výškách dodatečně upravené v § 6a by bylo moţné vypustit, ovšem 

pod podmínkou, ţe by tyto činnosti byly pokryty nařízením vlády č. 362/2005 Sb. [44]. 

Protoţe se toto nařízení nevztahuje podle § 2 na hornickou činnost, je nutno alespoň 

v minimálním rozsahu tyto poţadavky ve vyhlášce ponechat, případně je upravit vhodněji. 

 

Prohlídky pracovišť určují v § 7 jak jejich časové plnění, tak i osoby podle organizačního 

řádu.  Není přípustné, aby některé pracoviště zůstalo bez kontroly určených pracovníků. Ani 

zákoník práce obdobné poţadavky neobsahuje. Je ţádoucí, aby i prohlídky pracovišť byly 

stanoveny s ohledem na všechna nebezpečí a s ohledem na vyhodnocené míry rizika. Tento 

poţadavek musí zůstat v původním znění i pro novou vyhlášku. 

 

Evidenci pracovníků směrnice 92/104 v takové úpravě  jako podle § 8 nepoţaduje. Je  věcí 

provozovatele, jakým způsobem si vede evidenci o pracovní docházce. Evidenci pracovní 

doby řidičů upravuje  nařízení vlády č. 168/2002 Sb. [56] v příloze č. 1. 
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§ 9  poţaduje zajištění výkonu inspekční sluţby ve všech pracovních i nepracovních směnách. 

Nebyla však nikde blíţeji vymezena její náplň, ani její postavení vůči vedoucím pracovníkům, 

povinnostem při haváriích apod. 

 

§ 10, který upravoval vztahy mezi pracovníky jiných organizací, byl zrušen.  

 

K § 11,12, 13 a 14  Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy, přidělování práce, 

samostatný výkon práce a obsazení pracovišť  upravuje jednak zákoník práce, jednak je 

provedena bliţší úprava v této vyhlášce. S ohledem na poţadavek směrnice 92/104  [40] je 

vhodné stávající úpravu v min rozsahu ponechat, ale upravit ji s ohledem na poţadavky 

zákoníku práce 

 

K  § 15, 16  a 17  - V rozporu s ústavou České republiky  zde jsou uloţeny povinnosti a to jak 

pracovníkům tak předákům. Povinnosti však můţe uloţit pouze zákon. Z těchto důvodů tato 

ustanovení ač uţitečná a praktická zřejmě v nové vyhlášce neobstojí. Přesto jsou tam zatím 

ponechána. 

 

§ 18 a jeho novela v § 18 a aţ 18e řeší havarijní plán, coţ je významné ustanovení i z pohledu 

prevence a hodnocení rizik.  

 

§ 19 a  20 stanoví povinnosti organizace při mimořádných událostech z pohledu jejich 

hlášení a vyhodnocování, coţ lze spojit s § 20, kde je pouze zachování místa. V první řadě ale 

bude nutné definovat pojem „mimořádná událost“ ve vztahu k závaţné události, 

nebezpečnému stavu, havárii, závaţnému úrazu apod. 

 

§ 21 Dokumentace a záznamy jsou součástí všech poţadavků na dokumentaci obecně, 

mohou tedy být obsaţeny v jedné společné části. Z pohledu poţadavků na BOZP je ale 

zbytečné, aby na úpravnách , které nejsou samostatnými organizacemi, musely být k dispozici 

i úřední dokumenty týkající se např. pozemkového vlastnictví. 

 

§ 22 aţ 26 byly zrušeny. 

 

§ 27 První pomoc je řešena v § 102 zákoníku práce [26] v rozsahu poţadovaném směrnicí. 

Není důvod stanovovat např.  doprovod do zdravotnického zařízení s jakýmkoliv úrazem. 



 65 

 

§ 28 aţ 30 se týká zřizování a provozu odvalů, které byly vyhodnoceny z pohledu jejich 

zvýšené míry rizika vyplývající zejména s ohledem na nebezpečí jejich  samovznícení. 

Z pohledu nové evropské legislativy je však z pohledu rizika, které odvaly představují pro 

ţivotní prostředí, důleţité ustanovení týkající se odvodňování odvalů. Zejména se to týká 

odvalů s uloţenými zbytky po úpravě uhlí, kde můţe docházet k tvorbě kyselých výluhů po 

oxidaci  zbytkové síry a reakci  se sráţkami. 

 

K § 31 aţ 33 – zde jsou stanoveny poţadavky na provoz odkališť, i kdyţ se v podstatě týkají 

všech úloţných míst pro ukládání kalů, tedy sedimentačních jímek, různých nádrţí  a jiných 

záchytných objektů, které slouţily jako součást technologie a v podstatě po ukončení činnosti 

úpravny jsou zlikvidovány s výjimkou odkališť jako vodních děl. Ty zůstávají vodním dílem 

aţ do okamţiku, kdy jsou bez vody a lze tedy v rámci vodního zákona  poţádat o změnu 

reţimu těchto děl. Horní zákon také nestanoví poţadavky na odkaliště, ale v § 36 stanoví 

poţadavky na odstranění škod na kalovém hospodářství. Odkaliště po sérii závaţných havárií 

se staly středem pozornosti nejen orgánů EK, která na řešení některých problémů připravila 

směrnici, ale stále zůstávají předmětem výzkumných úkolů a projektů jako je např. 

Safemanmine, Tailsafe aj. § 31 počítal s odběrem hmot z odkaliště. Bývalý jediný pouţívaný 

způsob, který spočíval v otevření hráze nebo vjezdu vozidel po vyschnutí sedimentu dovnitř 

a odbagrování usazených kalů, lze dnes nahradit čerpáním kalů pomocí plovoucích  čerpadel. 

Jejich provoz  nemohla vyhláška řešit, protoţe v té době nebyly nasazeny, ale provozovatel 

stejně musí provést hodnocení rizika jejich provozu- přístup na bagr, mimořádné události – 

povětrnostní podmínky, výpadky energie aj. Organizace B hodnotila rizika, která při přepravě 

lodí k bagru mohou nastat, aţ po stav, kdy neopatrnou manipulací dojde k utonutí. Místo úvah 

o tom, ţe pracovník přirazí loďku k bagru tak nešikovně, ţe spadne a utopí se, měla 

organizace vypracovat takový postup, jak tomuto zabránit – druhem pouţívané loďky, počtem 

pracovníků, kteří budou při naloďování pomáhat apod. Jedná se opět o riziko pro organizaci 

neţádoucí, ale chybí opatření, jak tomu zabránit. Na rozdíl od jiných organizací zde ale 

organizace B vyhodnocovala rizika nejen při běţném provozu, ale modelovala i mimořádné 

situace, jako např. zapadnutí stroje do sedimentu.   Tak jako se striktně odlišují od sebe 

provoz odvalů  a výsypek, tak by měly být odlišovány od sebe provoz odkališť jako vodních 

děl a ostatních kalových objektů, i kdyţ pro všechny provozované typy by měly platit stejná 

bezpečnostní opatření např. pro těţbu sedimentů. 
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Část čtvrtá  stanoví v § 34 aţ 79 poţadavky na strojní a elektrická zařízení. Jedná se o oblast, 

která je řešena  zákonem č. 22/1997 Sb. [57] a zákonem č.102/2001 Sb. [58] a na jejich 

základě vydaných nařízení vlády. Poţadavky v původní vyhlášce nemohou být duplicitní 

s těmito právními předpisy vyšší  právní síly a proto je nezbytné ponechat nadále v platnosti 

pouze vybraná ustanovení, která se týkají  obecně poţadavků na všechna zařízení, uvedené 

v § 36, poţadavků na automaticky ovládaná zařízení podle § 37, potrubí podle § 40 –  bez 

úpravy pro kanály na rozvod vody, obsluhy zařízení podle § 43 a údrţby zařízení podle § 47.  

Z elektrických zařízení jsou to poţadavky na kabely podle § 50 a 51. Ostatní poţadavky jsou 

však jiţ v této vyhlášce nadbytečné. Např. celá oblast týkající se osvětlení je řešena v nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb. [9], stroje všeho druhu jsou vţdy výrobky v duchu jiţ uvedených 

zákonů, obdobně i energetická a jiná zařízení, kde např. vyhláška stanovovala další 

poţadavky na výrobky, které by musel provozovatel zařízení dodatečně zabudovávat, protoţe 

vyhláška výrobce nezavazuje. Např. poţadavek § 35 [35]  na schvalování změn na zařízení, 

které schvaluje určený pracovník, vyvolává pochybnosti, co si na sebe určený pracovník 

všechno bere a proč. Poţadavek na neţádoucí hromadění hořlavých kapalin by měl být 

rozšířen na všechny kapaliny, ţádná není na zařízení vítána. 

    

Část pátá se zabývá v § 80 aţ 108 chůzí, dopravou a skladováním a to vše ve vztahu  

k úpravnám. Obecné poţadavky na cesty pro chůzi stanovené v § 80, 81, 82, a 83 lze vyuţít. 

Největší nebezpečí představuje pouţívání ţebříků, proto je v § 82 stanoveno několik 

základních  poţadavků na jejich pouţívání. Nejedná se o vyčerpávající výčet moţných 

ohroţení pracovníků, organizace samy musí stanovit při pouţívání ţebříků takové postupy, 

aby nebyly stavěny na nerovné povrchy, aby nestály v cestě dopravním prostředkům, aby 

měly  stupadla v řádném stavu, aby byly zajištěny proti vychýlení. Pokud organizace A 

povaţuje za pravděpodobné, ţe pracovník postaví ţebřík tak, ţe můţe být sraţen 

projíţdějícím dopravním prostředkem, potom by měla zváţit, zda je pro ni ekonomicky 

únosné nechat pracovat se ţebříkem pracovníka, který ho postaví nevhodně, způsobí si úraz 

a organizaci následně škodu v podobě jeho nepřítomnosti. Stejně tak není moţné, ţe bude 

konstatovat, ţe je pravděpodobné, ţe dojde ke zlomení dřevěné příčle. Potom je pro ni 

přijatelnější zakoupit hliníkové ţebříky  a pouţívat je tam, kde nehrozí nebezpečí kontaktu 

s elektrickým vedením. U organizace C byl vyhodnocen pád osoby ze ţebříku jako 

nepravděpodobný a následně míra rizika hodnotou 12, coţ představuje v této organizaci podle 

tabulky č. 4 mírné riziko. Lze pochopitelně polemizovat s názorem, ţe se o nepravděpodobný 

děj, spíše by se ale mělo jednat o neţádoucí riziko, které ovšem v této organizaci musí mít 
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hodnotu od 51 do 100 bodů. Této hodnoty však ţádná nebezpečná situace v této organizaci 

nemůţe dosáhnout. Lze tedy dojít k jednoduchému závěru, ţe bez jednotné metodiky 

hodnocení rizik nelze úroveň bezpečnosti práce v organizacích srovnávat. 

 

     Nejvíce pouţívaným zařízením pro dopravu hmot je na úpravnách pasový dopravník. 

Jedná se o zařízení, u kterého došlo k největšímu počtu úrazů, většinou těţkých a smrtelných. 

§ 108 stanoví poţadavky na jejich bezpečný provoz, ale   přitom je všem provozovatelům 

jasné, ţe pouze zastavený pasový dopravník nepředstavuje ţádné nebezpečí. Proto by nemělo 

být prováděno jejich čištění za chodu nikdy, ţádnými ani tzv. bezpečnými pomůckami nebo 

bezpečným způsobem. Neexistuje takový. Nelze v tomto přijmout výjimku, ţe čištění lze 

provádět za chodu při stanovení ochranných opatření, jak je uvedeno v § 3 odst. 2 nařízení 

vlády č. 378/2001 Sb. [32]. Pravděpodobnost, ţe dojde k úrazu při čištění za chodu je velká, 

nikoli málo pravděpodobná jak konstatovala organizace A. Pro ilustraci pasové dopravníky 

v organizaci C byly hodnoceny jako zařízení, kde je nepravděpodobný vznik a existence 

rizika a hodnoty míry rizika ohodnoceny  známkou 16 opět vedou ke spodní úrovni mírného 

rizika, coţ u těchto zařízení nelze tak jednoznačně konstatovat. Ani při čištění pasového 

dopravníku za chodu nebylo dosaţeno hodnot, které by vedly k nápravným opatřením. Je 

pozoruhodné, ţe názor hodnotitelů je v případě pasových dopravníků takový, ţe představují 

zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohroţení. Provoz pasových dopravníků v organizaci D, 

kdy hrozí nebezpečí zachycení rotující částí, byl  vyhodnocen jako významné riziko, kdy je 

nutné stanovit cíle ke sníţení tohoto rizika. Jen pro srovnání – u této organizace bylo nejvyšší 

riziko vyhodnoceno v trafostanici vysokého napětí hodnotou 8 jako velmi významné riziko, 

kdy je nutno zavést přísná bezpečnostní opatření. 

 

     Poţadavky na dopravu dále stanoví nařízení vlády č.378/2001 Sb.[32],  proto další 

ustanovení vyhlášky lze  z tohoto pohledu vypustit.  Ze skladování lze vyuţít § 106 a  108. 

Skladování sypkých hmot je řešeno v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [32], čímţ 

je plně pokryt např. poţadavek § 107. V § 108 nejsou řešeny poţadavky na nejvyšší zvedanou 

hmotnost břemene, toto řeší nařízení vlády 361/2007 Sb. [9] v § 28, kde je omezena hmotnost 

často zvedaného břemene do 30 kg. Organizace A např. hodnotí pravděpodobnost, ţe dojde 

ke špatné manipulaci s břemenem nebo k přetíţení pracovníka nadměrným břemenem jako 

málo pravděpodobnou. Přitom nedodrţení hmotnosti při častém zvedání břemene o hmotnosti 

40 kg  můţe vést k přetěţování pracovníka, coţ je více neţ pravděpodobné. Organizace C 

vyhodnotila manipulaci s nadměrnými břemeny, kdy můţe dojít k poškození páteře, jako 
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nepravděpodobnou a riziko jako akceptovatelné. V § 93 je stanovena povinnost pro 

průvodčího, aniţ by bylo určeno, kdo je průvodčím, za co zodpovídá apod. 

Poţadavky na skladování hmot  a materiálů  uvedené v §§ 107 a  108  nevycházejí ze stavu 

techniky, ale taxativně stanoví určité max. hodnoty. Z pohledu cílů této práce se však 

překročením některých hodnot, např.o 10cm nevystavují  pracovníci zvýšenému nebo 

nepřijatelnému riziku, proto by takovéto hodnoty neměla vyhláška obsahovat.  Kaţdá 

organizace si sama vyhodnotí, do jaké výšky např. nasype hmoty tak, aby jejich odběr byl 

bezpečný při pouţití nejlepší dostupné techniky. Tento pohled autora na stávající poţadavky 

platných bezpečnostních předpisů se můţe zdát někomu příliš kritický, ale autor záměrně tuto 

analýzu v rámci doktorského studia provedl a to s cílem nejen kriticky rozebrat platná 

ustanovení, ale návrhem nové vyhlášky naznačuje i cestu k naplnění cílů této práce v oblasti 

pracovních rizik. 

 

Část šestá, která stanovila v § 109 aţ 131 poţadavky specifické pro úpravny, musí doznat 

změn a to zejména  s ohledem  na aplikaci  těchto specifických poţadavků v České republice,  

např. pokud se týká druhu těţeného nerostu, dále s ohledem na nařízení vlády č. 23/2003 Sb., 

[59], ale na  i současný stav techniky a ostatní platné předpisy.    

         § 109 by neměl stanovit zvláštní poţadavky na provozní dokumentaci, ale protoţe 

poţadavek na vypracování provozní dokumentace jiţ existoval v § 5, měly by být poţadavky 

na dokumentaci řešeny kompletně v jednom ustanovení a přitom by měly vycházet zejména 

z posouzení rizik v pracovním prostředí podle zákoníku práce.  

           § 110 Ochrana proti výbuchu prachu  je významnou povinností provozovatelů těch 

zařízení, kde k výbuchu můţe dojít. Pro  provozy, kde se můţe tvořit prostředí s nebezpečím 

výbuchu,   neplatí nařízení vlády č. 406/2004 Sb. [60]. Je nezbytné, aby určitá opatření byla 

stanovena předpisem, ale zároveň aby se na ochraně proti výbuchu významnou měrou podílel 

jiţ výrobce těchto zařízení  a pouze  pro určité specifické podmínky, např. vyhodnocení 

briketárny jako celku,  byla uplatněna opatření vyplývající z vyhodnocení rizika. Přitom 

ovšem se musí vycházet  z nařízení vlády č. 23/2003 Sb. [59], které beze zbytku pro 

briketárny a jiné provozy s nebezpečím výbuchu,  zejména uhelného prachu,  platí. V tomto 

případě další poţadavky na určování prostředí podle nezávazné technické normy podle § 111 

a následná opatření podle § 112 je moţno kompletně nahradit poţadavky jiţ zmíněného 

nařízení vlády č. 23/2003 Sb. [59]   

           § 113 a 114, které se týkají prašnosti, kterou je nutno řešit z pohledu hygienických 

poţadavků a provozních. Obě hlediska spolu ale bezprostředně souvisejí, protoţe pokud by 
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provozovatel nelikvidoval prach vodou, např. z důvodů nízkého tlaku nebo zamrzlé trubky, 

tak by zvýšil prašnost na pracovišti, coţ by bylo v rozporu s poţadavky nařízení vlády na stav 

pracoviště. 

  Pro laboratoře byl vypracován § 115, který předpokládal, ţe  vedoucí laboratoře 

vyhodnotí všechna nebezpečí a škodliviny, kterým jsou v laboratoři pracovníci vystaveni,coţ 

dnes poţaduje i zákoník práce. Protoţe by se jednalo o uplatňování duplicitních poţadavků, 

není nutné do  nového předpisu tyto poţadavky dále stanovovat. 

           § 116 poţaduje omezení rychlosti vyhrnovače, coţ je ale poţadavek na výrobek, 

který lze uplatnit zákonem č. 102/2001 Sb. [58] a dále poţadavky na pohyb obsluhy 

v blízkosti vyhrnovače, coţ posoudí lépe provozovatel, za jakých podmínek připustí pohyb 

osob v daném prostoru, opět na základě posouzení míry rizika, jak nebezpečný můţe být pro 

obsluhu pohyb vyhrnovače. 

      Sušárny a sušiče mohou představovat  např. z pohledu vyšších teplot nebo výskytu 

jemného prachu určitý stupeň rizika. § 117 poţaduje, aby opatření přijímaná  na ochranu 

pracovníků vycházela z praxe a byla vyhodnocena v provozní dokumentaci, kterou 

zpracovává organizace. Pokud tedy komplexně vyhodnotil všechna nebezpečí na sušárnách 

a zapracoval je do provozních řádů, se kterými seznámil příslušné pracovníky, plnil v podstatě 

poţadavky dnes platného zákoníku práce poţadující vyhodnocení pracovních rizik. 

 Třídiče, drtiče a mlýny jsou  z pohledu poţadavků § 118 pouze výrobky, které dnes 

řeší z pohledu jejich řádného chodu jiné předpisy. Dosud platný poţadavek na týdenní 

posouzení vyváţenosti nebyl v praxi často uplatňován, protoţe nebylo stanoveno, jak se má 

při posuzování postupovat. Organizace B připustila, ţe obsluha třídiče můţe i při dodrţení 

technologického postupu být vtaţena mezi rotující části a utrpět smrtelné poranění. Z takto 

vyhodnoceného rizika, které jak organizace přiznává, je pro ni neţádoucí, ale nebyly přijaty 

opatření na jeho sníţení nebo odstranění. Třídič nemůţe být provozován tak, aby z něho 

odlétaly tříděné hmoty a nebo byly jeho rotující části nezakryty  a představovaly hrozbu pro 

obsluhu. Pravděpodobnost, ţe k události dojde za 5 let, je také nepřijatelná. 

         Pro bezpečný provoz přebíracích dopravníků bylo nutno stanovit v § 119 zejména  

nejvyšší moţnou rychlost a dále jeho rozměry s ohledem na vysoký počet pracovníků, kteří na 

něm pracovali. V dnešní době tato zařízení jiţ v ţádném případě neplní funkci jako v 80. 

letech  a protoţe se jedná také o výrobek, je moţno  toto ustanovení  vypustit. Opatření 

k zajištění bezpečné práce musí provést provozovatel na základě vyhodnocení rizika 

v případě, ţe by jejich provoz nebyl bezpečný.  
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           Při formulaci § 120 na magnetické rozdruţovače a odlučovače se vycházelo ze stavu 

techniky v době přípravy vyhlášky, kdy byly většinou provozovány nízko aţ středně 

intenzivní separátory, slouţící pro regeneraci suspenze nebo vybírání kovových, tedy silně 

magnetických materiálů z pasů. Postupně se však začaly pouţívat výkonnější stroje, kdy 

hodnota magnetické indukce dosahuje jiţ hodnot, které pro lidské zdraví představují určitý 

stupeň ohroţení. Na základě poţadavků předpisů EU bylo přijato nařízení vlády č. 1/2008 Sb., 

o ochraně zdraví před neionizujícím zářením [61]. 

  Poţadavky stanovené v § 121 na flotaci – jak ukázala praxe – nebylo nutno 

specifikovat tak detailně jako poţadavky odlišné od jiných, běţných, které se týkají např. 

chůze, obsluhy, manipulace s některými látkami   apod. Při dobře vyhodnoceném riziku na 

těchto pracovištích lze přijmout ze strany provozovatele taková opatření, ţe kategorie rizika 

v kaţdém případě na těchto technologiích musí zůstat v nejniţších hodnotách. Na těchto 

pracovištích  dosud k mimořádným událostem nedocházelo. 

  § 122 se týká úpravy rtuťových rud. Česká republika netěţí  tuto surovinu a pokud by 

některý provoz chtěl rtuťovou rudu (dováţenou) zpracovávat, musel by provozovatel 

postupovat podle jiných neţ báňských předpisů, které zahrnují  pouze poţadavky na úpravu 

nerostů souvisejících s jejich těţbou. 

           § 123  stanoví poţadavky  na  úpravu azbestu, coţ byl poţadavek uplatnitelný pouze na 

Slovensku. Pokud by se někdy v budoucnosti našlo v České republice loţisko  azbestu, které 

by se těţilo a upravovalo, je nutno mít na paměti přísné poţadavky ze strany EU, které se 

omezeného  pouţití azbestu týkají. 

        § 124 aţ 126 upravují poţadavky na provoz pecí. U pecí je nutno oddělit poţadavky 

týkající se technologie úpravy ( jako např. poţadavek na záloţní zdroj energie) od poţadavků 

bezpečnostních, které ale musí v první řadě zajistit  výrobce pece ( např. kontrolní přístroje – 

jejich druh, umístění, provádění údrţby a oprav) a teprve po spuštění provozu musí  

provozovatel vyhodnotit případná nebezpečí na základě posouzení rizika, jaké provoz pecí 

můţe představovat pro obsluhu případně okolí ( vstupy do pecí, odstraňování poruch apod.). 

Není jiţ dnes moţné, aby vyhláška, která neplatí pro výrobce nařizovala, jak má výrobek 

vypadat, co musí obsahovat, čím musí být vybaven.  Kaţdý zásah provozovatele do 

schváleného výrobku není přípustný. Nad většinou rotačních pecí dnes vykonává dozor 

inspekce práce, šachtové pece také jiţ nejsou provozovány v takové míře, jako v době, kdy se 

vyhláška tvořila.   

  § 127 se týká  aglomerace a peletizace, tedy procesů zušlechťování nerostů s vyuţitím 

tepla, které prakticky  v současné době pod kontrolou orgánů SBS jiţ nejsou. Byly to zejména  



 71 

aglomerační linky na ţeleznou rudu, které byly provozovány na dnes jiţ zastavených 

provozech na Ostravsku. Peletizační linky  se v České republice masově nerozšířily. Pokud by 

byly někdy nasazeny do provozů, potom musí splňovat všechny poţadavky jako kaţdý 

výrobek a jejich výrobce musí mít vyhodnoceny i jejich případné škodlivé vlivy  na okolní 

prostředí, např. prašnost. Pokud by tyto linky představovaly jiný druh nebezpečí, který by 

výrobce dostatečně neřešil, např. z neznalosti umístění, pohybu obsluh,  potom musí  tyto 

skutečnosti zohlednit provozovatel  v hodnocení rizik ( např. otázku sálavého tepla). 

 § 128 aţ 131 jsou zaměřeny na bezpečný chod briketáren. Tyto provozy představovaly 

v 70.letech a 80. letech nejvíce sledované technologie orgány dozoru, neboť na nich 

docházelo k častým poţárům uhelného prachu a někdy i k následným výbuchům. 

Provozované technologie s určitým rizikem počítaly a  proto byly vybavovány ochrannými 

prvky  na sníţení následků havárie (lehké obvodové stěny, membrány, inertizace parou 

apod.). Teprve později byla pozornost zaměřena  více na preventivní opatření, jako měření 

některých kritických stavových hodnot, při jejichţ překročení byly aplikovány vyzkoušené 

technologické zásahy a opatření, které vycházely ze všech dosud získaných poznatků.  Při 

formulaci poţadavků  vyhlášky na bezpečný provoz briketáren byly vyuţity  dostupné    

informace, které byly získány jak orgány SBS, tak provozovateli briketáren. Nicméně tato 

vyhláška nemohla zachytit technologický pokrok, který umoţnil orgánům SBS formulovat 

nové poţadavky na bezpečný provoz, ovšem jiţ pouze formou správních rozhodnutí  nebo 

závaznými příkazy báňských inspektorů na místě. Pro zachování určité právní kontinuity je 

moţné i do budoucna  uplatnit na briketárny  určité poţadavky formou vyhlášky, ovšem 

oproštěnou o poţadavky na stroje a zařízení, které jsou výrobky a jejichţ bezpečný provoz je 

řešen v jiných právních normách. Jedná se o vypuštění poţadavků  §§ 129 a 130. Poţadavky 

§ 131 na zvláštní opatření proti výbuchu prachu v briketárnách by bylo moţno ponechat. Při 

formulování přesnějších poţadavků lze vyuţít i znaleckých posudků, které byly zpracovány 

po haváriích nebo poznatků pracovníků poţární ochrany. 

 Přechodná ustanovení podle  § 132 není nutno do budoucna stanovovat, všechna 

opatření jsou jiţ z minulosti plněna. Toto ustanovení mělo význam pouze v době vydání 

vyhlášky, tedy v roce 1989, kdy bylo nezbytné vytvořit časový prostor provozovatelům 

úpraven, aby jejich provoz  přizpůsobili novým poţadavkům, které jistě vyhláška oproti 

bývalému BP 1/71 [53] přinesla. 

Výjimky  tak, jak jsou prezentovány v § 133, dnes jiţ udělovat  nelze. 

  Poslední  dva paragrafy - § 134 a 135 obsahují pouze přechodná ustanovení a nabytí 

účinnosti, coţ se jiţ po věcné stránce problematiky BOZP netýká.     
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4.2.3.  Nová legislativa 

 

     V roce 2006 byly zahájeny práce na zavedení směrnice 2006/21 [42]   do českého práva. 

Byla vytvořena pracovní skupina sloţená ze zástupců dotčených resortů, kterou po pracovní 

stránce vedl autor této práce. Postupně se podařilo připravit takové znění zákona, se kterým 

zástupci dotčených resortů vyslovily souhlas  a který mohlo Ministerstvo průmyslu a obchodu 

( dále jen „MPO“)  předloţit v březnu 2008 vládě České republice. Návrh zákona byl 

projednán v legislativních radách vlády  a následně vládou schválen a předloţen do  

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk 548. Dne 27. března 

2009 byl návrh zákona s některými pozměňovacími návrhy v Poslanecké sněmovně schválen.  

V červnu 2009 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů ČR v částce 46 pod číslem 157.  

 

     Zákon č. 157/2009 Sb.[62]   se týká bezprostředně úpraven nerostů, neboť nedílnou 

součástí úpravárenských provozů jsou i odvaly  a odkaliště. Tyto provozní celky jsou  

v zákoně označeny jako úloţná místa pro ukládání těţebních odpadů. V § 3 je uloţeno těţební 

organizaci, která bude odvaly nebo odkaliště provozovat  (dále jen „provozovateli“), aby 

přijímal  opatření vedoucí k předcházení nepříznivým účinkům  na lidské zdraví a ţivotní 

prostředí a to  s vyuţitím nejlepší dostupné techniky (BAT). Tento paragraf, který 

implementuje článek 4 směrnice 2006/21 [42], je jediný, který měl platit od 1.5.2008. Ostatní 

ustanovení zákona budou platit aţ v roce 2012. Vzhledem k zdlouhavému legislativnímu 

procesu, který prakticky není do současné doby dokončen, nemohla Česká republika ohlásit 

splnění tohoto poţadavku a EK poţadovala vysvětlení. ČBÚ ve svém stanovisku poukázal na 

skutečnost, ţe rizika, která představuje provoz odvalů  a odkališť, nejsou v České republice 

podhodnocena, naopak, jiţ od roku 1988 platí předpisy, které se těmito činnostmi zabývají. 

O tom, ţe je těmto místům věnována náleţitá pozornost svědčí i ten fakt, ţe za 20 let došlo 

pouze ke 2 mimořádným událostem při provozu odkališť, kdy se část  kalů dostala do okolí 

odkaliště (bez ohroţení  ţivota)  a ani k jedné mimořádné události u provozu odvalů.  

K tomuto stanovisku, které za Českou republiku předloţilo Ministerstvo zahraničních věcí, se 

jiţ EK dále nevyjádřila.   Všechny odvaly a odkaliště musí být zařazeny podle § 4 z hlediska 

jejich vlivů na ţivoty, lidské zdraví a ţivotní prostředí do dvou kategorií, kdy úloţné místo se 

zařadí kategorie I na základě provedeného hodnocení rizik a to tehdy, kdy  by mohlo dojít 

z různých příčin k závaţné havárii. Bliţší poţadavky na hodnocení rizik  stanoví ČBÚ 

vyhláškou. Při hodnocení rizik se musí vycházet z kriterií, která má stanovit EK svým 
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rozhodnutím 2009/337 [63]. V článku 6 tohoto rozhodnutí EK se při posuzování  rizika 

hodnotí 

 

- velikost úloţného místa, 

- mnoţství a kvalita tam uloţeného odpadu, 

- úhel sklonu odvalu, 

- moţnost hromadění vod v tělese odvalu, 

- stabilita podloţí, 

- blízkost budov a obyvatel. 

 

     Za ohroţení  lidského ţivota se povaţuje takové narušení hráze odkaliště, ţe uvolněný 

materiál – kaly s vodou by se pohybovaly rychlostí přes 0,5 m/s a vytvořily by v okolí vrstvu 

o výšce 70cm. Při hodnocení rizika je vţdy ale nutno zváţit, zda nebezpečí, které např. mohou 

představovat v odkališti uloţené nebezpečné odpady, mohou někoho ohrozit, tj. zda je  moţný 

únik těchto látek z odkaliště a zda existuje něco, co by případným únikem  těchto látek mohlo 

být postiţeno. V případě chybějící kterékoliv  sloţky řetězce  - zdroj, cesta, příjemce, se riziko 

nehodnotí. Při hledání jednotných výběrových kriterií pro posuzování rizika se také 

zvaţovalo, zda by  nemělo být přihlédnuto k tomu, zda  při provozu odvalu nebo odkaliště 

nedošlo k havárii. V České republice došlo k havárii odkaliště v roce 1987 ve Zlatých Horách. 

Uniklo tehdy poškozenou hrází do okolí několik m kalů, které znečistily potok pod 

odkalištěm. Protoţe v té době jiţ neţily v potoce ţádné ryby, nedošlo prakticky k ţádné 

škodě. Dnešní stav hrází odkaliště zaručuje, ţe bez ohledu na mnoţství a sloţení tam 

uloţených kalů, není moţná kontaminace okolí uloţeným materiálem, coţ prokázalo 

vyhodnocení vrtů provedených v roce 2008 v okolí odkaliště ( bezvodé vrty). Není tedy nutno 

zařazovat toto odkaliště mezí místa, která představují pro své okolí určitou hrozbu, neboli 

nepřijatelnou míru rizika. Vizuální stav odkaliště  je moţno ohodnotit z fotografie, zapůjčené 

od Ing. Jana Kotrise, Diamo s.p. – obr. č. 6. 
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Obr. č. 6  Odkaliště Zlaté Hory 

 

Zásady pro zřizování a provozování úloţných míst jsou stanoveny v § 6  a na provozovatele 

jsou jako hlavní  kladeny tyto poţadavky: 

a) zajistit stabilitu úloţného místa, 

b) předcházet erozím, 

c) nepoškozovat okolní krajinu, 

d) řádně nakládat se všemi vodami, které s provozem úloţného místa souvisí -  ať jiţ 

se jedná o ovlivnění kvality podzemních vod nebo o sběr průsaků a sráţkových 

a jiných důlních vod a jejich vyuţití nebo vypouštění, 

e) provádět monitoring během provozu i po jeho ukončení. 

 

     Zákon č. 157/2009 Sb. [62]   obsahuje v souladu se směrnicí 2006/21[42]  i poţadavky na 

provozovatele po ukončení provozu. Pro kategorie I jsou navíc v zákoně stanovena speciální 

ustanovení, i kdyţ lze odůvodněně předpokládat, ţe v případě České republiky takové odvaly  

nebo odkaliště nemáme (odvaly a odkaliště po zpracování uranové rudy, které by jednoznačně 

do této kategorie spadaly,  jsou mimo působnost tohoto  zákona). 

     Nejméně povinností přinese  zákon č. 157/2009 Sb. provozovatelům takových úloţných 

míst, která ukládají inertní materiály. Pro hodnocení inertních materiálů bylo publikováno  

Rozhodnutí EK 2009/359 [64], kde je hlavní důraz kladen zejména na obsah síry z pohledu 
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tvorby kyselých výluhů. Pro hodnocení tvorby kyselých výluhů byly zahájeny práce na  

vypracování nové evropské normy. 
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5. MINIMALIZACE  RIZIK 

 

        Název této části je ponechán tak,  jak byl uveden v tezích této práce a který byl také 

jedním z cílů této práce. Minimalizace rizik nebo také sniţování rizik je jedním z kroků při 

řízení rizika. Bez řádně posouzeného rizika však nelze vyhodnotit, jaké jsou moţnosti jeho 

případného sníţení. Minimalizovat mohu pouze to, co lze vyjádřit určitou hodnotou a to je 

v tomto případě míra rizika. Míra rizika vyjádřená matematicky  však nemůţe být jediným 

ukazatelem, kterým se hodnotí BOZP v organizaci. Je nepochybné, ţe pokud pro všechna 

pracoviště na základě  komplexního posouzení rizika lze dojít k nízkým hodnotám míry 

rizika, potom se dá očekávat i úroveň BOZP  v této organizaci na vysoké úrovni a je malá 

pravděpodobnost, ţe dojde k úrazu nebo technické poruše. Organizace nízkou hodnotou míry 

rizika zároveň deklaruje, ţe dodrţuje platné předpisy, protoţe při jejich plnění a za běţného 

provozu by nemělo dojít  k závaţné mimořádné události. V některých případech se můţe 

podařit i s malými náklady riziko vyloučit úplně. Některá rizika je však nutno vyloučit i za 

cenu vysokých nákladů, neboť následky těchto neţádoucích jevů mohou být obrovské. Pokud 

riziko nelze vyloučit, potom  prostřednictvím hodnoty míry rizika je moţné konstatovat, zda 

je riziko přijatelné či nikoli. V případě, ţe je riziko nepřijatelné, je nutno  hodnotu míry rizika 

sníţit a následně znovu vyhodnotit tzv. zbytkové riziko, zda je toto přijatelné. Tento postup je 

nutno opakovat tak dlouho, aţ je hodnota míry zbytkového rizika niţší neţ přijatelného. 

Sníţení rizika lze dosáhnout dvěma způsoby. Prvním je přijímání opatření ke sníţení 

pravděpodobnosti, ţe k neţádoucí události (jevu) dojde, druhým je přijímání opatření ke 

sníţení vzniklé škody. Ideální by byla kombinace obou způsobů. Je ponecháno na vůli  

organizace, zda se bude zabývat i neţádoucími nepředvídatelnými jevy jako ţivelní 

katastrofa, úder blesku apod. Obecně  by ale měla platit zásada, ţe řízení rizik  by se mělo 

týkat neţádoucích,ale předvídatelných událostí(jevů) – např. výpadek elektrické energie. 

 Av tomto rozsahu (např. pomocí metody What if) není v organizacích hodnocení rizik 

v plném rozsahu dosud prováděno. Je nepochybné, ţe budovy úpraven a další stavby jsou 

postaveny v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami, ţe dodané stroje na úpravu nerostů 

jsou podle výrobce v souladu s poţadavky na bezpečný výrobek, ţe jsou zabudovány 

v souladu s příslušnými nařízeními vlády a vyhláškami, pokud  se jedná např. o vzdálenosti 

mezi stroji, poţadavky na osvětlení, větrání apod. Pokud tedy organizace provádí hodnocení 

rizik, potom v podstatě porovnává zjištěný stav s poţadavky  předpisů, které určitou míru 

bezpečnosti zaručují a zvaţuje, zda nad rámec zjištěného zajištění BOZP můţe nastat situace, 

ţe přesto k něčemu neţádoucímu dojde. Toto zvaţování eventuelních situací při své kontrolní 
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činnosti pracovníci SBS neprovádějí. Na základě zjištěného stavu, bez ohledu na to, kdo to 

zjistil,  se v případě nedostatků provádí opatření k nápravě a při zjištění potenciálního 

nebezpečí preventivní opatření. Čím častější kontroly, tím větší pravděpodobnost, ţe 

nebezpečí bude odhaleno a  ţe míra rizika tím bude sníţena. Zde je tedy první účinný způsob, 

jak míru rizika sniţovat systém kontrol. 

 

5.1. Novela zákoníku práce 

 

Jak praxe ukázala, spoléhat na to, ţe některé pojmy jsou natolik zaţité a jasné, ţe je není 

nutné definovat, se ukázalo v oblasti hodnocení rizik jako podhodnocené. Bez jednoznačného 

vymezení pojmu „riziko“ zákonem, který tento pojem do českého práva zavedl, coţ byl pouze 

zákoník práce,   nelze v budoucnu zabránit tomu, ţe problematika rizik bude chápána 

a zaváděna správným způsobem. Pokud byla pravomoc a zodpovědnost  v oblasti rizik 

přenesena na zaměstnavatele a  dozorové orgány detailně stanovily na základě zkušeností 

získaných z výkonu dozoru mají a nemají dělat, potom je nutno pro jejich nové poslání 

vytvořit odpovídající rámec, který se bude vyvíjet na jednotné platformě a pouze 

jednoznačným způsobem. Nelze spoléhat jen na vyzkoušení hodnotitelů rizik, kdyţ v rámci 

všech dozorů nebude jednotný pohled na posuzování a řízení rizik.  

         Jako jedno  z moţných řešení celé uvedené problematiky přichází do úvahy novela 

zákoníku práce [26], která by pouze doplnila v § 347 odstavec 5 ve znění: 

„(5) Rizikem podle § 101 a násl. se rozumí kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné 

události nebo expozice a závaţnosti úrazu nebo poškození zdraví, které můţe být způsobeno 

událostí nebo expozicí jejímu vlivu.“ 

 

5.2.  Nejlepší dostupné techniky 

 

     V úvodní části byl prezentován systém člověk- stroj- prostředí, schematicky znázorněný na 

obr.1, který můţe představovat při určité pracovní činnosti pro člověka určitou míru rizika. 

Vyloučit  z tohoto systému člověka není však vţdy moţné, ne všechna pracoviště  lze 

provozovat jako bezobsluţná. Kdo však můţe celý pracovní proces významně ovlivnit, je 

stroj. Otázka výběru stroje, který svoje okolí ovlivní co nejméně nepříznivě jak pro člověka, 

tak pro ţivotní prostředí, je tedy klíčovým bodem i z pohledu moţného sníţení rizik 

úpravárenských provozů. Jaké stroje tedy na úpravnách pouţívat?  V duchu vývoje 

technologií, nových technik  a také v souladu se zaváděnou legislativou by to měly být 
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„nejlepší dostupné techniky“. Jedná se o český  překlad anglického výrazu „best available 

techniques“, který je ale více rozšířen pod svou zkratkou BAT. Pod BAT se rozumí 

- technikou  jak pouţívaná technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrţeno, vybudováno, 

provozováno a vyřazováno z činnosti, 

- dostupnou  technika, která byla vyvinuta v měřítku, které umoţňuje realizaci v příslušném 

průmyslovém oboru za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady 

a přednosti, ať jiţ tato technika je nebo není v dotyčném členském státě (pozn.: myšleno EU) 

pouţívána či vyráběna, pokud je provozovateli vhodně přístupná, 

- nejlepší nejefektivnější technika z hlediska dosaţení vysoké úrovně ochrany ţivotního 

prostředí jako celku. 

     Jak  bylo uvedeno v části, v případě havárií některých odkališť není ohroţeno jen ţivotní 

prostředí, ale došlo i k velkým ztrátám lidských ţivotů. Do českého práva se dostal výraz 

BAT přijetím zákona č. 76/2002 Sb. [65],  který implementoval směrnici 96/61[66], která 

byla zrušena  a nahrazena směrnicí 2008/1[67]. Uplatňování BAT  při provozu velkých 

průmyslových a zemědělských zařízení má představovat jeden z nejvýznamnějších nástrojů v 

ochraně ţivotního prostředí jako celku a je nejdůleţitější součástí procesu, který se zabývá 

integrovanou prevencí a omezováním  znečištění. Tím, ţe však poţadavky na  BAT  zavádí i 

směrnice 2006/21[42], přesunul se význam BAT i mimo oblast procesu integrované prevence. 

Pro různé činnosti byly vypracovány referenční dokumenty tzv. BREFy, jejichţ znění  je 

moţné získat na portálu  MPO. Jde o obsáhlé dokumenty, které shrnují  informace  pro 

jednotlivé typy technologií a pro dané obory zpracovávané a vydávané odbornými institucemi 

EK se zastoupením všech členských států na základě činnosti pracovních skupin v členských 

zemích.  Při hodnocení a stanovení BAT se vychází především z technické úrovně zařízení, 

zejména z pohledu dosahované výše emisí a mnoţství produkovaných odpadů, materiálové a 

energetické náročnosti, způsobu a nástrojích environmentálního řízení, ekonomických 

moţností provozovatele zařízení při dosaţení regionálních standardů ţivotního prostředí. 

Důleţitými podklady, které musí být v rozhodování zohledněny, jsou plány sniţování emisí, 

plány odpadového hospodářství, podmínky provozu vycházející z dokumentace a stanoviska 

hodnocení ţivotního prostředí, zařazení oblasti do systému Natura 2000, atd. 
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     V České republice je za systém výměny informací o BAT odpovědné primárně MPO podle 

nařízení vlády č.63/2003 Sb. [68].  Podle § 1 odst. 3  tohoto nařízení se zřizují technické 

pracovní skupiny ( dále jen „TPS“), které jsou na MPO řízeny odborem    ekologie, konkrétně 

oddělením integrované prevence. V České republice pracuje 29 TPS, z nichţ 19 skupin zřídilo 

MPO, 7 MŢP a 3 Ministerstvo zemědělství. Do TPS je v současné době zapojeno přes 400 

odborníků. Zajišťují přípravu podkladů pro příslušnou evropskou technickou pracovní 

skupinu, sledují vývoj BAT v příslušné oblasti v České republice a na úrovni EU nebo 

mezinárodních organizací, navrhují překladatele BREF dokumentů a poskytují odborné 

korektury překladu a návrh jeho odborného výkladu, vč. posouzení srozumitelnosti 

a pouţívané odborné terminologie.  Velký význam přináší zapojení vysokoškolských 

pedagogů do konkrétní práce v TPS, které vyústilo i ve vyuţívání BREFů v rámci výuky na 

vysokých školách. Překlady BREF dokumentů jsou povaţovány za významný zdroj informací 

pro studenty. Jejich vyuţívání napomáhá k celkově větší provázanosti a aktuálnosti přípravy 

mladých odborníků pro praxi. BREFy by měly slouţit jako podklad pro rozhodnutí o tom, zda 

příslušná technologie a způsob jejího provozování odpovídá poţadavkům zákona č. 76/2002 

Sb. [65]. Z pohledu hodnocení rizika, které představují  zejména odkaliště, však mají význam  

BREFy související s touto problematikou.  V roce 2004  TPS, která se zabývá odpady z těţby 

a nakládáním s hlušinou,  přeloţila a zveřejnila na stránkách MPO část Referenčního 

dokumentu pro nakládání s hlušinou a odpady při hornické činnosti. Celý materiál, který je  

dostupný  v angličtině, se zabývá na 517 stránkách detailně v úvodních kapitolách 

jednotlivými úpravnickými procesy pro všechny druhy surovin  v jednotlivých členských 

zemích a následně v kapitolách 4 aţ   6 rozborem BAT pro úpravny a pro nakládání 

s hlušinou. Do češtiny nebyla dosud přeloţena kapitola 1 a 2. Jak je uvedeno v předmluvě, 

jedním z cílů BAT je i prevence havárií, coţ je podstatným způsobem rozpracováno zejména 

v kapitole 5. Překladatelé se dopustili při překladu určité terminologické nepřesnosti, neboť 

jako hlušiny jsou dnes označovány pouze ty hmoty, které prošly úpravnickým procesem. Pro 

hmoty, které jsou označeny anglicky jako „waste rock“ však jiţ nelze výraz hlušiny pouţít, 

protoţe tyto hmoty bývají ukládány na odvaly přímo po vytěţení, bez toho, ţe by prošly 

úpravnou. Tyto hmoty, v podstatě kámen různého sloţení,  by tedy měly být označeny jako 

jalovina nebo haldovina. Na některých českých úpravnách bývají někdy označeny i jako 

tzv.“perky“.  Pro účely této práce bylo zvoleno označení „haldovina“. Rozhodně nelze 

akceptovat zavádění termínu „hlušina z těţby“ do české legislativy, jak se o to pokouší např. 

i MŢP. Hned v úvodu části 4 je zdůrazněn význam hodnocení rizik pro výběr BAT a metody 

Co se stane kdyţ?  Riziky se navíc zabývají také některé oddíly kapitoly 3. Hlavní pozornost 
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je věnována stavu hrází jako prvku, který představuje při chybném provozu pro okolí největší 

riziko. Nestabilní hráze, nestabilní základy pod hrázemi, špatné konstrukce hrází, průsaky, 

sesuvy, přelití hrází při výpadku elektrické energie nebo poruchách odvodňovacích systémů - 

to vše je nutno do hodnocení rizika zahrnout, odhadnout pravděpodobnost některé 

z uvedených poruch  a odhadnout případné následky. Pro další postup je určující, zda 

se provozovatel rozhodne pro sníţení pravděpodobnosti poruchy nebo pro sníţení následků 

potenciální poruchy. V bodě 4.2.3.1 jsou uvedeny některé způsoby kvalifikací odkališť podle 

závaţnosti moţných následků. Dále jsou popsány v kapitole 4 postupy pro ukončování 

provozu a postupy pro závěrečné úpravy svahů, pláţí, hrází apod. 

 

     Kapitola 5  vybírá BAT pro provoz odkališť na základě informací uvedených v kapitole 4. 

Je to výběr BAT pro projektování, budování a provozování hrází, monitorování stability nebo 

sniţování dopadů, případně zmírnění důsledků havárií. 

     Je nesporné, ţe při správné činnosti TPS by se měly dostávat informace  o BAT, tedy 

nejlepších  technikách a technologiích aktuálně všem  organizacím, které báňskou činnost 

provádějí a nahrazováním starých zařízení by prokazatelně plnily nejen politiku BOZP, ale 

díky lepší technice by měla být zaručena i vyšší bezpečnost  a tedy i niţší míra rizika. Jak také 

vyplývá z výše uvedeného, nebyl BREF pro odpady přeloţen celý, v pracovní skupině při 

MPO chybí větší zastoupení odborníků z provozu, vedoucích úpraven a pod. 

Ke zlepšení situace kolem BAT se navrhuje: 

a)  poţádat MPO o zřízení další TPS a to pro úpravny, 

b) navrhnout sloţení této TPS, 

c)  v nové TPS přeloţit zbývající kapitoly a provést následně revizi celého textu, 

d) navázat spolupráci s jinými TPS zaměřenými na obdobnou problematiku v ostatních 

členských zemích EU. 

     Činnost nové TPS je nezbytné zaměřit  na aktuální výměnu informací o nových technikách  

a tím usnadnit provozovatelům úpravnických zařízení výběr takových technik, které budou 

nejen výkonnější, ale zejména bezpečnější a touto cestou  napomáhat ke sniţování rizik na 

úpravnách.  
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5.3. Návrh  vyhlášky o BOZP na úpravnách  nerostů 

 

     V části 4 této práce jsou uvedeny kompetence orgánů SBS v oblasti dozoru nad BOZP. 

Toto je jediný prostor, kde mohou orgány SBS ovlivnit minimalizaci rizik v rámci své 

kontrolní činnosti. Je nutno ale poznamenat, ţe báňský inspektor nevyhledává rizika, nehledá 

jejich zdroje, zde je místo zaměstnavatele nezastupitelné. Orgány SBS vydáním vyhlášek 

řešících problematiku BOZP v podstatě jim známá  nebezpečí jiţ vyhledaly, vyhodnotily míru 

jejich rizika  a formulováním konkrétních bezpečnostních poţadavků  vytvořily prostor pro 

bezpečnou práci při přijatelné míře rizika. Tyto předpisy vytvářené zejména v 80. letech, však 

v obdobném duchu – např. i z pohledu poţadavků zákoníku práce, jiţ nebudou nikdy vydány. 

Co je však  nezbytné provést – a je to plně v kompetenci orgánů SBS, je aktualizace těchto 

předpisů. Vytvoří se tím lepší podmínky pro vlastní kontrolní činnost v organizacích, nebude 

se tím zvyšovat jejich administrativní zátěţ, coţ je i v souladu s úkoly uvedenými v úvodní 

části  (NAP) [6].  Plněním některých poţadavků, které tím, jak jsou formulovány, se 

k bezpečnější práci nepřispívá, ale spíše odvádějí pozornost od významnějších činností 

a zaměření jinam. Organizace by tak po obdrţení přepracovaných bezpečnostních předpisů 

ušetřila více času na vlastní kontrolní činnost, na přehodnocování stávajících nebezpečí  

a rizik s cílem získávat aktuální informace a těm přizpůsobovat svoji činnost vedoucí 

k vytváření podmínek bezpečného, nezávadného a zdraví neohroţujícího pracovního prostředí 

a to nikoli jen za účelem uspokojení příslušného zákonného poţadavku a k odvrácení 

případné sankce od kontrolního orgánu za nesplnění některé z povinnosti. Typickým 

poţadavkem tohoto druhu je § 118 odst. 1 vyhlášky č. 51/1989 Sb. [35], kterým se stanoví 

povinnost jednou týdně posoudit vyváţenost pohybujících se částí třídičů, drtičů  a mlýnů. 

Ten, komu je tato povinnost odpovědnostním řádem uloţena, musí blíţe neurčeným 

způsobem naplnit tento poţadavek a měl by o tom ve smyslu § 21 vyhl. č.51/1989 Sb. [35] 

pořídit záznam. Pokud by vyváţenost posoudil špatně, hrozí poškození stroje. Tento 

poţadavek by ale měl stanovit výrobce, nikoli dozorový orgán, kdyţ ani navíc neuvede 

způsob posouzení, který by bylo moţno kontrolou ověřit. 

 

     V současné době jiţ řada nově vydaných nařízení vlády některé oblasti z procesu úpravy 

nerostů řeší a bylo by tedy na místě tuto vyhlášku novelizovat. Důleţitá je  také skutečnost, ţe 

vyhláška 51/1989 Sb. [35]  neplatí pro výrobce. Také některá ustanovení po rozdělení České 

republiky se Slovenskem ztratily na významu, neboť upravují procesy, které v České 

republice nejsou a nebudou provozovány, jako např. úprava rtuti nebo azbestu.  Nelze ji ale  
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zrušit v plném rozsahu, protoţe jiţ byla  notifikována EK do Bruselu právě pro obecné části 

týkající se úpravy nerostů, kterou jiný předpis nemá. Pro  posouzení slučitelnosti českých 

právních předpisů s předpisy EU byla vypracována  srovnávací tabulka se směrnicí 92/104 

[40]. Tato tabulka je velice rozsáhlá  a s ohledem na její rozsah není uvedena samostatně. Je 

k dispozici v legislativním odboru ČBÚ. Vyplývá z ní, ţe z vlastního textu vyhlášky se 

notifikovaná část týká   pouze některých paragrafů a v podstatě by zůstaly upraveny části 

první,  třetí,  pátá a šestá. Podrobný rozbor  jednotlivých paragrafů je uveden v části  této 

práce. 

 

     Jak vyplývá z provedeného rozboru a v duchu se srovnávací tabulkou, je moţné vytvořit 

takový předpis, který v duchu směrnice 92/104 [40]  a příslušných platných nařízeních vlády 

stanoví minimální bezpečnostní poţadavky, přičemţ ponechá ve smyslu poţadavků zákoníku 

práce moţnost zaměstnavateli, tedy provozovateli úpravárenského komplexu, aby sám,  na 

základě  detailního posouzení všech rizik,  stanovil další opatření k zajištění BOZP. 

 

     Nový předpis musí řešit úpravárenský provoz z pohledu objekt- stroj – člověk, kdy vnitřní 

objekt tvoří budova úpravny a v ní umístěné stroje, mezi kterými se pohybuje člověk, to 

znamená ţe musí řešit poţadavky na budovu, na prostory mezi budovou a strojem, kde se lze 

pohybovat a dále stroj jako zdroj nebezpečí v podobě jeho konstrukce nebo energie k němu 

nebo od něj přiváděné(odváděné). Vnější objekty jsou pak odvaly, skládky, odkaliště, rampy, 

kanály, kolejiště, mosty, portály apod., kde se opět řeší poţadavky na jejich konstrukci, 

prostory okolo nich, v nichţ se pohybuje člověk a opět chování látek  a energií v těchto 

prostorech.  Autor této práce návrh nového předpisu v rámci zpracování všech podnětů 

a závěrů této práce připravil  a návrh nového předpisu je v příloze  k této práci. Návrh je 

zpracován plně v duchu závěrů NAP [6], zejména pokud se týká  administrativní zátěţe 

provozovatelů, čímţ jim vytváří větší prostor pro to, aby se mohli např. více věnovat 

hodnocením rizik na svých provozovnách. 

 

5.4. Metodika na hodnocení rizik 

 

     Myšlenka vypracovat jednotnou  metodiku prezentovaná v podobě Projektu ČBÚ  č. 13 

v roce 2001 [23] byla zaměřena správným směrem. Jak  vyplývá z dosud získaných 

zkušeností, vypracovat  obdobnou metodiku pro úpravárenské provozy by bylo účelné  a 

ţádoucí a to  i z pohledu velkého mnoţství nabízených metod pro hodnocení rizik, které jsou 
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dnes komerčně dostupné, ovšem pro nezávislé a objektivní posuzování celé problematiky je 

jejich velký počet spíše na škodu neţ k uţitku. Je však důleţité, jakou formou tento dokument 

vydat z hlediska jeho závaznosti. Rozhodně však nemůţe být zpracován pouze v rámci 

činnosti orgánů SBS. Pro přípravu takového dokumentu by bylo nezbytné vytvořit pracovní 

skupinu sloţenou z odborníků SBS, zástupců odborových organizací, profesních svazů – např. 

Těţební unie, dále by se na práci skupiny  měli podílet i odborníci z Vysoké koly báňské, 

příslušného oboru. Tento dokument by měl být základem pro řadu navazujících dokumentů, 

tak jsou poţadovány EU ale i právním řádem České republiky. 

 

     Je evidentní, ţe se sniţováním rizikové zátěţe musí zákonitě klesat i počet mimořádných 

událostí a počet úrazů. Na sniţování počtu úrazů však mají vliv i další faktory, jako je růst 

ekonomiky a nárůst investic do nových technologií s následným sniţováním počtu pracovních 

sil, které se kvantitativně projevilo na sníţení úrazovosti.  

      

Jako poslední řešení navrhuji ve spolupráci se zástupci vybraných těţebních organizací 

a případně i profesními svazy vydat vhodnou formou metodickou příručku pro vybranou 

činnost – v tomto případě pro hodnocení rizik  při úpravě nerostů. 

 

     Jako další moţné řešení navrhuje autor této práce připravit obdobný návrh pro řešení rizik 

na úpravnách, který by z vypracovaného návrhu vycházel. Protoţe by se jednalo o konkrétní 

situaci, nebylo by nutné, aby návrh pro úpravny obsahoval teoretické pasáţe  o politice 

BOZP, systému řízení BOZP, zákonná povinnost by byla uvozena jako úvodní ustanovení 

v nezbytném rozsahu a bylo by také zbytečné, aby bylo doporučeno více metod pro sběr 

informací nebo hodnocení rizik, protoţe by tím byla vytvářena nejednotnost  např. při 

vyhodnocování   účinnosti přijatých opatření  a fungování této metodiky jako celku. Materiál 

by musel obsahovat definice a dále rozpracované jednotlivé kroky. Při stanovování 

pravděpodobnosti  a určení hodnoty rizika by bylo moţno vyuţít jiţ navrţených postupů  

a hodnot, které jsou uvedeny v tabulkách č. 1 aţ 3. 

 

5.5. Opatření na úrovni organizací 

 

     Jednoznačně vymezené úkoly na úseku BOZP musí být stanoveny organizací. Platí zde 

však jednoznačně  – výraz „hazard“ v angličtině neznamená totéţ co „hazard“ v češtině. 

Nízká míra rizika představuje stav, kdy moţnost vzniku mimořádné události, aţ jiţ úrazu 
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nebo provozní nehody, je minimální. Zvýšená míra rizika  vede ke ztrátám, ať jiţ 

materiálním, nebo na ţivotech - při nejhorší moţné variantě. Škody však mohou vznikat i na 

ţivotním prostředí, např. nevhodnou manipulací na odkališti, zde však komplexní právní 

úprava dosud chybí. Jak je uvedeno v  části, ke sníţení rizikovosti práce mohou přispívat 

i výrobci, kterým zákon o bezpečnosti výrobku nemůţe ukládat vyrábět ještě bezpečnější 

výrobek, ale mohou vyrábět účinnější stroje, se snazší obsluhou, jen je nutné o nich vědět a to 

např. prostřednictvím jiţ zmíněných technik BAT.  

 

     Ani ten nejlepší stroj však nemůţe vţdy nahradit člověka. Zde je však velký prostor 

v kaţdé organizaci, jak provádí výběr pracovníků pro jednotlivé technologické uzly, jak je 

školí  a jak je motivuje k bezpečné práci.   

 

     Další nevyuţívanou moţností je lepší informovanost mezi organizacemi. Pokud např. 

organizace vyhodnotila metodou stromu nějakou  mimořádnou událost, měl by být vytvořen 

prostor pro předání těchto analýz  k vyuţití i v jiných organizacích. Kompletně zpracovaný 

strom událostí např. pro výpadek turbodmychadla pomůţe v jiné organizaci při posuzování 

rizika, zda obdobné následky spojené s touto událostí mohou postihnout i ji.  Jak ale vyplývá 

u prostudovaných zahraničních materiálů, největší rezervy jsou ve vnitřních kontrolách.  

 

5.6. Přesun rizika 

 

     Jedním ze způsobů řízení rizika a jeho sniţování je přesun z jednoho nositele na jiného. 

Nejčastějším případem přesunu rizika je jeho převzetí pojišťovnou. Je ale nutné zdůraznit, ţe 

pojišťovna nemusí převzít všechna rizika  a také, ţe úhrada pojišťovně bude vysoká. S tímto 

způsobem se jiţ uvaţuje např. ve směrnici 2004/35 [41], kterou zavedl do českého práva 

zákon č. 167/2008 Sb. [69]. Podle § 14 odst. 1 tohoto zákona  musí provozovatel odvalů 

 a odkališť, na které se ukládají těţební odpady, zabezpečit finanční zajištění k náhradě 

nákladů podle zákona a k tomu je provozovatel povinen provést hodnocení rizika jednotlivých 

provozních činností. Přestoţe způsob finančního zajištění není dosud nařízením vlády 

stanoven, počítá se zde i s pojištěním provozních činností. Toto je plně v souladu s poţadavky 

směrnice  2004/35 [41], kde v úvodním bodě 27 je konstatováno, ţe členské státy mají 

přijímat opatření na podporu vyuţívání vhodného pojištění nebo jiné formy finančního 

zajištění k pokrytí závazků vyplývajících ze směrnice. 
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6. ZÁVÉR 

 

     Teze této  práce byly předloţeny v r. 2004. Mnohé se od té doby změnilo -  poslání  

a postavení dozorových orgánů,  postavení   a práva těţebních organizací, měnily se zákony. 

Široce se začala diskutovat  a studovat oblast pracovních rizik, k tomu vznikly speciální  

webové stránky  a vzniklo mnoho teoretických i praktických výstupů. Na druhou stranu je zde 

ale určitá ţivelnost a neprovázanost, nejednotný nekoordinovaný postup. Hned v úvodu práce 

byla zmíněna všechna rizika, tedy i zdravotní, jako jsou hluk, prach, vibrace apod. Je 

nepochybné, ţe v této oblasti jsou rezervy na sniţování těchto rizik. Vzhledem k tomu, ţe 

zabývat se jimi není v plné kompetenci orgánů SBS, nebyl pro ně vytvořen zvláštní prostor 

ani v této práci.   

 

     Během posledních let se objevila  v oblasti BOZP a to  včetně oblasti rizik,  celá řada  

nových informací a poznatků, které se snaţil autor do předkládané práce zahrnout. 

S přibývajícími poznatky se měnil určitým způsobem i pohled autora na celou problematiku 

rizik. Např. při vypracování tezí vycházel autor ze záměru poukázat zejména na roli  státní 

báňské správy, jakou v oblasti rizik hrála. Postupným zpracováváním podkladů pro práci se 

však ukázalo, ţe bez  řádného  a jednoznačného vysvětlení  a pochopení některých základních 

pojmů  nebude moţné vyhodnotit  objektivně dosavadní  aktivity  všech zúčastněných  

subjektů v oblasti prevence rizik. Z těchto důvodů je členění závěrečné práce, oproti 

předloţenému v tezích, upraveno. Jak je uvedeno výše, bylo nutno nejprve specifikovat 

některé pojmy, zejména vysvětlit rozdíl mezi nejvíce zaměňovanými pojmy a to mezi rizikem 

a nebezpečím. Teprve v okamţiku, kdy je přesně vymezeno, co to je riziko, mohou následovat 

další kroky jako jejich zjišťování, hodnocení a řízení, tj. jejich odstraňování nebo sniţování. 

V práci byly i s vyuţitím přeloţené zahraniční literatury zmíněny jak různé definice, tak 

i metody hodnocení rizik aţ po výpočty míry rizik, které bez vyhledávání a následného 

vyhodnocení rizika, tedy posouzení rizika, nelze provést. Na příkladu vybraných organizací 

bylo demonstrováno praktické provádění hodnocení rizik, ze kterého jednoznačně vyplývá 

potřeba vypracování jednotné metodiky.  

        Druhá část práce dle zadání se měla týkat minimalizace rizik. V části 6 je uvedeno, ţe ke 

sníţení rizika vedou dvě cesty. Ať se vydáme kteroukoliv z nich, vţdy  budou ve hře dvě 

strany  – organizace a  orgán dozoru.  Pro obě strany lze nastínit  cíle do budoucnosti, které se 

mohou zdát příliš idealistické, ale jsou určitě dosaţitelné a  jsou zaloţené na následujících 

principech: 
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1. všem úrazům  a nemocem z povolení lze předejít, 

2. kaţdý zaměstnanec by měl převzít odpovědnost za bezpečnou práci, 

3. musí být neustále prováděny bezpečnostní audity, 

4. lidé jsou nejkritičtější element úspěchu bezpečnostní politiky 

 

     Organizace musí zavést takový systém vnitřních kontrol, ţe nepořádek na pracovištích 

nebo nedodrţování bezpečnostních předpisů  budou patřit minulosti. Současná  ekonomická 

situace   umoţňuje všem organizacím, aby  si pracovníky pečlivě vybíraly a aby v případě, ţe 

se odmítají aktivně podílet  na realizaci  její bezpečnostní politiky, se těchto pracovníků 

legitimní cestou zbavila. Jiná moţnost není- tolerance hazardu nemá s politikou BIZP nic 

společného. Rozhodně nebude pro ţádnou organizaci problémem vydat vnitřní akt, kde 

upozorní na nejčastěji porušovaná ustanovení bezpečnostních předpisů jako je chůze mimo 

vyhrazenou cestu  (zkracování cest), práce bez ochranných pomůcek, práce v zakázaných 

prostorách apod. a zároveň upozorní na sankce, které musí být co nejtvrdší. Na provádění 

vnitřních kontrol nejdou určeni inspektoři SBS. 

Orgán dozoru pro minimalizaci rizik můţe vykonat v porovnání s moţnostmi organizací 

mnohem méně. Některé cesty byly v části 5 naznačeny – aktualizace bezpečnostních předpisů 

s cílem sníţit jejich administrativní náročnost, zváţení přípravy metodického materiálu  pro 

hodnocení rizik na úpravnách – i kdyţ otázka vydání nové metodické příručky pro hodnocení 

rizik na úpravnách jde jiţ nad rámec této práce, neboť k její realizaci pouze orgány SBS 

nepostačí. Na druhou stranu nutno konstatovat, ţe přijetím jednotné metodiky na hodnocení 

rizik dojde pravděpodobně k okamţitému sníţení míry rizik,  ale prakticky jen formálně.  

Dále je to  návrh na úpravu zákoníku práce přijetím definice rizika nebo v neposlední řadě 

i aktivity autora této práce, který jako ústřední báňský inspektor můţe vyuţít všech získaných 

poznatků při zpracování této práce při inspekční činnosti a dále  při školeních závodních 

a závodních lomů, kterých se autor pravidelně zúčastňuje.  Mnohé závěry z této práce jiţ byly 

a nebo budou publikovány. Do budoucna by však nezanedbatelnou roli mohlo být i lepší 

vyuţívání systému informací o BAT.   Celkově však je moţné konstatovat, ţe jako příspěvek 

k minimalizaci  rizik na úpravnách by tato práce bezesporu poslouţit mohla. To, zda se její 

forma přiblíţila k formě, kterou bude Česká republika deklarovat  plnění úkolů členského 

státu v rámci NAP zmíněných v úvodu  této práce, však  bude moţno posoudit aţ s odstupem 

několika let. 
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