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Hlavním cílem mé práce je zavedení systému řízení rizik dle normy OHSAS 18001  

ve společnosti SIAG CZ, s.r.o. Nejprve provádím audit bezpečnosti práce ve společnosti 

SIAG CZ, s.r.o. a na základě vypracovaného auditu doporučuji opatření pro odstranění závad  

a určuji chyby, které odpovídají systémovým chybám v řízení bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci. Systémové chyby dále v diplomové práci rozebírám a navrhuji opatření  

pro zavedení systému bezpečnosti práce ve společnosti, aby jiţ k chybám nedocházelo. 

V práci ukazuji postup, jak do vyhledávání rizik zapojit všechny zaměstnance ve společnosti 

SIAG CZ, s.r.o.. Tato diplomová práce názorně ukazuje postup zavádění systému řízení 

bezpečnosti práce dle normy OHSAS 18001 do vybrané společnosti. Navrţený postup lze 

pouţít i na jiné stejně velké společnosti, které mají sídlo i provoz v jednom areálu a zabývají 

se výrobní činností.  

 

Annotation 

Bc. Jan Modráček, A Concept of OSH Inclusion in the Company Policy by Means  

of OHSAS 18001, diploma thesis, Ostrava, 2011  

Keywords: system, risk, workplace, machine, company, safety, control 

 

The main goal of my diploma thesis was implementation of risks to OHSAS 

18001 system to company SIAG CZ, Ltd. At first safety audit was implemented 

to SIAG CZ, Ltd. On the basis of getting issues I assessed disposals for 

removal of defects. In the following I established faults which corresponded 

to system faults during labour protection. In this thesis, system faults 

were dismantled because of suggesting a solution for risks. The thesis 

should give an instruction for risks prevention. Furthermore there was shown 

a consecution where all company´s employees should be involved in risks 

searching. This work practically shows how labour protection according  

to system OHSAS 18001 is implemented to company. Proposed process is possible 

to use also for other similar companies which are settled and have operation 

in the same industrial estate. 
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1 ÚVOD 

 

Zavedení systému bezpečnosti práce je jedním z vývojových krokŧ společnosti. Stejně 

tak jako si firmy vytvářejí know – how v oboru svého podnikaní, tak zaváděním jakýchkoliv 

systémŧ ve firmě know – how firem dále zhodnocuje. U všech zavedených systémŧ řízení,  

ať uţ se jedná o kvalitu, bezpečnost práce, ţivotní prostředí, nebo kontrolní mechanismy 

finančního hospodaření firem, jde o to, aby nebylo hledáno řešení problému pouze 

jednorázově a  následně se odstranilo, ale aby proces vyhledávání nedostatkŧ byl nastartován 

a běţel souběţně s činností firmy a zároveň aby co nejméně zatěţoval pracovníky. Zavedením 

systému řízení jakékoliv činnosti se u firem zvyšuje efektivita výroby, nebo poskytování 

sluţeb a s tím i jejich atraktivita v očích odběratelŧ.  

Společnost SIAG CZ, s.r.o. pŧsobí na trhu řadu let. Vţdy řešila bezpečnost klasickou 

metodou tedy podle platné legislativy a normových předpisŧ vypracovávala dokumentaci  

a zaváděla nové poţadavky z ní plynoucí do směrnic a na pracoviště. V diplomové práci budu 

zkoumat, jestli je vedení bezpečnosti práce ve společnosti dostačující, jestli jsou zpracované 

dokumenty v souladu s platnou legislativou a jestli jsou poţadavky z dokumentace 

dodrţovány, či je třeba zavést do vedení systém a jestli pracoviště odpovídají poţadavkŧm 

platné legislativy, aby společnost splňovala podmínky systému managementu bezpečnosti      

a ochrany zdraví při práci, který odpovídá poţadavkŧm normy OHSAS 18001:2008. Systém 

usnadní vedení bezpečnosti práce a povede k jejímu zdokonalení. 

Cílem práce je zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví ve společnosti SIAG 

CZ, s.r.o.. V práci jsou navrţeny postupy kontrol, které jsou měřitelné a dají se hodnotit. 

Systém je navrţen na základě auditŧ, které prověřují dodrţování odpovědností pracovníkŧ 

v rámci systému, zpracovanou dokumentaci a její udrţování v souladu s legislativou a 

bezpečnost strojŧ a zařízení na pracovištích. Z výstupŧ z auditŧ jsou zpracovány analýzy, dle 

kterých bude systém kontrolován v navrţených pravidelných intervalech. V závěru diplomové 

práce vyplynou cíle společnosti, které by vedení společnosti mělo přijmout jako závazek 

k udrţování a zlepšování výsledkŧ systému BOZP. Při nastavování mechanismŧ pro neustálé 

zlepšování společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se postupuje podle 

normy OHSAS 18001:2008.  

Společnost SIAG CZ, s.r.o. má zavedený systém řízení kvality ISO 9001, takţe  

systém OHSAS 18001 je zaváděn tak, aby oba systémy byly kompatibilní. 

V práci je problematika zavádění systému BOZP řešena v souladu s platnou 

legislativou České republiky. 
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2 SYSTÉM BOZP VE SPOLEČNOSTI – ZAVEDENÍ DLE NORMY OHSAS 18001 

 

V minulosti i v současnosti se lidé snaţili a snaţí zavést principy, podle kterých by 

bylo moţné postupovat a usnadnit si tak celkovou práci do budoucna. Postupem času se 

zjistilo, ţe zavádění systému je obtíţné, ale přináší výsledky jak v usnadnění práce,  

tak i v kvalitě jejich výstupŧ. Systémy řízení dnes jsou dokonce vyţadovány trhem jako 

záruka kvality firmy, která je úspěšně implementuje a následně je také úspěšně prosadí ve své 

firemní politice. Systémy řízení se stávají známkou kvality managementu a tím i celého 

podniku.  

Nejprve si trh vyţádal zavedení normových poţadavkŧ, které by zaručili potvrzení 

kvality práce dodavatelŧ a odběratelŧ. Vznikla tak norma ISO 9001. Další oblastí zaručující 

kvality spolupracujících firem bylo ţivotní prostředí a bezpečnost práce. Vznikly tak normy  

OHSAS 18001 pro bezpečnost práce a ISO 14001 pro ţivotní prostředí. 

Další program pro vedení systému BOZP je v České Republice „Bezpečný podnik“. 

Ten představuje komplexnější pojetí systému řízení BOZP v organizaci, neţ představuje 

systém řízení bezpečnosti zavedený podle OHSAS 18001 nebo zavedení systému bezpečnosti 

práce podle příručky ILO – OSH 2001. Má za cíl především zvýšit u právnických                   

a podnikajících fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany 

ţivotního prostředí, docílit tím zároveň i vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody           

a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení. S plněním poţadavkŧ 

programu „ Bezpečný podnik“ a neustálým zlepšováním organizace prokazuje to, ţe v oblasti 

BOZP plní víc neţ jí ukládají předpisy. 

Pro diplomovou práci jsem si vybral zavedení BOZP do politiky společnosti SIAG 

CZ, s.r.o. pomocí normy OHSAS 18001 z toho dŧvodu, jelikoţ společnost má zaveden 

systém kvality prostřednictvím normy ISO 9001 a chce navázat na tuto normu, protoţe 

zavedení systému BOZP normou OHSAS 18001 vyţadují její zahraniční odběratelé.  

 

3 POPIS FIRMY SIAG CZ 

Společnost SIAG CZ, s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 2003. V současné době 

zaměstnává okolo 200 pracovníkŧ. Zabývá se výrobou strojírenských výrobkŧ, jejichţ 

hmotnost se pohybuje od 10 do 40 tun. Podílí se na dodávkách i subdodávkách pro 

strojírenská zařízení větrných elektráren. Vyrábí nosné konstrukce a konstrukce nesoucí 

generátor elektrické energie. Sídlo společnosti se nachází v areálu bývalé Transporty 
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v Chrudimi. Pŧdorys společnosti je naznačen na schématickém plánku (viz. Příloha č. 1 ). 

Dodává svoje výrobky do evropské unie i na východní trhy, např. do Ruska.  

Společnost SIAG CZ, s.r.o. vyuţívá areál, který má v osobním vlastnictví. V areálu 

spravuje tři objekty - administrativní budovu, strojírenskou halu a lakýrnickou halu, kterou 

pronajímá externí firmě. Před halami se skladují hotové výrobky a výrobky připravené 

k finální montáţi, včetně provádění finální expedice výrobkŧ. 

Pracovní činnosti, které se ve firmě SIAG CZ, s.r.o. provádějí, jsou sváření na 

svářecích automatech, práce na kovoobráběcích strojích, zámečnické práce, údrţbářské práce, 

montáţní činnost, elektrikářské práce, práce na tryskačích apod. 

 

3.1 VÝROBA 

Činnost firmy SIAG CZ, s.r.o. v Chrudimi je zaměřena na výrobu stoţárŧ větrných 

elektráren a zařízení nosiče generátoru větrných elektráren. Ve firmě se vyrábí pouze nosné 

konstrukční části větrných elektráren. Nejsou zde vyráběny samotné generátory elektrické 

energie ani listy větrných elektráren. Všechny výrobky, které jsou z firmy expedovány, jsou 

ocelové. Zbylé doplňky, které jsou před expedicí do konstrukcí věţí namontovány, jako jsou 

plošiny, výtahové dráhy, ţebříky apod. jsou do společnosti SIAG CZ, s.r.o. dodávány 

externími firmami.  

Stoţáry větrných elektráren se skládají z jednotlivých částí na místě určení, protoţe 

vzhledem k jejich výšce, která se pohybuje od 45 metrŧ do 120 metrŧ, by převoz vcelku  

na velké vzdálenosti nebyl moţný. Počet částí tvořících stoţár je od tří do čtyř, podle velikosti 

jednotlivých částí nosného stoţáru a konstrukčních plánŧ firmy, která si větrné elektrárny 

objednala. Jednotlivé části konstrukce větrné elektrárny váţí aţ 80 tun, celková hmotnost věţe 

je nejvíce 150 tun.  

Prŧměry stoţárŧ dosahují hodnot 5,5 metru. Těchto  největších prŧměrŧ dosahují větrné 

elektrárny u země, aby byla zajištěna jejich dostatečná stabilita. Navíc je stabilita věţe větrné 

elektrárny zajištěna tak, ţe  je část ocelové konstrukce zapuštěna do země a na ní je 

namontován zbytek konstrukce větrné elektrárny. Konstrukce v zemi je navíc zalita betonem  

a je tvořena skruţeným plechem o stejném prŧměru jako spodní část tedy asi 5,5 metru, je 

vysoká 1,5 metru a je opatřená z obou stran navařenými přírubami, aby nedocházelo k její 

deformaci pod zemí. 

Větrné elektrárny si montují společnosti, které si je nechaly vyrobit ve společnosti 

SIAG CZ, s.r.o.. Systému montáţe se firma SIAG CZ, s.r.o. nevěnuje, a proto není součástí 

diplomové práce. 
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4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY 

 

Firma má rozpracovanou organizační strukturu pro řízení kvality ve společnosti. Tato 

organizační struktura je pouţita i pro zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci. Ve společnosti jsou pracovní pozice rozděleny do vrstev. První vrstva je nadřazena 

druhé vrstvě, druhá vrstva je nadřazena třetí vrstvě atd. Zodpovědnost za výkon v určitém 

úseku společnosti mají vţdy nadřazené vrstvy, tzn. vrstva třetí zodpovídá vrstvě druhé  

za výkony čtvrté, páté, šesté a sedmé vrstvy. Tato hierarchie je zachována i pro systém 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

 

 

Obr. č. 1 – organizační struktura společnosti 

 

 

 

1. vrstva 

1 – Vrcholové vedení společnosti 

 

2. vrstva 

2 – Člen vrcholového vedení zodpovědný za řízení systémŧ ve společnosti 

 

3.vrstva 

3 – Ředitel ekonomického úseku 

4 – Ředitel výrobního úseku 

5 – Ředitel úseku obchodní správy 

HSM – Headmaster of System Management – Ředitel řízení systémŧ  

 

1  

2 

3 4 5 

8 10 9 

14 13 
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17 

18 

11 

15 
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1 - vrstva 

2 - vrstva 

3 - vrstva 

4 - vrstva 

5 - vrstva 

6 - vrstva 

7 - vrstva 

HSM 

SM 
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4. vrstva 

6 – Osoba odpovědná za personální stav (ekonomická sekce) 

7 – Osoba odpovědná za technický stav (ekonomická sekce) 

8 – Vedoucí výroby (výroba strojních nosníkŧ) 

9 – Vedoucí výroby (výroba stoţárŧ) 

10 – Osoba odpovědná za personální stav (obchodní sekce) 

11 – Osoba odpovědná za technický stav (obchodní sekce) 

SM – System Management – Pracovníci řídící systémy 

 

5. vrstva  

13 – Mistři výroby (jednotlivé sekce u výroby strojních nosníkŧ) 

14 – Mistři výroby (jednotlivé sekce u výroby stoţárŧ) 

 

6. vrstva 

16 – Vedoucí zakázek (jednotlivé sekce – strojní nosníky) 

17 – Vedoucí zakázek (jednotlivé sekce – stoţáry)  

 

7. vrstva 

18 – Dělníci (jednotlivé sekce – strojní nosníky) 

19 – Dělníci (jednotlivé sekce – stoţáry) 

12 – Pracovníci ekonomické sekce 

15 – Pracovníci obchodní sekce 

 

 

 

5 AUDIT PRACOVIŠŤ 

Audit je prováděn na jednotlivých pracovištích vyznačených v Příloze č. 1 , na kterých 

je kontrolován stav technických zařízení a strojŧ, zda jsou v souladu s  dokumentací k zařízení 

či strojŧm a zda jsou na nich prováděny pravidelné údrţby a kontroly, popř. kalibrační 

zkoušky a kdo za zařízení zodpovídá. Rovněţ je kontrolována dokumentace k zařízením         

a strojŧm, jako je prŧvodní dokumentace a provozní dokumentace, včetně revizí elektrických 

zařízení, a zda stroje a technická zařízení odpovídají legislativním a normovým poţadavkŧm. 

Při provádění auditu je postupováno podle předem připravených tabulek k jednotlivým 

pracovištím, technickému zařízení a pracovním činnostem. Na konci kaţdé tabulky je 

zhodnocení,  jak jsou splněny podmínky kontrolované činnosti. S těmito tabulkami bude 

společnost dále pracovat při naplňování stanovených cílŧ a udrţování systému BOZP 

v chodu. Tabulky mohou být v budoucnu doplňovány dalšími kontrolními otázkami                

a procentuální plnění bude vzrŧstat podle odstraňování nedostatkŧ (více viz. kap. 9.2.  

Kontrola a pracovišť).  

V rámci kontrol pracovišť jsou provedeny také pohovory s pracovníky. Z pohovorŧ 

vyplývají skutečnosti o provádění údrţby strojŧ a zařízení a znalosti bezpečné práce 

pracovníkŧ. V rámci auditu pracovišť je dále prováděna kontrola školení týkající  
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se problematiky BOZP a přezkušování znalostí pracovníkŧ z odborných zpŧsobilostí. Tato 

školení a odborné zpŧsobilosti musí být pravidelně prováděny v předepsaných lhŧtách, coţ je 

také předmětem kontroly.  

U prováděného auditu jsou výstupy zapisovány do výsledné tabulky písmeny A – ano, 

poţadavek je splněn, N – ne, poţadavek není splněn, Č – poţadavek je splněn pouze z části  

a znaménkem „-„ – daný poţadavek se posuzované společnosti netýká.  Při procentuálním 

výpočtu se sčítají všechna písmena A, Č, N v jednotlivých tabulkách, která dohromady tvoří 

mnoţinu 100 % a z ní se vypočte procentuální mnoţství písmene A (ano, poţadavek je 

splněn), coţ je výsledek, tedy splněno na …%.  

 

5.1 Pracoviště č. 1 – autogenní pálící automat 

Na tomto pracovišti se provádí řezání plechŧ dle dané projektové dokumentace.  Pracují 

zde tři zaměstnanci v jedné směně. Jeden ze zaměstnancŧ vykonává činnost mistra 

autogenního pálícího automatu, další pracuje jako operátor autogenního pálícího automatu a 

poslední dělník pracuje na pozici pomocný dělník operátora. Mistr řídí činnost na pracovišti 

dle pracovního postupu vydaného společností SIAG CZ a je na tomto pracovišti zodpovědný 

za provedení práce.  

Při řezání plechŧ obsluha automatu naprogramuje chod autogenního pálícího automatu 

a kontroluje pálení vizuálně. K vykonávání této činnosti obsluha splňuje kvalifikační              

a zdravotní podmínky. Pracovníci mají platný svářečský prŧkaz (pro řezání kyslíkem).  

Autogenní pálící automat vyuţívá jako palivo zemní plyn, který je do haly přiveden 

plynovými rozvody. U plynových rozvodŧ je zkoumáno, zda jsou dodrţeny poţadavky 

vyhlášky č. 21/1979 Sb. o vyhrazených technických zařízeních plynových a vyhlášky            

č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení včetně normy          

ČSN 38 6405 [37].   

Autogenní pálící automat je vybaven místním odsáváním. Dojde-li k zastavení 

odsávání, tak se automaticky vypíná autogenní pálící automat.  

Obsluha je vybavena osobními ochrannými pracovními prostředky rukavicemi, 

ochranným oblekem, ochrannou bezpečnostní obuví a zátkovými chrániči sluchu dle 

směrnice osobních ochranných pracovních prostředkŧ vydané společností SIAG CZ. Seznam 

s pouţívanými osobními ochrannými pracovními prostředky je uloţen ve skladu společnosti 

a u zaměstnancŧ SM.  

Při auditu je ověřováno, zda autogenní pálící automat splňuje poţadavky stanovené 

normou ČSN EN 28206 [32] a návodem k pouţití [6], zda jsou na něm prováděné revize dle 
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vyhlášky č. 21/1979 Sb. [26], vyhlášky č. 73/2010 Sb. [25]  a vyhlášky č. 48/1982 Sb., § 111 

[22] 

 

Obr. č. 2 – autogenní pálící automat na pracovišti č. 1 

 

 

Autogenní pálící automat 

Tab. č. 1: Dokumentace (pracoviště 1) – autogenní pálící automat 

 Mistr 

autogenního 

pálícího 

automatu 

Operátor 

autogenního 

pálícího 

automatu 

Pomocný 

dělník 

operátora 

Spravuje – S, Seznámení – Š, Zodpovědný za 

vedení – Z 

 Je 

dokumentace 

vedena? 

S Š Z S Š Z S Š Z 

D
o
k

u
m

en
ta

ce
 

Prŧvodní 

dokumentace k 

zařízení  

 

A A N A - N - - N - 

Provozní 

dokumentace 

ke stroji (mimo 

prŧvodní 

dokumentace) 

N N N N - - - - - - 

Provozní 

deníky 

A A A N A - - A - - 

Doklady o 

uvedení 

zařízení do 

provozu 

A A - N - - - - - - 

Doklady o 

provádění 

revizí 

A – plyn 

A – el. en. 

A - N - - - - - - 

Pověření osob 

odpovědných 

za provoz 

N N - N N - - N - - 



10 

zařízení 

Pracovní 

postupy 

A A A A - A - - A - 

Technologická 

dokumentace 

A A A A - A - - A - 

Splněno na 68,5% 

 

Školení a zpŧsobilost zaměstnancŧ vykonávat činnost na pracovišti pro autogenní pálící 

automat 

 

Tab. č. 2: Školení a zpŧsobilost (pracoviště 1) – autogenní pálící automat 

 Mistr autogenního 

pálícího automatu 

Operátor 

autogenního pálícího 

automatu 

Pomocný dělník 

operátora 

Odborné školení pro 

řezání kyslíkem 

A A A 

Pověření 

zaměstnavatele ke 

svařování  

A A A 

Seznámení s riziky A A A 

Seznámení 

s prŧvodní 

dokumentací 

k zařízením na 

pracovišti 

N N N 

Bezpečnostní 

předpisy pro 

pouţívání el. zařízení  

A A A 

Bezpečnostní přepisy 

pro práci u pracovišť 

s tvářecími stroji  

A A A 

Bezpečnostní 

předpisy strojŧ a 

zařízení 

A A A 

Pouţívání 

předepsaných 

osobních ochranných 

pracovních pomŧcek 

A A A 

Výklad k platným 

předpisŧm týkajících 

se bezpečnosti práce 

A A A 

Zdravotní 

zpŧsobilost pro 

výkon činnosti 

A A A 

Splněno na 90 %  Celkem N = 3 Celkem A = 27  

 

Tab. č. 3: Bezpečnost autogenního pálícího automatu dle prŧvodní dokumentace (pracoviště 

1) 
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 A N - Č 

Pouţívají zaměstnanci předepsané osobní ochranné 

pracovní pomŧcky pro práci na zařízení? 

A    

Jsou na zařízení připevněny ochranné kryty dle jeho 

technické dokumentace, popř. jsou ochranné kryty 

vyuţívány v souladu s prŧvodní dokumentací? 

A    

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před pohybujícími 

se částmi zařízení? 

A    

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před tepelným 

pŧsobením zařízení?  

 N   

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před elektrickým 

pŧsobením zařízení? 

A    

Je funkční a přístupné STOP zařízení pro okamţité 

zastavení provozu zařízení? 

A    

Je udrţován volný prostor u zařízení dle prŧvodní 

dokumentace? 

A    

Je udrţován volný přístup k uzávěru přívodu plynu do 

zařízení? 

 N   

Je zařízení pravidelně udrţováno a servisováno?  N   

Je označena hadice přivádějící plyn do zařízení?  A    

Splněno na 70 % 6 3 0 0 

 

 

Závěr: 

 

Z provedeného auditu pro podmínky provozu autogenního pálícího automatu vyplývají 

tyto nedostatky: 

 

a) Zaměstnanci nejsou prokazatelně seznámeni s prŧvodní dokumentací 

k autogennímu  pálícímu automatu a jejich znalosti nejsou pravidelně ověřovány 

Návrh na opatření:  

Seznámit zaměstnance s prŧvodní dokumentací k autogennímu pálícímu automatu  

a vyhotovit o tomto prezenční listinu. Ověřit znalosti testem, případně ústně, a vyhotovit  

o tom záznam.   

 

b) Nejsou prováděny zápisy o kontrolách a prohlídkách zařízení 

Návrh na opatření:  

Doplnit deníky kontrol a prohlídek k zařízení, kam budou zapisovány provedené 

servisní kontroly, revize, kontroly prováděné odpovědným zaměstnancem. 

 

        c) Nejsou vedeny provozní deníky 
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Návrh na opatření:  

Zavést provozní deníky, kde bude zapisován čas, datum, jméno pracovníka a chod stroje 

za jednotlivou směnu, popř. poruchy, které se v prŧběhu provozu objevily, případně 

provedení pravidelné či mimořádné údrţby dle provozní dokumentace.  

 

d) Nejsou pověřeny osoby odpovědné za provoz zařízení 

Návrh na opatření:  

Jmenovat osobu pro vedení dokumentace ke stroji (viz. Příloha č. 6), hlídání lhŧt revizí 

stroje, provádění kontrol stroje dle podmínek stanovených v prŧvodní dokumentaci, 

provádění zápisŧ do deníku kontrol a prohlídek, seznamování nových zaměstnancŧ s prací 

s vnitřním svařovacím automatem. 

 

e) Přístup k uzávěru přívodu plynu  

U zařízení k uzavření přívodu plynu jsou skladovány odřezky (odpad) vznikající 

z řezání materiálu na autogenním pálícím automatu. 

Návrh na opatření:   

Udrţovat volné přístupy k uzávěru plynu a nic před nimi neskladovat ani neodkládat. 

 

f) Zápisy o údržbě a opravách  

Nejsou prováděny zápisy o údrţbě stroje a servisních opravách. Zaměstnanci nejsou 

seznámeni s postupem údrţby stroje.  

Z pohovoru s pracovníky vyplývá, ţe neznají zpŧsob pravidelné denní údrţby stroje, 

předepsané v provozní dokumentaci. 

Návrh na opatření:  

Pravidelně udrţovat a zajišťovat servis zařízení dle prŧvodní dokumentace a zapisovat 

toto do deníkŧ kontrol a prohlídek. 

 

e) Zaměstnanci nejsou dostatečně chráněni před tepelným pŧsobením zařízení 

Z pohovoru vyplynulo, ţe jim občas zapadnou zahřáté piliny či třísky kovu za rukavice 

Návrh na opatření:  

Zvolit jako osobní ochranné pracovní pomŧcky ochranné rukavice s manţetou  

na zápěstí.  
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5.2 Pracoviště č. 2 – prŧběžný tryskač 

Před tryskáním jsou plechy a další kovové výrobky, které jsou určené k tryskání, 

umístěné na podavač tryskače. Podavač je válečková trať, po které se výrobky přesouvají  

do komory tryskače. Válečky se otáčejí konstantní rychlostí a materiál se po nich posouvá. 

Rotující části válečkové trati jsou kryty ochranným rámem, aby nemohly zaměstnanci 

zpŧsobit poranění a vtáhnout ho do zařízení. Zároveň se dbá na to, aby ukládaný materiál  

na válečkovou trať byl ukládán pouze tehdy, je-li válečková trať vypnutá. Podavač má 

samostatný elektrický hnací pohon, který pohání jednotlivé válečky. Není součástí tryskače  

a je k němu namontován aţ po instalaci tryskače. Tryskač (viz. obr. č. 3) má nainstalované 

odsávací zařízení, které odsává prach z jeho pracovního prostoru, a je u něho nutná pravidelná 

výměna filtrŧ. Zaměstnanci musí pouţívat respirátor pokud provádějí údrţbu pracovního 

prostoru tryskače. 

Zaměstnanci u tryskače pracují v třísměnném pracovním provozu. Jedná se o pracovní 

pozici obsluha tryskače a pomocný dělník tryskače. Pracoviště tryskače se nalézá 

v bezprostřední blízkosti u autogenního pálícího stroje, takţe zde probíhá vzájemná vizuální 

kontrola mezi pracovníky a nenastává situace, kdy se na pracovišti nachází jeden zaměstnanec 

bez dozoru jiného zaměstnance. Vzhledem k blízkosti obou pracovišť bych doporučoval 

seznámit zaměstnance, který ovládá tryskač, s podmínkami bezpečnosti práce a ovládacím 

zařízením pro vypnutí autogenního pálícího automatu, a zaměstnance pracujícím  

na autogenním pálícím stroji zase s tlačítky STOP u tryskače z dŧvodŧ zvyšování bezpečnosti 

na pracovišti a výpomoci při nehodě sousedním pracovníkŧm. 

Pracovník na pracovišti kromě ovládání tryskače pouţívá ruční elektrickou brusku  

a ruční nářadí pro dodělání úprav na otryskaném materiálu.  

Bezpečnost práce na tryskači posuzuji podle normy  ČSN EN 1248+A1 [33], návodem 

k pouţití [9] a vyhlášky č. 48/1982 Sb., § 109 [22]. Jedná se o prŧchozí tryskací stroj  

a splňuje všechna kritéria normou poţadovaná. Koncentrace prachu z tryskání není  

na pracovišti přítomna, protoţe tryskač je konstruován jako uzavřený stroj s odsáváním 

atmosféry uvnitř pracovní komory. Neškodná koncentrace prachu v ovzduší z tryskače je 

ověřena i hygienickým měřením, takţe v tomto směru pracovníkŧm nehrozí ţádné nebezpečí. 

Filtry v tryskači se pravidelně vyměňují, aby nedocházelo k jejich ucpání a z toho plynoucího 

přehřátí stroje.  

Prŧběţný tryskač zbavuje materiál okují a rzi. Neprovádí se volné tryskání. Tryskač 

je uzavřený a jeho součástí je odsávání s filtry. 
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Obr. č. 3 – prŧběţný pískový tryskač na pracovišti č. 2 

 

 

 

Prŧběžný tryskač 

Dokumentace 

Tab. č. 4: Dokumentace (pracoviště 2) – prŧběţný tryskač 

 Obsluha tryskače Pomocný 

dělník 

tryskače 

Spravuje – S, Seznámení – Š, 

Zodpovědný za vedení - Z 

 Je 

dokumentace 

vedena? 

S Š Z S Š Z 

D
o
k

u
m

en
ta

ce
 

Prŧvodní dokumentace k 

zařízení  

 

A A N A - N - 

Provozní dokumentace k 

tryskači (mimo prŧvodní 

dokumentace) 

Č Č Č N - - - 

Provozní deníky Č Č Č N Č - - 

Doklady o uvedení zařízení 

do provozu 

A A - A - - - 

Doklady o provádění revizí A – el. en. A - N - - - 

Pověření osob 

odpovědných za provoz 

zařízení 

N N - N N - - 

Pracovní postupy A A A A - A - 

Technologická 

dokumentace 

A A A A - A - 

Splněno na 46,67% 
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Školení zaměstnancŧ na pracovišti tryskače 

Tab. č. 5: Školení a zpŧsobilost (pracoviště 2) – prŧběţný tryskač 

 Obsluha tryskače Pomocný dělník 

tryskače 

Seznámení s riziky A A 

Seznámení s prŧvodní dokumentací 

k zařízením na pracovišti 

N N 

Bezpečnostní předpisy pro pouţívání el. 

zařízení  

A A 

Bezpečnostní přepisy pro práci u pracovišť 

s tvářecími stroji  

A A 

Bezpečnostní předpisy strojŧ a zařízení A A 

Pouţívání předepsaných osobních 

ochranných pracovních pomŧcek 

A A 

Výklad k platným předpisŧm týkajících se 

bezpečnosti práce 

A A 

Zdravotní zpŧsobilost pro výkon činnosti A A 

Splněno na 87,5% Celkem N = 2 Celkem A = 14 

 

Tab. č. 6: Bezpečnost prŧběţného tryskače dle prŧvodní dokumentace (pracoviště 2) 

 A N - Č 

Pouţívají zaměstnanci předepsané osobní ochranné 

pracovní pomŧcky pro práci na zařízení? 

A    

Jsou na zařízení připevněny ochranné kryty dle jeho 

technické dokumentace, popř. jsou ochranné kryty 

vyuţívány v souladu s prŧvodní dokumentací? 

   Č 

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před pohybujícími 

se částmi zařízení? 

A    

Jsou prokazatelně pravidelně vyměňovány filtry v tryskači? A    

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před tepelným 

pŧsobením zařízení?  

A    

Je zcela zabráněno úniku prachu ze zařízení při provozu?    Č 

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před elektrickým 

pŧsobením zařízení? 

A    

Je funkční a přístupné STOP zařízení pro okamţité 

zastavení provozu zařízení? 

A    

Je udrţován volný prostor u zařízení dle prŧvodní 

dokumentace? 

A    

Je zařízení pravidelně udrţováno a servisováno?    Č 

Splněno na 70% 7 0 0 3 
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Závěr: 

Z provedeného auditu pro podmínky provozu prŧběžného tryskače vyplývají tyto 

nedostatky: 

 

a)  Zaměstnanci nejsou prokazatelně seznámeni s prŧvodní dokumentací k tryskači  

Návrh na opatření:  

Seznámit neprodleně zaměstnance s prŧvodní dokumentací k tryskači a vyhotovit          

o tomto prezenční listinu. Přidat seznámení s prŧvodní dokumentací k tryskači do osnovy 

vstupního školení pro pracovní pozice obsluha tryskače, pomocný dělník tryskače. 

 

b) Provozní dokumentace je vedena částečně 

Návrh na opatření: 

Doplnit deníky kontrol a prohlídek ke strojŧm, kam budou zapisovány provedené 

servisní kontroly, revize, kontroly prováděné odpovědným zaměstnancem. Do současné doby 

byly zapisovány pouze výměny filtrŧ v tryskačích. 

 

c) Nejsou vedeny a spravovány provozní deníky 

Návrh na opatření:  

Zavést provozní deníky, kde bude zapisován čas, datum, jméno pracovníka a chod stroje 

za jednotlivou směnu, popř. budou zapisovány poruchy, které se v prŧběhu provozu objevily. 

Do současné doby byly vedeny pouze deníky, kam byly zapisovány výměny filtrŧ v tryskači.  

 

d) Nejsou pověřeny osoby odpovědné za provoz zařízení 

Návrh na opatření:  

Jmenovat obsluhu odpovědnou za zařízení (viz. Příloha č. 6) a seznámit ji 

s povinnostmi, které pro ni z tohoto vyplývají, a to vedení dokumentace ke stroji, hlídání lhŧt 

revizí stroje, provádění kontrol stroje minimálně jednou ročně dle podmínek  stanovených 

v prŧvodní dokumentaci, provádění zápisŧ do deníku kontrol a prohlídek, seznamování 

nových zaměstnancŧ s prací na stroji. 

 

e) Není stanovena zodpovědnost za vedení dokumentace ke strojŧm  

Návrh na opatření:   

Jmenovat zaměstnance 5. vrstvy za vedení dokumentace ke strojŧm (Příloha č. 6) – 

provozní dokumentace, provozní deníky, doklady o uvedení zařízení do provozu, doklady      
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o provádění revizí, pověření osob odpovědných za provoz zařízení, prezenční listiny               

o seznámení zaměstnancŧ s prŧvodní dokumentací, pracovní postupy, technologická 

dokumentace. 

 

f) Na zařízení jsou pouze částečně správně připevněny ochranné kryty dle jeho 

technické dokumentace 

Z pod krytu zařízení částečně uniká za provozu prach do okolí. Kryty dostatečně 

netěsní. 

Návrh na opatření:  

Je třeba zcela zamezit úniku prachu do prostoru, tzn. opravit těsnění na krytech  

a opravit zohýbané části krytŧ tak, aby bylo zamezeno úniku prachu či kryty na zařízení 

vyměnit. 

 

g) Není zcela zabráněno úniku prachu ze zařízení při provozu 

Návrh na opatření: viz. bod f) tohoto závěru. 

 

h) Zařízení je pouze částečně pravidelně udržováno a servisováno  

Jsou prováděny zápisy o údrţbě stroje a servisních opravách pouze částečně. Zapisují se 

jen výměny filtrŧ v zařízení. Zaměstnanci nejsou seznámeni s postupem údrţby stroje. 

Z pohovoru s pracovníky vyplývá, ţe neznají zpŧsob pravidelné denní údrţby stroje 

předepsané v provozní dokumentaci. 

Návrh na opatření:  

Pravidelně udrţovat a zajišťovat servis zařízení dle prŧvodní dokumentace a zapisovat 

toto do deníkŧ kontrol a prohlídek. Seznámit zaměstnance s prŧvodní dokumentací. 

 

i) Seznámení s prŧvodní dokumentací 

Návrh na opatření: viz. bod a) tohoto závěru. 

 

 

Válečkový podavač 

 

Tab. č. 7: Dokumentace (pracoviště 2) – válečkový podavač  

 Obsluha tryskače Pomocný 

dělník 

tryskače 

Spravuje – S, Seznámení – Š, 
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Tab. č. 8: Školení a zpŧsobilost (pracoviště 2) – válečkový podavač 

 Obsluha tryskače Pomocný dělník 

tryskače 

Seznámení s riziky A A 

Seznámení s prŧvodní dokumentací 

k zařízením na pracovišti 

N N 

Bezpečnostní předpisy pro pouţívání el. 

zařízení  

A A 

Bezpečnostní předpisy strojŧ a zařízení N N 

Pouţívání předepsaných osobních 

ochranných pracovních pomŧcek 

A A 

Výklad k platným předpisŧm týkajících se 

bezpečnosti práce 

A A 

Zdravotní zpŧsobilost pro výkon činnosti A A 

Splněno na 75% Celkem N = 4 Celkem A = 12 

 

Tab. č. 9: Bezpečnost válečkového podavače dle prŧvodní dokumentace (pracoviště 2) 

 A N - Č 

Pouţívají zaměstnanci předepsané osobní ochranné pracovní pomŧcky 

pro práci na zařízení? 

A    

Zodpovědný za vedení - Z 

 Je 

dokumentace 

vedena? 

S Š Z S Š Z 
D

o
k

u
m

en
ta

ce
 

Prŧvodní dokumentace k 

zařízení  

 

A A N A - N - 

Provozní dokumentace 

k válečkovému podavači 

(mimo prŧvodní 

dokumentace) 

N N N N - - - 

Provozní deníky N N N N N - - 

Doklady o uvedení 

zařízení do provozu 

N N - N - - - 

Doklady o provádění 

revizí 

A – el. en. A - N - - - 

Pověření osob 

odpovědných za provoz 

zařízení 

N N - N N - - 

Pracovní postupy N N N N - N - 

Splněno na 17,85 % 



19 

Jsou na zařízení připevněny ochranné kryty dle jeho technické 

dokumentace, popř. jsou ochranné kryty vyuţívány v souladu s prŧvodní 

dokumentací? 

A    

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před pohybujícími se částmi 

zařízení? 

   Č 

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před elektrickým pŧsobením 

zařízení? 

A    

Je funkční a přístupné STOP zařízení pro okamţité zastavení provozu 

zařízení? 

A    

Je udrţován volný prostor u zařízení dle prŧvodní dokumentace? A    

Je zařízení pravidelně udrţováno a servisováno  N   

Splněno na 70% 5 1 0 1 

 

 

Závěr: 

Z provedeného auditu pro podmínky provozu válečkového podavače vyplývají tyto 

nedostatky: 

 

a) Zaměstnanci nejsou prokazatelně seznámeni s prŧvodní dokumentací k 

válečkovému podavači  

Návrh na opatření:  

Seznámit neprodleně zaměstnance s prŧvodní dokumentací k válečkovému podavači a 

vyhotovit o tomto prezenční listinu. Přidat seznámení s prŧvodní dokumentací k válečkovému 

podavači do osnovy vstupního školení pro pracovní pozice obsluha tryskače, pomocný dělník 

tryskače. 

 

b) Provozní dokumentace je vedena částečně 

Návrh na opatření:  

Doplnit deníky kontrol a prohlídek ke strojŧm, kam budou zapisovány provedené 

servisní kontroly, revize, kontroly prováděné odpovědným zaměstnancem a údrţbářské práce 

na stroji. 

 

 

c) Nejsou vedeny a spravovány provozní deníky 

Návrh na opatření:  

Zavést provozní deníky, kde bude zapisován čas, datum, jméno pracovníka a chod stroje 

za jednotlivou směnu, popř. poruchy, které se v prŧběhu provozu objevily.  
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d) Nejsou pověřeny osoby odpovědné za provoz zařízení 

Návrh na opatření:  

Jmenovat osobu odpovědnou za zařízení (viz. Příloha č. 6) a seznámit ji s povinnostmi, 

které pro něj z tohoto vyplývají, a to vedení dokumentace ke stroji, hlídání lhŧt revizí stroje, 

provádění kontrol stroje minimálně jednou ročně dle podmínek  stanovených v prŧvodní 

dokumentaci, provádění zápisŧ do deníku kontrol a prohlídek, seznamování nových 

zaměstnancŧ s prací s válečkovým podavačem. 

 

e) Není stanovena zodpovědnost za vedení dokumentace ke strojŧm  

Návrh na opatření:   

Jmenovat zaměstnance 5. vrstvy (viz. Příloha č. 6), zodpovědného vedením 

dokumentace ke strojŧm – provozní dokumentace, provozní deníky, doklady o uvedení 

zařízení do provozu, doklady o provádění revizí, pověření osob odpovědných za provoz 

zařízení, prezenční listiny o seznámení zaměstnancŧ s prŧvodní dokumentací, pracovní 

postupy, technologická dokumentace. 

 

f) Nejsou zpracovány pracovní postupy 

V pracovních postupech zpracovaných pro tryskač není uvedeno, jak mají pracovníci 

manipulovat s materiálem na podavači. 

Návrh na opatření:  

Zpracovat pracovní postup pro podavač a připojit ho k pracovnímu postupu pro tryskač. 

Zejména je třeba zdŧraznit, kdy smějí zaměstnanci manipulovat s materiálem na podavači, 

tzn. s materiálem na podavači smějí zaměstnanci manipulovat pouze tehdy, je-li podavač 

vypnutý.  

 

 g) Zaměstnanci nejsou zcela chráněni před pohybujícími se částmi zařízení 

Válečky svým otáčivým pohybem mohou vtáhnout zaměstnance a zpŧsobit mu váţná 

zranění 

Návrh na opatření:  

Je třeba bezpodmínečně dodrţovat odstup od podavače v případě jeho chodu. Doplnit 

výstraţné světlo, bezpečnostní tabulky, popř. senzory, které vypnou podavač v případě, ţe se 

při jeho chodu přiblíţí zaměstnance blíţ neţ je povolená bezpečná vzdálenost. 
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h) Zařízení je pouze částečně udržováno a servisováno 

Nejsou prováděny zápisy o údrţbě stroje a servisních opravách. Zaměstnanci nejsou 

seznámeni s postupem údrţby stroje. Z pohovoru s pracovníky vyplývá, ţe neznají zpŧsob 

pravidelné denní údrţby stroje předepsané v provozní dokumentaci. 

Návrh na opatření:  

Pravidelně udrţovat a zajišťovat servis zařízení dle prŧvodní dokumentace a zapisovat 

toto do deníkŧ kontrol a prohlídek. 

 

i) Seznámení s prŧvodní dokumentací 

Návrh na opatření: viz. bod a) tohoto závěru. 

 

j) Nejsou zpracované bezpečnostní předpisy strojŧ a zařízení 

Návrh na opatření: 

Je nutné zpracovat jednoduché bezpečnostní předpisy pro práci  na podavači 

prŧběţného tryskače dle prŧvodní dokumentace a prokazatelně s nimi seznámit zaměstnance 

pracující na podavači prŧběţného tryskače.  

 

5.3 Pracoviště č. 3 – skružovací válce 

Skruţovací válce slouţí k ohýbání plechŧ do podoby válcŧ, které se k sobě spolu 

s přírubami navaří a vzniknou tak části stoţáru větrné elektrárny, které se smontují na místě 

určení. Plechy jsou do skruţovacích válcŧ vtahovány přímo otáčejícími se válci a při tom se 

pohybují po doplňkové válečkové trati. Trať nemá vlastní pohon a válečky tak pomáhají 

plechy dopravit do válcŧ pouze svým valivým pohybem. Trať je součástí skruţovacích válcŧ.  

Na pracovišti pracovníci kromě ovládání válcŧ pouţívají ruční nářadí  

a elektrickou ruční brusku pro odstranění kovových třísek z materiálu. Pokud by se některá 

z kovových třísek dostala do válcŧ, mohla by je váţně poškodit, v horším případě by mohla 

zpŧsobit zaměstnanci poranění. Pracovník je kaţdý rok školen z rizik pouţívání ručního 

nářadí a z rizik obsluhy brusky a skruţovacích válcŧ, dále je školen z rizik pouţívání 

elektrického ručního nářadí. 

Válcování plechŧ se provádí na válcích, které mají kvŧli stabilitě zapuštěné základy  

do podlahy zhruba metr a pŧl hluboko. Na válcích se skruţují plechy o tloušťce v rozmezí  

10 - 60 mm. Dbá se hlavně na čistotu okrajŧ plechu po pálení. Práce na skruţovacích válcích 

je vykonávána v souladu s vyhláškou č. 48/1982 Sb., § 86 [22]. Stav skruţovacích válcŧ 

posuzuji dle návodu k pouţití [10]. 
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Na skruţovacích válcích pracují zaměstnanci ve třísměnném provozu. V kaţdé směně 

pracují dva zaměstnanci na pozicích obsluha skruţovacích válcŧ a pomocný dělník 

skruţovacích válcŧ. 

 

Obr. č. 4 – skruţovací válce na pracovišti č. 3 

 

Skružovací válce 

Tab. č. 10: Dokumentace (pracoviště 3) – skruţovací válce 

 Obsluha 

skruţovacích válcŧ 

Pomocný dělník 

skruţovacích válcŧ 

Spravuje – S, Seznámení – Š, Zodpovědný 

za vedení – Z 

 Je 

dokumentace 

vedena? 

S Š Z S Š Z 

D
o
k

u
m

en
ta

ce
 

Prŧvodní dokumentace k 

zařízení  

 

A A N A - N - 

Provozní dokumentace ke 

skruţovacím válcŧm 

(mimo prŧvodní 

dokumentace) 

N N N N - - - 

Provozní deníky A A A N A - - 

Doklady o uvedení zařízení 

do provozu 

A A - N - - - 

Doklady o provádění revizí A – el. en. A - N - - - 

Pověření osob 

odpovědných za provoz 

zařízení 

N N - N N - - 

Pracovní postupy A A A A - A - 

Technologická 

dokumentace 

A A A A - A - 

Splněno na 59,38% 
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Tab. č. 11: Školení a zpŧsobilost (pracoviště 3) – skruţovací válce 

 Obsluha skruţovacích 

válcŧ 

Pomocný dělník 

skruţovacích válcŧ 

Seznámení s riziky A A 

Seznámení s prŧvodní dokumentací 

k zařízením na pracovišti 

N N 

Bezpečnostní předpisy pro pouţívání el. 

zařízení  

A A 

Bezpečnostní přepisy pro práci u 

pracovišť s tvářecími stroji  

A A 

Bezpečnostní předpisy strojŧ a zařízení A A 

Pouţívání předepsaných osobních 

ochranných pracovních pomŧcek 

A A 

Výklad k platným předpisŧm týkajících se 

bezpečnosti práce 

A A 

Zdravotní zpŧsobilost pro výkon činnosti A N 

Splněno na 78,57% Celkem N = 3 Celkem A = 11 

 

Tab. č. 12: Bezpečnost skruţovacích válcŧ dle prŧvodní dokumentace (pracoviště 3) 

 A N - Č 

Pouţívají zaměstnanci předepsané osobní ochranné 

pracovní pomŧcky pro práci na zařízení? 

A    

Jsou na zařízení připevněny ochranné kryty dle jeho 

technické dokumentace, popř. jsou ochranné kryty 

vyuţívány v souladu s prŧvodní dokumentací? 

A    

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před pohybujícími 

se částmi zařízení? 

   Č 

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před elektrickým 

pŧsobením zařízení? 

A    

Jsou zaměstnanci bezpečně chráněni před odletující 

struskou či rzí? 

A    

Je funkční a přístupné STOP zařízení pro okamţité 

zastavení provozu zařízení? 

A    

Je udrţován volný prostor u zařízení dle prŧvodní 

dokumentace? 

A    

Je zařízení pravidelně udrţováno a servisováno?    Č 

Mají válce zařízení pro zpětné otočení válcŧ? A    

Mají válce spolehlivý účinné brzdící zařízení? A    

Splněno na 70% 7 0 0 3 

 

Závěr: 
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Z provedeného auditu pro podmínky provozu skružovacích válcŧ vyplývají tyto 

nedostatky: 

a) Zaměstnanci nejsou prokazatelně seznámeni s prŧvodní dokumentací ke 

skružovacím válcŧm  

Návrh na opatření:  

Seznámit neprodleně zaměstnance s prŧvodní dokumentací ke skruţovacím válcŧm       

a vyhotovit o tomto prezenční listinu. Přidat seznámení s prŧvodní dokumentací  

ke skruţovacím válcŧm do osnovy vstupního školení pro pracovní pozice obsluha 

skruţovacích válcŧ, pomocný dělník skruţovacích válcŧ. 

 

b) Provozní dokumentace je vedena částečně 

Návrh na opatření:  

Doplnit deníky kontrol a prohlídek k zařízení, kam budou zapisovány provedené 

servisní kontroly, revize, kontroly prováděné odpovědným zaměstnancem a údrţbářské práce 

na stroji. 

 

c) Nejsou vedeny a spravovány provozní deníky 

Návrh na opatření:  

Zavést provozní deníky, kde bude zapisován čas, datum, jméno pracovníka a chod stroje 

za jednotlivou směnu, popř. poruchy, které se v prŧběhu provozu objevily.  

 

d) Nejsou pověřeny osoby odpovědné za provoz zařízení 

Návrh na opatření:  

Jmenovat zaměstnance zodpovědného za provoz skruţovacích válcŧ (viz. Příloha č. 6)  

a seznámit ho s povinnostmi, které pro něj z tohoto vyplývají, a to vedení dokumentace  

ke stroji, hlídání lhŧt revizí stroje, provádění kontrol stroje minimálně jednou ročně dle 

podmínek  stanovených v prŧvodní dokumentaci, provádění zápisŧ do deníku kontrol             

a prohlídek, seznamování nových zaměstnancŧ s prací s činností na skruţovacích válcích. 

 

e) Není stanovena zodpovědnost za vedení dokumentace ke strojŧm  

Návrh na opatření:  

Jmenovat zaměstnance 5. vrstvy zodpovědného (viz. Příloha č. 6) za vedení 

dokumentace ke strojŧm – provozní dokumentace, provozní deníky, doklady o uvedení 

zařízení do provozu, doklady o provádění revizí, pověření osob odpovědných za provoz 
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zařízení, prezenční listiny o seznámení zaměstnancŧ s prŧvodní dokumentací, pracovní 

postupy, technologická dokumentace. 

 

f) U pomocného dělníka skružovacích válcŧ je propadlá zdravotní prohlídka pro 

výkon činnosti. 

Návrh na opatření:  

Je třeba neprodleně vyslat zaměstnance na zdravotní prohlídku k příslušnému 

závodnímu lékaři. Je třeba určit odpovědného zaměstnance za kontrolu lhŧt zdravotních 

prohlídek u zaměstnancŧ (viz. kap. 7  Určení zodpovědností v rámci systému BOZP) 

 

 g) Zaměstnanci nejsou dostatečně chráněni před otáčející se částmi zařízení 

Návrh na opatření:  

Je třeba vyvěsit bezpečnostní tabulky o hrozícím nebezpečí na pracovišti skruţovací 

válce opatřit čidly, která při přiblíţení se pracovníka nebezpečně blízko k zařízení toto 

zařízení okamţitě vypnou a zamezí tak poškození zdraví pracovníka. 

 

i) Zařízení je pouze částečně udržováno a servisováno 

Nejsou prováděny zápisy o údrţbě stroje a servisních opravách. Zaměstnanci nejsou 

seznámeni s postupem údrţby stroje. Z pohovoru s pracovníky vyplývá, ţe neznají zpŧsob 

pravidelné denní údrţby stroje předepsané v provozní dokumentaci. 

Návrh na opatření:  

Pravidelně udrţovat a zajišťovat servis zařízení dle prŧvodní dokumentace a zapisovat 

toto do deníkŧ kontrol a prohlídek. 

 

5.4 Pracoviště č. 4 – vnitřní svařovací automat 

Ve výrobě jsou zastoupeny dva vnitřní svářecí automaty. Ramena automatŧ vjíţdějí 

do svařovaných částí a vyrábějí svár uvnitř jednotlivých skruţených plechŧ. Svařování na 

automatech je prováděno elektrickým obloukem. Všechny sváry na segmentech se před 

svařováním předehřívají hořáky na zemní plyn, aby došlo k zahřátí materiálu a tím k tvorbě 

dokonalejšího sváru. Z materiálu se lépe uvolní vodík, materiál lépe difunduje a zabrání se 

tak vzniku prasklin ve sváru i v materiálu v okolí sváru. Čtveřice hořákŧ ohřívá v jednom 

místě svařované části a tím je dosaţeno dostatečného zahřátí materiálu. 
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Zástěny na pracovišti svářečŧ není nutné vyuţívat, protoţe se svařuje uvnitř 

kovových konstrukcí a světlo vznikající při svařování konstrukcí neprojde. Pracoviště je 

dostatečně větrané odsáváním na hale. 

Posun částí výrobku při svařování  na automatech zajišťují polohovadla umístěná  

na kolejnicích. Polohovadla pomalu otáčejí svařovanými částmi pod svařovací hlavou 

automatu. Zajišťují plynulý rovný pohyb výrobku pod svařovací hlavou, takţe je zajištěn 

kvalitní stejnoměrný svár. Polohovadla posuzuji dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., přílohy 

č. 3 [20]. 

Na kaţdém svařovacím automatu pracují zaměstnanci ve třech směnách na pozicích 

svářečŧ vnitřních svařovacích automatŧ. Zaměstnanci mají platné lékařské pohlídky, platná 

školení pro svářeče.  

Při svařování na vnitřních automatech hrozí riziko zasaţení elektrickým proudem, 

které spočívá v doteku svářeče neizolovanými částmi těla vodivých svařovaných částí, po 

kterých se bude pohybovat. Pouţívá se proto zdroj, který pro svařování vyuţívá jen 80V        

a dále pracovník pouţívá osobní ochranné pracovní prostředky z elektricky nevodivého 

materiálu a při pohybu uvnitř výrobku pouţívá nevodivé podloţky.  

 

Obr. č. 5 – pohled na UP vnitřní automaty na pracovišti č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní svařovací automat 

 

Tab. č. 13: Dokumentace (pracoviště 4) – vnitřní svařovací automat 

 Svářeč vnitřního svařovacího automatu 
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Spravuje – S, Seznámení – Š, Zodpovědný 

za vedení – Z 

 Je 

dokumentace 

vedena? 

S Š Z 

D
o
k

u
m

en
ta

ce
 

Prŧvodní dokumentace k 

zařízení  

 

A A N A 

Provozní dokumentace ke 

vnitřnímu svařovacímu 

automatu(mimo prŧvodní 

dokumentace) 

N N N N 

Provozní deníky A A A N 

Doklady o uvedení zařízení 

do provozu 

A A - N 

Doklady o provádění revizí A – el. en. A - N 

Pověření osob 

odpovědných za provoz 

zařízení 

N N - N 

Pracovní postupy A A A A 

Technologická 

dokumentace 

A A A A 

Splněno na 59,38% 

 

 

 

Tab. č. 14: Školení a zpŧsobilost (pracoviště 4) – vnitřní svařovací automat 

 Svářeč vnitřního svařovacího 

automatu 

Seznámení s riziky A 

Seznámení s prŧvodní dokumentací k zařízením na 

pracovišti 

N 

Bezpečnostní předpisy pro pouţívání el. zařízení  A 

Odborné školení pro svářeče elektrickým obloukem A 

Pověření zaměstnavatele ke svařování  A 

Bezpečnostní přepisy pro práci u pracovišť s tvářecími 

stroji  

A 

Bezpečnostní předpisy strojŧ a zařízení A 

Pouţívání předepsaných osobních ochranných pracovních 

pomŧcek 

A 

Výklad k platným předpisŧm týkajících se bezpečnosti 

práce 

A 

Zdravotní zpŧsobilost pro výkon činnosti A 
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Splněno na 90 % Celkem N = 1; A =9  

 

Tab. č. 15: Bezpečnost vnitřního svařovacího automatu dle prŧvodní dokumentace (pracoviště 

4) 

 A N - Č 

Jsou na zařízení připevněny ochranné kryty dle jeho 

technické dokumentace, popř. jsou ochranné kryty 

vyuţívány v souladu s prŧvodní dokumentací? 

A    

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před elektrickým 

pŧsobením zařízení? 

   Č 

Jsou zaměstnanci bezpečně chráněni před zahřátými 

částmi? 

A    

Je funkční a přístupné STOP zařízení pro okamţité 

zastavení provozu zařízení? 

A    

Je udrţován volný prostor u zařízení dle prŧvodní 

dokumentace? 

A    

Je zařízení pravidelně udrţováno a servisováno?    Č 

Jsou na pracovišti zástěny chránící pracovníky v okolí před 

zářením? 

  -  

Je pracoviště dostatečně odvětrávané od vznikajícího 

svařovacího dýmu? 

A    

Splněno na 62,5% 5 0 1 2 

 

 

Závěr: 

Z provedeného auditu pro podmínky provozu vnitřních svařovacích automatŧ vyplývají 

tyto nedostatky: 

 

a) Zaměstnanci nejsou prokazatelně seznámeni s prŧvodní dokumentací 

k vnitřnímu svařovacímu automatu   

Návrh na opatření:  

Seznámit neprodleně zaměstnance s prŧvodní dokumentací k vnitřnímu svařovacímu 

automatu a vyhotovit o tomto prezenční listinu. Přidat seznámení s prŧvodní dokumentací 

k vnitřnímu svařovacímu automatu  do osnovy vstupního školení pro pracovní pozici svářeč 

vnitřního svařovacího automatu. 

 

b) Provozní dokumentace je vedena částečně 

Návrh na opatření:  
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Doplnit deníky kontrol a prohlídek ke strojŧm, kam budou zapisovány provedené 

servisní kontroly, revize, kontroly prováděné odpovědným zaměstnancem a údrţbářské práce 

na zařízení. 

 

c) Nejsou vedeny provozní deníky 

Návrh na opatření:  

Zavést provozní deníky, kde bude zapisován čas, datum, jméno pracovníka a chod stroje 

za jednotlivou směnu, popř. poruchy, které se v prŧběhu provozu objevily, případně 

provedení pravidelné či mimořádné údrţby dle provozní dokumentace.  

 

d) Nejsou pověřeny osoby odpovědné za provoz zařízení 

Návrh na opatření:  

Jmenovat osobu pro (viz. Příloha č. 6) vedení dokumentace ke stroji, hlídání lhŧt revizí 

stroje, provádění kontrol stroje dle podmínek stanovených v prŧvodní dokumentaci, 

provádění zápisŧ do deníku kontrol a prohlídek, seznamování nových zaměstnancŧ s prací 

s vnitřním svařovacím automatem. 

 

e) Zaměstnanci nejsou zcela chráněni před účinky pŧsobení elektrického proudu 

Zaměstnance neustále ohroţuje riziko zasaţení elektrickým proudem i při vyuţití všech 

OOPP i při pouţívání zdrojŧ s nízkým napětím. 

Návrh na opatření:  

Přijímat nová opatření pro zabránění ohroţení obsluhy svařovacích automatŧ 

elektrickým proudem, např. nakupovat ergonomické ochranné pracovní prostředky, chránící 

zaměstnance proti úrazu elektrickým proudem v souladu s nejnovějším vývojem na trhu. 

Dodrţovat dŧsledně bezpečnostní pokyny při práci na vnitřním svařovacím automatu  

a co nejvíce omezit potřebný styk pracovníka s elektricky ţivými částmi výrobku.  

 

f) Není vedena dokumentace o opravě a údržbě dle návodu pro obsluhu a údržbu  

Nejsou prováděny zápisy o údrţbě stroje a servisních opravách. Zaměstnanci nejsou 

seznámeni s postupem údrţby stroje. Z pohovoru s pracovníky vyplývá, ţe neznají zpŧsob 

pravidelné denní údrţby stroje předepsané v provozní dokumentaci. 

Lhŧty kontrol jsou uvedeny v kap. 9 Identifikace rizika a kontrola pracovišť v Tabulce 

č. 47: Kontrola kontrol strojŧ a zařízení. 

Návrh na opatření:  
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Pravidelně udrţovat a zajišťovat servis zařízení dle prŧvodní dokumentace a zapisovat 

toto do deníkŧ kontrol a prohlídek. 

 

Polohovadla  

Obr. č. 6 pohled na vnitřní svařovací automat a polohovadla, na kterých leţí konstrukce 

 

 

Tab. č. 16: Dokumentace (pracoviště 4) - polohovadla 

 

 Svářeč vnitřního svařovacího 

automatu 

Spravuje – S, Seznámení – Š, 

Zodpovědný za vedení - Z 

 Je 

dokumentace 

vedena? 

S Š Z 

D
o
k

u
m

en
ta

ce
 

Prŧvodní dokumentace k 

zařízení  

 

A A N N 

Provozní dokumentace 

k polohovadlŧm (mimo 

prŧvodní dokumentace) 

N N N N 

Provozní deníky N N N N 

Doklady o uvedení 

zařízení do provozu 

A A - N 

Doklady o provádění 

revizí 

A – el. en. A - N 

Pověření osob 

odpovědných za provoz 

zařízení 

N N - N 

Pracovní postupy A A A N 

Splněno na 17,85 % 
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Tab. č. 17: Školení a zpŧsobilost (pracoviště 4) – polohovadla 

 Svářeč vnitřního svařovacího 

automatu 

Seznámení s riziky A 

Seznámení s prŧvodní dokumentací k zařízením na 

pracovišti 

N 

Bezpečnostní předpisy pro pouţívání el. zařízení  A 

Bezpečnostní předpisy strojŧ a zařízení A 

Pouţívání předepsaných osobních ochranných 

pracovních pomŧcek 

A 

Výklad k platným předpisŧm týkajících se 

bezpečnosti práce 

A 

Zdravotní zpŧsobilost pro výkon činnosti A 

Splněno na 85,7% Celkem N = 1; A = 6 

 

Tab. č. 18: Bezpečnost polohovadel dle prŧvodní dokumentace (pracoviště 4) - polohovadla 

 A N - Č 

Pouţívají zaměstnanci předepsané osobní ochranné 

pracovní pomŧcky pro práci na zařízení? 

A    

Jsou na zařízení připevněny ochranné kryty dle jeho 

technické dokumentace, popř. jsou ochranné kryty 

vyuţívány v souladu s prŧvodní dokumentací? 

A    

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před 

pohybujícími se částmi zařízení? 

A    

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před 

elektrickým pŧsobením zařízení? 

A    

Je funkční a přístupné STOP zařízení pro okamţité 

zastavení provozu zařízení? 

A    

Je udrţován volný prostor u zařízení dle prŧvodní 

dokumentace? 

A    

Je zařízení pravidelně udrţováno?  N   

Splněno na 70% 6 1 0 0 

 

 

 

 

Závěr: 

Z provedeného auditu pro podmínky provozu polohovadel vyplývají tyto nedostatky: 
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a) Zaměstnanci nejsou prokazatelně seznámeni s prŧvodní dokumentací k 

polohovadlŧm 

Návrh na opatření:  

Seznámit neprodleně zaměstnance s prŧvodní dokumentací k polohovadlŧm a vyhotovit 

o tomto prezenční listinu. Přidat seznámení s prŧvodní dokumentací k polohovadlŧm  

do osnovy vstupního školení pro pracovní pozice svářeč vnitřního svařovacího automatu. 

 

b) Provozní dokumentace je vedena částečně 

Návrh na opatření:  

Doplnit deníky kontrol a prohlídek ke strojŧm, kam budou zapisovány provedené 

servisní kontroly, revize, kontroly prováděné odpovědným zaměstnancem a údrţbářské práce 

na zařízení. 

 

c) Nejsou vedeny a spravovány provozní deníky 

Návrh na opatření:  

Zavést provozní deníky, kde bude zapisován čas, datum, jméno pracovníka a chod 

zařízení za jednotlivou směnu, popř. poruchy, které se v prŧběhu provozu objevily.  

 

d) Nejsou pověřeny osoby odpovědné za provoz zařízení 

Návrh na opatření: 

Jmenovat svářeče vnitřního svařovacího automatu (viz. Příloha č. 6) a seznámit ho 

s povinnostmi, které pro něj z tohoto vyplývají, a to vedení dokumentace ke stroji, hlídání lhŧt 

revizí zařízení, provádění kontrol zařízení minimálně jednou ročně dle podmínek  

stanovených v prŧvodní dokumentaci, provádění zápisŧ do deníku kontrol a prohlídek, 

seznamování nových zaměstnancŧ s prací s polohovadly. 

 

e) Není stanovena zodpovědnost za vedení dokumentace k zařízení  

Návrh na opatření:  

Jmenovat zaměstnance 5. vrstvy zodpovědného za vedení dokumentace k zařízení – 

provozní dokumentace, provozní deníky, doklady o uvedení zařízení do provozu, doklady      

o provádění revizí, pověření osob odpovědných za provoz zařízení, prezenční listiny               

o seznámení zaměstnancŧ s prŧvodní dokumentací, pracovní postupy, technologická 

dokumentace. 
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h) Zařízení je pouze částečně udržováno a servisováno 

Nejsou prováděny zápisy o údrţbě zařízení a servisních opravách. Zaměstnanci nejsou 

seznámeni s postupem údrţby stroje. Z pohovoru s pracovníky vyplývá, ţe neznají zpŧsob 

pravidelné denní údrţby zařízení předepsané v provozní dokumentaci. 

Návrh na opatření:  

Pravidelně udrţovat a zajišťovat servis zařízení dle prŧvodní dokumentace a zapisovat 

toto do deníkŧ kontrol a prohlídek. 

 

Plynové hořáky 

Tab. č. 19: Dokumentace (pracoviště 4) – plynové hořáky 

 Svářeč vnitřního svařovacího automatu 

Spravuje – S, Seznámení – Š, Zodpovědný za 

vedení - Z 

 Je 

dokumentace 

vedena? 

S Š Z 

D
o
k

u
m

en
ta

ce
 

Prŧvodní 

dokumentace k 

zařízení  

 

A A N A 

Provozní 

dokumentace 

ke stroji (mimo 

prŧvodní 

dokumentace) 

N N N N 

Provozní 

deníky 

A A A N 

Doklady o 

uvedení 

zařízení do 

provozu 

A A - N 

Doklady o 

provádění 

revizí 

A – plyn 

A – el. en. 

A - N 

Pověření osob 

odpovědných 

za provoz 

zařízení 

N N - N 

Pracovní 

postupy 

A A A A 

Technologická 

dokumentace 

A A A A 

Splněno na 68,5% 
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Tab. č. 20: Bezpečnost plynových hořákŧ dle prŧvodní dokumentace (pracoviště 4) 

 A N - Č 

Pouţívají zaměstnanci předepsané osobní ochranné 

pracovní pomŧcky pro práci na zařízení? 

A    

Jsou na zařízení připevněny ochranné kryty dle jeho 

technické dokumentace, popř. jsou ochranné kryty 

vyuţívány v souladu s prŧvodní dokumentací? 

A    

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před tepelným 

pŧsobením zařízení?  

A    

Je funkční a přístupné STOP zařízení pro okamţité 

zastavení provozu zařízení? 

A    

Je udrţován volný prostor u zařízení dle prŧvodní 

dokumentace? 

A    

Jsou plynové hořáky vybaveny zařízením proti zpětnému 

prošlehnutí plamene? 

A    

Je udrţován volný přístup k uzávěru plynu? A    

Je zařízení pravidelně udrţováno a servisováno?  N   

Je označena hadice přivádějící plyn do zařízení?  A    

Provádí se roční zkouška těsnosti přívodu plynového 

zařízení? 

A    

Splněno na 90% 9 1 0 0 

 

 

Tab. č. 21: Školení a zpŧsobilost (pracoviště 4) – plynové hořáky 

 Svářeč vnitřního svařovacího automatu 

Odborné školení pro obsluhu plynového 

zařízení 

N 

Pověření zaměstnavatele k obsluze 

plynového zařízení  

N 

Seznámení s riziky A 

Seznámení s prŧvodní dokumentací 

k zařízením na pracovišti 

N 

Bezpečnostní předpisy zařízení A 

Pouţívání předepsaných osobních 

ochranných pracovních pomŧcek 

A 

Výklad k platným předpisŧm týkajících se 

bezpečnosti práce 

A 
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Zdravotní zpŧsobilost pro výkon činnosti A 

Splněno na 62,5 %  Celkem N = 3; A = 5 

 

 

Závěr: 

Z provedeného auditu pro podmínky provozu plynových hořákŧ automatu vyplývají 

tyto nedostatky: 

 

a)  Zaměstnanci nejsou prokazatelně seznámeni s prŧvodní dokumentací 

k plynovým hořákŧm.  

Návrh na opatření:  

Seznámit neprodleně zaměstnance s prŧvodní dokumentací k plynovým hořákŧm          

a vyhotovit o tomto prezenční listinu. Přidat seznámení s prŧvodní dokumentací 

k autogennímu pálícímu stroji do osnovy vstupního školení pro pracovní pozici svářeč 

vnitřního svařovacího automatu. 

 

b) Provozní dokumentace je vedena částečně 

Návrh na opatření:  

Doplnit deníky kontrol a prohlídek ke zařízení, kam budou zapisovány provedené 

servisní kontroly, revize, kontroly prováděné odpovědným zaměstnancem. 

 

c) Nejsou vedeny a spravovány provozní deníky 

Návrh na opatření:  

Zavést provozní deníky, kde bude zapisován čas, datum, jméno pracovníka a chod 

zařízení za jednotlivou směnu, popř. poruchy, které se v prŧběhu provozu objevily.  

 

d) Nejsou pověřeny osoby odpovědné za provoz zařízení 

Návrh na opatření:  

Jmenovat svářeče vnitřního svařovacího automatu (viz. Příloha č. 6) a seznámit ho 

s povinnostmi, které pro něj z tohoto vyplývají, a to vedení dokumentace k zařízení, hlídání 

lhŧt revizí stroje, provádění kontrol stroje minimálně jednou ročně dle podmínek  

stanovených v prŧvodní dokumentaci, provádění zápisŧ do deníku kontrol a prohlídek, 

seznamování nových zaměstnancŧ s prací se zařízením. 
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e) Není stanovena zodpovědnost za vedení dokumentace k zařízení 

Návrh na opatření:   

Jmenovat zaměstnance 5. vrstvy (viz. Příloha č. 6) zodpovědného za vedení 

dokumentace ke strojŧm – provozní dokumentace, provozní deníky, doklady o uvedení 

zařízení do provozu, doklady o provádění revizí, pověření osob odpovědných za provoz 

zařízení, prezenční listiny o seznámení zaměstnancŧ s prŧvodní dokumentací, pracovní 

postupy, technologická dokumentace. 

 

g) Zařízení je pouze částečně udržováno a servisováno 

Nejsou prováděny zápisy o údrţbě stroje a servisních opravách. Zaměstnanci nejsou 

seznámeni s postupem údrţby stroje. Z pohovoru s pracovníky vyplývá, ţe neznají zpŧsob 

pravidelné denní údrţby stroje předepsané v provozní dokumentaci. 

Návrh na opatření:  

Pravidelně udrţovat a zajišťovat servis zařízení dle prŧvodní dokumentace a zapisovat 

toto do deníkŧ kontrol a prohlídek. 

 

h) Zaměstnanci nejsou proškoleni pro obsluhu plynového zařízení 

Návrh na opatření:  

Je třeba zaměstnance seznámit s podmínkami provozu dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. 

Seznámení provede revizní technik vykonávající revize na plynovém zařízení. O proškolení 

zaměstnance je třeba vyhotovit prezenční listinu. 

 

i) Pověření k obsluze plynového zařízení není zaměstnavatelem vydáno 

Návrh na opatření:  

Zaměstnavatel musí pověřit zaměstnance k obsluze plynového zařízení dle vyhlášky č. 

21/1979 Sb.  

 

 

5.5 Pracoviště č. 5 – vnější svařovací automat 

Vnější automaty mají potenciál nebezpečí jiný neţ automaty vnitřní. U vnitřních 

automatŧ hrozí zaměstnancŧ největší riziko z pŧsobení elektrického proudu, zatímco             

u vnějších automatŧ je toto riziko zanedbatelné, protoţe zaměstnanec se nepohybuje  
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po zařízení. U vnějších automatŧ se pracovník nalézá ve výšce více jak pěti metrŧ a hrozí mu 

tak riziko pádu či pádu předmětŧ na pracovníky nalézající se pod ním. U vnějších automatŧ 

se pracovník nechává na ramenu automatu vyvézt aţ nad svařovaný leţící stoţár, kde je 

bezpečnostními pásy zabezpečen na sedátku. Jedná se tedy o práci ve výškách. Musí  

se postupovat podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[19], o práci ve výškách. Pracovníci 

nejsou pro tuto činnost vyškoleni a ani u nich není ověřována zdravotní zpŧsobilost pro 

výkon práce ve výškách. Sváření na automatech je v souladu s vyhláškou č. 48/1982 Sb., § 

112 [22]. 

Na tomto pracovišti je prováděna činnost ve třech směnách. Na pracovišti vykonává 

činnost svářeč vnějšího svařovacího automatu. Svářeč vnějšího svařovacího automatu má 

platné školení pro svářeče, je zdravotně zpŧsobilý ke svařování, ale při zdravotní prohlídce 

není přihlíţeno  k tomu, ţe se jedná o práci ve výškách, jak jiţ bylo zmíněno výše.  

Na pracovišti vnějšího svařovacího automatu jsou umístěny zástěny, aby nedošlo 

k poškození zraku zaměstnancŧ pracujících v okolí vnějšího svářecího automatu. Odvod 

svářecího dýmu z pracoviště je zajištěno nuceným větráním na pracovišti. 

Výrobkem pod hlavou svařovacího automatu je otáčeno pomocí polohovadel. Ty se 

pomalu otáčejí stejně jako u vnitřního automatu podle toho, jak je rychlost nastavena 

svářečem vnějšího svářecího automatu. 

Materiál před svařováním je nahříván čtyřmi plynovými hořáky. Hořáky spalují směs 

zemního plynu a vzduchu, aby se zajistila vyšší kvalita sváru. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 – pohled na UP vnější automat na pracovišti č. 6 

 



38 

 
 

 

Vnější svařovací automat 

Tab. č. 22: Dokumentace (pracoviště 5) – vnější svařovací automat 

 Svářeč vnějšího svařovacího 

automatu 

Spravuje – S, Seznámení – Š, 

Zodpovědný za vedení – Z 

 Je 

dokumentace 

vedena? 

S Š Z 

D
o
k

u
m

en
ta

ce
 

Prŧvodní dokumentace k 

zařízení  

 

A A N A 

Provozní dokumentace ke 

skruţovacím válcŧm 

(mimo prŧvodní 

dokumentace) 

N N N N 

Provozní deníky A A A N 

Doklady o uvedení zařízení 

do provozu 

A A - N 

Doklady o provádění revizí A – el. en. A - N 

Pověření osob 

odpovědných za provoz 

zařízení 

N N - N 

Pracovní postupy A A A A 

Technologická 

dokumentace 

A A A A 

Splněno na 59,38% 

Tab. č. 23: Školení a zpŧsobilost (pracoviště 5) – vnějšího svařovacího automatu 

 Svářeč vnějšího svařovacího 

automatu 
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Seznámení s riziky Č 

Seznámení s prŧvodní dokumentací k zařízením na 

pracovišti 

N 

Bezpečnostní předpisy pro pouţívání el. zařízení  A 

Bezpečnostní přepisy pro práci u pracovišť s tvářecími 

stroji  

A 

Odborné školení pro svářeče elektrickým obloukem A 

Pověření zaměstnavatele ke svařování  A 

Bezpečnostní předpisy strojŧ a zařízení A 

Pouţívání předepsaných osobních ochranných 

pracovních pomŧcek 

A 

Výklad k platným předpisŧm týkajících se bezpečnosti 

práce 

A 

Školení pro práci ve výškách N 

Zdravotní zpŧsobilost pro výkon činnosti A 

Splněno na 72,73% Celkem N/Č = 3; A =8; 

 

Tab. č. 24: Bezpečnost vnějšího svařovacího automatu dle prŧvodní dokumentace (pracoviště 

5) 

 A N - Č 

Pouţívají zaměstnanci předepsané osobní ochranné 

pracovní pomŧcky pro práci na zařízení? 

A    

Jsou na zařízení připevněny ochranné kryty dle jeho 

technické dokumentace, popř. jsou ochranné kryty 

vyuţívány v souladu s prŧvodní dokumentací? 

A    

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před elektrickým 

pŧsobením zařízení? 

A    

Jsou zaměstnanci bezpečně chráněni před zahřátými 

částmi? 

A    

Je funkční a přístupné STOP zařízení pro okamţité 

zastavení provozu zařízení? 

A    

Je udrţován volný prostor u zařízení dle prŧvodní 

dokumentace? 

A    

Je zařízení pravidelně udrţováno a servisováno?    Č 

Jsou na pracovišti zástěny chránící pracovníky v okolí před 

zářením? 

A    

Jsou zaměstnanci dostatečně chráněni proti pádu? A    

Je pracoviště dostatečně odvětrávané od vznikajícího 

svařovacího dýmu? 

A    
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Splněno na 90% 9 0 0 1 

 

 

Závěr: 

Z provedeného auditu pro podmínky provozu vnějšího svářecího automatu vyplývají 

tyto nedostatky: 

 

a) Zaměstnanci nejsou prokazatelně seznámeni s prŧvodní dokumentací 

k vnitřnímu svařovacímu automatu   

Návrh na opatření: 

Seznámit neprodleně zaměstnance s prŧvodní dokumentací k vnějšímu svařovacímu 

automatu a vyhotovit o tomto prezenční listinu. Přidat seznámení s prŧvodní dokumentací 

k vnějšímu svařovacímu automatu  do osnovy vstupního školení pro pracovní pozici svářeč 

vnějšího svařovacího automatu. 

 

b) Provozní dokumentace je vedena částečně 

Návrh na opatření:  

Doplnit deníky kontrol a prohlídek ke strojŧm, kam budou zapisovány provedené 

servisní kontroly, revize, kontroly prováděné odpovědným zaměstnancem a údrţbářské práce 

na zařízení. 

 

c) Nejsou vedeny a spravovány provozní deníky 

Návrh na opatření:  

Zavést provozní deníky, kde bude zapisován čas, datum, jméno pracovníka a chod stroje 

za jednotlivou směnu, popř. poruchy či skoronehody, které se v prŧběhu provozu objevily.  

 

d) Nejsou pověřeny osoby odpovědné za provoz zařízení 

Návrh na opatření:  

Jmenovat osobu zodpovědnou (viz. Příloha č. 6) za zařízení a seznámit ji s povinnostmi, 

které pro ni z tohoto vyplývají, a to vedení dokumentace ke stroji, hlídání lhŧt revizí stroje, 

provádění kontrol stroje minimálně jednou ročně dle podmínek  stanovených v prŧvodní 

dokumentaci, provádění zápisŧ do deníku kontrol a prohlídek, seznamování nových 

zaměstnancŧ s prací s vnějším svařovacím automatem. 
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e) Zaměstnanci nejsou proškoleni pro práci ve výšce  

Návrh na opatření:  

Je třeba zaměstnance neprodleně proškolit pro práci ve výškách  a nad volnou hloubkou 

dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a vyhotovit o tomto prezenční listinu. 

 

f) Zaměstnanec je s riziky seznámen jen částečně 

Ve zpracovaných rizicích nejsou uvedena rizika pro práci ve výškách  

Návrh na opatření:  

Doplnit zpracovaná rizika pro výkon činnosti na vnějším svařovacím automatu, 

neprodleně s nimi prokazatelně seznámit zaměstnance a tato rizika zahrnout do pravidelného 

školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 

 

g) Není stanovena zodpovědnost za vedení dokumentace k zařízení  

Návrh na opatření:  

Jmenovat zaměstnance 5. vrstvy (viz. Příloha č. 6) zodpovědného za vedení 

dokumentace ke strojŧm – provozní dokumentace, provozní deníky, doklady o uvedení 

zařízení do provozu, doklady o provádění revizí, pověření osob odpovědných za provoz 

zařízení, prezenční listiny o seznámení zaměstnancŧ s prŧvodní dokumentací, pracovní 

postupy, technologická dokumentace. 

 

 h) U zaměstnancŧ není ověřována zdravotní zpŧsobilost pro práci ve výškách  

Návrh na opatření:  

Je třeba bezpodmínečně odeslat všechny zaměstnance na vyšetření k závodnímu lékaři, 

aby u nich byla ověřena zdravotní zpŧsobilost vykonávat práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou.  

 

i) Zařízení je pouze částečně udržováno a servisováno 

Nejsou prováděny zápisy o údrţbě stroje a servisních opravách. Zaměstnanci nejsou 

seznámeni s postupem údrţby stroje. Z pohovoru s pracovníky vyplývá, ţe neznají zpŧsob 

pravidelné denní údrţby stroje předepsané v provozní dokumentaci. 

Návrh na opatření:  

Pravidelně udrţovat a zajišťovat servis zařízení dle prŧvodní dokumentace a zapisovat 

toto do deníkŧ kontrol a prohlídek. 
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Polohovadla 

Tab. č. 25: Dokumentace (pracoviště 5) – polohovadla  

 

 

 

Tab. č. 26: Školení a zpŧsobilost (pracoviště 5) – polohovadla  

 Svářeč vnějšího svařovacího 

automatu 

Seznámení s riziky A 

Seznámení s prŧvodní dokumentací k zařízením na 

pracovišti 

N 

Bezpečnostní předpisy pro pouţívání el. zařízení  A 

Bezpečnostní předpisy strojŧ a zařízení A 

Pouţívání předepsaných osobních ochranných pracovních 

pomŧcek 

A 

Výklad k platným předpisŧm týkajících se bezpečnosti 

práce 

A 

Zdravotní zpŧsobilost pro výkon činnosti A 

Splněno na 85,7% Celkem N = 1; A = 6 

 Svářeč vnějšího svařovacího 

automatu 

Spravuje – S, Seznámení – Š, 

Zodpovědný za vedení - Z 

 Je 

dokumentace 

vedena? 

S Š Z 

D
o
k

u
m

en
ta

ce
 

Prŧvodní dokumentace k 

zařízení  

 

A A N N 

Provozní dokumentace 

k polohovadlŧm (mimo 

prŧvodní dokumentace) 

N N N N 

Provozní deníky N N N N 

Doklady o uvedení zařízení 

do provozu 

A A - N 

Doklady o provádění revizí A – el. en. A - N 

Pověření osob 

odpovědných za provoz 

zařízení 

N N - N 

Pracovní postupy A A A N 

Splněno na 17,85 % 
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Tab. č. 27: Bezpečnost polohovadel dle prŧvodní dokumentace (pracoviště 5) 

 A N - Č 

Pouţívají zaměstnanci předepsané osobní ochranné pracovní pomŧcky 

pro práci na zařízení? 

A    

Jsou na zařízení připevněny ochranné kryty dle jeho technické 

dokumentace, popř. jsou ochranné kryty vyuţívány v souladu s prŧvodní 

dokumentací? 

A    

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před pohybujícími se částmi 

zařízení? 

A    

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před elektrickým pŧsobením 

zařízení? 

A    

Je funkční a přístupné STOP zařízení pro okamţité zastavení provozu 

zařízení? 

A    

Je udrţován volný prostor u zařízení dle prŧvodní dokumentace? A    

Je zařízení pravidelně udrţováno a servisováno?  N   

Splněno na 70% 6 1 0 0 

 

 

Závěr: 

Z provedeného auditu pro podmínky provozu polohovadel vyplývají tyto nedostatky: 

 

a) Zaměstnanci nejsou prokazatelně seznámeni s prŧvodní dokumentací k 

polohovadlŧm 

Návrh na opatření:  

Seznámit neprodleně zaměstnance s prŧvodní dokumentací k polohovadlŧm a vyhotovit 

o tomto prezenční listinu. Přidat seznámení s prŧvodní dokumentací k polohovadlŧm  

do osnovy vstupního školení pro pracovní pozice svářeč vnějšího svařovacího automatu. 

 

b) Provozní dokumentace je vedena částečně 

Návrh na opatření:  

Doplnit deníky kontrol a prohlídek ke strojŧm, kam budou zapisovány provedené 

servisní kontroly, revize, kontroly prováděné odpovědným zaměstnancem a údrţbářské práce 

na zařízení. 

 

c) Nejsou vedeny a spravovány provozní deníky 

        Návrh na opatření: 
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Zavést provozní deníky, kde bude zapisován čas, datum, jméno pracovníka a chod 

zařízení za jednotlivou směnu, popř. poruchy či skoronehody, které se v prŧběhu provozu 

objevily.  

 

d) Nejsou pověřeny osoby odpovědné za provoz zařízení 

Návrh na opatření:  

Jmenovat osobu odpovědnou (viz. Příloha č. 6) za provoz podavače a seznámit  

ji s povinnostmi, které pro něj z tohoto vyplývají, a to vedení dokumentace ke stroji, hlídání 

lhŧt revizí zařízení, provádění kontrol zařízení minimálně jednou ročně dle podmínek  

stanovených v prŧvodní dokumentaci, provádění zápisŧ do deníku kontrol a prohlídek, 

seznamování nových zaměstnancŧ s prací se polohovadly. 

 

e) Není stanovena zodpovědnost za vedení dokumentace k zařízení  

Návrh na opatření:  

Jmenovat zaměstnance 5. vrstvy (viz. Příloha č. 6) za vedení dokumentace k zařízení– 

provozní dokumentace, provozní deníky, doklady o uvedení zařízení do provozu, doklady      

o provádění revizí, pověření osob odpovědných za provoz zařízení, prezenční listiny               

o seznámení zaměstnancŧ s prŧvodní dokumentací, pracovní postupy, technologická 

dokumentace. 

 

h) Zařízení je pouze částečně udržováno a servisováno 

Nejsou prováděny zápisy o údrţbě stroje a servisních opravách. Zaměstnanci nejsou 

seznámeni s postupem údrţby zařízení. Z pohovoru s pracovníky vyplývá, ţe neznají zpŧsob 

pravidelné denní údrţby zařízení předepsané v provozní dokumentaci. 

Návrh na opatření:  

Pravidelně udrţovat a zajišťovat servis zařízení dle prŧvodní dokumentace a zapisovat 

toto do deníkŧ kontrol a prohlídek. 

 

i) Seznámení s prŧvodní dokumentací 

Návrh na opatření: viz. bod a) tohoto závěru. 

 

 

 

Plynové hořáky 
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Tab. č. 28: Dokumentace (pracoviště 5) – plynové hořáky 

 Svářeč vnějšího svařovacího automatu 

Spravuje – S, Seznámení – Š, Zodpovědný za 

vedení - Z 

 Je 

dokumentace 

vedena? 

S Š Z 

D
o
k

u
m

en
ta

ce
 

Prŧvodní 

dokumentace k 

zařízení  

 

A A N A 

Provozní 

dokumentace 

ke stroji (mimo 

prŧvodní 

dokumentace) 

N N N N 

Provozní 

deníky 

A A A N 

Doklady o 

uvedení 

zařízení do 

provozu 

A A - N 

Doklady o 

provádění 

revizí 

A – plyn 

A – el. en. 

A - N 

Pověření osob 

odpovědných 

za provoz 

zařízení 

N N - N 

Pracovní 

postupy 

A A A A 

Technologická 

dokumentace 

A A A A 

Splněno na 68,5% 

 

 

Tab. č. 29: Bezpečnost plynových hořákŧ dle prŧvodní dokumentace (pracoviště 5) 

 A N - Č 

Pouţívají zaměstnanci předepsané osobní ochranné 

pracovní pomŧcky pro práci na zařízení? 

A    

Jsou na zařízení připevněny ochranné kryty dle jeho 

technické dokumentace, popř. jsou ochranné kryty 

vyuţívány v souladu s prŧvodní dokumentací? 

A    

Jsou zaměstnanci dostatečně ochráněni před tepelným 

pŧsobením zařízení?  

A    

Je funkční a přístupné STOP zařízení pro okamţité 

zastavení provozu zařízení? 

A    

Je udrţován volný prostor u zařízení dle prŧvodní A    
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dokumentace? 

Jsou plynové hořáky vybaveny zařízením proti zpětnému 

prošlehnutí plamene? 

A    

Neudrţován volný přístup k uzávěru plynu? A    

Je zařízení pravidelně udrţováno a servisováno?  N   

Je označena hadice přivádějící plyn do zařízení?  A    

Provádí se roční zkouška těsnosti přívodu plynového 

zařízení? 

A    

Splněno na 90% 9 1 0 0 

 

 

Tab. č. 30: Školení a zpŧsobilost (pracoviště 5) – plynové hořáky 

 Svářeč vnějšího svařovacího automatu 

Odborné školení pro obsluhu plynového zařízení N 

Pověření zaměstnavatele k obsluze plynového 

zařízení  

N 

Seznámení s riziky A 

Seznámení s prŧvodní dokumentací k zařízením na 

pracovišti 

N 

Bezpečnostní předpisy zařízení A 

Pouţívání předepsaných osobních ochranných 

pracovních pomŧcek 

A 

Výklad k platným předpisŧm týkajících se 

bezpečnosti práce 

A 

Zdravotní zpŧsobilost pro výkon činnosti A 

Splněno na 62,5 %  Celkem N = 3; A = 5 

 

 

 

 

Závěr: 

Z provedeného auditu pro podmínky provozu plynových hořákŧ vyplývají tyto 

nedostatky: 
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a) Zaměstnanci nejsou prokazatelně seznámeni s prŧvodní dokumentací 

k plynovým hořákŧm.  

Návrh na opatření:  

Seznámit neprodleně zaměstnance s prŧvodní dokumentací k plynovým hořákŧm          

a vyhotovit o tomto prezenční listinu. Přidat seznámení s prŧvodní dokumentací 

k autogennímu pálícímu stroji do osnovy vstupního školení pro pracovní pozici svářeč 

vnějšího svařovacího automatu. 

 

b) Provozní dokumentace je vedena částečně 

Návrh na opatření:  

Doplnit deníky kontrol a prohlídek k zařízení, kam budou zapisovány provedené 

servisní kontroly, revize, kontroly prováděné odpovědným zaměstnancem. 

 

c) Nejsou vedeny a spravovány provozní deníky 

Návrh na opatření:  

Zavést provozní deníky, kde bude zapisován čas, datum, jméno pracovníka a chod 

zařízení za jednotlivou směnu, popř. poruchy, které se v prŧběhu provozu objevily.  

 

d) Nejsou pověřeny osoby odpovědné za provoz zařízení 

Návrh na opatření:  

Jmenovat osobu zodpovědnou za provoz zařízení (viz. Příloha č. 6) a seznámit ji 

s povinnostmi, které pro ni z tohoto vyplývají, a to vedení dokumentace k zařízení, hlídání 

lhŧt revizí stroje, provádění kontrol stroje minimálně jednou ročně dle podmínek  

stanovených v prŧvodní dokumentaci, provádění zápisŧ do deníku kontrol a prohlídek, 

seznamování nových zaměstnancŧ s prací se zařízením. 

 

e) Není stanovena zodpovědnost za vedení dokumentace k zařízení 

Návrh na opatření:  

Jmenovat zaměstnance 5. vrstvy (viz. Příloha č. 6) zodpovědného za vedení 

dokumentace ke strojŧm – provozní dokumentace, provozní deníky, doklady o uvedení 

zařízení do provozu, doklady o provádění revizí, pověření osob odpovědných za provoz 

zařízení, prezenční listiny o seznámení zaměstnancŧ s prŧvodní dokumentací, pracovní 

postupy, technologická dokumentace. 
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g) Zařízení je pouze částečně udržováno a servisováno 

Nejsou prováděny zápisy o údrţbě stroje a servisních opravách. Zaměstnanci nejsou 

seznámeni s postupem údrţby stroje. Z pohovoru s pracovníky vyplývá, ţe neznají zpŧsob 

pravidelné denní údrţby stroje předepsané v provozní dokumentaci. 

Návrh na opatření:  

Pravidelně udrţovat a zajišťovat servis zařízení dle prŧvodní dokumentace a zapisovat 

toto do deníkŧ kontrol a prohlídek. 

 

h) Zaměstnanci nejsou proškoleni pro obsluhu plynového zařízení 

Návrh na opatření:  

Je třeba zaměstnance seznámit s podmínkami provozu dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. 

Seznámení provede revizní technik vykonávající revize na plynovém zařízení. O proškolení 

zaměstnancŧ je třeba vyhotovit prezenční listinu. 

 

i) Pověření k obsluze plynového zařízení není zaměstnavatelem vydáno 

Návrh na opatření:  

Zaměstnavatel musí pověřit zaměstnance k obsluze plynového zařízení dle vyhlášky    

č. 21/1979 Sb.  

 

5.6 Hodnocení auditu pracovišť 

 

Při provádění auditu pracovišť byla provedena kontrola zařízení, která jsou typická 

pro daná pracoviště, a zařízení, jeţ jsou nedílnou součástí pracovišť a představují stěţejní 

práce na pracovištích a byla provedena kontrola na pracovní pozice nacházející se na 

pracovištích. Provedením auditu pracovišť se nastavily základní předpoklady udrţování 

zařízení v bezpečném provedení dle poţadavkŧ prŧvodní dokumentace a dle základních 

poţadavkŧ legislativy. Takto nastavené poţadavky na bezpečnost strojŧ budou udrţovány ve 

stoprocentním stavu pro úspěšné vedení systému BOZP ve společnosti SIAG CZ. Při nákupu 

nového stroje či zařízení pracovníci SM vţdy zhodnotí podmínky na pracovišti dle 

připravených  tabulek jako jsou tabulky v auditu pracovišť.  

 Z auditu vyplynuly tyto nejčastější nedostatky: pracovníci nejsou prokazatelně 

seznámeni se zařízením, nejsou určeni pracovníci zodpovídající za provoz zařízení, tzn. 

hlídající lhŧty kontrol a revizí na stroji a starající se o kontrolu jeho běţné údrţby, nejsou 
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vedeny deníky ke strojŧm a zaměstnanci nejsou proškoleni o běţné údrţbě zařízení. Tyto 

nedostatky se týkaly všech zařízení na pracovištích. Dále z auditu vyplynuly nedostatky, které 

jsou ojedinělé, avšak svědčí o nedostatečné kontrole a pro jejich nápravu je třeba určit osoby 

odpovědné za jejich kontrolu. Toto se týká zejména chybějící zdravotní prohlídky                   

u pracovníka na pracovní pozici pomocný dělník skruţovacích válcŧ. 

Po procentuálním shrnutí výstupu z tabulek zahrnuji výsledky do grafŧ. Grafy 

ukazují procentuální splnění poţadavkŧ u jednotlivých poţadavkŧ na zařízení. Je nutné, aby 

se společnost SIAG CZ, s.r.o. zavázala k udrţování poţadavkŧ na bezpečnost vyplývajících 

z auditu pracovišť na 100%, coţ bude zahrnuto do cílŧ politiky.  

Dále bude zpracováván audit pracovišť obdobně, jako byl proveden pro typická 

zařízení pracovišť, i pro všechna nová zařízení a zařízení, která jiţ nejsou v auditu 

zpracována. Jedná se o vrtačky, brusky, frézky, mostové jeřáby apod. Tuto problematiku dále 

zpracují zaměstnanci SM. Pro tato zařízení jiţ audit nebyl proveden z dŧvodŧ následného 

velkého rozsahu diplomové práce, avšak jsou nastaveny základní parametry, ze kterých se dá 

vycházet pro sestavení jejich auditu. 

Za odstranění závad na pracovištích a dosaţení stoprocentního stavu u všech 

hodnocených kritérií zodpovídají zaměstnanci SM. Za udrţování stavu bezpečnosti zařízení 

na sto procentech hodnocení dle hodnotících tabulek zodpovídají jmenovaní pracovníci 

zodpovědní za zařízení. Za vedení dokumentace k zařízením a školení pracovníkŧ potřebných 

k výkonu činností na zařízení zodpovídají pracovníci 5. vrstvy, kteří zodpovídají za daná 

pracoviště.   

Grafy názorně zobrazují, kde jsou největší nedostatky při srovnání úrovně bezpečnosti 

mezi jednotlivými zařízeními na pracovišti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1 – audit pracovišť - dokumentace 
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Graf č. 2 – audit pracovišť – bezpečnost zařízení a strojŧ 
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Graf č. 3 – audit pracovišť – školení a zpŧsobilost 
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Do politiky je třeba zavést cíle a systémově se k nim dopracovat (viz. kap. 10 .2 Cíle 

politiky společnosti). Postupně nedostatky odstranit dle návrhŧ na odstranění (viz. kap. 5 

Audit pracovišť). Jednotlivé hodnotící tabulky lze doplňovat dalšími poţadavky z hlediska 

bezpečnosti a systémového řízení bezpečnosti a porovnávat s výsledky z minulých měření. 

Výsledky by se měly vţdy přibliţovat nebo nejlépe dosahovat hodnoty 100%.  Společnost by 

měla přistoupit ke zvyšování procentuálního hodnocení splnění poţadavkŧ u všech 

měřitelných poloţek z auditu, tj. z měření vedení dokumentace k zařízení, z měření 

bezpečnosti zařízení, z měření školení a zdravotní zpŧsobilosti zaměstnancŧ. 

 

 

6 AUDIT DOKUMENTACE A ŠKOLENÍ 

 

6.1 Audit školení 

Ve společnosti zaměstnanci podstupují školení z bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci jednou za rok, a to jak zaměstnanci na administrativních pozicích, tak i dělníci. Školení 

probíhá prezenční formou ve dvou etapách. V první etapě se školí zaměstnanci na vedoucích 

pozicích a v druhé etapě se školí zaměstnanci na dělnických pozicích. Školení pro vedoucí 

zaměstnance je tři hodiny dlouhé a školení pro zaměstnance je dvouhodinové. Osnovy školení 

jsou pro všechny pracovní pozice totoţné. 
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Vstupní školení pro pracovníky zajišťují ve společnosti zaměstnanci 4. vrstvy, resp.     

5. vrstvy ve spolupráci se zaměstnanci SM (viz. kap. 7 Určení odpovědností v rámci systému 

BOZP). 

Další školení, která probíhají ve společnosti a týkají se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci jsou odborná školení pro svářeče, pro dělníky na tvářecích strojích, pro pracovníky 

seznámené s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními dle zákona č. 50/1978 Sb. § 3, 

pro pracovníky znalé dle zákona č. 50/1978 Sb. § 4 a pro pracovníky znalé dle zákona           

č. 50/1978 Sb. § 5.  

Z auditu pracovišť vyplynuly nedostatky ve školení. Tyto nedostatky jsou chybějící 

školení o práci ve výškách pro zaměstnance pracujících na vnějším svařovacím automatu, 

seznámení s pouţívaným zařízením na pracovišti, zejména s jeho údrţbou. S obsluhou 

zařízení pracovníci seznámeni jsou, avšak o tom chybí prokazatelný zápis. Tyto zjištěné 

nedostatky se objevují i  v následném auditu školení, ale jsou řešeny obecně pro všechny 

stroje a zařízení. 

Výpočet splnění podmínek auditu je stejný jako u auditu strojŧ a zařízení (viz. kap. 5. 

Audit pracovišť) 

 

Tab. č. 31: Audit školení 

 A N - Č 

Jsou všichni zaměstnanci proškoleni ze vstupního školení?     Č 

Absolvují všichni zaměstnanci periodické školení z bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci? 

A    

Mají všichni zaměstnanci platné lhŧty odborných školení?    Č 

Je v závislosti na povaze rizik stanoven rozdílný obsah a rozsah školení 

u zaměstnancŧ? 

 N   

Jsou stanoveny periody školení pro obsluhy jednotlivých strojŧ a 

zařízení? 

 N   

Jsou o školeních prováděny a následně vedeny prokazatelné zápisy 

(prezenční listiny)? 

A    

Je určen pracovník sledující lhŧty školení u zaměstnancŧ?    Č 

Je určeno kde budou uloţeny dokumenty ze školení?  N   

Je zpracováno školení o politice systému bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a o odpovědnostech zaměstnancŧ? 

 N   

Jsou určeny informace předávané dodavatelŧm a zainteresovaných 

stranám o systému BOZP a o rizicích ve společnosti? 

 N   

Jsou osnovy školení v souladu s platnou legislativou? A    

Zahrnují osnovy vstupního školení  a opakovaného školení všechny 

potřebné znalosti pro zaměstnance? 

   Č 

Splněno na 25 % 3 5 0 4 
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Závěr: 

Nedostatky vyplývající z auditu školení 

 

a) Všichni zaměstnanci neabsolvovali vstupní školení 

Ve společnosti se pořizuje zvláštní prezenční listina pro vstupní školení, která 

se zakládá k pracovní smlouvě zaměstnance. U některých zaměstnancŧ prezenční listina 

chyběla.  

        Návrh na opatření:  

U zaměstnancŧ, kteří neprošli vstupním školením, je nutné toto školení ihned provést    

a opatřit prezenční listinu, která bude uloţena u zaměstnancovy pracovní smlouvy. Vstupní 

školení je nutné provádět vţdy okamţitě po nástupu zaměstnance do společnosti.  

Opakované školení nenahrazuje vstupní školení. 

 

b) Všichni zaměstnanci nemají platné lhŧty odborného školení 

Ve společnosti se neprovádí školení práce ve výškách. Školení práce ve výškách se týká 

zaměstnancŧ na pracovišti vnějšího svařovacího automatu. 

Návrh na opatření:  

Je třeba zaměstnance neprodleně proškolit pro práci ve výškách  a nad volnou hloubkou 

dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a vyhotovit o tomto prezenční listinu. Školení doporučuji 

opakovat dle navrţených termínŧ v tabulce č. 32 Odborná školení ve společnosti. 

 

Tab. č. 32: Odborná školení ve společnosti 

Typ školení Školitel Četnost školení 

Školení svářečŧ  Svářecí technolog – 

zaměstnanec společnosti 

1 x za dva roky 

Školení práce ve výškách  Zaměstnanci SM 1 x za dva roky 

Školení řezání kyslíkem Svářecí technolog – 

zaměstnanec společnosti 

1 x za dva roky 

Školení o pouţívání 

plynových spotřebičŧ 

Revizní technik plynových 

spotřebičŧ 

1 x za 3 roky 

Školení z bezpečného 

pouţívání elektrického 

zařízení (dle §3 zákona č. 

50/1978 Sb. )  

Zaměstnanci SM 1 x za dva roky 

Školení pracovníkŧ 

z provádění bezpečné činnosti 

na elektrickém zařízení  dle 

zákona č. 50/1978 Sb. §4 

Pracovníci s kvalifikací §5 aţ 

§9 zákona č. 50/1978 Sb. 

1 x za dva roky 

Školení pracovníkŧ z práce na 

tvářecích strojích a zařízení 

Pracovník s odbornou 

zpŧsobilostí pro práci na 

1 x za dva roky 
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tvářecích strojích (pracovník 5. 

vrstvy) 

Školení pracovníkŧ na 

obráběcích strojích a zařízení 

Pracovník s odbornou 

zpŧsobilostí pro práci na 

obráběcích strojích (pracovník 

5. vrstvy) 

1 x za dva roky 

 

Osnovu odborného školení určuje osoba, která provádí školení. U osoby provádějící 

školení je zapotřebí, aby před provedením školení prokázala svoji odbornou zpŧsobilost 

certifikátem či jiným dokumentem, který ji opravňuje k provedení školení. Pracovníci SM 

pořídí kopii dokumentu a tento dokument zaloţí spolu s osnovou školení a prezenční listinou, 

popř. s provedenými testy. Originály prezenčních listin a osnov školení zaloţí zaměstnanci   

5. vrstvy. 

 

        c) Není stanoven rozdílný obsah a rozsah školení v závislosti na povaze rizik. 

        Návrh na opatření: 

        Viz. tabulka č. 33 Navrhovaná četnost, rozsah a typ školení. 

 

 

Tab. č. 33: Navrhovaná četnost, rozsah a typ školení 

Pracovní pozice Typ školení  Školitel Předpokládaný 

čas školení 

Četnost 

školení 

Administrativní 

pozice 1., 2., 3. a 4. 

vrstvy 

Obecné školení ze 

znalostí legislativy 

BOZP, a systému 

BOZP 

Zaměstnanci 

SM 

1,5 hodiny 1 x 2 roky 

 Školení 

z bezpečného 

pouţívání 

elektrického 

zařízení (dle §3 

zákona č. 50/1978 

Sb. ) a seznámení 

s riziky na 

pracovišti 

Zaměstnanci 

SM 

1,5 hodiny 1x 2 roky 

Dělnické profese 5. 

vrstvy 

Obecné školení ze 

znalostí legislativy 

BOZP a systému 

BOZP 

Zaměstnanci 

SM 

2 hodiny 1 x za rok 
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 Školení 

z bezpečného 

pouţívání strojŧ a 

zařízení a 

seznámení s riziky 

Zaměstnanci 

SM 

2,5 hodiny 1 x za rok 

Dělnické profese 6. 

a 7. vrstvy 

Obecné školení ze 

znalostí legislativy 

BOZP a systému 

BOZP 

Zaměstnanci 

SM 

1,5 hodiny 1 x za 2 

roky 

 Školení 

z bezpečného 

pouţívání strojŧ a 

zařízení a 

seznámení s riziky 

Zaměstnanci 5. 

vrstvy 

2 hodiny 1 x za rok 

 

d) Nejsou určeny periody školení pracovníkŧ z obsluhy strojŧ a zařízení 

Návrh na opatření:  

Viz. tabulka č. 33 Navrhovaná četnost, rozsah a typ školení. 

   

e) Je pouze částečně určen pracovník sledující lhŧty školení zaměstnancŧ 

Návrh na opatření:  

Určit zaměstnanec SM, který bude sledovat lhŧty školení zaměstnancŧ z BOZP             

a systému a z odborných školení. 

f) Není určeno, kde budou dokumenty uloženy  

Návrh na opatření:  

Určit místo a zaměstnance SM, který bude ukládat prezenční listiny a osnovy školení 

odborných a školení BOZP a systému BOZP. 

 

g) Není zpracováno školení o seznámení se s politikou BOZP 

Návrh na opatření:  

Zavedení osnovy školení systému a proškolení zaměstnancŧ z této osnovy, která  

obsahuje seznámení s cíly politiky BOZP, seznámení se s odpovědnostmi pracovníkŧ za 

údrţbu strojŧ a zařízení, které vyplývají ze jmenování pracovníkŧ, seznámení se zprávami     

o stavu systému BOZP. 

 

h) Nejsou určeny informace předávané dodavatelŧm a zainteresovaných stranám o 

systému BOZP a o rizicích ve společnosti. 
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 Návrh na opatření:  

Je třeba zpracovat relevantní informace týkající se rizik ve společnosti, která mohou 

ovlivnit dodavatele a zainteresované strany (firmy sídlící ve stejném areálu). Je třeba si 

vyţádat rizika od dodavatelŧ a zainteresovaných stran. 

 

Obsah informacích, které zainteresované strany a dodavatelé obdrţí od společnosti  

        Seznam rizik, která se zainteresovaných stran a dodavatelŧ dotýkají ze strany 

společnosti. 

        Kontaktní osoby,  na které se mohou zainteresované strany či dodavatelé obrátit 

v případě potřeby. 

 

Obsah informací, které si společnost vyţádá od zainteresovaných stran a dodavatelŧ 

        Seznam rizik, která se zainteresovaných stran a dodavatelŧ dotýkají ze strany 

společnosti. 

        Kontaktní osoby, na které se mohou zainteresované strany či dodavatelé obrátit v případě 

potřeby. 

 

i) Osnovy vstupního školení a opakovaného školení zahrnují pouze částečně 

potřebné informace pro pracovníky 

Návrh na opatření:  

V návrhu na opatření jsou zaznamenány stávající osnovy a doplněny o rozšiřující 

informace. 

 

Stávající osnova vstupního školení ve společnosti 

Přidělení zaměstnanci pracovního místa, určení druhu a zpŧsobu práce, seznámení 

zaměstnance s vedoucím zaměstnancem. 

Seznámení zaměstnance s moţným vlivem prostředí na zaměstnancovo zdraví               

a s moţností vzniku nemoci z povolání.  

Seznámení zaměstnance s příslušnými komunikacemi, prŧchody a přechody 

s poukazem na nebezpečná místa 

Seznámení s pracemi a úkony, při kterých je třeba pouţívat OOPP, seznámení s funkcí  

a pouţitím těchto ochranných prostředkŧ, zdŧraznění povinností čistit a udrţovat OOPP 

v pouţitelném stavu. 
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        Seznámení ţen se zakázanými pracemi, jestliţe se jedná o těhotné ţeny a matky  

do        9. měsíce po porodu. 

        Poučit o únikových cestách v případě poţáru a s podmínkami jejich udrţování ve volně 

prŧchozím stavu. 

        Seznámení zaměstnance s umístěním lékárniček a se základy poskytnutí první pomoci. 

        Seznámení s prostory, kde mŧţe zaměstnanec jíst, pít, popř. kouřit. 

        Seznámení zaměstnance se zacházením s elektrickým zařízením. 

 

Návrh na doplnění osnovy vstupního školení 

Seznámit zaměstnance s nejčastějšími úrazy a nejzávaţnějšími úrazy, které se staly  

a pracovišti. 

        Seznámit zaměstnance s nástroji a pomŧckami a s postupem výroby. 

        Prokazatelné seznámení s návody a bezpečnostními předpisy jednotlivých strojŧ             

a strojních zařízení, na kterých bude zaměstnanec vykonávat pracovní činnost, či se kterými 

přijde do styku. 

        Seznámení zaměstnance s povinnostmi a odpovědnostmi vyplývající pro něj ze systému 

BOZP i s kontrolami, které musí provádět (pochŧzky pracovišť vedoucími zaměstnanci, 

kontroly strojŧ a zařízení) 

 

Osnova opakovaného školení 

Výklad bezpečných pracovních postupŧ v souladu s platnými předpisy. 

Předpisy, pokyny a normy BOZP, stanovené pracovní postupy na příslušných 

pracovištích  

a) výklad k všeobecně platným předpisŧm 

b) výklad odborných předpisŧ u dělnických profesí 4. vrstvy a u pracovníkŧ      

5. vrstvy – bezpečnostní předpisy s elektrickým zařízením, bezpečnostní předpisy       

u pracovišť s tvářecími stroji, bezpečnostní předpisy pro manipulaci s materiálem       

a břemeny, pouţívání osobních ochranných pracovních pomŧcek, bezpečnostní 

předpisy strojŧ a zařízení 

 

Návrh na doplnění osnovy opakovaného školení: 

Vývoj pracovní úrazovosti – zdroje a příčiny a opatření proti opakování  

Upozornění na přetrvávající nedostatky a na nově zjištěné nedostatky. 
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 Výklad povinností vyplývající ze zavedeného stávajícího systému BOZP ve 

společnosti, popř. nově doplněná opatření v systému.  

 

6.2 Audit dokumentace 

Ve společnosti je posuzována kompletnost dokumentace, kterou vyţaduje legislativa,    

a dále vedení dokumentace procesŧ týkající se BOZP – pracovní činnosti vykonávané ve 

společnosti, kontroly pracovišť z hlediska BOZP, kontroly strojŧ a zařízení, zpŧsob 

archivování dokumentace  apod.  

V rámci auditu dokumentace je zjišťováno, zda jsou určeny odpovědnosti za vedení 

dokumentace samotné, vedení v souladu s legislativou, aktualizace a zda mají zaměstnanci 

přístup k dokumentaci, která se jich týká z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci.  

Dokumentace auditu je roztříděna do jednotlivých skupin. Kaţdá skupina má svá 

specifika a bude uloţena u určených pracovníkŧ ve společnosti, kteří za ní ponesou 

odpovědnost, popř. ji budou aktualizovat a udrţovat v souladu s legislativou. 

  

 

V tabulkách jsou pod jednotlivými čísly sloupcŧ tyto otázky: 

 

Otázka 1. Je dokumentace zpracována? 

Otázka 2. Je dokumentace aktualizována a udrţována v souladu s legislativou? 

Otázka 3. Je pověřen pracovník zodpovědný za vedení dokumentace? 

Otázka 4. Je stanoveno, jakých pracovníkŧ se dokumentace dotýká? 

Otázka 5. Jsou s dokumentací seznámeni a mají k dokumentaci přístup dotčení pracovníci? 

 

 

Tabulka dokumentace 1 

 

Tab.č. 34: Tabulka dokumentace 1 

  Otázky číslo 

 Druh dokumentace – základní dokumentace BOZP 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci A A N N A 

2. Politika BOZP – určení zodpovědností, určení cílŧ politiky 

BOZP, hodnocení dosaţení cílŧ 

N N N N N 

3. Výsledky z měření dosaţení cílŧ systému BOZP ve 

společnosti 

N N N N N 
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Nedostatky vyplývající z auditu dokumentace 1 

 

a) Na otázky ve sloupcích 3. (Je pověřen pracovník odpovědný za vedení 

dokumentace?) a 4. (Je stanoveno, jakých pracovníkŧ se dokumentace dotýká?) jsou 

odpovědi záporné N – není splněno. 

Návrh na opatření:  

4. Záznamy kontrol a mimořádných událostí BOZP N N N N N 

5. Záznamy z prověrek BOZP A A N N A 

6.  Zápisy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska státních orgánŧ 

- orgánŧ inspekce práce (OIP, SÚIP), orgánŧ veřejného 

zdraví (hygienické stanice, ministerstvo zdrav.) 

A A N N - 

7.  Doklady o odborné zpŧsobilosti a zvláštní odborné 

zpŧsobilosti pracovníkŧ obsluhy technických zařízení 

pouţívaných ve společnosti včetně plánu školení 

A A N N - 

8. Záznamy o zabezpečení vhodných a přiměřených informací 

a pokynŧ k zajištění BOZP externích pracovníkŧ 

N N N N N 

9. Dokumentace o školení zaměstnancŧ 

- tématický plán a časový rozvrh vstupní školení 

zaměstnancŧ v oblasti BOZP 

- záznam o provedeném vstupním školení zaměstnancŧ 

v oblasti BOZP 

- tématický plán a časový rozvrh opakovaného školení 

zaměstnancŧ v oblasti BOZP 

- záznam o provedeném opakovaném školení 

zaměstnancŧ v oblasti BOZP 

A A N N A 

 Evidence a analýza rizik A N N N A 

10. Dokumentace k prevenci rizik - záznamy o vyhledávání 

pracovních rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojŧ 

Č N N N A 

11. Kategorizace prací 

- návrh na kategorizaci prací 

- vyjádření hygieny ke kategorizaci prací 

A A N N A 

12. Doklady o přidělování osobních ochranných pracovních 

prostředkŧ 

- seznam OOPP na základě vyhodnocení rizik a 

konkrétních podmínek práce na pracovišti včetně 

seznamu mycích, čistících a dezinfekčních prostředkŧ 

- záznamy o přidělených stanovených OOPP 

zaměstnancŧm s poučením o jejich správném 

pouţívání a údrţbě  

A A N N A 

13. Pracovní úrazy 

- záznamy o úrazech 

- postup při vzniku PÚ (objasnění příčin a okolností 

vzniku úrazu, odškodnění zaměstnancŧ) 

A A N N A 

14. Dokumentace k nemocem z povolání A A N N A 

15. Traumatologický plán + dokumentace vybavení lékárniček A A N N A 

Splněno na 44, 33 % 
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Veškerou dokumentaci uvedenou v Tabulce dokumentace 1 budou vést zaměstnanci 

SM. Ostatní dokumentace uvedená v tabulkách níţe (v Tabulce dokumentace 2, v Tabulce 

dokumentace 3) bude uloţena u zaměstnancŧ SM v kopii.  

Za aktualizaci a vedení dokumentace uvedené v Tabulce dokumentace 1 odpovídá 

zaměstnanec HSM. 

Zaměstnanci SM určí, kterých zaměstnancŧ se zpracovaná dokumentace týká a seznámí 

pracovníky s dokumentací při opakovaných školení. Zaměstnanci SM dále zajistí přístup 

k dokumentaci a její rozmístění po příslušných pracovištích. Navíc dokumentaci pošlou        

e-mailovou formou vedoucím pracovníkŧm. 

 

b) Dokumentace uvedená v řádku 2. Tabulky dokumentace 1 (Politika BOZP– 

určení zodpovědností, určení cílŧ politiky BOZP, hodnocení dosažení cílŧ) není 

zavedena. 

Přijetím politiky BOZP bude přijata tato dokumentace. Touto dokumentací je 

zpracovávaná diplomová práce.  

Návrh na opatření: 

Přijmout diplomovou práci jako řídící dokument systému BOZP. 

 

c) Dokumentace uvedená v řádcích 3. a 4. Tabulky dokumentace 1 (Výsledky 

z měření dosažení cílŧ systému BOZP ve společnosti a Záznamy kontrol a mimořádných 

událostí BOZP) není zavedena. 

Návrh na opatření:  

Dokumentace bude vycházet z této diplomové práce. Dokumentace Výsledky z měření 

dosaţení cílŧ systému BOZP ve společnosti bude zpracovávána na základě hodnotících 

tabulek a hodnocení pracovních úrazŧ dle navrţeného systému v diplomové práci. 

Dokumentace Záznamy kontrol a mimořádných událostí bude vedena a aktualizována 

dle diplomové práce (viz. kap.  9.2. Kontrola pracovišť). 

 

d) Dokumentace Záznamy o zabezpečení vhodných a přiměřených informací a 

pokynŧ k zajištění BOZP externím zaměstnancŧm nejsou vedeny. 

Návrh na opatření: 

Zpracovat rizika a informace pro externí pracovníky a vyţadovat od externích 

pracovníkŧ rizika související s jejich činností. Tyto dokumenty zakládat.  
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e) Jsou pouze částečně zpracována Dokumentace k prevenci rizik - záznamy o 

vyhledávání pracovních rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojŧ.  

Jsou zpracovány pouze prvotní výstupy Dokumentace k prevenci rizik. Dále jiţ s touto 

dokumentací není pracováno. 

Návrh na opatření:  

Aktualizovat Dokumentaci k prevenci rizik dle sniţování rizikovosti na pracovištích.  

Práce s riziky viz. kap. 9.1 Identifikace rizik. 

 

Tabulka dokumentace 2 

 

Tab. č. 36: Tabulka dokumentace 2 

  Otázky číslo 

 Druh dokumentace – dokumentace provozní 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Evidence odpracovaných hodin v rizikovém faktoru A A N N A 

2. Prŧvodní a provozní dokumentace ke strojŧm a 

zařízením 

A A N N A 

3. Provozní deníky, záznamy o kontrolách N N N N N 

Splněno na 40 % 

 

Nedostatky vyplývající z auditu dokumentace 2 
 

1) Není určeno, kdo je zodpovědný za vedení dokumentace a jakých pracovníkŧ se 

týká dokumentace uvedená v Tabulce dokumentace 2.  

Návrh na opatření:  

Dokumentace uvedená v Tabulce dokumentace 3 bude uloţena na jednotlivých 

pracovištích u mistrŧ (zaměstnancŧ 5. vrstvy) nebo u zaměstnance, který zodpovídá za její 

vedení (viz. Audit pracovišť a přidělení jednotlivých dokumentŧ vyplývajících z auditu). 

Zaměstnanci SM určí dokumentaci, která se dotýká jednotlivých pracovníkŧ. 

Zaměstnanci budou při vstupním školení informováni, jaké údaje budou do dokumentace 

zapisovat, pokud se jich to dotýká.  

 

2) Provozní deníky, záznamy o kontrolách ke nejsou vedeny 

Návrh na opatření: 

Budou zavedeny Provozní deníky ke strojŧm a zařízením, jak je uvedeno v Auditu 

pracovišť. 
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Tabulka dokumentace 3 

 

Tab. č. 37: Tabulka dokumentace 3 

  Otázky číslo 

 Druh dokumentace – dokumentace pracovišť 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Doklady o uvedení zařízení do provozu A A N N - 

2. Revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek, 

zkoušek a revizí 

A A N N - 

3. Jmenování osob zodpovědných za provoz zařízení a strojŧ  N N N N N 

4. Dokumentace nářadí, strojŧ a technických zařízení A A N N A 

5. Technologická dokumentace  A A N N A 

6. Pracovní postupy  A A N N A 

7. Místní bezpečnostní předpisy A A N N A 

8. Bezpečnostní listy k chemickým látkám A A N N A 

9. Kniha úrazŧ A A N N A 

10. Seznam OOPP na základě vyhodnocení rizik a konkrétních 

podmínek práce na pracovišti včetně seznamu mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředkŧ 

A A N N A 

11. Provozní předpisy A A N N A 

13. Traumatologický plán + dokumentace vybavení lékárniček A A N N A 

Splněno na 55,38 %  

 

Nedostatky vyplývající z auditu dokumentace  3 

 

1) Na otázky ve sloupcích 3. (Je pověřen pracovník za vedení dokumentace?) a 4. 

(Je stanoveno, jakých pracovníkŧ se dokumentace dotýká?) jsou odpovědi záporné N.  

Návrh na opatření:  

Dokumentaci uvedenou v Tabulce dokumentace 4 budou vést zaměstnanci 4. vrstvy      

a pokud je stanovena 5. vrstva, tak dokumentaci vedou  zaměstnanci 5. vrstvy.  

Za aktualizaci dokumentace uvedené v Tabulce dokumentace 4 odpovídají zaměstnanci 

SM  ve spolupráci se zaměstnanci 4. vrstvy, resp. 5. vrstvy. 

 

2) Dokumentace uvedená v řádku 3. Tabulky dokumentace 3 (Jmenování osob 

zodpovědných za provoz zařízení a strojŧ) není zavedena. 

Návrh na opatření:  

Jmenování osob zodpovědných za provoz za provoz zařízení a strojŧ bude provedeno 

dle kap. 5 Audit pracovišť. 
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7 URČENÍ ZODPOVĚDNOSTÍ V RÁMCI SYSTÉMU BOZP 

 

Jedním z nedostatkŧ systému ve společnosti SIAG CZ, s.r.o. je absence rozdělení 

zodpovědností v systému BOZP, proto jsou zde vypsány jednotlivé povinnosti, pro všechny 

pracovní pozice ve společnosti, které budou muset v rámci systému plnit. 

Politika ve firmě SIAG CZ, s.r.o. je jiţ nastavena pro podmínky normy ISO 9001 od 

zavedení systému ISO 9001. Politiku pro normu OHSAS 18001 je nastavena ve firmě tak, aby 

byla kompatibilní s politikou ISO 9001. Doplněné jsou v politice pro systém OHSAS 18001 

pouze odpovědnosti vyplývající z BOZP. 

 

1. vrstva politiky 

Vrcholové vedení společnosti 

        Vrcholové vedení společnosti je zodpovědné za celkový stav bezpečnosti práce ve 

společnosti.  

        Na základě vnitřních auditŧ prováděných ve společnosti schvaluje navrţené cíle ve 

společnosti a u dodavatelŧ popř. jiných spolupracujících externích firem, stanovuje podmínky 

spolupráce s nimi.  

        Na základě výročních zpráv rozhoduje o změnách v systému OHSAS 18001                    

a odpovědnostech.  

        Jmenuje, popř. odvolává, člena vrcholového vedení zodpovědného za stav systému 

OHSAS 18001.  

        Stanovuje nové poţadavky zaváděné do systému a schvaluje nově navrhované opatření 

v oblasti politiky systému OHSAS 18001.  

        Svými podpisy členové vrcholového vedení společnosti stvrzují přijetí nových cílŧ 

systému na následující rok.  

  

2. vrstva politiky  

Člen vrcholového vedení zodpovědný systémy ve společnosti  

        Konzultuje předkládané roční audity systému vrcholovému vedení s pracovníkem HSM.  

        Předkládá provedené audity vrcholovému vedení.  

        Předkládá návrhy na změny v systému OHSAS 18001 vrcholovému vedení společnosti. 

        Účastní se jednání vrcholového vedení jako hlavní dohlíţející orgán podniku nad 

systémem OHSAS 18001.  
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3. vrstva politiky  

Ředitelé jednotlivých úsekŧ (3, 4 a 5) 

        Jmenují a odvolávají osoby odpovědné za kontroly pracovišť z hlediska bezpečnosti 

práce, kontroly zaměstnancŧ a vyţadují a hodnotí výstupy jim předaných návrhŧ na zlepšení 

úrovně BOZP. 

        Řídí se opatřeními vydanými k zajištění systému BOZP ve společnosti. 

 

HSM – Headmaster of System Management – Ředitel řízení systémŧ    

        Je zodpovědný za vnitřní a vnější audity BOZP a zodpovídající v první řadě za o chod 

systému OHSAS 18001. 

        Přímo zasahuje do personálních změn na pracovních pozicích SM.  

        Řídí činnost pracovníkŧ SM. 

        Předkládá výroční zprávy vnitřního auditu systému na pracovišti členovi vrcholového 

vedení zodpovědnému za BOZP ve společnosti. 

        Provádí kontroly pracovišť z hlediska dodrţování přijatých opatření. 

        Schvaluje činnosti prováděné zaměstnanci SM. 

 

4. vrstva politiky   

SM – system management – pracovníci řídící systémy  

        Jsou osobami odborně zpŧsobilými v prevenci rizik. 

Připravují vnitřní a vnější audity systému OHSAS 18001.  

Proškolují zaměstnance dle tabulky č. 32 Navrhovaná četnost, rozsah a typ školení. 

        Proškolují zaměstnance ze vstupního školení z obecného školení ze znalostí legislativy 

BOZP, systému BOZP a z rizik na pracovišti a první pomoci.  

        Zpracovávají tabulky pro kontrolu pracovišť (viz. kap. 5 Audit pracovišť), pokud jsou do 

společnost pořízeny nové stroje či zařízení. 

        Shromaţďují veškerou dokumentaci uvedenou v Tabulce dokumentace, Tabulce 

dokumentace 1, Tabulce dokumentace 2, Tabulce dokumentace 3 v kopiích a kontrolují její 

shodu s legislativou. 

        Kontrolují a udrţují systém BOZP ve shodě s legislativními poţadavky (viz. kapitola 

Kontrola a hodnocení systému). 

        Sledují dodrţování termínŧ provádění kontrol pracovišť, kontrol strojŧ a zařízení, revizí 

strojŧ a zařízení, odborných školení a školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

        Vytvářejí zprávy a statistiky hodnocení systému BOZP. 
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        Provádějí kontroly systému BOZP dle rozpisu uvedeném v kap. Identifikace rizik            

a kontrola pracovišť. 

Přehodnocují rizika dle přijatých opatření. 

Sestavují osnovy školení BOZP a systému. 

 

Osoba odpovědná za personální stav (6) 

        Provádí vstupní školení nových zaměstnancŧ na svých pracovištích o bezpečnostních 

předpisech dle osnovy vstupního školení. 

        Jmenují a odvolávají osoby odpovědné za kontroly pracovišť z hlediska bezpečnosti 

práce, kontroly zaměstnancŧ a vyţadují a hodnotí výstupy jim předaných návrhŧ na zlepšení 

úrovně BOZP. 

        Řídí se opatřeními vydanými k zajištění systému BOZP ve společnosti. 

        Zodpovídá za sledování a dodrţování lhŧt preventivních lékařských prohlídek u všech 

zaměstnancŧ společnosti. 

        Jmenuje a odvolává osoby sledující lhŧty preventivních lékařských prohlídek a vysílající 

zaměstnance na  preventivní lékařské prohlídky. 

        Řídí se opatřeními vydanými k zajištění systému BOZP ve společnosti. 

        Provádí preventivní kontroly pracovišť v součinnosti se zaměstnanci SM (viz. kap. 9.2 

Kontrola pracovišť). 

        Ukládají dokumentaci uvedenou v Tabulce dokumentace 3. 

 

Vedoucí výroby (8, 9) 

        Řídí se opatřeními vydanými k zajištění systému BOZP ve společnosti. 

        Provádí preventivní kontroly pracovišť v součinnosti se zaměstnanci SM (viz. kap. 9.2 

Kontrola pracovišť). 

 

Osoby odpovědné (7, 10, 11)  

        Provádějí vstupní školení nových zaměstnancŧ dle osnovy vstupního školení. 

        Ukládají dokumentaci uvedenou v Tabulce dokumentace 3. 

        Řídí se opatřeními vydanými k zajištění systému BOZP ve společnosti. 

        Provádí preventivní kontroly pracovišť v součinnosti se zaměstnanci SM (viz. kap. 9.2. 

Kontrola pracovišť). 
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5. vrstva  

Mistři výroby (13, 14) 

        Provádějí vstupní školení nových zaměstnancŧ dle osnovy vstupního školení.  

        Ukládají dokumentaci uvedenou v Tabulce dokumentace 3. 

        Řídí se opatřeními vydanými k zajištění systému BOZP ve společnosti. 

        Provádí pochŧzky pracovišť  (viz. kapitola Kontrola a hodnocení systému). 

        Zodpovídají za vedení dokumentace popsané v tabulkách v kap. 5 Audit pracovišť. 

        Zodpovídají za dodrţování školení a lhŧt školení zaměstnancŧ pro práci na strojích či 

zařízení nacházejících se na jejich pracovištích popsaných v tabulkách v kap. 5 Audit 

pracovišť. 

 

6. vrstva 

Vedoucí zakázek (16, 17) 

        Řídí se opatřeními vydanými k zajištění systému BOZP ve společnosti. 

        Provádí preventivní kontroly pracovišť v součinnosti se zaměstnanci SM (viz. kap. 9.2 

Kontrola pracovišť). 

 

7. vrstva  

Pracovníci obchodní sekce(12) 

        Řídí se opatřeními vydanými k zajištění systému BOZP ve společnosti. 

        Zaměstnanec, který je jmenován kontrolou a aktualizací lhŧt preventivních lékařských 

prohlídek, dohlíţí na dodrţování lhŧt u zaměstnancŧ společnosti a vysílá zaměstnance na 

preventivní lékařská vyšetření 

 

Pracovníci ekonomické sekce(15) 

        Řídí se opatřeními vydanými k zajištění systému BOZP ve společnosti. 

 

Dělníci (18,19) 

        Řídí se opatřeními vydanými k zajištění systému BOZP ve společnosti. 

        Provádí údrţbu strojŧ a zařízení, která jsou mu přidělená a provádí o tom zápis. 

        Provádí pravidelnou kontrolu strojŧ a zařízení dle prŧvodní dokumentace, pokud je 

k tomu jmenovaný (viz. Příloha č. 6),  a provádí o kontrolách zápisy do kontrolních deníkŧ. 
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        Pokud zodpovídají pracovníci za stroj či zařízení, tak tento stroj či zařízení udrţují 

v bezpečném stavu tak, aby na sto procent splňoval poţadavky popsané v tabulkách v části 

diplomové práce Audit pracoviště. 

  

8 STATISTIKA PRACOVNÍCH ÚRAZŦ VE SPOLEČNOSTI SIAG CZ, s.r.o. 

 

Ve společnosti je provedena statistika pracovních úrazŧ, která bude porovnávána jako 

hodnotící kritérium úspěšnosti zavedeného systému BOZP ve společnosti s budoucími 

statistikami úrazŧ. Statistika ukazuje, jak si společnost vedla v minulých letech v úrazovosti   

a bude dále doplňována v letech následující (viz. kap. 10 Hodnocení a přezkoumávání úrazu). 

Ve společnosti za jejího pŧsobení nedošlo k úrazŧm, které by měli za následek úmrtí 

pracovníka. Došlo ke dvěma váţným poraněním, která měla za následek hospitalizaci 

v nemocnici delší neţ pět pracovních dní. Jako pracovní úrazy beru v potaz úrazy, které měly 

za následek poškození zdraví nebo smrt zaměstnance a byly zpŧsobeny nezávisle na vŧli 

pracovníka krátkodobým, náhlým a násilným pŧsobením vnějších vlivŧ, nebo vlastní tělesné 

síly při plnění pracovních úkolŧ, nebo v přímé souvislosti s ním 
1
(podle § 10 zákona  

č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnance [14]), nebo úrazy, které zaměstnanec 

utrpěl kvŧli plnění pracovních úkolŧ, jimiţ byla zpŧsobena smrt, nebo pracovní neschopnost 

delší neţ tři dny 
2
( § 105, dost. 3 Zákona č. 262/2006 Sb. [13]). V tabulkách nejsou uvedeny 

úrazy, které nezapříčinily dobu pracovní neschopnosti menší neţ tři pracovní dny, protoţe 

byly předloţeny pouze  záznamy o úrazu a nikoliv knihy úrazŧ. V následujících letech budou 

posuzovány a do statistik započítávány všechny úrazy vzniklé na pracovišti. S lety před 

zavedením systému BOZP se budou srovnávat pouze úrazy s pracovní neschopností delší neţ 

tři pracovní dny. 

 

Tab. č. 38 : Tabulka pracovních úrazŧ  

1 2 

[zaměstnanci] 

3 

[dny] 

4 

[počet prac. úrazŧ] 

5 

[dny] 

6 

 

2003 207 302 10 30,2 4,83 

2004 291 595 17 35 5,84 

2005 302 476 17 28 5,6 

                                                 
1
 Zákon č.266/2006 o úrazovém pojištění. [s.l.] : [s.n.], 2006. § 10, s. 35. 

2
 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. [s.l.] : [s.n.], 2006. § 105, s. 94. 
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2006 306 705 15 47 4,9 

2007 304 468 12 39 3,94 

2008 300 403 12 33,6 4 

2009 216 157 10 15,7 4,63 

2010 203 185 10 18,5 4,93 

  

Vysvětlivky: 

r2, r3, r4, r5, r6 – prŧměry ze sloupcŧ 2, 3, 4, 5, 6. 

Sloupec 1 – Rok 

Sloupec 2 – Počet pracujících zaměstnancŧ v daném roce 

Sloupec 3 – Součet dnŧ strávených na pracovní neschopnosti u zaměstnancŧ, kteří utrpěli pracovní úraz (Graf  

č. 4) 

Sloupec 4 – Počet pracovních úrazŧ v daném roce (Graf č. 5) 

Sloupec 5 – Prŧměrný počet dnŧ strávených na pracovní neschopnosti na jednoho zaměstnance (Graf č. 6) 

Sloupec 6 – Četnost pracovních úrazŧ na 100 pracovníkŧ (Graf č. 7) 

 

 

Graf č. 4: Součet dnŧ strávených na pracovní neschopnosti u zaměstnancŧ, kteří utrpěli 

pracovní úraz  
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Graf č. 5: Počet pracovních úrazŧ v daném roce 
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Graf č. 6:  Prŧměrný počet dnŧ strávených na pracovní neschopnosti na jednoho zaměstnance 
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Graf č. 7:  Četnost pracovních úrazŧ na 100 pracovníkŧ 
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Hlavními zdroji při vzniku úrazŧ ve společnosti SIAG CZ, s.r.o. byly: 

1) Materiál, břemena, předměty 

2) Pád na rovině, pád z výšky, pád hloubky 

3) Horké povrchy 

4) Stroje hnací, pomocné a obráběcí  

 

Nejčastější příčiny poranění: 

1) Pro špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 

2) Pro poruchu nebo vadný stav zdroje 

3) Pro závady na pracovišti 

4) Pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského zdroje 

Tabulky a grafy ukazují prŧběh pracovních úrazŧ od vzniku společnosti SIAG CZ, s.r.o. 

aţ do konce roku 2010. Od roku 2003 do roku 2004 počet pracovních úrazŧ rostl spolu 

s rostoucím počtem zaměstnancŧ. Postupně v roce 2005 se rŧst úrazovosti ustálil a od roku 
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2005 do roku 2008 začal klesat. K poklesu úrazovosti přispěl i fakt, ţe se společnost vyvíjela 

a postupně přijímala opatření proti vzniku pracovních úrazŧ na úrovni běţné prohlídky 

pracoviště týmem odborně zpŧsobilých osob. Postupně vzrŧstala i zkušenost pracovníkŧ, kteří 

předávali své zkušenosti nově přicházejícím zaměstnancŧm. V roce 2009 však společnost 

musela propustit vlivem finanční krize a následnému propadu poptávky 100 zaměstnancŧ. 

Četnost pracovních úrazŧ na 100 pracovníkŧ v roce 2009 stoupla. Údaj rostoucí úrazovosti lze 

přičíst tomu, ţe na menší počet pracovníkŧ byly převedeny pracovní činnosti, se kterými 

neměli dosavadní pracovníci zkušenost, a tak vzrostla i četnost pracovních úrazŧ na 100 

zaměstnancŧ. Na rozsáhlé změny pracovníkŧ na pracovních pozicí nebyla společnost 

připravena, a tak byla nedostatečně provedena školení a příprava pracovníkŧ na nových 

pozicích.  

Pracoviště opouštěli v první vlně zaměstnanci agenturní a na jejich místa nastupovali 

kmenoví zaměstnanci. Počet pracovních dní strávených na pracovní neschopnosti přepočítaný 

na počet pracovníkŧ v roce 2009 však byl nejniţší za všechny roky, co společnost funguje. 

Tento údaj je zapříčiněn nejspíš tím, ţe se pracovníci obávali, aby nepřišli o svá pracovní 

místa v době finanční a ekonomické krize, a byli tak pod větším tlakem.  

Z těchto dat by měla společnost vycházet při kontrole úspěšnosti zavedení systému 

OHSAS 18001 a to především z 5. a 6. sloupce Tabulky č. 1. Tato čísla by se měla neustále 

sniţovat, aby byla potvrzena správnost zavedení systému OHSAS 18001. Pomocí zavedeného 

systému se bude společnost postupně propracovávat do rovnováhy vzniku úrazovosti. Čísla 

z hodnocených úrazŧ budou oscilovat kolem jediné hodnoty a tyto hodnoty budou udrţovány 

po další čas chodu společnosti.  

 

9 IDENTIFIKACE RIZIK A KONTROLA PRACOVIŠŤ 

 

9.1 Identifikace rizik  

Společnost má zpracovaná rizika pro všechny pracovní pozice na pracovišti. Rizika 

jsou však vyhodnocena jednorázově a jiţ se s nimi nepracuje. Kaţdému riziku je v hodnocení 

rizik přiřazena číslicí jeho relevance a navrţena opatření proti pŧsobení rizik. Opatření jsou  

na pracovišti přijata, ale do rizik se přijatá opatření jiţ nepromítnou. 

Hodnocení rizik ve společnosti vychází z nebezpečí, která mohou zpŧsobit poškození 

zdraví jednotlivých zaměstnancŧ, osob nalézajících se na pracovišti, a z nebezpečí, která 

mohou zpŧsobit škodu na majetku společnosti.   
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Ve společnosti se vyuţívá vlastní model výpočtu rizika. Pravděpodobnost výskytu je 

hodnocena od nepravděpodobného výskytu = 1 aţ po častý výskyt = 6.  Dle závaţnosti 

moţného zranění se hodnotí zanedbatelné zranění = 1z aţ po kritické poranění = 6z. 

Písmenko „z“ u hodnoty poranění je jen určující symbol toho, ţe se jedná o hodnocení 

závaţnosti poranění. Není to tedy proměnná a s číslem se počítá jako s běţným přirozeným 

číslem.  Dále se určuje závaţnost vzniku škody, a to od minimální škody (ve smyslu majetku 

společnosti a ne na případném odškodnění úrazu) škoda od 0,001% do 0,005% hodnoty 

společnosti, aţ po velké majetkové škody, kde se předpokládá, ţe hodnoty na nápravu 

přesáhnou 1% hodnoty společnosti. Písmenko š je znovu pouze určujícím symbolem a stejně 

jako písmenko z nemá pro výpočet ţádnou váhu. 

Pro vyjádření celkové závaţnosti rizika se sčítají hodnoty š a z a násobí se hodnotou 

pravděpodobnosti (viz. Příloha č. 7). Nejmenší riziko je hodnoceno číslem 2 a největší 

dosahuje čísla 60. 

 

Pravděpodobnost : 

 nemoţný výskyt (1) – událost nemŧţe za normálních okolností nastat  

 málo pravděpodobný výskyt (2) – výskyt neţádoucí události je zcela 

ojedinělý  

 nepravděpodobný, ale moţný výskyt (3) – událost není příliš 

pravděpodobná, ale nelze ji  zcela vyloučit  

 příleţitostný výskyt (4) – událost vznikne jen výjimečně v prŧběhu daného 

období, jedná se spíše o náhodný výskyt  

 pravděpodobný výskyt (5) – událost vznikne několikrát v prŧběhu daného 

období, jedná se o časté ohroţení  

 častý výskyt (6) – pravděpodobný často se vyskytující výskyt s trvale 

pŧsobícím nebezpečím 

 

Zranění (Z): 

 zanedbatelné poranění (1z) – mŧţe vzniknout odřením, slabým říznutím atd. 

Je to lehké poranění, které nevyţaduje ošetření. 

 Lehká poranění (2z) jiţ musí být ošetřena, aby se zabránilo infekci, 

špatnému zhojení rány atd. Pracovník, který prodělal lehké zranění, si neodnáší ţádné 

následky.  Mezi lehká poranění se řadí například říznutí do dlaně, kdy ruka krvácí. 
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 Poranění lehká s nutným zákrokem lékaře (3z) – jedná se o případy, kdy 

musí být zaměstnance nutně převezen k lékařskému ošetření, např. kvŧli šití rány. Po 

těchto poraněních mŧţe pracovník zŧstat na pracovní neschopnosti.  

 Poranění vyţadující pozorování v nemocnici (4z) – jedná se o případy, kdy 

dojde např. k lehkému otřesu mozku. 

 Váţná zranění (5z) zanechávají na poraněném následky, kdy je vysoce 

pravděpodobné, ţe zaměstnanec mŧţe mít trvalé následky vedoucí k nemoci z 

povolání.  

 Zranění kritická (6z). Kritická zranění končí nejtragičtěji, a to smrtí či 

trvalou invaliditou.  

 

Škody na hmotném majetku (Š): 

 Minimální škoda (1š) – předpokládaná škoda bude od 0,001 % do 0,01 % 

hodnoty společnosti. 

 Malá škoda (2š) – předpokládaná škoda bude od 0,01 % do 0,1 % hodnoty 

společnosti. 

 Vyšší škoda (3š) – předpokládaná škoda bude od 0,1 % do 1 % hodnoty 

společnosti. 

 Velká škoda (4š) – předpokládaná škoda je vyčíslena na 1% a více hodnoty 

společnosti. 

 

Návrh na opatření: 

Zaměstnanci SM v první fázi přehodnotí rizika. Na těch pracovištích, kde jsou přijata 

opatření proti pŧsobení rizik dle dokumentace Evidence rizik. Dále se provede přepočítání  

a zaznamenání rizik.  

Zaměstnanci SM určí rizika vţdy při přemístění stroje či zařízení na jiné místo ve firmě, 

pořízení nového stroje či zařízení, odstranění stroje či zařízení ze společnosti, při přijetí 

nového opatření proti pŧsobení rizika a při vzniku nového pracovního místa. Dále budou 

pracovníci SM provádět preventivní vyhledávání rizik při měsíčních pochŧzkách  

po pracovištích a po vzniku pracovních úrazŧ ověří rizika, jejichţ vlivem úraz nastal, zda 

odpovídají skutečnosti. Při preventivních obchŧzkách pracovišť zaměřených na vyhledávání 

rizik provádějí zaměstnanci SM pohovory s pracovníky o skoronehodách, poruchách zařízení 

či strojŧ apod. Vše pak konfrontují se zaznamenanými riziky a popř. je přehodnocují. 
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Zaměstnanci SM zaznamenají kaţdou změnu do Záznamu rizik (viz. Příloha č. 5). Hodnocení 

rizik bude prováděno dle Přílohy č. 7. 

 

9.2 Kontroly pracovišť 

Ve společnosti se budou provádět v rámci systému BOZP kontroly pracovišť, 

dokumentace, lhŧt školení, vyhledávání rizik, pochŧzky pracovišť vedoucími zaměstnanci, 

kontroly strojŧ a zařízení osobami za ně odpovědnými a kontroly dodrţování lhŧt 

pravidelných lékařských kontrol.  

Kontroly budou prováděny a zapisovány do tabulek, které jsou vytvořeny v této 

diplomové práci v jednotlivých auditech, tzn. v auditu pracoviště, v auditu dokumentace  

a auditu školení a do kontrolních formulářŧ vytvořených v přílohách k diplomové práci.  

Všichni zaměstnanci budou  seznámeni s obsahem kontrolních listŧ a s frekvencí 

provádění kontrol v rámci vstupního školení.  

Tab. č. 39: Tabulka kontrol  

Druh kontroly Scénář řízení 

kontroly 

Kdo kontrolu 

provede 

Frekvence provádění 

kontrol 

Kontrola 

dokumentace 

Dle auditu 

dokumentace jsou 

odstraňovány 

nedostatky a 

udrţovány ve 

stoprocentním stavu 

(viz. kap. 6) 

Provádějí 

zaměstnanci SM 

1 x za 6 měsícŧ 

Kontrola bezpečnosti 

pracovišť  

Dle auditu pracovišť 

jsou odstraňovány 

nedostatky a 

udrţovány ve 

stoprocentním stavu 

(viz. kap.5) 

Zaměstnanci 

zodpovědní za stroj 

či zařízení, 

zaměstnanci 5. 

vrstvy. 

1 x za 6 měsícŧ 

Pozn. zaměstnanci 

SM překontrolují 1 x 

za rok zda jsou 

plněny podmínky a 

kontrolují 

dokumentaci 

Pochŧzky pracovišť 

vedoucími 

zaměstnanci 

Dle scénáře 

pochŧzky pracovišť 

(viz. Příloha č. 4) 

Vedoucí zaměstnanci 

4. vrstvy 

1 x měsíčně 

Pochŧzky pracovišť 

vedoucími 

zaměstnanci 

Dle scénáře 

pochŧzky pracovišť 

(viz. Příloha č. 4) 

Vedoucí zaměstnanci 

5. vrstvy 

1 x měsíčně 

Kontrola a údrţby 

strojŧ a zařízení 

Dle prŧvodní 

dokumentace strojŧ a 

zařízení. Zápis bude 

proveden do deníku 

stroje či zařízení 

Zaměstnanci 

zodpovědní za stroj a 

zařízení  

Dle předepsaných 

lhŧt od zaměstnancŧ 

SM v kontrolní 

denících stroje či 

zařízení určených na 

základě prŧvodní 

dokumentace 
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Kontrola školení a 

provádění vstupního 

školení 

Dle auditu školení 

jsou odstraňovány 

nedostatky a 

udrţovány ve 

stoprocentním stavu 

(viz. kap.) 

Zaměstnanci SM 1 x za 6 měsícŧ 

Kontrola vyhledávání 

a hodnocení rizik 

Dle dokumentu 

Záznam rizika 

(Příloha č. 5) 

 

1x měsíčně 

pravidelná obchŧzka 

pracovišť 

Zaměstnanci SM Při přemístění stroje 

či zařízení na jiné 

místo, pořízení 

nového stroje či 

zařízení, odstranění 

stroje či zařízení a při 

vzniku nového 

pracovního místa, při 

přijetí opatření proti 

pŧsobení rizika, při 

pravidelných 

obchŧzkách a po 

vyšetření příčin 

úrazu  

Kontrola pracovních 

úrazŧ 

Dle kontrolního listu 

pracovních úrazŧ 

(Příloha č. 3) 

Zaměstnanci SM 1 x měsíčně a vţdy 

při vzniku závaţného 

poranění, kdy je 

postiţený 

hospitalizován a při 

úmrtí osoby ve 

společnosti 

Kontrola právních a 

jiných poţadavkŧ 

Dle Kontroly 

právních předpisŧ 

(Příloha č. ) 

Zaměstnanci SM 1 x za 6 měsícŧ a 

s vydáním nového 

předpisu. 

 

 

10 HODNOCENÍ A PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU 

 

Hodnocení systému BOZP provedou pracovníci SM vţdy v ročních periodách a o 

hodnocení vyhotoví zprávu s navrţenými změnami v systému BOZP a se zaznamenanými 

cíly na nadcházející rok, kterou předkládají zaměstnanci HSM. HSM následně postoupí 

zprávu o hodnocení členovi vrcholového vedení zodpovědnému za BOZP ve společnosti. Ten 

nové poţadavky přednese vrcholovému vedení společnosti, které odsouhlasí přijetí změn       

a nových cílŧ nebo předá zprávu zpět s připomínkami zaměstnancŧm SM k přehodnocení. 

Zaměstnanci SM mají měsíc od vydání zprávy k přehodnocení a zapracování nových 

poţadavkŧ do hodnotící zprávy. Po odsouhlasení se začne s odstraňováním neshod v systému, 

popř. se zaváděním nových postupŧ v systému BOZP. 

Při hodnocení systému pracovníci SM vycházejí z provedených kontrol popsaných 

v kap. 9.2  Kontrola pracovišť. Hodnotí při tom, zda pracovníci splnili frekvenci 
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předepsaných kontrol a na jakou procentuální úspěšnost byly stanovené cíle systému splněny. 

Zkoumají, zda se sníţila celková úrazovost a zda byla přijatá opatření splněna v řádných 

termínech. Vyhotovují při tom tabulku s hodnocením a navrhují do ní změny systému a nové 

cíle do dalšího roku. 

 

10.1 Roční hodnocení systému 

Tab. č. 40: Kontrola pracovních úrazŧ (hodnocení) 

Kontrola pracovních úrazŧ 

Vývoj úrazovosti 

v jednotlivých měsících 

(viz. příloha č. 3) 

Stanovený cíl pro 

posuzovaný rok 

Návrh na 

opatření 

v případě 

nesplnění cíle  

Navrţení cílŧ na 

následující rok 

Přijetí cílŧ 

na 

následující 

rok 

První rok bude stanoven jako výchozí hodnocení pro další roky, 

protoţe nejsou k dispozici měření z let předešlých  

  

 

Tab. č. 41: Kontrola dokumentace (hodnocení) 

Kontrola 

udrţování 

dokumentace  

Shrnutí 

výsledkŧ 

z pŧlročních 

kontrol 

(Splněno na) 

Stanovený cíl 

pro 

posuzovaný 

rok 

Návrh na 

opatření 

v případě 

nesplnění cíle, 

či odŧvodnění 

nenaplnění 

cíle 

Navrţení 

cílŧ na 

následující 

rok 

Přijetí cílŧ 

na 

následující 

rok 

Dokumentace 1 

(viz. Tab. č. 34) 

44, 33% Doposud 

nebyl 

stanovený cíl 

Návrhy na 

opatření jsou 

uvedeny 

v textu 

diplomové 

práce 

100% Procentuální 

nastavení 

cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením 

Dokumentace 2 

(viz. Tab. č. 35) 

100% 100% 

Dokumentace 3 

(viz. Tab. č. 36) 

40% 100% 

Dokumentace 4 

(viz. Tab. č. 37) 

55,38% 100% 

 

Tab. č. 42: Bezpečnost pracovišť (hodnocení) 

Kontrola 

udrţování 

bezpečnosti 

pracovišť 

Shrnutí 

výsledkŧ za 

uplynulý rok 

(Splněno na) 

Stanovený 

cíl pro 

posuzovaný 

rok 

Návrh na 

opatření 

v případě 

nesplnění 

cíle, či 

odŧvodnění 

nenaplnění 

cíle 

Navrţení cílŧ 

na následující 

rok 

Přijetí cílŧ 

na 

následující 

rok 

Autogenní pálící automat 

Dokumentace 

(viz. Tab. č. 1) 

68,5% Doposud 

nebyl 

 100% Procentuální 

nastavení 
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Školení a 

zpŧsobilost (viz. 

Tab. č. 2) 

90% stanovený 

cíl 

 100% cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením Bezpečnost 

zařízení, stroje 

(viz. Tab. č. 3) 

55%  100% 

Prŧběžný tryskač 

Dokumentace 

(viz. Tab. č. 4) 

44,67% Doposud 

nebyl 

stanovený 

cíl 

 100% Procentuální 

nastavení 

cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením 

Školení a 

zpŧsobilost (viz. 

Tab. č. 5) 

87,5%  100% 

Bezpečnost 

zařízení, stroje 

(viz. Tab. č. 6) 

70%  100% 

Podavač 

Dokumentace 

(viz. Tab. č. 7) 

17,85% Doposud 

nebyl 

stanovený 

cíl 

 100% Procentuální 

nastavení 

cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením 

Školení a 

zpŧsobilost (viz. 

Tab. č. 8) 

75%  100% 

Bezpečnost 

zařízení, stroje 

(viz. Tab. č. 9) 

70%  100% 

Skružovací válce 

Dokumentace 

(viz. Tab. č. 10) 

59,38% Doposud 

nebyl 

stanovený 

cíl 

 100% Procentuální 

nastavení 

cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením 

Školení a 

zpŧsobilost (viz. 

Tab. č. 11) 

78,57%  100% 

Bezpečnost 

zařízení, stroje 

(viz. Tab. č. 12) 

70%  100% 

Vnitřní svařovací automat 

Dokumentace 

(viz. Tab. č. 13) 

59,38% Doposud 

nebyl 

stanovený 

cíl 

 100% Procentuální 

nastavení 

cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením 

Školení a 

zpŧsobilost (viz. 

Tab. č. 14) 

90%  100% 

Bezpečnost 

zařízení, stroje 

(viz. Tab. č. 15) 

75%  100% 

Polohovadla (pracoviště 4) 

Dokumentace 

(viz. Tab. č. 16) 

17,85% Doposud 

nebyl 

stanovený 

cíl 

 100% Procentuální 

nastavení 

cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením 

Školení a 

zpŧsobilost (viz. 

Tab. č. 17) 

85,7%  100% 

Bezpečnost 70%  100% 
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zařízení, stroje 

(viz. Tab. č. 18) 

Plynové hořáky (pracoviště 4) 

Dokumentace 

(viz. Tab. č. 19) 

68,5% Doposud 

nebyl 

stanovený 

cíl 

 100% Procentuální 

nastavení 

cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením 

Školení a 

zpŧsobilost (viz. 

Tab. č. 20) 

90%  100% 

Bezpečnost 

zařízení, stroje 

(viz. Tab. č. 21) 

62,5%  100% 

Vnější svařovací automat 

Dokumentace 

(viz. Tab. č. 22) 

59,38% Doposud 

nebyl 

stanovený 

cíl 

 100% Procentuální 

nastavení 

cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením 

Školení a 

zpŧsobilost (viz. 

Tab. č. 23) 

72,73%  100% 

Bezpečnost 

zařízení, stroje 

(viz. Tab. č. 24) 

90%  100% 

Polohovadla (pracoviště 5) 

Dokumentace 

(viz. Tab. č. 25) 

17,85% Doposud 

nebyl 

stanovený 

cíl 

 100% Procentuální 

nastavení 

cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením 

Školení a 

zpŧsobilost (viz. 

Tab. č. 26) 

85,7%  100% 

Bezpečnost 

zařízení, stroje 

(viz. Tab. č. 27) 

70%  100% 

Plynové hořáky (pracoviště 5) 

Dokumentace 

(viz. Tab. č. 28) 

68,5% Doposud 

nebyl 

stanovený 

cíl 

 100% Procentuální 

nastavení 

cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením 

Školení a 

zpŧsobilost (viz. 

Tab. č. 29) 

90%  100% 

Bezpečnost 

zařízení, stroje 

(viz. Tab. č. 30) 

62,5%  100% 

Ostatní stroje a zařízení 

Stávající stroje a zařízení, pro 

které se budou zpracovávat 

hodnotící audity dle tabulek 

uvedených v kap. 5 Auditu 

pracovišť 

Stanovený 

termín 

zpracování 

Splnění cílŧ  

v 

procentech 

Navrţení cílŧ 

na následující 

rok 

Přijetí cílŧ 

na 

následující 

rok 

Frézka Do jednoho 

roku ode dne  

schválení 

cílŧ 

 V 

následujících 

letech se 

budou 

 

Stojanové vrtačky   

Elektromagnetické vrtačky   

Mostové jeřáby    
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Vakuové manipulátory vrcholovým 

vedením 

společnosti 

 posuzované 

stroje a 

zařízení 

udrţovat ve 

stoprocentním 

stavu 

 

Ruční brusky   

Manipulační vozíky   

Pozn. pro všechny nově zakoupené stroje či zařízení je třeba zpracovat hodnotící tabulky dle 

kap. 5 Audit pracovišť  

  

Tab. č. 43: Kontrola školení a plnění vstupního školení (hodnocení) 

Kontrola 

školení a 

plnění 

vstupního 

školení 

Shrnutí 

výsledkŧ 

z pŧlročních 

kontrol  

Stanovený cíl 

pro 

posuzovaný 

rok 

Návrh na 

opatření 

v případě, či 

nenaplnění 

cíle 

Navrţení 

cílŧ na 

následující 

rok 

Přijetí cílŧ 

na 

následující 

rok 

Viz Tab. č. 31 27,27% Doposud 

nebyl 

stanovený cíl 

 100% Procentuální 

nastavení 

cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením 

 

Tab. č. 44: Pochŧzky pracovišť vedoucími zaměstnanci (hodnocení) 

Pochŧzky 

pracovišť 

vedoucími 

zaměstnanci  

Procentuální 

naplnění počtu 

vykonaných 

pochŧzek 

během roku   

Stanovený cíl 

pro 

posuzovaný 

rok 

Návrh na 

opatření 

v případě, či 

nenaplnění 

cíle 

Navrţení 

cílŧ na 

následující 

rok 

Přijetí cílŧ 

na 

následující 

rok 

Vedoucí 

zaměstnanci 

4., resp. 5. 

vrstvy 

1 x měsíčně 

kaţdý vedoucí 

(4., resp. 5 

vrstvy) – zatím 

neprováděné 

1 x měsíčně 

kaţdý vedoucí 

(4. resp. 5. 

vrstvy) 

 

 70% - bude 

třeba 

nejprve 

vedoucí 

zaměstnance 

seznámit se 

scénářem 

kontroly a 

toto si 

vyţádá čas 

Četnost 

pochŧzek 

schválí 

vrcholové 

vedení 

 

Tab. č. 45: Kontrola dodrţování právních a ostatních předpisŧ (hodnocení) 

Název nově 

vydaného 

předpisu 

týkajících se 

BOZP ve 

společnosti 

Počet 

dokumentŧ, 

kterých se 

daný předpis 

dotýká 

Procentuální 

zhodnocení 

zavedení 

předpisŧ do 

dokumentŧ ve 

stanovených 

termínech? 

Stanovený cíl 

pro 

posuzovaný 

rok 

Navrţení 

cílŧ na 

následující 

rok 

Přijetí cílŧ na 

následující rok 
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 Doposud 

nebylo 

měřeno 

Doposud 

nebylo 

měřeno 

Doposud 

nebyl 

stanovený cíl 

100 % Procentuální 

nastavení cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením 

 

Tab. č. 46: Kontrola kontrol strojŧ a zařízení (hodnocení) 

Kontrola 

kontrol a 

údrţby 

strojŧ a 

zařízení 

Provádění 

kontrol a 

údrţby u 

strojŧ a 

zařízení 

Předepsané 

počty 

provádění 

kontrol a 

údrţby 

osobou 

odpovědnou 

Stanovený 

cíl pro 

posuzovaný 

rok 

Návrh na 

opatření 

v případě, 

či 

nenaplnění 

cíle 

Navrţení 

cílŧ na 

následující 

rok 

Přijetí cílŧ 

na 

následující 

rok 

Autogenní 

pálící 

automat 

0% Kontrola 1 

x za 

3měsíce 

Údrţba 1 x 

za týden 

Denní 

kontrola 

  80% Procentuální 

nastavení 

cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením 

Prŧběţný 

tryskač 

0% Kontrola 1 

x za 6 

měsíc 

Údrţba 1 x 

za den 

Denní 

kontrola 

  80% 

Podavač 0% Kontrola 1 

x za 1 rok 

Údrţba 1 x 

za měsíc 

Denní 

kontrola 

  80% 

Skruţovací 

válce  

0% Kontrola 1 

x za 6 

měsícŧ 

Údrţba 1 x 

za týden 

Denní 

kontrola 

  80% 

Vnitřní 

svařovací 

automat 

0% Kontrola 1 

x za 4 

měsíce 

Údrţba 1 x 

za den 

Denní 

kontrola 

  80% 
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Polohovadla 

(pracoviště 

4) 

0% Kontrola 1 

x za rok  

Údrţba 1 x 

za 2 měsíce 

Denní 

kontrola 

  80% 

Plynové 

hořáky 

(pracoviště 

4) 

0% Kontrola 1 

x za měsíc 

Údrţba 1 x 

za den 

Denní 

kontrola 

  80% 

Vnější 

svařovací 

automat 

0% Kontrola 1 

x za 4 

měsíce 

Údrţba 1 x 

za den 

Denní 

kontrola 

  80% 

Polohovadla 

(pracoviště 

5) 

0% Kontrola 1 

x za rok  

Údrţba 1 x 

za 2 měsíce 

Denní 

kontrola 

  80% 

Plynové 

hořáky 

(pracoviště 

5) 

0% Kontrola 1 

x za měsíc 

Údrţba 1 x 

za dva 

týdny 

Denní 

kontrola 

  80% 

Pozn. navržené cíle v tomto hodnocení jsou na 80% z toho důvodu, že je nejprve třeba, aby 

zaměstnanci SM sepsali dle průvodní dokumentace přesný postup provádění kontrol strojů a 

zařízení, následně zpracovali deníky pro stroje a zařízení, určili osoby odpovědné za stroj a 

zařízení a seznámili všechny pracovníky s náležitostmi kontrol strojů a zařízení a 

odpovědnostmi za ně.  
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Tab. č. 47: Kontrola vyhledávání a hodnocení rizik (hodnocení) 

Kontrola 

vyhledávání a 

hodnocení 

rizik 

Počet 

uskutečněných 

operací  

Počet provedených 

hodnocení rizika 

Procento 

provedených 

hodnocení 

z uskutečněných 

operací 

Stanovený 

cíl pro 

posuzovaný 

rok 

Navrţení cílŧ na 

následující rok 

Přijetí cílŧ 

na 

následující 

rok 

Pravidelné 

obchŧzky 

pracovišť 

pracovníky 

SM 

Doposud nebyly 

operace 

přehodnocování 

prováděny 

1 x za měsíc pracovníci 4., 

resp. 5. vrstvy dle 

pochŧzky pracovišť 

Doposud nebyl 

stanovený cíl 

Doposud 

nebylo 

provedeno 

měření 

100% 

(96 provedených 

obchŧzek ročně) 

Procentuální 

nastavení 

cílŧ 

schválených 

vrcholovým 

vedením Při přemístění 

stroje či 

zařízení na 

jiné místo 

Dle počtu přemístění trvale 

zabudovaných strojŧ či 

zařízení nebo při 

přemístění zařízení či stroje 

na nové pracoviště  

 100% 

Odstranění 

stroje či 

zařízení 

Dle počtu odstraněných 

strojŧ či zařízení 

 100% 

Při přijetí 

opatření proti 

pŧsobení 

rizika 

Dle přijatých opatření proti 

pŧsobení rizika 

 100% 

Při vzniku 

nového 

pracovního 

místa 

Dle mnoţství vzniklých 

pracovních míst 

 100% 

Při pořízení 

nového stroje 

či zařízení 

Dle počtu nově pořízených 

strojŧ či zařízení, která se 

na daných pracovištích 

nevyskytovaly 

 100% 
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Za naplnění cílŧ na následující rok nesou zodpovědnost zaměstnanci SM. Pracovníci, 

kterých se nedostatky na pracovištích týkají spolupracují na odstranění nedostatkŧ a řídí se 

dle pokynŧ zaměstnancŧ SM. Ti musí dohlédnout na správné postupy ostatních pracovníkŧ 

při zavádění systému a poučit je o jejich povinnostech. V následujících letech budou za 

nedostatky jiţ zodpovídat osoby uvedené v diplomové práci, které nesou za danou oblast 

zodpovědnost. 

Do závěrečných tabulek zaznamenané údaje ukazují, jestli je systém BOZP udrţován 

v souladu s plánovanými cíly společnosti. Vzhledem k měřitelným číselným hodnotám se 

systém jednoduše zkontroluje kaţdý rok. Při zavádění systému jsou k dispozici první údaje, 

které vyšly z auditŧ pracovišť, dokumentace a školení. Z těchto údajŧ jiţ lze určit cíle na 

příští rok, coţ je provedeno a systém tak lze zkontrolovat následující rok. Z toho lze 

vysledovat zda společnost dosahuje poţadovaných cílŧ. V závěrečných zprávách 

v následujících letech mohou být do hodnotících zpráv předkládaných vrcholovému vedení 

společnosti vkládány názorné grafy, které lépe ukáţí vývoj systému ve společnosti, popř. 

graficky odhalí slabá místa systému BOZP.  

Jediným ukazatelem, ze kterého vyjdou prvotní údaje aţ při následující kontrole 

systému BOZP je měření úrazovosti ve společnosti. Současné měření úrazovosti zahrnuje 

pouze úrazy, které měly za následek pracovní neschopnost zaměstnance delší neţ tři pracovní 

dny. Při příští kontrole zaměstnanci SM porovnají výsledky s minulými roky dle kap. 8 

Statistika pracovních úrazŧ. Při měřeních na další rok jiţ budou mít k dispozici čísla 

naměřená dle nastaveného systému BOZP, která zaznamenají všechny pracovní úrazy, které 

nastaly na pracovištích. 

Procentuální nastavení cílŧ schválených vrcholovým vedením bude zaneseno do tabulek 

po schválení vrcholového vedení společnosti. Termín další kontroly a spuštění zavádění 

systému bude počítán od doby po schválení vrcholovým vedením společnosti, a to nejpozději 

do 31. července 2011. Od tohoto dne za rok bude provedeno přehodnocení a vypracována 

závěrečná zpráva dle kap. 10. Závěrečná zpráva bude předána vrcholovému vedení 

společnosti k odsouhlasení. Tento proces pak bude probíhat pravidelně kaţdý rok.   

 

10.2 Návrh na přijetí cílŧ politiky společnosti 

Navrhuji, aby společnost přijala tyto cíle, jejichţ měření a hodnocení je popsáno 

v diplomové práci.  

Navrţené cíle : 
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- zlepšovat systém řízení BOZP 

- na základě nastavených měřitelných kritériích (auditŧ pracovišť, auditŧ dokumentace, auditŧ 

školení) udrţovat stav systému BOZP ve stoprocentním stavu 

- sniţovat úrazovost na pracovištích 

- provádět kontroly pracovišť a zaměstnancŧ vedoucími pracovníky 

 - vyhledávat rizika na pracovištích a přehodnocovat rizika v případě provedených změn na 

pracovišti popsaných v kap. 9.1 Identifikace rizik 

- udrţovat stroje a zařízení v bezpečném stavu a provádět jejich pravidelných kontrol a údrţby 

- udrţovat systém BOZP v souladu s platnou legislativou 

 

11 ZÁVĚR 

V diplomové práci je navrţen postup zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví do politiky podniku ve společnosti SIAG CZ, s.r.o. Nejprve byl ve společnosti 

proveden audit pracovišť, strojŧ, zařízení, dokumentace k zařízením a školení pracovníkŧ       

a jejich zdravotní zpŧsobilost k výkonu práce, aby byl zjištěn skutečný stav z hlediska 

bezpečnosti práce a zajištění dodrţování zásad bezpečnosti práce zaměstnanci společnosti na 

pracovištích. Zjištěné výstupy auditu byly doplňovány do předem připravených tabulek. Ty 

jsou navrţeny tak, aby tabulky zajišťovaly kontrolní funkci systému i v budoucnosti. Tabulky, 

do kterých jsou zaznamenávány audity pracovišť, se mohou v prŧběhu chodu systému BOZP 

rozšiřovat o nové poznatky a nové kontrolní otázky. Na základě auditu pracovišť byly 

odhaleny určité nedostatky a byl nastaven základní předpoklad udrţování BOZP 

v nezávadném stavu, aby nedošlo ke vzniku pracovních úrazŧ, popř. škodám na majetku 

společnosti. Návrhy na opatření jsou popsány jednotlivě u provedených auditŧ pracovišť. 

Dále byl v diplomové práci proveden audit dokumentace a školení ve společnosti. 

Audit dokumentace a školení byl proveden na stejném principu jako audit pracovišť, a to do 

předem připravených tabulek. Kontrolovány byly osnovy, typy školení, kterými zaměstnanci 

procházejí a dokumentace související s BOZP. Tabulky auditu dokumentace byly sestaveny 

tak, aby přímo určovaly zaměstnance, kteří budou za danou dokumentaci zodpovědní, tzn. 

kteří ji budou vést, ukládat a aktualizovat.  

Z provedených auditŧ vychází najevo, ţe za oblasti související s BOZP nejsou určeny 

odpovědné osoby. V diplomové práci jsou proto navrţeni pracovníci zodpovídající za 

odstranění závad a pracovníci, kteří budou dohlíţet na dodrţování jim svěřených úkolŧ 

v rámci systému BOZP. Kaţdé skupině zaměstnancŧ, pak byly určeny povinnosti v rámci 

systému BOZP, kterými se budou řídit a dodrţovat je.     
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Aby byl systém srovnatelný s předchozími lety, kdy společnost neměla zavedený 

ţádný kontrolní nástroj nad stavem BOZP, byla zpracována statistika úrazŧ z let minulých. 

Ve společnosti, však nebyly k dispozici všechny archivní zápisy drobných úrazŧ, takţe 

statistika byla provedena pouze s úrazy uvedených v záznamech o úrazu, ale i tak data mohou 

v budoucnu slouţit k porovnání s lety minulými.  

Při zkoumání analýzy rizik bylo zjištěno, ţe ve společnosti je provedena analýza rizik, 

avšak s riziky jiţ dál nikdo nepracuje ani v případě přijetí opatření ke sníţení rizika. V práci 

byl tedy určen postup pro práci s riziky a konkrétní kroky, kdy budou rizika znovu 

doplňována či přehodnocována. 

Aby byl systém kontrolovatelný, byly v diplomové práci navrţeny postupy pro 

kontrolu systému, určeny osoby zodpovídající za kontrolu a osoby kontrolu provádějící. Dále 

byl v práci zpracován postup kontroly funkce systému BOZP. Kontroly funkce systému 

BOZP budou prováděny jednou ročně a zároveň budou navrţeny i cíle na následující roky. 

V závěru práce byly navrţeny cíle, na které by měla společnost přistoupit, pokud 

schválí přijetí navrţeného systému BOZP do funkce společnosti. Všechny cíle navrţené 

v diplomové práci jsou měřitelné a hodnotitelné v souladu s poţadavky normy OHSAS 

18001.  

Systém BOZP byl navrţen tak, aby byl plně kompatibilní se systémem řízení kvality 

ve společnosti dle normy ISO 9001. Nastavení odpovědností a hierarchie ve společnosti bylo 

vyuţito v diplomové práci tak, aby oba zavedené systémy byly shodné. Diplomová práce 

bude slouţit jako výchozí dokument pro zavedení systému BOZP ve společnosti SIAG CZ, 

s.r.o..  
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Příloha č. 1: Pŧdorysné schéma haly 

 

Pŧdorysné schéma haly 

 

 



 

Příloha č. 2: Kontrola pracovních úrazŧ 

 

Kontrola pracovních úrazŧ 

 

Sloupec 1 – Kontrolovaný měsíc / rok 

Sloupec 2 – Počet pracujících pracovníkŧ v daném měsíci  

Sloupec 3 – Celkový počet odpracovaných hodin za měsíc 

Sloupec 4 – Počet pracovních úrazŧ za měsíc s delší pracovní neschopností neţ 3 dny nebo 

pracovní úrazy s následkem smrti 

Sloupec 5 – Počet pracovních úrazŧ za měsíc s kratší pracovní neschopností neţ 3 dny 

vyţadující lékařské ošetření 

Sloupec 6 - Počet pracovních úrazŧ za měsíc s kratší pracovní neschopností neţ 3 dny 

nevyţadující lékařské ošetření 

Sloupec 7 - Počet dnŧ strávených na pracovní neschopností s pracovní neschopností 1 den      

a více 

Sloupec 8 – Četnost pracovních úrazŧ na 100 pracovníkŧ 

Sloupec 9 – Počet strávených dnŧ na pracovní neschopnosti zaměstnancŧ zapříčiněných 

 pracovním úrazem za daný měsíc 

Sloupec 10 – Podíl všech pracovních úrazŧ ku počtu odpracovaných hodin 

1 2 

[zaměst- 

nanci]  

3 

[hodiny] 

4 

[počet 

prac. 

úrazŧ] 

5 

[počet 

prac. 

úrazŧ] 

6 

[počet 

prac. 

úrazŧ] 

7 

[dny] 

8 

[] 

9 

[dny

] 

10 

 

měsíc / 

rok 

P H U1 U2 U3 X P/100*(U1

+U2+U3) 

Y U1+U2+U3/H  



 

Příloha č. 3: Kontrola právních  a ostatních předpisŧ 

 

Kontrola právních a ostatních předpisŧ 

 

Název předpisu Jaké dokumentace 

zpracované ve 

společnosti se právní 

předpis dotýká 

Jakých strojŧ, 

zařízení, stavebních, 

prvkŧ, pracovníkŧ se 

předpis dotýká 

Termín, do kterého 

bude muset být 

přizpŧsobena 

dokumentace 

pracovníci či 

pracoviště 

dokumentu 

    

    

    

Kontrolu shody s právními a jinými předpisy ve společnosti provádí zaměstnanec SM. 

Na základě nově vydaných legislativních předpisŧ, norem a dalších nařízení (nařízení města, 

nařízení majitele areálu apod.) týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci kontroluje 

a doplňuje poţadavky vztahující se na stroje, zařízení, pracovníky, podmínky výroby, apod. 

do předpisŧ vydaných společností a popisuje dopad na výrobní postupy. 

 



 

Příloha č. 4: Pochŧzka pracovišť 

 

Pochŧzka pracovišť 

 

Jméno vedoucího  Datum pochŧzky  

Název 

kontrolovaného 

pracoviště: 

 Podpis vedoucího  

Kontrola pouţívání 

OOPP 

Jaký OOPP není 

pouţíván v souladu 

se směrnicí OOPP? 

Jméno provinilého 

pracovníka 

Podpis provinilého 

pracovníka 

   

   

   

Kontrola dodrţování 

pracovních postupŧ 

Co bylo porušeno? 
Jméno provinilého 

pracovníka 

Podpis provinilého 

pracovníka 

   

   

   

Kontrola dodrţování 

bezpečnostních 

předpisŧ 

Co bylo porušeno? 
Jméno provinilého 

pracovníka 

Podpis provinilého 

pracovníka 

   

   

   

Kontrola 

zaměstnancŧ na 

alkohol 

Jména 

kontrolovaných 

zaměstnancŧ 

Naměřené hodnoty 

v alkoholu v dechu 

Podpis 

kontrolovaného 

zaměstnance 

   

   

   

Kontrola provádění 

údrţby a kontrol 

strojŧ a zařízení 

Název stroje či 

zařízení  

Kontrola zápisŧ v 

provozních denících 

Podpis 

zodpovědného 

zaměstnance za stroj 

či zařízení 

   

   

   

Jiné zjištěné 

nedostatky v BOZP 

Jaké jsou zjištěné 

nedostatky 

Jméno osob 

zodpovědných za 

nedostatky 

Podpis osob 

zodpovědných za 

nedostatky 

   

   

 

 

 



 

Příloha č. 5: Záznam rizika 

Záznam rizika 

 

 

Jedná se o stroj/zařízení/pracovní pozici                                  Datum zavedení do provozu: 

 

Jméno zpracovatele hodnocení rizika: 

 

Evidenční číslo záznamu rizika: 

 

Jméno HSM:                                                                               Podpis HSM: 

 

Datum a místo zpracování:                                                         Podpis zpracovatele: 

 

 

Určení 

nebezpečí 

Určení 

míry 

moţných 

škod (Š) 

Určení 

míry 

moţného 

zranění 

(Z) 

Určení 

pravděpodobnosti 

(P) zpŧsobení 

škody  

Výpočet 

rizika 

Návrh 

opatření 

proti 

pŧsobení 

rizika  

Termín 

přijetí 

opatření 

proti 

pŧsobení 

rizika 

Osoba 

odpovědná 

za 

vyhotovení 

opatření 

 1š aţ 4š 1z aţ 6z 1 aţ 6 R=P*(š+z)    

        

        

 

 



 

Příloha č. 6: Jmenování  

 

                J M E N O V Á N Í 
 

Název pracoviště  
 
Pro:  
 

 
Datum narození: .............................................. 
 
 
Na základě obecně závazných předpisů o bezpečnosti práce Vás pověřuji dnem 
…….. 
 
 
 

Oprávnění k provádění : 

 
 
 
 
 
 
 
 
V ……………………..dne ........................... 
 
 
 

......…............................. 
podpis statutárního  
    zástupce 

 
 

 
 
 
 
Jmenování převzal dne: ..............................., podpis: .................................... 
 
 

 

 



 

 

Příloha č. 7: Identifikace rizik  

 

1 
Identifikace nebezpečí (viz. 

Příloha č. 5 Záznam rizika)  
    

        

2 

Přiřazení čísla pro 

pravděpodobnosti P (1 aţ 6), 

čísla škody Š (1š aţ 4š) a číslice 

pro poškození zdraví Z (1z aţ 

6z) 

Ke kaţdému nebezpečí se 

přiřadí jedno z trojice 

moţných čísel viz. bod 3 

této tabulky 

 

        

3 Poškození zdraví  1z aţ 6z   

  Škoda na majetku 1š aţ 4š   

  Pravděpodobnost 1 aţ 6   

       

4  
Výpočet rizika R pro základní 

určení rizika 
R=P*(Š+Z)  

Riziko nabývá hodnot od 2 

(Rmin=1*(1+1)=2) aţ do 60 

(Rmax=6*(6+4)=60) 

        

5 Přijatá opatření 
Podle přijatých opatření 

se mohou rizika sníţit 

 Pokud dosáhne riziko hodnoty 

minimální tedy Rmin= 2, pak se 

vţdy sniţuje maximálně o jednu 

polovinu (1/2). Riziko se tak 

nikdy z hodnocení nevymaţe 

dokud se daný zdroj rizika 

z pracoviště zcela neodstraní 

 

 


