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 Bakalářská práce se zabývá problematikou zavedení systému managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s jiţ zavedenými systémy řízení 

kvality a ochrany ţivotního prostředí. Obsahuje úvodní přezkoumání současného stavu 

zajištění BOZP ve společnosti ad – tech s.r.o. Klášterec nad Ohří. Součástí práce je 

příloha, ve které je uveden kompletní check list, na jehoţ základě byl audit proveden. 

 Cílem práce je vytvoření pravidel pro zavedení systému řízení BOZP  podle 

ČSN OHSAS 18001:2008 ve společnosti ad – tech s.r.o. 
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1 ÚVOD 

 

      Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je jednou ze základních 

povinností zaměstnavatelů. Moţností jak toho mohou firmy docílit je několik. Od 

pouhého naplnění legislativních poţadavků, přes systematický přístup k dané 

problematice, aţ po účelně a integrálně propojený systém řízení bezpečnosti práce 

s dalšími oblastmi. 

      V současnosti existuje v České republice několik programů řešících 

systematicky otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví, které splňují i poţadavky 

integrace s dalšími systémy. Nejvýznamnějšími pak jsou program Bezpečný podnik a 

ČSN OHSAS 18001:2008.  

      Program Bezpečný podnik je vyhlašován od roku 1996. Vytvořil jej Výzkumný 

ústav Bezpečnosti práce, který ho také pravidelně aktualizuje. Vedle poţadavků 

z oblasti bezpečnosti práce se zabývá i problematikou poţární ochrany a ochrany 

ţivotního prostředí. Výhodou je, ţe přímo v příručce je sestaven check list, který 

obsahuje přímé a konkrétní poţadavky, jeţ musí společnost splnit. Nevýhodou je 

omezené pouţití, neboť je určen především pro větší firmy (nad 100 zaměstnanců) nebo 

v odůvodněných případech i pro menší společnosti, které ale musí vykazovat specifická 

rizika. Dalším záporem je jeho uznávání de facto jen na území České republiky a také 

to, ţe neslouţí jako podklad pro certifikaci [2]. 

      ČSN OHSAS 18001:2008 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci : Poţadavky je mezinárodně uznávaným certifikačním standardem, který byl 

vytvořen na stejném základě jako manaţerské systémy týkající se kvality i ochrany 

ţivotního prostředí. Společnosti tedy nemusí zavádět tři rozdílné systémy, coţ by bylo 

náročné jak finančně, tak organizačně, ale mohou vytvořit jeden systém, který 

komplexně řeší problematiku kvality, ţivotního prostředí i bezpečnosti práce a to na 

úrovni, která je obvyklá minimálně v zemích Evropské unie. Tato norma je pouţitelná 

pro všechny společnosti, bez ohledu na velikost či zaměření. Někteří mohou jako její 

nedostatek vnímat fakt, ţe stanovuje jen obecný rámec a nikoli konkrétní vodítko 

k realizaci systémového řízení BOZP. Ale toto je nedostatkem pouze zdánlivým, neboť 

právě tato obecnost činí z normy dokument všestranně aplikovatelný. 

      V České republice se v posledních letech rapidně zvyšuje počet organizací, které 

si z nabízených moţností zvolili právě OHSAS. Společnost ad – tech s.r.o. by se ráda 
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stala další z těch,  které rozšířily jiţ certifikované oblasti kvality a ţivotního prostředí 

právě o poţadavky OHSASu. 

Cílem této bakalářské práce je proto posouzení stávajícího stavu zabezpečení 

poţadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a porovnání s poţadavky ČSN 

OHSAS 18001, spolu s návrhem zabezpečení této oblasti dodavatelským způsobem 

v takové míře, aby společnost byla úspěšně certifikována a aby i v budoucnosti 

poţadavkům systému managementu BOZP se ctí dostála. 

Pro posouzení stávajícího stavu budou na základě poţadavků jednotlivých 

kapitol ČSN OHSAS 180001 za pomoci ČSN OHSAS 18002 a publikace Z. Šenka 

vytvořeny Check listy, jejichţ prostřednictvím budou určeny nedostatky v zavedené 

praxi. Tyto nedostatky pak budou v souvislosti s jiţ zavedenými systémy řízení 

podkladem pro návrh zabezpečení BOZP v rámci integrovaného systému řízení.  

 

2 REŠERŢE 

 

 Základními směrnicemi EU v oblasti bezpečnosti práce jsou rámcová Směrnice 

89/391/EHS – o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

rámcová Směrnice 91/383/EHS – doplňující opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci pracovníků se stálým nebo přechodným pracovním poměrem. 

Na tyto rámcové směrnice navazují směrnice dílčí, které upřesňují jednotlivé oblasti 

BOZP. 

 V České republice jsou poţadavky legislativy EU v BOZP implementovány 

zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění. Ten je rozdělen 

celkem do 14 částí (plus přílohy a poznámky), přičemţ oblastí bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci se zabývá část pátá. Zde jsou uloţeny povinnosti plnění poţadavků 

BOZP jak zaměstnavatelům, tak pracovníkům a zároveň stanovuje jejich práva v této 

oblasti. Další poţadavky v návaznosti na Zákoník práce jsou řešeny četnými 

prováděcími předpisy. 

 Z hlediska mé bakalářské práce povaţuji za důleţité zmínit zákon č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, zejména pak část první, která 

stanoví další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích. 
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Kromě těchto legislativních zdrojů jsou ke zpracování této bakalářské práce 

nezbytné následující normy a publikace. 

  

ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

– Požadavky, Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

2008. 40 s. [3] 

Norma, podle níţ je moţno postupovat při zavádění systému managementu BOZP. Je 

plně kompatibilní s ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Mezinárodně uznávaný 

předpis, na jehoţ základě je moţné certifikovat. Norma je pouţitelná pro všechny typy 

organizací, neboť stanovuje pouze obecné zásady a ne striktní pravidla.  

 

ČSN OHSAS 18002 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 

Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007, Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 102 s. [4] 

Norma slouţí k lepšímu pochopení poţadavků na systém managementu BOZP daný 

ČSN OHSAS 18001:2007, uvádí moţné návody pro aplikaci do praxe. Nestanovuje 

však povinný postup, který je nutno dodrţet. 

 

Šenk, Z. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy 

OHSAS 18001:2008 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2009 , ISBN 978-80-7263-551-1 [9] 

Publikace obsahuje přehledně zpracované informace o moţnostech zavedení systému 

dle normy ČSN OHSAS 18001:2007, spojený s výkladem této normy a ukazuje vazbu 

normy na české právní předpisy. 

 

3 POPIS TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ V AD – TECH S.R.O. 

3.1 Společnost ad – tech s.r.o. 

 Společnost ad – tech s.r.o. vznikla v roce 2003. Je společností ryze českou, bez 

účasti zahraničního kapitálu. Specializuje se na výrobu vysoce přesných polotovarů 

strojního charakteru. Jedná se především o malosériové či kusové zakázky, a proto je 
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vedením společnosti kladen velký důraz na adaptabilitu pouţívané výrobní technologie, 

na její vysokou přesnost a spolehlivost. Společnost nemá vlastní finální výrobky. 

 Vstupním materiálem jsou plechy či uzavřené plechové profily, které jsou 

zpracovávány na CNC řízených strojích. Zpracováním se zde rozumí zejména dělení 

plechů laserovým paprskem, svařování laserem, ohýbání, ohraňování, vysekávání a 

popisování. Ve výrobním procesu jsou vyuţívány především špičkové technologie 

německého výrobce – společnosti TRUMPF [10]. Výběr strojů i výrobních postupů 

směřuje k aplikaci nejnovějších trendů s dokonalým vyuţitím výpočetní techniky, 

výrobní technologie, minimalizaci energetické náročnosti, úspornému toku materiálu, 

minimalizaci odpadů a zároveň i k vytvoření co nejpříznivějších ergonomických 

podmínek pro pracovníky.  

 Součástí společnosti je projektové pracoviště schopné pomoci při řešení výroby 

jednotlivých součástek. Programové vybavení tohoto úseku umoţňuje pouţít výstupy 

z oddělení konstrukce přímo pro naprogramování CNC strojů, čímţ se výrazně zkracuje 

čas od zadání úkolu po jeho realizaci. 

 Předmětem podnikání ad – tech s.r.o. je výroba kovového spotřebního zboţí, 

výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely, výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a 

kontejnerů, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a sluţeb a koupě zboţí za 

účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

 Doplňujícím programem je prodej hutního materiálu a konsignační prodej 

vybraných technických plynů.  

V současné době má společnost 27 zaměstnanců, z čehoţ je 10 technicko-

hospodářských pracovníků a 17 výrobních dělníků. Ve výrobní sféře je zaveden 

jednosměnný dvanáctihodinový provoz (včetně sobot a nedělí), v administrativě se 

pracuje v pracovní dny v osmihodinových ranních směnách. 

 

 

Obr. 1 Organizační struktura ad – tech s.r.o. [1] 
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3.2 Výrobní závod 

Výrobní závod společnosti ad – tech s.r.o. je postaven na průmyslové zóně 

Verne v Klášterci nad Ohří. Jeho hala je rozdělena do dvou lodí, přičemţ jedna z nich je 

vyuţita pro umístění technologie a druhá jako sklad materiálu. K nim je přímo připojena 

třípodlaţní administrativní budova. Volné pozemky poskytují dostatečný prostor pro 

případné rozšíření výrobního závodu. 

Skladovací část je určena pro skladování plechů tloušťky 0 mm - 20 mm a 

rozměrech do 6000 mm x 2000 mm. Profilovaná válcovaná ocel se skladuje do 

maximální délky 6000 mm. 

Výrobní hala slouţí pro lehkou strojírenskou výrobu na přesných univerzálních 

strojích s přípravou a řízením výroby za pomoci výpočetní techniky. 

Na betonové ploše vedle haly je umístěna odpařovací stanice, která se skládá 

z nadzemního zásobníku pro kapalný dusík Messer KV100 o plnícím objemu 9063 l 

kapalného plynu, dvou atmosférických odpařovačů Envig, které zabezpečují jeho 

přeměnu na plynnou fázi. Dále je zde nadzemní zásobník stejného typu pro kapalný 

kyslík a další atmosférický odpařovač Envig pro přeměnu kapalného kyslíku na plyn. 
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obr. 2 Výrobní závod 

 

 

3.3 Výrobní technologie 

Vize společnosti ad – tech s.r.o.: „Navázání na tradici přesné strojírenské výroby 

v předválečném Československu.“ [1] 

Naplnění této idey chce vedení společnosti docílit pouţíváním kvalitního 

strojního vybavení a svědomitou prací kvalifikačně zdatného personálu. 

Laserový paprsek je všestranným pomocníkem pro mnoho průmyslových 

technologií, jako je například řezání, svařování, popisování; je nástrojem, který pracuje 

bez opotřebení či styku s materiálem.  

Stěţejní výrobní technologie byla pořízena za vyuţití zdrojů z fondů EU. 

 

3.3.1 Laserové řezací stroje   

 

Ve společnosti jsou na řezání pouţívány stroje Trumatic L3060 (pro dělení 

plechů o rozměrech 6 m x 2 m), Trumatic L3040 (pro dělení plechů o rozměrech 4 m x 

2 m) a zařízení RotoLas na obou strojích na řezání a vytváření potřebných tvarů a 

otvorů do trubek a uzavřených profilů. 
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Stroje Trumatic jsou určené k laserovému řezání kovových materiálů. Pracují na 

principu létající optiky. Při pouţití doplňkového mechanismu RotoLas je moţné navíc 

opracovávat trubky a profily. Opracování plastů není dovoleno. 

 

obr. 3 Laserový řezací stroj Trumatic 

 

 

 

3.3.2 Ohraňovací lisy   

 

Společnost vlastní ohraňovací lisy TrumaBend V320 (délka ohranění 4,1 m), 

TrumaBend V50 (délka ohranění 1 m) a TruBend 5170 (délka ohranění 3 m), který je 

vybavený robotem. 

Ohraňovací lis je určen výhradně k ohraňování nebo tváření plechů. Na něm se 

z polotovarů vyrobených na laserovém řezacím stroji ohýbají prostorové výrobky. 

 

3.3.3 Vysekávací stroj  

 

Vysekávání pomocí stroje Trumatic 3000R je beztřískové dělení určené 

k děrování a proráţení zadaných otvorů různých tvarů do plechu, za pomoci speciálních 

nástrojů. Nástroje u tohoto stroje jsou umístěny v kazetách, a proto je moţné jiţ při 

zpracovávání aktuálního programu strojem připravovat nástroje pro následující 

program. 
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3.3.4 Laserové popisovací stroje  

  

Popisování materiálu laserem je zaloţeno na pohybu svazku laserového záření 

po povrchu značkovaného materiálu. Tímto materiálem můţe být kovový polovodič, 

keramika, plast, ale i sklo nebo papír. 

 Mezi přednosti tohoto způsobu popisování patří moţnost popisu zatmavením 

materiálu (změnou teploty), volba jakéhokoliv fontu písma, znaků, symbolů, moţnost 

tvorby loga, obrázků i moţnost přenosu základních obrysů fotografie. Popis je moţno 

provádět v základních barvách. 

 

3.3.5 Laserové svařování  

 

Společností ad – tech s.r.o. je vyuţíváno svařovací zařízení TruLaser Robot 

5120 s diodově buzeným diskovým laserovým zdrojem TruDisk 3302. Celé svařovací 

zařízení je uzavřeno v ochranné kabině. Optické záření roztaví svařovaný materiál do 

potřebné hloubky v ochranné atmosféře asistenčního plynu (zde argon nebo helium dle 

druhu svařovaného materiálu), přičemţ dochází pouze k minimálnímu odpařování 

povrchu. 

 

3.3.6 Zakruţování plechu  

 

Zakruţování se provádí pomocí hydraulické čtyřválcové zakruţovačky 

MH204P, která umoţňuje volbu ohýbání plechu s předohybem nebo bez něj. Stroj má 

také úpravu pro kónické ohýbání a je vybaven i válečkovým motorizovaným stolem o 

rozměrech 2 m x 2 m, s úhlovacím ramenem. 

 

3.3.7 Pásová pila 

 

Poloautomatická pásová pila Transverse 410.260 DGH se pouţívá k příčnému 

dělení a zkracování válcovaných a taţených tyčí a profilů z ocelí, barevných kovů i 

nehořlavých umělých hmot. Umoţňuje oboustranné úhlové řezy v rozsahu –60
o
 aţ 60

o
. 

Chod pilového pásu je plynule regulovatelný.  
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3.3.8 Elektroerozivní obrábění  

 

Elektroerozivní drátová řezačka Fanuc α-0iD umoţňuje vysokorychlostní a 

velmi přesné řezy zaloţené na elektrické erozi materiálu při styku s mosazným drátem. 

Tyto řezy jiţ nevyţadují ţádné další povrchové úpravy. Stroj pracuje v automatickém 

reţimu. Jako chladící medium je pouţívána demi voda. 

 

3.3.9 Pomocná zařízení 

 

Kromě výše uvedených stěţejních strojních zařízení je ve společnosti celá řada 

doplňujících a pomocných mechanismů. Z oblasti ostatního strojního vybavení se jedná 

například o úhlovou a kotoučovou brusku, sloupovou vrtačku, otryskávací zařízení či 

mycí centrum; z oblasti manipulace s materiálem jde o mostové jeřáby a vysokozdviţné 

vozíky; z okruhu doplňujících systémů pak zejména systém plynového hospodářství. 

 

4 POŢADAVKY ČSN OHSAS 18001:2008 

4.1 Vznik ČSN OHSAS 18001 

 Oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví se dostala do popředí zájmu po druhé 

světové válce spolu s rozvojem průmyslu a pouţíváním nových technologií. To bylo ale 

doprovázeno vysokou úrazovostí, jejímţ důvodem byla zejména nezkušenost 

pracovníků a chybějící správné pracovní postupy. [5] 

Postupně byl vydán nespočet právních poţadavků, které organizace více či méně 

úspěšně naplňovaly. Zákonné poţadavky představovaly a nadále představují jen 

nezbytné minimum, které musí organizace plnit. Aby však mohlo docházet k určitému 

pokroku, ke zlepšování pracovních podmínek a technologií je nutné oblast bezpečnosti 

práce způsobem řídit a usměrňovat, dát této oblasti systém. 

Prvním pokusem o systémový přístup bylo roku 1993 ve Velké Británii 

doporučení HS(G)65 (Successful health and safety management). Z tohoto doporučení 

vznikla o tři roky později norma BS 8800 (Occupational health and safety management 

system). [5] 

  V roce 1999 byla poprvé publikována specifikace OHSAS 18001:1999, kterou 

vytvořili zástupci certifikačních orgánů několika zemí. V této době se ještě nejednalo o 
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mezinárodní nebo jen národní normu, ale i přesto si získala četné zastánce, neboť jiţ zde 

byla zřejmá podoba s mezinárodními normami ISO 9001 a ISO 14001. [9] 

V České republice byly „OHSAS 18001:1999, Systémy managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Specifikace“ a „OHSAS 18002:2000, Systémy 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Směrnice pro zavádění OHSAS 

18001“ přijaty jako ČSN a první akreditace certifikačních orgánů na certifikaci systému 

managementu BOZP byly provedeny v roce 2004.  [9] 

Norma vydaná roku 1999 byla v roce 2007 revidována a text tohoto 

novelizovaného předpisu vyšel v České republice o rok později jako „ČSN OHSAS 

18001:2008 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 

Poţadavky“ a v dalším roce byla vydána „ČSN OHSAS 18002:2009 – Systémy 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Směrnice pro implementaci 

OHSAS 18001:2007“.  

Vzhledem k tomu, ţe je moţná integrita normy OHSAS a norem ISO 9001 a 

ISO 14001, je celosvětově norma OHSAS velmi dobře přijímána. Zejména v zemích 

Evropské unie jsou organizace, které přijaly integrovaný systém managementu, kladně 

vnímány, a proto roste zájem o certifikaci celého systému managementu i v České 

republice. 

 

4.2 Změny normy OHSAS v souvislosti s novelizací 

Novelizace ještě více přibliţuje OHSAS k normám ISO 9001 a ISO 14001. 

Jedná se zejména o vytvoření společné struktury norem, a tím zlepšení přehlednosti 

poţadavků jednotlivých kapitol. Dále došlo k revizi definic a zároveň k jejich doplnění. 

Jedná se například o vysvětlení sporných pojmů, neboť některé výrazy mohou mít díky 

překladu normy různá vysvětlení [4]. 

Dále je v novelizované podobě kladen větší důraz na důleţitost „zdraví“ a je sem 

zařazen navíc článek „Hodnocení souladu“ [4]; detailněji jsou rozebrány kapitoly o 

vyšetřování incidentu či spoluúčasti zaměstnanců. 
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4.3 ČSN OHSAS 18001:2008 

Norma ČSN OHSAS 18001:2008 „specifikuje požadavky na systém řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) tak, aby organizace mohly řídit svá 

rizika v oblasti BOZP a zlepšovat svou výkonnost v této oblasti“ [3] 

Norma neuvádí konkrétní návody a postupy, ale nechává na kaţdé organizaci, 

aby si zvolila svůj postup, který je pro ni vyhovující z hlediska velikosti, zaměření, 

povahy rizik, charakteru výrobků nebo sluţeb a dalších faktorů. 

Systém managementu v OHSAS je postaven na aplikaci metody PDCA 

v systému řízení BOZP. Systém řízení BOZP je sloţen z mnoha úkonů, které jsou 

vzájemně úzce provázány a zásadní úlohu zde hraje oblast řízení rizik.  

Řízení rizik je specifickou oblastí systému managementu BOZP. V normě pro 

jakost se nevyskytuje a enviromentální systém je řeší zjednodušeně a okrajově. Přitom 

nebezpečí a rizika se vyskytují v různých formách. Nemusí se jednat pouze o rizika 

spojená se vznikem úrazů nebo poškození zdraví, ale i o rizika poškození ţivotního 

prostředí,  rizika výroby nekvalitních produktů, rizika ekonomická, rizika ztráty 

spokojenosti zákazníků, rizika napadení informačních technologií a mnohá další. 

 

4.4 Systém řízení BOZP 

Organizace musí deklarovat vyhlášením politiky BOZP rozhodnutí o zavedení  

systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V této politice musí být obsaţeny 

záměry organizace v oblasti BOZP, její strategie a závazek dodrţování poţadavků 

všech právních a ostatních předpisů, které se vztahují k její činnosti. Dále musí 

organizace stanovit rozsah zaváděného systému managementu BOZP. 

Aby mohla organizace stanovit konkrétní cíle a programy pro naplnění politiky 

BOZP, musí být zpravena o tom, v jakém rozsahu má bezpečnost práce a ochranu 

zdraví osob zabezpečeny. K tomu je určeno prvotní přezkoumání, na jehoţ základě se 

stanoví nejen cíle a programy, ale i zdroje, termíny, odpovědnosti. 

V rámci zavádění systému je kladen důraz na řízení rizik. Norma OHSAS 

podrobně stanoví oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost, a také způsoby, jakými by 

organizace měla postupovat při  jejich eliminaci. Důleţitým prvkem je to, ţe rizika musí 
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být řízena a pokud moţno odstraněna jiţ ve fázi přípravy a plánování změn (např. před 

zaváděním nových technologií). 

Při identifikaci nebezpečí musí organizace vycházet z prováděných činností, 

z analýzy příčin vzniku incidentů, z analýzy skoronehod, z informací získaných jak od 

řadových zaměstnanců, tak externích spolupracovníků. Identifikaci je vţdy nutno 

pojmout komplexně a neopomenout přitom faktory, které ovlivňují pracovní pohodu na 

pracovišti. 

Je důleţité, aby byla přezkoumání prováděna v určitých intervalech a také po 

vzniku incidentu. Identifikaci musí provádět pracovníci, kteří mají odpovídající 

vzdělání a znalosti. 

Organizace musí dodrţovat poţadavky právních předpisů, které se na její činnost 

vztahují. Musí mít zajištěn aktuální seznam všech předpisů, které mají vztah 

k prováděné činnosti a také musí zajistit přístup k jejich aktuálnímu znění. Zároveň 

musí organizace zajistit doloţitelné informování všech zaměstnanců o jejich 

povinnostech, které z těchto předpisů vyplývají. 

Hlavní odpovědnost za systém řízení BOZP má vrcholové vedení organizace. 

Jeho členové pak musí rozdělit kompetence, povinnosti a odpovědnosti v oblasti BOZP 

do všech stupňů řízení a poţadovat po vedoucích pracovnících, aby prokazovali svou 

činnost v této oblasti (vrcholové vedení nevyjímaje). Je třeba zajistit, aby otázky 

týkající se BOZP měly stejnou důleţitost jako otázky týkající se kvality výrobků nebo 

ţivotního prostředí. Musí být vytvořeno takové klima, které podporuje obecné 

povědomí o BOZP. 

Pro všechny pracovní pozice je třeba specifikovat konkrétní poţadavky na 

vzdělání, výcvik, zkušenosti i zdravotní způsobilost. Tyto poţadavky pak podle druhu 

poţadovat při přijímání pracovníka do pracovního poměru na určitou práci a další 

doplnit v průběhu trvání pracovního poměru. Jde zejména o systém školení a výcviku, o 

kterých je třeba také uchovávat odpovídající záznamy. Zdravotní způsobilost má úzkou 

vazbu na kategorizaci prací. Při provádění školení a výcviku je nutné přihlíţet 

k individualitě kaţdého pracovníka. V rámci výcviku nesmí být opomenuta příprava na 

havarijní situace spojená s nácvikem konkrétního chování za dané situace. 

Organizace musí zajistit nastavení efektivního způsobu interní i externí 

komunikace. Pracovníci musí být včas a v dostatečné míře informováni o oblasti BOZP 

a zároveň by měli být „vtaţeni“ do řešení vzniklých problémů. Komunikace tedy musí 
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probíhat všemi směry, vedení organizace musí umět naslouchat připomínkám a 

podnětům ze strany zaměstnanců. Externí komunikace probíhá se smluvními partnery, 

zejména v případě změn, které ovlivňují oblast BOZP. 

Dokumentace vytvořená v rámci OHSAS zahrnuje rozsah systému 

managementu BOZP, politiku, cíle, ale i dokumenty, kde jsou konkrétně specifikovány 

poţadavky jednotlivých úseků normy OHSAS. Dále ji tvoří záznamy poţadované touto 

normou a také záznamy určené organizací. Mezi záznamy určené organizací spadají 

například záznamy z řízení procesů, plánování, provozu apod. Všechny dokumenty a 

záznamy musí být vzájemně propojeny odkazy. 

Organizace musí stanovit, které dokumenty budou řízeny. V rámci systému 

managementu BOZP musí být řízeny dokumenty vyţadované normou OHSAS a ty, 

které tvoří právě ten systém managementu BOZP. Řízené dokumenty musí mít zajištěna 

pravidla pro schvalování, přezkoumávání, identifikaci změn, čitelnost a aktuálnost. 

Důleţitou částí z hlediska identifikovaných nebezpečí je řízení provozu. Právě 

v provozu vzniká většina rizik, a proto je zde nejdůleţitější oblastí jejich řízení. 

Organizace musí stanovit zásady pro běţně prováděné pracovní činnosti, údrţbu, 

seřizování, odstávku, ale i pro mimořádné situace, které mohou v provozu nastat. Další 

oblastí je řízení nákupu a sluţeb, a proto musí být stanoveny podmínky i pro smluvní 

partnery a návštěvy. 

Kaţdá organizace musí mít stanovené i postupy pro havarijní situace a pro 

reakci na ně. Musí identifikovat situace, kdy by k nim mohlo dojít, přijmout opatření 

k jejich předcházení, ale i opatření pro případ reakce, pokud k takové situaci dojde. Při 

plánování reakce na havarijní situaci musí organizace vzít v úvahu i přítomnost 

záchranných sloţek a také okolí organizace. Tyto postupy musí pravidelně přezkušovat, 

například výcvikem a revidovat je poté, co havarijní situace nastane. 

Nastavené programy a postupy musí organizace monitorovat, měřit, efektivně 

vyhodnocovat a porovnávat se stanovenými cíli. Monitorování výkonnosti v oblasti 

BOZP musí zahrnovat jak prevenci, tak reakce na vzniklé incidenty. Z provedených 

měření musí být zaznamenány výsledky, na jejichţ základě se dále stanovují nápravná 

či preventivní opatření. 

Organizace prokazuje svůj závazek z politiky BOZP k dodrţování právních a 

ostatních předpisů pravidelným hodnocením souladu. Výsledky z těchto hodnocení 

musí být zaznamenány a organizace musí tyto záznamy uchovávat. 
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V případě, ţe je nalezena neshoda s právními poţadavky, je třeba vyhodnotit její 

závaţnost a stanovit nápravné nebo preventivní opatření. To samé se musí aplikovat 

v případě vzniku incidentu. Organizace musí mít vytvořené postupy pro tyto situace a 

výsledky vyšetřování musí být zaznamenávány a uchovávány. 

O všech činnostech, které organizace provádí v souladu se stanoveným 

systémem managementu BOZP, musí mít organizace uchovány záznamy. Tyto záznamy 

musí být řízené, neboť tím organizace prokazuje naplnění poţadavků normy OHSAS a 

právních předpisů. Musí být vytvořen postup pro řízení záznamů a záznamy musí 

splňovat poţadavek čitelnosti a identifikovatelnosti a musí také umoţňovat rychlé 

vyhledávání. 

Efektivita systému managementu BOZP se pravidelně ověřuje při interních 

auditech. Tyto audity jsou plánované, mají předem stanovený program a auditoři musí 

prokazovat odbornou způsobilost. O výsledku auditu musí být vytvořena zpráva, se 

kterou musí být vrcholové vedené organizace seznámeno. 

Vrcholové vedení organizace musí přezkoumávat systém managementu BOZP. 

Toto přezkoumání by mělo obsahovat i zhodnocení moţností ke zlepšování a potřeby 

změn systému managementu BOZP. Výsledky z přezkoumání musí být dostupné i pro 

ostatní zaměstnance. 

 

5 POROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU V AD – TECH S.R.O. 

S POŢADAVKY ČSN 18001:2008 

5.1 Certifikace ad – tech s.r.o. 

Společnost ad – tech s.r.o. je drţitelem certifikátů modelů ISO 9001:2008 a ISO 

14001:2004, které obhájila před Quality Austria – mezinárodní certifikační, posudkovou 

a vzdělávací společností. Integrovaný systém managementu je implementován na 

činnost „Přesná strojírenská výroba – CNC zpracování plechů a uzavřených profilů“. 

Integrovaný systém managementu je uplatněn v organizaci od roku 2003. 

Poslední recertifikační audit byl proveden roku 2009 a jeho výsledkem je oprávnění 

pouţívat certifikáty do roku 2012. V prosinci 2010 byl úspěšně proveden audit 

dozorový. 
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V integrovaném systému je norma ISO 14001:2004 uplatňována v celém 

rozsahu a ISO 9001:2008 s vyloučením poţadavků 7.3 Návrh a vývoj a 7.5.2 Validace 

procesů výroby a poskytování sluţeb. 

Integrovaný systém managementu za dobu své existence ve společnosti ad – tech 

s.r.o. ve spolupráci s organizacemi Powercom s.r.o. (poradenská organizace IMS) a 

RTT, spol. s r.o. (poradenská organizace pro enviroment) byl vytvořen jako účinný řád, 

který garantuje neustálé zlepšování IMS. 

 

5.2 Poţadavky na systém managementu BOZP 

5.2.1 Všeobecné poţadavky  

V této kapitole jsou uvedeny základní poţadavky, které musí organizace 

vytvářet a posléze udrţovat v aktuálním stavu, aby mohla vytvořit a praktikovat funkční 

systém managementu BOZP. Jde zejména o to, aby organizace stanovila rozsah 

aplikace systému managementu BOZP, to znamená, zda bude aplikovat poţadavky 

normy OHSAS v plném rozsahu, nebo zda některé prvky vyloučí. V případě vyloučení 

některých částí však musí dostatečně zdůvodnit, proč tak činí. Přesto při takovém 

postupu musí organizace plnit veškeré právní poţadavky dané legislativou. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

Společnost ad – tech má zaveden integrovaný systém řízení v oblasti poţadavků 

norem ISO 9001 a ISO 14001.  

Nedostatkem je, ţe organizace nemá stanovený a dokumentovaný rozsah 

systému managementu BOZP a ţe ve společnosti není k dispozici ČSN OHSAS 18001 

jako taková, neboť se jedná o základní dokument, podle kterého je třeba při přípravě na 

certifikaci postupovat. 

 

Návrh na opatření: 

 ČSN OHSAS 18001 je kompatibilní se  systémy ISO a proto lze poţadavky 

normou stanovené zakomponovat do jiţ zavedeného systému řízení a zajistit tak 

integritu všech tří systémů. 

 Zakoupit výtisk normy ČSN OHSAS 18001:2008 (případně zakoupit přístup 

k ní na internetu) a stanovit a dokumentovat rozsah aplikovaného systému 
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managementu BOZP. Vzhledem k charakteru organizace by mělo jít o závazek v celém 

rozsahu normy OHSAS. 

5.2.2 Politika BOZP  

Tato část stanovuje poţadavky na vznik a následné přezkoumávání politiky 

BOZP. Deklarovaná politika BOZP musí odpovídat povaze a závaţnosti rizik, které se 

v organizaci vyskytují. Politiku je vhodné integrovat s politikami jiţ vyhlášenými, 

zejména v oblasti jakosti a ţivotního prostředí. Musí v ní být obsaţen zejména závazek 

k prevenci vzniku úrazů, poškození zdraví či respektování právních předpisů.. 

Vyhlášená politika nemá být  nedotknutelným dokumentem, naopak se musí jednat o 

závazek, který se v průběhu času přizpůsobuje a mění v závislosti na nově nastalých 

skutečnostech, a právě tak přispívá k neustálému zlepšování úrovně BOZP v organizaci. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

Organizace nemá stanovenu a schválenu politiku BOZP. 

 

Návrh na opatření: 

 Stanovit a schválit politiku BOZP tak, aby odpovídala povaze a rozsahu rizik, 

obsahovala závazek k prevenci k prevenci ke vzniku úrazů a poškození zdraví, závazek 

k dodrţování poţadavků právních a dalších předpisů v oblasti BOZP. Tuto politiku 

provázat s cíli v oblasti BOZP a další dokumentací, ve které se bude promítat její 

naplnění. Vést o této politice diskusi se zaměstnanci a pravidelně ji podrobovat 

přezkoumání. Vzhledem k tomu, ţe společnost je certifikována ISO 9001 a ISO 14001 

je vhodné doplnit poţadavky BOZP do jiţ existující dokumentace a vytvářet tak 

komplexní systém řízení pro všechny oblasti. 

 

5.2.3 Plánování  

5.2.3.1 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení  

Jedná se o stěţejní kapitolu celé normy. Proces řízení rizik je základním prvkem 

k neustálému zlepšování managementu BOZP, tudíţ musí mít vazby na všechny další 

implementované prvky OHSAS. Poţadavek na řízení rizik v podstatě odpovídá 

poţadavku Zákoníku práce. Norma OHSAS však konkrétněji specifikuje, jak a co by 
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měla správně řízená rizika obsahovat a jakým způsobem lze dosahovat stále aktuálního 

vyhledávání a vyhodnocování rizik a v návaznosti i přijatých opatření. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

 Společnost má v interní dokumentaci směrnici, na jejímţ základě se průběţně 

identifikují a udrţují v aktuálním stavu posouzená rizika. Riziko je vyhodnocováno pro 

běţné činnosti i práce vykonávané jen občasně (zde jde například o údrţbu strojního 

zařízení, kontroly, čištění…). Externí organizace, které příleţitostně pracují ve 

společnosti dostávají informace o rizicích vzniklých činností ad – tech s.r.o. písemnou 

formou. 

 Nedostatkem je neexistence informací od externě pracujících firem o rizicích 

pocházejících z jejich činnosti. Zavedené registry nejsou řazeny dle závaţnosti a tím 

tyto dokumenty ztrácejí na přehlednosti. Organizace dále neřeší moţné dopady 

z hlediska BOZP v rámci plánování zavedení nových technologií a nemá stanovenu 

povinnost evidence skoronehod. 

 

Návrh na opatření: 

 Okamţitě oslovit externě pracující firmy a poţadovat od nich písemné 

hodnocení rizik vyplývajících z jejich činnosti v ad – tech. Tyto informace pak 

respektovat při aktualizaci vlastního hodnocení rizik. Aktualizované registry seřadit 

podle relevance  tak, aby na prvních místech byla rizika nejzávaţnějšího charakteru.  

 Při plánování zakoupení jakékoli nové technologie nebo stroje rozšířit jednání, 

která se vedou o moţných dopadech na ţivotní prostředí, i o otázky BOZP. Dále je 

nutné stanovit pravidla pro evidenci skoronehod a poznatky z ní získané vyuţít při 

revizi vyhodnocení rizik. 

 

5.2.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky  

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe oblast BOZP je velmi široká a v rámci 

legislativních poţadavků řešena v mnoha legislativních předpisech, je třeba vytvořit a 

hlavně udrţovat v aktuálním stavu seznam všech právních a ostatních poţadavků, které 

se k činnosti organizace vztahují. Organizace dále musí zajistit, aby se poţadavky 

stanovené těmito předpisy promítly i do celého systému managementu BOZP a aby o 

těchto poţadavcích byly informovány všechny zainteresované strany. 
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Zjištěné skutečnosti: 

 Organizace vede registr právních a ostatních předpisů, který obsahuje i 

dokumenty k zajištění BOZP (včetně předpisů hygienických a poţárních). Tento registr 

i předpisy samotné jsou přístupny všem pracovníkům, a to buď formou internetu, 

intranetu a nebo jako tištěné prameny. Aktuálnost seznamu i samotných předpisů je 

prováděna průběţně v rámci hodnocení souladu a kontrol BOZP. Odpovědnost za 

aktualizaci je stanovena v pracovních náplních a nebo ve smlouvách s externími 

dodavateli sluţeb. Seznámení pracovníků s aktuálními poţadavky předpisů je 

prováděno v rámci školení. Zároveň s aktualizací registru je prováděna i aktualizace 

osnov školení. 

 Ačkoliv je registr právních a ostatních poţadavků veden a udrţován, jeho 

nedostatkem je absence seznamu vnitřních předpisů. 

 

Návrh na opatření: 

 V rámci aktualizace rozšířit registr právních a ostatních poţadavků o interní 

dokumentaci a tyto předpisy následně podrobovat revizím a aktualizacemi spolu 

s předpisy ostatními. 

 

5.2.3.3  Cíle a programy  

 Protoţe systém managementu BOZP je souborem vzájemně propojených 

dokumentů a činností, musí se při stanovení cílů a následných programů vycházet 

z deklarované politiky BOZP a tato zároveň musí být v souladu s vyhodnocenými riziky 

a poţadavky právních předpisů. 

Musí se stanovit měřitelné ukazatele, cílové hodnoty, termíny, odpovědnosti, pravomoci 

a v neposlední řadě i zdroje k naplnění stanovených cílů, potaţmo celé stanovené 

politiky BOZP. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

 Dalším ze závaţných nedostatků ve společnosti z hlediska systému 

managementu BOZP je absence cílů a programů, které by byly dokumentované, 

měřitelné a v souladu s politikou BOZP. 
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Návrh na opatření: 

 Organizace musí v návaznosti na stanovenou politiku BOZP vytvořit a 

implementovat cíle a programy k jejímu naplnění. Musí stanovit cíle tak, aby byly 

měřitelné, aby se vztahovaly k závazku prevence úrazů a musí brát v úvahu poţadavky 

právních předpisů, rizika v oblasti BOZP či moţnosti organizace. Tyto cíle musí být 

rozpracovány aţ do úkolů na jednotlivé funkce, odpovědní pracovníci musí mít na jejich 

splnění dostatečné pravomoci, určený časový harmonogram a musí za jejich splnění 

nést odpovědnost. 

 

5.2.4 Implementace a provoz  

5.2.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc  

 Pracovníci na všech stupních řízení a vrcholové vedení organizace zvlášť musí 

v rámci úspěšného fungování systému managementu BOZP aktivně a s osobní 

angaţovaností uplatňovat a prokazovat své zapojení do efektivního řízení organizace 

z hlediska BOZP. Jeden z představitelů vrcholového vedení musí být jmenován jako 

osoba odpovědná za BOZP. Všechny osoby, které mají v systému managementu nějaké 

úlohy, musí mít tyto úkoly jasně stanoveny a definovány a zároveň musí být 

jednoznačně určena zastupitelnost jednotlivých pracovníků. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

 Pracovní náplně řeší hned několik poţadavků této části normy, například je 

v nich jasně vymezena odpovědnost a povinnosti v oblasti BOZP (i za provádění 

školení), zastupitelnost. Pracovníci jsou s pracovními náplněmi prokazatelně seznámeni. 

Pracovní náplně jsou provázány se mzdovým předpisem, který obsahuje postihy za 

nedodrţování zásad bezpečnosti práce. Vrcholové vedení (zde ředitel organizace) 

dokladuje svou činnost v BOZP v roční zprávě.  

 Organizace plní poţadavky na namátkovou orientační zkoušku alkoholu 

v dechu, provádí ji detekčními trubičkami vţdy za přítomnosti jednoho svědka. Ovšem 

o této kontrole není vystavován ţádný záznam.  

Dále není jmenována osoba odpovědná za oblast BOZP. Pracovníci na niţších 

stupních řízení nedokladují svou osobní angaţovanost v oblasti bezpečnosti práce 
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(nejsou ani záznamy o kontrolách dodrţování zásad bezpečnosti práce od vedoucích 

pracovníků) 

 

Návrh na opatření: 

 Organizace musí jmenovat člena vrcholového vedení jako odpovědného za 

dodrţování systému managementu BOZP. Vzhledem k tomu, ţe v oblasti kvality a 

ţivotního prostředí je za tuto oblast zodpovědný ředitel společnosti, je nasnadě, aby 

jeho odpovědnost byla rozšířena i o tuto oblast. 

 Vedoucí pracovníci na niţších funkcích musí prokazatelně dokladovat svou 

činnost (i tu kontrolní) v oblasti BOZP. Bylo by vhodné, aby organizace připravila vzor 

záznamu o činnosti, který by byl pro tuto činnost v oblasti BOZP vymezen. Tento 

záznam by se dal pouţít i na dodrţování pravidel z oblasti ţivotního prostředí a slouţil 

by jako podklad pro stanovení výše pohyblivé části mzdy za nedodrţení předpisů. Tento 

záznam by mohl být vyuţitelný i při provádění orientační zkoušky pracovníků na obsah 

alkoholu v dechu.  

 

5.2.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí  

 Organizace musí přesně definovat a stanovit, co musí pracovníci při jednotlivých 

pracích či činnostech znát a umět. K tomu by měl slouţit systém stanoveného 

poţadovaného vzdělání, školení, výcviku, zkušeností, dovedností, které jsou pro 

jednotlivé úkony potřebné. O plnění těchto poţadavků musí být vedeny odpovídající 

záznamy a musí se průběţně hodnotit efektivnost vykonaných postupů. Potřeby musí 

být relevantní se stanovenými riziky a celým systémem managementu BOZP. Zároveň 

musí organizace důsledně dbát na stanovenou odbornost školitelů, kterou musí být 

schopna prokázat. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

 Školení jsou prováděna dle interního předpisu, aktuálních osnov a je stanovena 

odpovědnost za jejich provádění v pracovních náplních nebo ve smlouvách s externisty. 

V interním předpisu jsou stanoveny periody školení, jeho druhy a časová náročnost. 

Školení je prováděno česky a cizí státní příslušníci jsou zaměstnáváni pouze v případě, 

ţe dokonale ovládají český jazyk. V rámci školení a výcviku dochází i 

k prokazatelnému seznámení s návody k obsluze. U nově přijímaných zaměstnanců je 
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na konci zkušební doby prováděno přezkoušení z nabytých vědomostí a pracovních 

dovedností. 

 Některá školení ale nemají stanovený způsob ověřování vědomostí. Záznamy 

z prováděných školení nejsou řízenou dokumentací a není vyhodnocována efektivnost 

školení. Není vedena evidence externích školitelů a není sledována platnost jejich 

odborné způsobilosti. 

 

Návrh na opatření: 

 Organizace musí stanovit, jakým způsobem se bude provádět ověřování 

vědomostí u těch školení, kde se na toto dosud nereflektovalo. Zároveň musí zavést 

pravidla pro to, aby záznamy ze školení byly přidány do řízené dokumentace a podle 

toho s nimi bylo nakládáno.  

 Pro podklady na vyhodnocení efektivnosti školení je vhodné stanovit formulář, 

kde by se školení zaměstnanci spolu s vedoucími pracovníky vyslovili svůj názor a 

z dlouhodobějšího hlediska by zde bylo moţné vyhodnotit přínos v souvislosti 

s dodrţováním pravidel bezpečnosti práce. 

 Je nutné zpracovat evidenci školitelů na provádění jednotlivých školení a 

průběţně sledovat platnost a rozsah jejich případné odborné způsobilosti.  

 

5.2.4.3 Komunikace, spoluúčast, konzultace  

 Cílem aplikace této kapitoly do praxe zajištění výměny názorů, jejímţ 

výsledkem je nejen výměna informací, ale zejména hledání přijatelných řešení 

vzniklých problémů. Komunikace musí probíhat všemi směry, a to jak mezi interními, 

tak mezi externími zainteresovanými stranami. Je nutné, aby informace a podněty 

přicházely nejen systémem „shora dolů“, ale i směrem opačným či „napříč“ organizací. 

V případě komunikace s externími stranami je nutné odlišit, zda se jedná o „návštěvu“, 

o práci více firem na jednom pracovišti, či o zákazníka nebo dodavatele. 

Neopomenutelnou součástí je komunikace s ustavenou odborovou organizací či 

jmenovanými zástupci zaměstnanců. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

Komunikace o otázkách bezpečnosti práce se ve společnosti odehrává především 

na poradách, které jsou uskutečňovány na různých stupních řízení.. Z kaţdé porady je 



 

28 

vyhotoven zápis o řešených problematikách. Na neformální úrovni je komunikace 

uskutečňována napříč organizací, jak mezi pracovníky navzájem, tak i mezi vedením a 

zaměstnanci při běţné pracovní činnosti. 

 Návštěvy, které do organizace přicházejí jsou evidovány v návštěvní knize. 

Organizace však nemá stanovena pravidla pro komunikaci nejen s nimi, ale ani pro 

smluvní partnery či externí pracovníky. 

 Pracovníci nemají moţnost se k otázkám bezpečnosti práce vyjádřit i jiným 

způsobem, například anonymními schránkami. Dále v organizaci nejsou ustaveny 

odbory, ani jmenováni zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP. 

 

Návrh na opatření: 

 Vytvořit řízený vnitřní předpis, který by stanovil způsoby komunikace, a to jak 

na vnitropodnikové, tak na externí úrovni. Měl by řešit tuto problematiku například 

z relevantností informací o rizicích nebo z hlediska odpovědnosti za únik informací.  

 Společnost by měla instalovat do prostoru přístupného všem zaměstnancům 

schránku na podněty, názory a vhozeným nápadům věnovat patřičnou pozornost. 

 V rámci splnění poţadavků OHSAS je nutno jmenovat ve společnosti zástupce 

zaměstnanců pro oblast BOZP, který by se pak aktivně zúčastňoval řešení otázek 

bezpečnosti práce. 

 

5.2.4.4 Dokumentace  

 Vytvořená dokumentace musí zahrnovat zejména politiku a cíle BOZP, 

stanovený rozsah systému managementu BOZP a všechny dokumenty navazující a 

konkretizující na výše uvedené či související s problematikou BOZP. Důleţitým 

prvkem je zajištění provázanosti jednotlivých dokumentů a uchovávání stanovených 

záznamů o činnostech v oblasti BOZP. Je důleţité zpracovat dokumentaci na konkrétní 

podmínky společnosti a nikoliv opisovat všeobecné poţadavky. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

 Organizace má zpracován předpis, který řeší způsob zabezpečení a přístupnosti 

řízené dokumentace. Tento předpis řeší i zamezení pouţívání zastaralé dokumentace, 

odpovědnost za zamezení jejího pouţívání mají garanti jednotlivých procesů. Po 

ukončení platnosti jsou vnitřní předpisy archivovány po dobu deseti let. 
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 Vzhledem k tomu, ţe společnost nemá vytvořenou politiku a cíle BOZP, pak 

nemůţe mít ani jejich poţadavky implementované do ostatní dokumentace.  

 

Návrh na opatření: 

 Organizace musí po stanovení politiky a cílů v oblasti BOZP tyto poţadavky 

rozpracovat do ostatní dokumentace, zejména do stanovení organizace zácviku, 

výcviku, do systému odměňování, do pracovních náplní apod. Jistým vodítkem můţe 

být rozpracování cílů v oblasti jiţ certifikované kvality a oblasti ţivotního prostředí. 

Mnohé ukazatele lze spojit a tím vytvořit komplexní systém řízení. 

 

5.2.4.5 Řízení dokumentů  

 Účelné řízení dokumentů je pro organizaci velmi důleţité, neboť tak je v nich 

vytvořen určitý řád, díky přezkoumávání jsou udrţovány v aktuálním stavu a systém 

umoţňuje přehledné a rychlé vyhledání příslušného dokumentu ať uţ při vzniku 

incidentu, nebo kontrole orgánů státní správy. Důleţité je neopomenout při řízení 

dokumenty vzniklé externě. Předpis na řízení dokumentů musí obsahovat způsob 

schvalování, přezkoumávání, identifikace změn, dostupnost, identifikovatelnost a 

aktuálnost dokumentace. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

 Organizace má vypracován vnitřní předpis o řízené dokumentaci, na jehoţ 

základě je zaručeno, ţe jsou v oběhu pouze platné dokumenty  a ţe řízená dokumentace 

prochází cyklem „schvalování – přezkoumání – identifikace změn“. V tomto předpisu 

jsou stanovena i pravidla pro řízení externí dokumentace (například návodů na 

obsluhu).  

 V organizaci je vypracován i spisový a skartační řád, jenţ obsahuje seznam 

veškerých dokumentů pouţívaných v organizaci a který stanovuje způsob uloţení 

neaktuálních dokumentů. 

 

Návrh na opatření: 

 Zrevidovat seznam řízené dokumentace a případně jej rozšířit o další potřebné 

poloţky (například záznamy z provedených školení). 
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5.2.4.6 Řízení provozu  

 Řízení provozu je jedna z kapitol ČSN OHSAS 18001:2008, která zahrnuje 

velice širokou oblast. Poţadavky na řízení provozu vţdy musí vycházet z identifikace 

nebezpečí a zhodnocení rizika při konkrétních úkonech. Řízení provozu je pro lepší 

přehlednost moţno rozdělit do několika dílčích oblastí. Jde o práce výslovně zakázané, 

práce neodpovídající schopnostem nebo zdravotní způsobilosti zaměstnanců; dále 

poţadavky na výrobní prostředky a zařízení, poţadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí a poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy. Další neopomenutelnou 

sloţkou jsou povinnosti vztahující se ke smluvním partnerům a „návštěvníkům“ 

pracoviště. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

       Všechny pouţívané stroje mají vystaveno „Prohlášení  o shodě“ a je na ně 

vypracován  plán údrţby (to platí i o strojním zařízení, například elektrických 

spotřebičích, ţebřících, regálech, vysokozdviţných vozících, odsávacím zařízení apod.), 

ve kterém jsou mimo jiné stanoveny lhůty čištění a úklidu. Dále jsou zpracovány 

podmínky vedení provozních deníků strojů, jeţ jsou pravidelně doplňovány. Při uvedení 

do provozu nového stroje není vypracováván „Uvolňovací protokol“. Organizace nemá 

vypracováno prostorové zakreslení strojů s přidělenými prostorami pro jednotlivé práce. 

 Nákup jakéhokoliv zboţí je řízenou činností podle stanovených pravidel. 

Pouţívané nebezpečné chemické látky jsou evidovány a ve skladu materiálu mají 

vyhrazené místo na uloţení, které odpovídá předpisům. Pro nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami jsou vypracována písemná pravidla, jejichţ obsah byl projednán 

s KHS. Tato pravidla ale nejsou dostupná zainteresovaným zaměstnancům. 

 Organizace má vypracované v písemné podobě pracovní náplně a pracovní 

postupy pro jednotlivé práce a pro provádění nebezpečných činností musí být vydáno 

písemné opatření (např. pro svařování). V případě provádění prací externími firmami 

musí své činnosti předem písemně specifikovat a následně se náleţitosti případně řeší 

před uzavřením smlouvy. Vypracované pracovní postupy nejsou k dispozici na 

pracovištích. 

 Nejsou stanovena pravidla nákupu OOPP, to znamená, ţe není nikde zaručen 

nákup prostředků, které z hlediska zákona patří do OOPP. Vydávané OOPP jsou 

evidovány, vydávány na základě vnitřního předpisu a je sledována jejich pouţitelnost. U 
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externích zaměstnanců je vybavení OOPP řešeno smlouvou, ale nejsou kontrolováni 

z hlediska jejich pouţívání. Zároveň externí pracovníci nejsou prověřováni z hlediska 

oprávněnosti vykonávat danou činnost (platnost oprávnění, zdravotní způsobilost atd.).  

 Organizace vede evidenci odborných průkazů, ale neprovádí kontrolu jejich 

platnosti (například řidičský průkaz). 

 Pro provozování jeřábů není stanoven „Systém bezpečné práce“. Vázací 

prostředky jsou evidovány a pravidelně revidovány. Není vedena evidence ţebříků ani 

prováděna jejich pravidelná kontrola. 

Pracoviště společnosti jsou v dostatečném rozsahu vybavena bezpečnostními 

tabulkami, které jsou vhodně umístěné a čitelné.  

 

Návrh na opatření: 

 Organizace musí vypracovat dokument, ve kterém budou stanoveny zásady pro 

činnost cizí firmy v prostorách organizace. Součástí tohoto dokumentu by mělo být i 

stanovení povinnosti kontroly pouţívání OOPP externích zaměstnanců, prověření jejich 

oprávnění vykonávat danou práci a stanovení pravidel na informování o případně 

vzniklém incidentu, který má vztah k externím pracovníkům. 

 Je třeba doplnit dokument o pouţívání OOPP o pravidla jejich nákupu. 

 Pracoviště musí být vybavena pracovními postupy a pravidly pro nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami. 

 Organizace musí doplnit evidenci strojních zařízení, o ta, která podléhají 

kontrolám či revizím (např. ţebříky), stanovit lhůtník těchto kontrol a tyto kontroly 

provádět. U evidence odborných průkazů stanovit povinnost například v pracovním 

řádu povinnost okamţitého nahlášení změny, případně 1x za rok provádět 

prokazatelnou kontrolu platnosti. 

 Organizace musí nechat zakreslit prostorové uspořádání strojů. V rámci strojů a 

strojního zařízení musí nechat vypracovat „Systém bezpečné práce“ pro jeřáby a musí 

se stanovit povinnost vypracování „Uvolňovacího protokolu“ na kaţdý nově 

instalovaný stroj. Součástí tohoto dokumentu by měly být náleţitost, které má 

uvolňovací protokol obsahovat.  
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5.2.4.7 Havarijní připravenost a reakce  

 Důleţitou součástí systému managementu BOZP, která velmi úzce souvisí a 

rozšiřuje ISO 14001:2004, je havarijní připravenost a reakce. Do této kategorie spadá 

nejen újma na ţivotním prostředí, ale i takové události jako poţár, pracovní úraz, 

dopravní nehoda či výbuch. Organizace musí mít připraveny postupy pro identifikaci 

těchto situací a pro reakci na ně. Zároveň musí tyto postupy pravidelně přezkušovat, 

revidovat a pracovníky v nich cvičit. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

 Společnost má vypracovaný předpis na havarijní připravenost a reakce, v jehoţ 

rámci jsou identifikovány moţnosti vzniku havárií a popsána prevence v této oblasti. 

Existují havarijní postupy pro únik chemických látek a pro poţár. Tyto postupy řeší i 

moţné dopady na zasahující záchranné sloţky a v případě havárie jsou záchranným 

sloţkám k dispozici. Chybí stanovení způsobu komunikace se záchrannými sloţkami 

(způsob oznámení, podávané informace, součinnost). Vzhledem k tomu, ţe poţár je zde 

řešen spíše z hlediska poškození ţivotního prostředí, jsou opomenuty některé faktory 

z hlediska ohroţení osob a majetku. Zcela chybí havarijní postupy pro případ vzniku 

pracovního úrazu, dopravní nehody nebo výbuchu. 

 Dokumenty o poţární ochraně jsou v organizaci vypracovány, v jejich rámci 

jsou zveřejněna čísla tísňového volání a jednou za rok je platnost dokumentace 

ověřována cvičným poţárním poplachem. Nácvik řešení ostatních havarijních situací 

není prováděn. 

 Organizace má vytvořený seznam nebezpečných chemických látek a na objekty 

má v rámci zákona o prevenci závaţných havárií vypracovaný „Protokol o nezařazení“. 

Ve společnosti je nainstalován systém detekce úniku plynu a při výpadku elektrického 

proudu je k dispozici záloţní zdroj na cca 1 hod. V případě vzniku havarijní situace je 

zajištěn přístup ke spojovacím prostředkům (telefony) a k firmě je neustále udrţovaná 

volně průjezdná příjezdová cesta. 

 Ve společnosti je k dispozici  schéma umístění hlavních uzávěrů médií, ale nikde 

není zakresleno umístění vybavení na reakci na havarijní situaci. U tohoto vybavení 

nejsou stanoveny termíny kontrol. 
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Návrh na opatření: 

 Zrevidovat a doplnit předpis o havarijní připravenosti, zejména části o 

komunikaci a doplnit havarijní postupy o výše uvedené situace. Tyto postupy pak 

pravidelně prověřovat v rámci preventivních cvičení a tento výcvik zařadit do plánu 

školení a výcviku zaměstnanců. 

 Do výkresové dokumentace doplnit schéma s umístěním vybavení na havarijní 

situaci a prokazatelně s ním seznámit zaměstnance. Do schématu umístění hlavních 

vypínačů by bylo vhodné zakreslit i schéma produktovodů spolu se směry toku. 

V provozu pak překontrolovat a případně doplnit směrové šipky na potrubí. Kontroly 

vybavení na reakce na havarijní situace zařadit do plánu kontrol a stanovit periody a 

odpovědnost za jejich provádění.  

 

5.2.5 Kontrola   

5.2.5.1 Měření a monitorování výkonnosti  

 Kontrola a výsledky měření jsou jedním z mála objektivních způsobů, jak se 

organizaci daří řídit systém managementu BOZP. Organizace musí důsledně sledovat 

výkonnost jak proaktivních (preventivních) opatření, tak opatření reaktivních, která 

následují po vzniku incidentu (poškození zdraví, nehody, skoronehody). Organizace 

musí mít stanoveny postupy a systémy, které dávají nezkreslený pohled na situaci 

v oblasti BOZP a jejichţ výstupy jsou brány v potaz při revizi rizik a přijatých opatření. 

  

Zjištěné skutečnosti: 

 V organizaci je v „Pracovním řádu“ stanoven začátek a konec všech směn, 

určena doba přestávky na jídlo a oddech, stanoven způsob evidence pracovní doby 

práce v noci a práce přesčas. Ve směrnici o evidenci pracovních úrazů je určeno jak se 

evidují pracovní úrazy a s nimi spojená doba pracovní neschopnosti. 

 Je prováděna namátková orientační kontrola na obsah alkoholu v dechu, ale 

měřící zařízení nepatří mezi stanovená měřidla.  

 Protoţe nejsou stanoveny cíle v oblasti BOZP, nejsou nikde stanovena další 

kritéria a měřitelné údaje, které by napomáhaly monitorovat oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Chybí výstupy z kontrolní činnosti středního managementu a 

evidence skoronehod. 
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Návrh na opatření: 

 Udělat revizi seznamu stanovených měřidel a doplnit jej podle potřeby 

(minimálně o zařízení na kontrolu alkoholu v dechu). Po stanovení politiky a cílů 

v oblasti BOZP tyto rozpracovat na jednotlivé funkce a určit taková kritéria, aby bylo 

moţno ve sledovaném období vyhodnotit stav. Zavést kritéria evidence skoronehod a 

vypracovat formulář a pravidla na kontrolní činnost vedoucích pracovníků. 

 

5.2.5.2 Hodnocení souladu  

Organizace musí pravidelně revidovat plnění právních předpisů a dalších 

dokumentů. Je nutno stanovit periody provádění kontrol v této oblasti. Výsledkem 

hodnocení souladu s právními poţadavky vedení organizace dokladuje svůj závazek 

uvedený v politice BOZP, kde se zavazuje dodrţovat příslušné poţadavky právních 

předpisů. Hodnocení musí být prováděno kompetentními osobami a výsledky 

hodnocení musí být vţdy v písemné formě. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

Organizace má vytvořený vnitřní předpis o hodnocení souladu s právními a 

ostatními předpisy, kde jsou stanoveny periody hodnocení a protokol o hodnocení 

souladu je řízeným dokumentem. Tato pravidla jsou však vytvořena v rámci ISO 14001. 

Z hlediska BOZP jsou prováděny kontroly dodrţování zásad bezpečnosti práce. 

 

Návrh na opatření: 

 Předpis o hodnocení souladu rozšířit o poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, protokol o hodnocení souladu je moţné pouţít na obě oblasti. 

 

5.2.5.3 Vyšetřování incidentu, neshoda, nápravné opatření a preventivní 

opatření  

Norma OHSAS zadává organizacím, aby vytvořily dokumenty a postupy pro 

vyšetřování a řešení vzniklých incidentů a stanovily zásady preventivních a nápravných 

opatření. Účelem je stanovení nedostatků v oblasti bezpečnosti práce a jejich odstranění. 

Je důleţité, aby měla organizace přehled i o „skoronehodách“, neboť jiţ ty poukazují na 

to, ţe stanovené zásady jsou buď stanoveny chybně nebo ţe dochází k jejich 
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nedodrţování. Zejména v prevenci úrazové je třeba rozlišovat oblast prevence technické 

i oblast fyziologických a psychologických předpokladů jedince k výkonu bezpečné 

práce. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

 Organizace má vytvořený vnitřní předpis na stanovení incidentu, jeho 

vyšetřování, určení neshody a následné nápravné či preventivní opatření. Jsou v něm 

určeny i osoby, které se vyšetřování vzniku incidentu zúčastňují. Stanoví povinnost vést 

registr incidentů. Tento předpis ale řeší především problematiku kvality a ţivotního 

prostředí. Oblast BOZP je řešena pouze okrajově. Výsledky nápravných a preventivních 

opatření jsou sledovány a vyhodnocovány. 

 Ve směrnici o evidenci pracovních úrazů je stanoven postup pro řešení vzniku 

pracovního úrazu a to jak vlastního, tak externího zaměstnance. Není zde uveden postup 

pro řešení vzniku nemoci z povolání. V traumatologickém plánu je určeno umístění a 

výbava lékárniček (ve spolupráci se závodním lékařem), chybí zde však určení 

odpovědné osoby za exspiraci léků a způsob likvidace prošlých medikamentů. 

 Společnost nemá jmenovaného zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP ani 

odborovou organizaci, takţe se nezúčastňují ani vyšetřování incidentů. 

 

Návrh na opatření: 

 Rozšířit dokumentaci o incidentech o aspekty bezpečnosti práce, které bude 

nutno také podrobovat efektivnímu vyhodnocení. Směrnici o pracovních úrazech 

doplnit o stanovené postupy v případě vzniku nemoci z povolání a určit osobu, která 

bude odpovědná za sledování ţivotnosti léků. Tuto povinnost následně zahrnout do 

pracovní náplně. 

 Provést volbu a jmenování zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti práce. 

 

5.2.5.4 Řízení záznamů 

 Záznamy jsou důleţitým důkazním zdrojem o tom, ţe organizace řídí svá rizika 

a dodrţuje poţadavky stanovené právními předpisy. Řízení záznamů usnadňuje 

orientaci v jejich systému a zaručuje, ţe obsahují všechny předepsané prvky. Řízené 

záznamy musí být podle normy OHSAS čitelné, identifikovatelné a snadno 

vyhledávatelné. 
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 Zjištěné skutečnosti: 

 Organizace vede záznamy o kontrole a údrţbě strojů a zařízení, o vydávání 

údrţbě OOPP. Tyto záznamy jsou zařazeny do řízené dokumentace. Oproti tomu 

záznamy z provedených školení řízeny nejsou. 

 Ve společnosti je vytvořen spisový a skartační řád, který obsahuje seznam všech 

dokumentů a záznamů z hlediska BOZP a způsob jejich uloţení a archivace. 

 

Návrh na opatření: 

 Zahrnout do řízené dokumentace veškeré záznamy, které prokazují činnost 

systému managementu BOZP a zajistit jejich čitelnost, identifikovatelnost a snadnou 

vyhledávatelnost. 

 

5.2.5.5 Interní audit  

 Audity BOZP se musí provádět v předem stanovených intervalech a podle 

předem stanovených programů. Dále musí být stanoveny poţadavky na odbornou 

způsobilost auditorů. Zprávy z auditu jsou zdrojem informací pro hodnocení efektivity 

řízení BOZP a pro ověření, zda je systém v souladu se stanovenou politikou BOZP, cíli 

a strategií organizace; zda je účinně nastaven princip neustálého zlepšování v oblasti 

BOZP. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

 V organizaci je vytvořen předpis na řízení auditů, jsou v něm obsaţeny 

poţadavky na jejich provádění, plánování a podávání zpráv. Tento předpis je ale opět 

stanoven pro oblast kvality a ţivotního prostředí a neřeší oblast bezpečnosti práce. 

 V oblasti BOZP jsou prováděny pravidelné kontroly. Pracovníci jsou s výsledky 

kontrol a auditů seznamováni na poradách a v rámci školení. 

 

Návrh na opatření: 

 Doplnit stávající předpis o poţadavky oblasti BOZP, sladit provádění auditů ve 

všech oblastech.  Dále jej doplnit o poţadavky na odbornou způsobilost pro provádění 

auditů bezpečnosti práce. 
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5.2.6 Přezkoumání systému managementu  

Přezkoumání systému managementu BOZP provádí v pravidelných intervalech 

vrcholové vedení organizace s cílem zjistit vhodnost a přiměřenost systému 

managementu BOZP. Výsledkem přezkoumání je písemná zpráva a představitel 

managementu, který má stanovenou odpovědnost za oblast BOZP, musí s jejím 

výsledkem seznámit celé vrcholové vedení organizace. 

 

Zjištěné skutečnosti: 

 Organizace ve stanovených intervalech provádí přezkoumání systému 

managementu, a to z hlediska vhodnosti, efektivnosti i přiměřenosti. Bohuţel opět je 

toto přezkoumání pouze z hlediska kvality a ţivotního prostředí. Oblast BOZP je 

okrajovou záleţitostí. 

 Průběţně jsou prováděny průzkumy spokojenosti zaměstnanců (pohovorem), 

dodavatelů i zákazníků (formou dotazníku). Tyto průzkumy jsou vyhodnocovány a jsou 

zdrojem návrhů na zlepšení systému.  

 

Návrh na opatření: 

 Zahrnout do přezkoumání systému i poţadavky normy OHSAS ve vztahu ke 

stanovené politice BOZP a cílů. Tyto prvky hodnotit i z hlediska příleţitostí ke 

zlepšování a případných změn systému managementu BOZP. 

 

6 NÁVRH ZABEZPEČENÍ ZAVEDENÍ SYSTÉMU ČSN OHSAS 

18001:2008 FORMOU OUTSOURCINGU V AD – TECH S.R.O. 

6.1 Rozsah a forma dokumentace 

V příloze č. 2 je uveden kompletní návrh matice procesů a dokumentace 

integrovaného systému řízení společnosti ad – tech s.r.o. Vzhledem k jejímu rozsahu se 

tato kapitola bude zabývat pouze procesem „Bezpečnost práce a poţární ochrana“, i 

kdyţ některé poţadavky OHSAS by byly implementovány do dokumentů z jiných 

procesů (např. politika, cíle). 
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Seznam dokumentace, která by se vztahovala k procesu BOZP: 

Bezpečnost práce a poţární ochrana 

 - Výchova v oblasti BOZP (S) 

  - Osnova BOZP č.1 – vstupní instruktáţ (PP) 

  - Osnova BOZP č.2 – THP a vedoucí zaměstnanci (PP) 

  - Osnova BOZP č.3,1 – pracovníci ve výrobní hale (PP) 

  - Osnova BOZP č.3,2 – pracovníci ve skladové hale (PP) 

  - Osnova BOZP č.4 – externí pracovníci (PP) 

   - Záznam o školení (F) 

   - Vyhodnocení efektivnosti školení (F) 

 - Posuzování a hodnocení rizik a ohroţení bezpečnosti zaměstnanců (S) 

 - Poskytování OOPP (S) 

  - Osobní karta zaměstnance (F)  

 - Poskytování mycích, čistících a desinfekčních prostředků (S) 

 - Jednotné vedení evidence pracovních úrazů (S) 

  - Kniha úrazů (F) 

  - Záznam o úrazu (F) 

  - Záznam o úrazu – hlášení změn (F) 

 - Práce zakázané mladistvým a ţenám do 9. měsíce po porodu (S) 

 - Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomániemi (S) 

  - Protokol o dechové zkoušce (F) 

  - Pověření ke kontrole (F) 

 - Provozní řád skladů (S) 

  - Evidence regálů (F) 

  - Záznamník kontrol regálů (F) 

  - Evidence ţebříků (F) 

  - Záznamník kontrol ţebříků (F) 

 - Dopravní řád (S) 

 - Traumatologický plán (S) 

  - Kontrola lékárniček (F) 

 - Dokumentace o ochraně před výbuchem (S) 

 - Příkaz k zajištění poţární ochrany – PO (S) 
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- Tématické plány a časové rozvrhy školení o PO zaměstnanců,  vedoucích 

zaměstnanců (S) 

  - Záznam o školení (F) 

 - Tématické plány a časové rozvrhy školení preventivních poţárních hlídek (S)  

  - Záznam o školení (F) 

 - Začlenění provozovaných činností do kategorie poţárního nebezpečí (S) 

  - Poţární poplachová směrnice (PP) 

  - Poţární řád skladů (PP) 

  - Poţární řád výrobní haly (PP) 

  - Poţární řád plynové kotelny (PP) 

 

Výchova v oblasti BOZP  

 Směrnice by obsahovala seznam všech prováděných školení (vstupní, 

periodické, mimořádné, speciální), způsob jejich provádění, poţadovanou odbornou 

způsobilost školitele, časovou náročnost, způsob ověřování vědomostí a způsob školení 

cizích státních příslušníků. Dále by zde byly uvedeny periody jednotlivých školení 

podle profesí. 

 

Posuzování a hodnocení rizik a ohroţení bezpečnosti zaměstnanců 

 V této směrnici by byl definován pojem ohroţení, riziko, prevence rizik. Byly by 

zde sepsány zásady postupů pro identifikaci a hodnocení rizik a způsoby jejich 

omezování. Obsahovala by rozdělení podniku na jednotlivé objekty, k těmto prostorám 

by přiřadila profese zaměstnanců a tyto pak hodnotila z hlediska rizik. Obsahovala by 

definici pojmu skoronehoda a stanovovala by zásady jejich evidence. 

 Součástí by byl odkaz na kategorizaci prací (v současné době jsou všechny 

činnosti a prostory zařazeny do kategorie č. 2, neboť v roce 2010 byly ukončeny 

stavební úpravy, které sníţily hlukovou zátěţ a tak mohlo dojít ke zrušení rizikového 

pracoviště z hlediska hlukové zátěţe).  

 Přílohu by tvořila schémata prostorového uspořádání strojů, umístění hlavních 

vypínačů a umístění vybavení pro reakci na havarijní situaci.  
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Poskytování OOPP 

 Definovala by pojem osobní ochranné pracovní prostředky, stanovovala 

povinnosti zaměstnavatele při jejich poskytování, stanovila kdy, komu a za jakých 

podmínek by byly poskytovány, evidenci a odpovědnost za jejich vydávání. Dále by 

hovořila o právech a povinnostech zaměstnanců v této oblasti, způsob kontroly nad 

pouţíváním a hospodařením s poskytnutými OOPP. 

 Součástí by byl seznam poskytovaných OOPP na jednotlivé práce a profese, 

orientační doba pouţitelnosti (pro účely skladového hospodářství) a podmínky, které by 

musely být splněny při jejich nákupu. 

 Příloha by obsahovala vzor formuláře určeného ke kontrole pouţívání OOPP. 

Tento formulář by bylo moţno pouţít jako obecný pro provádění jakékoliv kontroly 

vedoucími pracovníky. 

 

Poskytování mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

 Stanovila by podmínky a periody jejich poskytování, povinnosti vedoucích 

pracovníků. Pro jednotlivé druhy prací by bylo stanoveno povinně poskytované 

mnoţství. 

 

Jednotné vedení evidence pracovních úrazů 

 Obsahovala by definici pracovního úrazu, nemoci z povolání, stanovila postup 

pracovníků při vzniku pracovního úrazu., respektive nemoci z povolání. Pokyny pro 

vedoucí pracovníky v oblasti šetření pracovních úrazů, zjišťování příčin, způsoby 

evidence, stanovení opatření. Dále seznam zaměstnanců, které by bylo nutno při vzniku 

úrazu okamţitě informovat, a co by mělo toto hlášení obsahovat. Přílohou by byl 

formulář Záznamu o úrazu a Záznamu o úrazu – hlášení změn.  

 

O pracích zakázaných mladistvým 

 Tato směrnice by výslovně uváděla práce, které nesmí mladiství zaměstnanci 

vykonávat a stanovila periody pro ně povinných lékařských prohlídek.  

 

O pracích zakázaných těhotným ţenám a matkám do 9. měsíce po porodu 

 Zde by bylo uvedeno, ţe tyto ţeny nesmí být zaměstnávány pracemi 

stanovenými jako rizikové a nebo těmi, kde je nepřiměřená fyzická námaha. 
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O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi 

  Stanovila by způsoby orientačního vyšetření na obsah alkoholu v dechu, 

povinnosti zaměstnanců, zaměstnavatele, moţnost odmítnutí vyšetření i osoby, které 

mají oprávnění k tomu, aby toto orientační vyšetření provedly. Byly by zde uvedeny i 

moţné sankce za porušení pracovních povinností v tomto ohledu. V příloze by byl 

uveden vzor protokolu o dechové zkoušce a vzor pověření ke kontrole. 

 

Provozní řád skladů 

 Byla by zde stanovena osoba odpovědná za provoz skladu, konkrétní způsoby 

uskladnění materiálu, správné způsoby manipulace s ním, popsána tvorba 

manipulačních jednotek a obsluha skladovacích zařízení a prostředků. 

Byly by zde stanoveny termíny prohlídek, kontrol skladovacích zařízení a prostředků, 

způsob jednání v případě poškození, poruchy, nehody nebo havárie skladovacích 

zařízení. Stanovila by se zde organizace kontrol, školení a přezkušování pracovníků.  

 Součástí by bylo půdorysné schéma skladu s vyznačením provozních a 

neprovozních ploch. 

 

Dopravní řád – všeobecné zásady pohybu dopravních prostředků a osob 

v prostorách firmy ad – tech a na vnějších komunikacích. 

 Součástí by bylo určení osoby odpovědné za  vozový park, za stanovené 

kontroly a prohlídky. Určovala by způsob evidence jízd a přestávek. Stanovila způsob 

organizace dopravy, rychlost, způsob jízdy a nepřetrţitou dobu řízení, způsob jízdy 

v uzavřených prostorech (dílny, haly), zakázané činnosti související s dopravou. Dále 

pak například opatření při dopravě nákladů, nakládání, skládání, postup při vzniku 

dopravní nehody. Byla by zde specifikována nebezpečná místa a způsob pohybu chodců 

po komunikacích. 

 Obsahovala by zásady při provozu motorových dopravních vozíků a zdvihacích 

zařízení.  

 

Traumatologický plán 

 V této směrnici by byli uvedeni pověřenci pro poskytování 1. pomoci, nejbliţší 

zdravotnické zařízení a závodní lékař. Bylo by zde popsáno umístění lékárniček ve 
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firmě, jejich obsah (po dohodě se závodním lékařem) a osoba odpovědná za exspiraci 

léků. Obsahovala by i seznam důleţitých telefonních čísel 

 Nedílnou součástí by byly pokyny pro poskytování první pomoci v případě 

úrazu elektrickým proudem, při krvácení, šoku, zlomenině, amputaci končetiny, 

popálení, poleptání a vdechnutí zdraví škodlivých látek. Přílohou by pak byl protokol o 

kontrole lékárniček. 

 

Dokumentace o ochraně před výbuchem  

 Tato směrnice by byla vypracována ve smyslu Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. a 

obsahovala by identifikační údaje jak firmy, tak zhotovitele dokumentace, seznam 

výchozích podkladů, předmět posouzení, stručnou charakteristiku výroby a 

charakteristiky pouţívaných látek. Dále rozdělení objektů na prostory, materiály v nich 

pouţívané spolu s instalovaným technickým zařízením. Hodnotila by rizika výbuchu, 

zdroje iniciace, klasifikovala prostory do zón podle nebezpečí výbuchu („bez 

nebezpečí“ nebo „s nebezpečím výbuchu“). Doporučila by opatření technického i 

organizačního charakteru. 

 

Osnova BOZP č.1 – vstupní instruktáţ 

 Osnovy školení by byly funkčně propojeny s výše uvedenými směrnicemi a 

v rámci školení by tak byli zaměstnanci školeni i z těchto interních předpisů.  

Body osnovy - rámcové informace o firmě, sdělení o existenci mezinárodních 

úmluv, seznam základních právních předpisů (zejména Zákoník práce), zdravotní 

způsobilost, pracovní podmínky mladistvých a těhotných ţen, poskytování OOPP, 

evidence pracovních úrazů, charakteristika rizik, manipulace s materiálem, obsluha 

speciálních zařízení, obsluha elektrického zařízení osobami bez elektrotechnické 

kvalifikace, zásady 1. pomoci, doprava, nebezpečné látky. Součástí by byl vzor 

Záznamu o provedeném školení. 

 

Osnova BOZP č. 2 – THP a vedoucí pracovníci 

 Body osnovy by byly v podstatě totoţné s osnovou č.1, zde by ale bylo školení 

prováděno z pohledu vedoucích pracovníků. To znamená, ţe by se lišilo především 

obsahem ustanovení uvedených právních předpisů. 
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Osnova BOZP č. 3,1 – pracovníci ve výrobní hale 

 Jednalo by se o tyto profese: obsluha laseru, pomocník při obsluze laseru, 

obsluha ohraňovacího lisu, obsluha popisovacího stroje, obsluha vysekávacího centra a 

obsluha svařovacího automatu. 

 Body osnovy: BOZP obecně, poučení o správném pouţívání přidělených OOPP 

se zřetelem na druh vykonávané práce, pracovní oblečení, pracoviště a pracovní 

prostory, chování na pracovišti, manipulace s břemeny, práce s ručním nářadím, hlášení 

úrazů a nemocí z povolání, zásady poskytování první pomoci, pouţívání 

vnitropodnikových komunikací, ţebříky a jejich pouţívání, elektrická zařízení, 

seznámení s úrazy na pracovišti za uplynulý rok. 

Posledním bodem by bylo seznámení s pracovními postupy a technologií, 

návody k pouţívání, zásadami bezpečné práce, se zákazy nebezpečných postupů a 

nesprávných způsobů práce, se všemi známými a předvídatelnými riziky, která mohou 

zaměstnance ohrozit při výkonu přidělené práce. V tomto bodě by pak bylo podle 

jednotlivých profesí prováděno školení na jednotlivé stroje a strojní zařízení.  

 

Osnova BOZP č. 3,2 – pracovníci ve skladové hale 

 Jednalo by  se o tyto profese: skladový a manipulační logistik, skladník. Princip 

a body osnovy by byly totoţné jako v předcházejícím případě. 

 

Osnova BOZP č. 4 – externí pracovníci  

 Zde by byla osnova tvořena vţdy aktuálně dle povahy prováděné práce externí 

firmou. 

 

Příkaz k zajištění poţární ochrany 

 Stanovoval by systém zabezpečení poţární ochrany v ad – tech s.r.o., povinnosti 

na úseku PO jak pro vedoucí, tak pro řadové zaměstnance, dále příkazy, zákazy 

k zabezpečení PO, poţadavky na odbornou způsobilost nebo kvalifikaci pro provádění 

úkolů v poţární ochraně, provádění kontrol či cvičného poţárního poplachu. Byla by 

zde dána povinnost zřídit preventivní poţární hlídky spolu s vymezením jejich činnosti. 

Zabývala by se i zajištěním poţární ochrany v mimopracovní době. 
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Tématické plány a časové rozvrhy školení o PO zaměstnanců,  vedoucích 

zaměstnanců 

 Tyto plány spolu se záznamem o provedeném školení by obsahovaly základní 

dokumentaci z hlediska provádění školení. Byla by zde uvedena poţadovaná odborná 

způsobilost školitele vzhledem k podmínkám společnosti ad – tech s.r.o., náplň školení, 

doba jeho trvání a způsob ověření vědomostí. 

 

Tématické plány a časové rozvrhy školení preventivních poţárních hlídek   

 Vzhledem k tomu, ţe ve společnosti ad – tech s.r.o. se vyskytují činnosti se 

zvýšeným poţárním nebezpečím, je třeba provádět odbornou přípravu preventivních 

poţárních hlídek [11]. V tomto dokumentu by byl uveden rozsah odborné přípravy 

s délkou jejího trvání, způsob ověření znalostí, poţadovaná odborná způsobilost 

školitele  a vzor záznamu o provedeném školení. 

 

Začlenění provozovaných činností do kategorie poţárního nebezpečí  

 V této směrnici by po analýze prováděných činností a pouţívaných materiálů 

bylo provedeno začlenění provozovaných činností do příslušné kategorie poţárního 

nebezpečí. Toto začlenění by zde stvrdilo vedení společnosti svým prohlášením. 

V příloze by byly uvedeny poţárně technické charakteristiky nejpouţívanějších 

chemických látek a přípravků.  

 

Poţární poplachová směrnice 

 Stanovila by způsob chování při vzniku poţáru, způsob vyhlášení poplachu a 

důleţitá telefonní čísla pro včasné nahlášení neţádoucí události. 

 

Poţární řády skladů, výrobní haly a plynové kotelny 

 Tyto dokumenty by upravily zásady poţární ochrany v místech se zvýšeným 

poţárním nebezpečím. Obsahovaly by charakteristiku poţárního nebezpečí vykonávané 

činnosti, mnoţství a poţárně technické charakteristiky pouţívaných látek, stanovení 

podmínek pro bezpečný pohyb osob a k zamezení vzniku poţáru, seznam členů poţární 

hlídky a jméno odpovědného vedoucího za daný úsek. 
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6.2 Způsob zajišťování systému 

Společnost ad – tech zaměstnává okolo 30 zaměstnanců a protoţe nikdo z vedení 

nemá odbornou způsobilost ve smyslu zákona 309/2006 Sb. [13], jeví se jako nejlepší 

řešení zajistit tuto činnost formou outsourcingu. Zajištění této činnosti externím 

dodavatelem sluţeb je z hlediska nákladů méně náročné neţ zaměstnání vlastního 

odborníka, který by buď nebyl vyuţit po celou pracovní dobu, nebo by se jeho činnost 

kumulovala s dalšími funkcemi, coţ by mohlo vést k postupnému odsouvání 

bezpečnosti práce do pozadí zájmu.  

Dodavatel sluţeb v oblasti bezpečnosti práce a poţární ochrany by dokázal 

zajistit plnění všech stanovených poţadavků, jeho odborná způsobilost by byla vţdy 

aktuální, měl by neocenitelné zkušenosti i z dalších společností a nebyl by při 

prosazování poţadavků bezpečnosti práce v podřízeném vztahu s vedením společnosti.    

Outsourcingovaná činnost by byla realizována ve čtyřech oblastech – školící, 

kontrolní, dokumentační a poradenská. 

 

Školící oblast 

 Dodavatel sluţeb v oblasti bezpečnosti práce by prováděl všechna školení, která 

mají vztah k BOZP nebo PO. Vstupní školení z bezpečnosti práce a poţární ochrany by 

bylo prováděno nejpozději v den nástupu nového zaměstnance. O tomto by byl 

dodavatel sluţby informován v momentě, kdy se zaměstnavatel se zájemcem o práci 

dohodne na dni nástupu, a to buď telefonicky nebo mailem. 

 Periodické školení by probíhalo podle předem určeného plánu, stanoveného ve 

směrnici o Výchově v oblasti BOZP a dle Zákona o PO [11]. Konkrétní datum by bylo 

sjednáno ve spolupráci s vedením společnosti. Mimořádná školení konaná na základě 

vzniku některých pracovních úrazů (jejich specifikace by byla uvedena ve směrnici o 

Výchově v oblasti BOZP) by byla uskutečněna vţdy v termínu stanoveném po 

vzájemné dohodě s vedením společnosti. 

 Školení by probíhalo podle výše stanovených osnov a jeho součástí by bylo 

ověření vědomostí. U výrobních profesí nejlépe pohovorem, v rámci kterého by měl 

školitel moţnost dovysvětlit případné špatně pochopené pasáţe a u vedoucích 

pracovníků pak testem, který by byl nedílnou součástí prezenční listiny.  
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 Součástí kaţdého školení by bylo vyplnění formuláře o efektivnosti školení, 

které by dále dodavatel sluţeb vyhodnocoval a z vyhodnocení podával zprávy vedení 

společnosti. 

 

Kontrolní oblast 

 Kontrolní činnost by byla prováděna v souladu s interními audity, které má 

vedení společnosti nastavené na tříměsíční periody a které jsou prováděny dle 

jednotlivých procesů. Při tomto auditu by se vţdy jednalo o kontrolu aktuálnosti 

dokumentace a následně o fyzickou prohlídku pracovišť odpovídajících kontrolovaným 

procesům. Mimo tyto plánované audity by byla dodavatelem sluţeb provedena jednou 

měsíčně kontrola dodrţování zásad BOZP a PO s tím, ţe dodavatel sluţeb by mohl 

udělat kromě těchto kontrol i kontroly namátkové, v kteroukoli dobu. Začátkem 

kalendářního roku by navíc byla provedena na základě poţadavku zákoníku práce 

komplexní kontrola BOZP. 

Součástí prováděných kontrol (zejména namátkových) by byla kontrola 

pracovišť, dodrţování správných pracovních postupů a stanovených zásad, pouţívání 

předepsaných OOPP, evidence pracovních úrazů, orientační kontrola na obsah alkoholu 

v dechu apod. Tyto kontroly prováděné dodavatelem sluţeb by v ţádném případě 

nenahrazovaly povinnosti vedoucích pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a poţární 

ochrany. 

Ze všech kontrol by musely být dokumentované výstupy, to znamená musely by 

být dokladovány zjištěné skutečnosti a to ideálně jak kladné tak záporné. Záporné 

skutečnosti – tedy závady a nedostatky by měly být okamţitě řešeny, na všechny by 

mělo být stanoveno opatření k nápravě. Návrhy na tato opatření by měly vycházet od 

dodavatele sluţeb a měly by být odsouhlaseny nebo korigovány vedením společnosti, 

které by zároveň stanovilo termín pro jejich odstranění. Přezkoumání odstranění 

zjištěných nedostatků by mělo proběhnout buď při další kontrole nebo po uplynutí 

stanovaných termínů na odstranění. 

 

Dokumentační oblast 

V oblasti dokumentace by dodavatel sluţeb odpovídal za vytvoření a věcnou 

správnost všech směrnic, osnov a dokumentů uvedených v bodě 6.1 této práce. Dále za 

jejich průběţnou aktualizaci a za vytvoření dalších dokladů, které by případně 
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v budoucnu vyţadovala česká legislativa. V případě novelizací dokumentů by dodavatel 

sluţeb odpovídal za předání informací o změnách zainteresovaným pracovníkům. 

Zvláštní pozornost by dodavatel sluţeb v oblasti bezpečnosti práce musel 

věnovat vyhledávání a hodnocení rizik. Musel by pruţně reagovat na jakékoliv změny 

pracovních podmínek, instalaci nových strojů i například na krátkodobou činnost jiných 

externích firem. V této oblasti by toto předpokládalo úzkou součinnost s vedoucími 

pracovníky, kteří by měli povinnost okamţitě, jiţ ve fázi plánování změn, kontaktovat 

dodavatele sluţeb (mailem, telefonicky), který by se dále účastnil všech jednání, jeţ by 

byla s riziky nebo bezpečností práce spjata. 

Dodavatel sluţeb by měl dále povinnost účastnit vyšetřování všech pracovních 

úrazů spojených s pracovní neschopností a také těch, kde by byly jakékoliv 

nesrovnalosti či pochybnosti. U úrazů vyţadujích sepsání Záznamu o úrazu by při jejich 

sepisování úzce spolupracoval s vedoucími pracovníky. 

V oblasti pracovních úrazů by v pravidelných intervalech sledoval jejich četnost,  

vedl statistiku a rozbor úrazovosti ve firmě, navrhoval by opatření k jejich omezení a 

následně kontroloval účinnost jejich naplnění. 

Nedílnou součástí by byla povinnost dodavatele sluţeb provádět v součinnosti 

s vedením společnosti hlášení na příslušné instituce při vzniku neţádoucí události 

(například poţár nebo pracovní úraz s hospitalizací v nemocnici), případně oznamovat 

orgánům státní správy změny, které jsou legislativně předepsány. 

 

Poradenská oblast 

Poradenská činnost by byla realizována na několika úrovních. Při kontrolách 

orgánů státní správy či při jednáních (nebo přípravách na ně) s dalšími 

zainteresovanými stranami (například při zákaznických auditech).  

Další úrovní by byla účast na poradách, na nichţ by se řešily záleţitosti 

bezpečnosti práce a na kterých by měl dodavatel sluţeb kromě poradenské činnosti i 

moţnost prezentace provedených kontrol, rozboru úrazovosti či návrhů na moţnosti 

zlepšení. 

A v neposlední řadě by musel dodavatel sluţeb v oblasti bezpečnosti práce být 

připraven  konzultovat problémy a nejasnosti v této oblasti telefonicky, elektronickou 

poštou a domluvenými schůzkami dle momentálních potřeb společnosti. 
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7 PŘÍNOS ZAVEDENÍ SYSTÉMU ČSN OHSAS 18001:2008 V AD – 

TECH S.R.O. 

 

Vedení společnosti ad – tech s.r.o. si jiţ krátce po vzniku firmy uvědomilo 

důleţitost zavedení systému řízení dle ISO 9001 a ochrany ţivotního prostředí podle 

ISO 14001 a pouhých 10 měsíců od vzniku proběhla první certifikace v souladu 

s těmito mezinárodně uznávanými normami. 

S postupujícím časem a zpřísňujícím se konkurenčním bojem se vedení 

společnosti staví za myšlenku rozšíření certifikace i na oblast bezpečnosti práce a 

zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který umoţňuje 

funkční integraci s jiţ zavedenými systémy řízení 

Systém managementu BOZP nemůţe nabídnout okamţité vyřešení všech 

problémů a nedostatků v této oblasti pouhým zavedením. Jedná se o dlouhodobou 

záleţitost, která vyţaduje osobní angaţovanost všech zaměstnanců. 

Co však systém nabídnout můţe a nabízí, je komplexnost řešení BOZP, neboť 

systém řeší celou širokou problematiku této oblasti a to navíc ve vzájemném propojení i 

s poţadavky ISO 9001 a ISO 14001. Zavedený systém je naprosto jasný a snadno 

pochopitelný, coţ je velkým kladem například při jednáních s orgány státní správy, 

nebo při řešení vzniklých nedostatků. 

Přínosem je i prokazatelné plnění poţadavků platné legislativy. Díky zlepšování 

komunikačních kanálů i zlepšení pracovních vztahů jak mezi vedením a zaměstnanci, 

tak i mezi organizací a orgány státní správy. 

Zavedení systému managementu BOZP má i své ekonomické opodstatnění. 

V jeho rámci dochází k omezení vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání a tudíţ 

ke sníţení nákladů na odškodnění. Finanční prostředky vynaloţené na prevenci jsou 

vţdy niţší neţ ty, které by se musely vydat na napravování vzniklých škod a případné 

pokuty za porušení předpisů.  

Nemalý význam má i fakt, ţe se společnost se zavedeným systémem 

managementu BOZP prezentuje lepší image a je v rámci konkurenčního boje lépe 

vnímána, coţ upevňuje její pozici na trhu. 

Zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je pro 

společnosti cestou, jak posunout tuto oblast na úroveň, která je ve vyspělém světě jiţ 

běţně realizována. 
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8 ZÁVĚR 

 

Tato bakalářská práce řeší problematiku zavádění ČSN OHSAS 18001:2008 ve 

společnosti ad – tech s.r.o. Klášterec nad Ohří. 

První část práce se věnuje společnosti ad – tech s.r.o., jejímu vzniku, zaměření, 

organizační struktuře a pouţívaným výrobním technologiím. 

 Následující část se zabývá ČSN OHSAS 18001:2008. Je zde stručně uvedena 

historie jejího zrodu, popsán její obsah a vzhledem k tomu, ţe byla v průběhu doby tato 

norma novelizována jsou zde popsány i hlavní změny oproti původní verzi. 

 Další kapitola porovnává poţadavky normy OHSAS se současnou situací 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti ad – tech s.r.o. Porovnání 

stavu bylo řešeno vytvořením check listů k poţadavkům jednotlivých kapitol normy. 

Otázky byly formulovány na základě ČSN OHSAS 18002 a publikace Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně. Tyto check listy jsou uvedeny v příloze 

č. 1. Důleţitou částí této kapitoly jsou návrhy na odstranění zjištěných nedostatků. 

 Stěţejní část práce navazuje na předchozí pasáţ a obsahuje návrh na zabezpečení 

systému ČSN OHSAS 18001:2008 formou outsourcingu. S ohledem na to, ţe ad – tech 

s.r.o. má jiţ zavedený integrovaný systém řízení jakosti a ţivotního prostředí, je zde 

vyuţito mnoho jiţ zavedených prvků, které stačí rozšířit o poţadavky BOZP a vyuţít je 

tak pro všechny systémy řízení současně (například politika, cíle). Matice dokumentace 

je uvedena v příloze č. 2. V textu bakalářské práce je podrobně rozebrán pouze proces 

Bezpečnost práce a poţární ochrana. V jedné části je podrobně rozebrána dokumentace, 

její obsah a forma, další se pak zabývá tím, jak lze systém BOZP zajistit po praktické 

stránce dodavatelským způsobem. 

 Na závěr je zhodnocen přínos zavedení systému dle ČSN OHSAS 18001:2008 

pro společnost ad – tech s.r.o. Klášterec nad Ohří. 

 Cílem práce bylo posouzení současného stavu zabezpečení oblasti bezpečnosti 

práce, jeho porovnání s poţadavky ČSN OHSAS 18001:2008 a návrh na zabezpečení 

této oblasti formou outsourcingu. Dle mého názoru byl tento cíl naplněn a společnost ad 

– tech s.r.o. by se zaváděním výše uvedeného systému chtěla začít zabývat jiţ v druhé 

polovině letošního roku.   
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Příloha č. 1 

 

Check listy na porovnání současného stavu zabezpečení BOZP s poţadavky ČSN 

OHSAS 18001:2008.  

  

4.1 Všeobecné poţadavky 

Otázka Poznámka Odpověď 

Je v organizaci zaveden systém řízení jakosti? ISO 9001 ano 

Je v organizaci zaveden systém řízení ţivotního 

prostředí? 

ISO 14001 ano 

Je v organizaci zaveden systém řízení BOZP?  ne 

Jsou zavedené systémy řízení vzájemně 

integrovány? 

 ano 

Je v organizaci k dispozici výpis z obchodního 

rejstříku? 

odpovídá současnému 

personálnímu obsazení 

ano 

Je v organizaci k dispozici kolaudační 

rozhodnutí? 

prostory jsou uţívány 

v souladu s tímto 

rozhodnutím 

ano 

Je v organizaci k dispozici norma ČSN OHSAS 

18001:2008? 

 ne 

Je stanovený rozsah systému managementu 

BOZP? 

 ne 

Je uzavřena smlouva se závodním lékařem?  ano 

Je provedena kategorizace prací? poslední aktualizace r. 

2010 

ano 

4.2 Politika BOZP 

Je v organizaci stanovena politika BOZP? Je stanovena politika 

v rámci ISO 9001:2008 a 

ISO 14001:2004 

ne 

4.3 Plánování 

4.3.1 Identifikace nebezpečí, posuzování rizik a určení způsobu řízení 
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Provádí se identifikace nebezpečí a posuzování 

rizik? 

 ano 

Identifikují se nebezpečí a hodnotí rizika při 

běţné činnosti? 

 ano 

Identifikují se nebezpečí a hodnotí rizika při 

mimořádné činnosti (pracích konaných jen 

občas)? 

 ano 

Jsou zpracovávány registry rizik pro externě 

pracující organizace?  

např. úklidová firma ano 

Jsou k dispozici rizika vyplývající z činnosti 

externě pracujících organizací? 

 ne 

Jsou identifikována nebezpečí a zhodnocena 

rizika ve fázi návrhu instalace nového stroje? 

Z hlediska ISO 9001:2008 

a 14001:2004 ano 

ne 

Jsou v registru rizik rizika seřazena nebo 

zvýrazněna podle závaţnosti? 

 ne 

Jsou nalezená rizika implementována do 

ostatních dokumentů? 

např. návody k obsluze 

ano, pracovní postupy ne 

částečně 

Je stanoven plán výcviku a zácviku nově 

přijatých pracovníků? 

 ano 

Jsou zaznamenávány skoronehody?  ne 

Jsou registry rizik udrţovány v aktuálním stavu? aktualizace je prováděna 

při kaţdé změně 

podmínek nebo jsou 

dokumenty 1x ročně 

revidovány 

ano 

4.3.2 Poţadavky právních předpisů a jiné poţadavky 

Je v politice BOZP obsaţen závazek souladu 

s aplikovatelnými poţadavky právních 

předpisů? 

není stanovena politika 

BOZP 

ne 

Je zajištěn přístup k právním předpisům? internet ano 

Je zajištěn přístup k ostatním předpisům (jiným 

neţ právním)? 

internet, intranet ad – tech 

s.r.o., listinná forma 

ano 
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Je stanovena odpovědnost za udrţování 

aktuálních informací? 

pracovní náplně, smlouvy 

s externími dodavateli 

ano 

Mají aktualizace vliv na hodnocení souladu? V rámci ISO 9001:2008 a 

14001:2004 je součástí 

hodnocení revize 

dokumentace a oblasti 

BOZP jsou prováděny 

pravidelné kontroly 

ano 

Je prováděno školení  dle aktuálních předpisů? BOZP a PO externě, 

jakost a ţiv. prostředí 

vlastními zaměstnanci 

ano 

Patří do řízené dokumentace i návody k pouţití, 

bezp. listy apod.? 

bezpečnostní listy ano, 

ostatní ne 

částečně 

Jsou v registru právních a ostatních poţadavků 

zařazeny i vnitřní předpisy? 

 ne 

4.3.3 Cíle a programy 

Směřují stanovené cíle BOZP ke zlepšování? v BOZP nejsou 

stanoveny, v ISO 

9001:2008 a 14001:2004 

ano 

ne 

Je zajištěn soulad cílů s politikou BOZP? v rámci ISO 9001:2008 a 

14001:2004 ano 

ne 

Jsou stanovené cíle BOZP měřitelné? v BOZP nejsou 

stanoveny, v ISO 

9001:2008 a 14001:2004 

ano 

ne 

Jsou cíle BOZP rozpracovány na jednotlivé 

funkce? 

v BOZP nejsou 

stanoveny, v ISO 

9001:2008 a 14001:2004 

ano 

ne 

Jsou v rámci programů pro dosaţení cílů BOZP 

stanoveny odpovědnosti, pravomoci? 

v BOZP nejsou 

stanoveny, v ISO 

9001:2008 a 14001:2004 

ne 
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ano 

Jsou v rámci programů pro dosaţení cílů BOZP 

určeny zdroje a časový rámec pro jejich splnění? 

v BOZP nejsou 

stanoveny, v ISO 

9001:2008 a 14001:2004 

ano 

ne 

4.4 Implementace a provoz 

4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc 

Mají vedoucí pracovníci kromě odpovědnosti 

v oblasti BOZP také nezbytné pravomoci pro 

výkon této funkce? 

 ano 

Je určena odpovědná osoba za systém BOZP ? v rámci ISO 9001:2008 a 

14001:2004 ano 

ne 

Dokládají vedoucí pracovníci svou činnost 

v oblasti BOZP? 

vrcholové vedení ano 

v roční zprávě, niţší 

vedoucí pracovníci ne 

částečně 

Jsou stanoveny povinnosti a odpovědnosti 

v oblasti BOZP? 

pracovní náplně ano 

Je v odměňování zaměstnanců zohledněno 

případné porušení předpisů BOZP? 

 ano 

Pokud je vykonávána práce „přesčas“ je 

stanoven vedoucí těchto pracovníků? 

řešeno v pracovní náplni ano 

Obsahuje pracovní smlouva den nástupu, místo 

výkonu práce a konkrétní druh práce? 

 ano 

Je na poradách řešena problematika BOZP? dokladem Zápis z porady ano 

Je prováděna namátková orientační kontrola 

obsahu alkoholu v dechu?  

trubičky „Altest“ ano 

Existuje o orientační kontrole alkoholu v dechu 

protokol? 

 ne 

4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 

Je stanovena odpovědnost za prováděná 

školení? 

pracovní náplně nebo 

smlouva s externistou 

ano 

Jsou ve společnosti jmenováni zástupci  ne 
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zaměstnanců nebo odborová organizace? 

Je prováděno prokazatelné školení z návodů 

k pouţívání? 

 ano 

Existují na prováděná školení aktuální osnovy 

školení? 

 ano 

Jsou stanoveny periody prováděných školení?  ano 

Je u všech druhů školení stanoven způsob 

ověřování vědomostí? 

 částečně 

Jsou záznamy o školení řízenou dokumentací?  ne 

Je ve spisovém a skartačním řádu seznam 

veškeré dokumentace? 

 ano 

Je vyhodnocována efektivnost školení?  ne 

Jsou zaměstnáváni cizinci? musí na dostatečné úrovni 

ovládat český jazyk 

ano 

Je prováděno průběţné ověřování odborné 

způsobilosti školitelů? 

 ne 

Jsou školitelé evidováni?  ne 

4.4.3 Komunikace, spoluúčast, konzultace 

Mají zaměstnanci moţnost vyjádřit se před 

vedením k problémům BOZP? 

porady ano 

Jsou ke zlepšování úrovně BOZP vyuţívány i 

další prostředky (např. schránky názorů / 

návrhů? 

 ne 

Jsou uskutečňovány před zahájením nových 

projektů plánovací schůzky, které řeší 

předpokládatelné situace z hlediska BOZP? 

 ne 

Jsou písemně stanovena pravidla pro 

komunikaci se smluvními partnery? 

 ne 

Jsou písemně stanovena pravidla pro 

komunikaci s návštěvami? 

 ne 

Jsou písemně stanovena pravidla pro 

komunikaci s externími pracovníky (firmami)? 

 ne 
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Je stanoven rozsah a způsob zastupování? pracovní náplně ano 

Jsou pracovníci seznámeni s pravidly pro 

zastupování? 

 ano 

Existuje evidence návštěv? návštěvní kniha ano 

Jsou záleţitosti týkající se BOZP projednávány 

se zástupcem zaměstnanců? 

zástupce zaměstnanců 

není jmenován 

ne 

4.4.4 Dokumentace 

Je písemně stanoven způsob zabezpečení a 

přístupnosti řízené dokumentace z hlediska 

řízení změn? 

 ano 

Je zamezeno pouţívání zastaralých dokumentů – 

zejména v provozu (bezpečnostní listy, návody, 

postupy apod.) 

 ano 

Je stanovena odpovědnost za zamezení 

pouţívání zastaralých dokumentů? 

garanti jednotlivých 

procesů 

ano 

Je politika a cíle BOZP propojena s ostatní 

dokumentací (zácvik, odměňování apod.) 

V BOZP ne, v ISO 

9001:2008 a 14001:2004 

ano 

ne 

Je vypracován pracovní řád?  ano 

Jsou vnitřní předpisy archivovány 10 let od 

ukončení platnosti? 

 ano 

4.4.5 Řízení dokumentů 

Jsou dostupné výkresy a schéma ke strojům a 

zařízením pro případ havárie? 

 ano 

Jsou v oběhu pouze platné dokumenty ( zda 

nejsou jiţ neplatné ponechány např. pro 

porovnání) 

pouze platné ano 

Je vypracován vnitřní předpis o řízené 

dokumentaci? 

 ano 

Je vypracován spisový a skartační řád?  ano 

Prochází řízená dokumentace cyklem 

„schvalování – přezkoumání – identifikace 

 ano 
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změn“? 

Jsou písemně stanovena pravidla pro řízení 

externí dokumentace? 

 ne 

Je zajištěno vhodné uloţení neaktuálních 

dokumentů? 

archivace ano 

Patří návody na pouţívání do řízených 

dokumentů? 

 ne 

4.4.6 Řízení provozu 

Je ve skladu materiál ukládán dle nějakého 

systému? 

 ano 

Jsou Externí pracovníci prověřováni z hlediska 

oprávněnosti konat zadanou práci (platnost 

průkazů, oprávnění, zdravotní způsobilost)? 

 ne 

Je u externích pracovníků kontrolováno 

pouţívání OOPP? 

 ne 

Dávají externí pracovníci (firmy) písemně 

poţadavky na opatření vztahující se k jejich 

činnosti? 

 ano 

Je stanoveno kdo má externí dodavatela 

informovat o vzniklé nehodě? 

 ne 

Jsou pracovní postupy v písemné formě?  ano 

Je vydáváno písemné opatření pro nebezpečné 

činnosti? 

např. svařování ano 

Je zaveden řízený nákup?  ano 

Jsou pouţívané chemické látky a přípravky 

evidovány? 

 ano 

Existují písemná pravidla pro nakupování 

OOPP? 

 ne 

Jsou vydané OOPP evidovány?  ano 

Je v případě uvedení do provozu nového stroje 

sepsán „Uvolňovací protokol“? 

 ne 

Mají všechny pouţívané stroje „Prohlášení o  ano 
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shodě“? 

Je vypracován plán údrţby strojů a zařízení?  ano 

Je pro pouţívané jeřáby vypracován „Systém 

bezpečné práce“? 

 ne 

Je evidence vázacích prostředků?  ano 

Jsou zpracovány popisy pracovních náplní?  ano 

Je vypracováno prostorové zakreslení strojů 

s přidělenými prostory pro jednotlivé práce? 

 ne 

Jsou stanoveny lhůty úklidu, čištění, údrţby?  ano 

Jsou stanoveny zásady pro činnost cizí firmy 

v prostorách organizace? 

 ne 

Jsou na pracovištích k dispozici pracovní 

postupy a instrukce? 

 ne 

Je u OOPP sledována jejich pouţitelnost?  ano 

Jsou pracoviště v dostatečném rozsahu 

vybavena bezpečnostními tabulkami? 

 ano 

Je vedena evidence „odborných“ průkazů?  ano 

Je prováděna kontrola platnosti „odborných“ 

průkazů? 

 ne 

Jsou vypracována písemná pravidla pro 

nakládání s nebezpečnými chemickými látkami? 

 ano 

Jsou tato pravidla dostupná zaměstnancům?  ne 

Jsou tato pravidla projednána s KHS?  ano 

Je řešeno poskytování OOPP u externích 

zaměstnanců? 

smlouva ano 

Je prováděna pravidelná kontrola ţebříků?  ne 

Je vedena evidence ţebříků?  ne 

Je vypracován provozní řád kotelny?  ano 

Jsou vedeny provozní deníky strojů?  ano 

Jsou stanoveny podmínky vedení provozních 

deníků strojů? 

 ano 

Je písemně určena osoba, která odpovídá za  ne 
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vybavení lékárniček? 

4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 

Jsou havarijní postupy vyhodnoceny i z hlediska 

BOZP? 

 ne 

Je v rámci havarijních postupů řešen i výbuch?  ne 

Je v rámci havarijních plánů řešen pracovní 

úraz? 

 ne 

Je v rámci havarijních plánů řešena dopravní 

nehoda? 

 ne 

Jsou popsány podmínky plánované odstávky 

plynového hospodářství? 

 ne 

Jsou stanoveny dopady havárií na zasahující 

záchranné sloţky? 

 ano 

Jsou havarijní postupy dostupné zasahujícím 

záchranným sloţkám? 

 ano 

Jsou nainstalovány systémy detekce úniků?  ano 

Je zajištěna dostupnost materiálů uloţených 

v PC při výpadku elektrické energie? 

záloţní zdroj na cca 1 hod ano 

Je stanoven způsob komunikace se záchrannými 

sloţkami v případě havárie? 

 ne 

Je zpracován výkres umístění hlavních uzávěrů 

médií? 

 ano 

Je zpracován výkres umístění vybavení na 

reakci na havarijní situaci? 

 ne 

Jsou stanoveny intervaly kontroly vybavení na 

reakci na havarijní situaci? 

 ne 

Je stanoven výcvik pracovníků na reakci na 

havarijní situaci? 

 ne 

Je vypracován vnitřní předpis na havarijní 

připravenost a reakce? 

 ano 

Jsou identifikovány moţnosti vzniku havarijní 

situace? 

 ano 
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Je ve vnitřním předpisu popsána i prevence 

havárií? 

 ano 

Je prováděno přezkoumávání havarijní 

připravenosti  a postupů cvičným poplachem? 

 ne 

Je vypracována předepsaná dokumentace PO?  ano 

Je vypracována dokumentace o ochraně před 

výbuchem? 

 ano 

Jsou stanovena opatření pro případ povodně?  ne 

Je zpracován seznam nebezpečných chemických 

látek? 

 ano 

Je objekt zařazen dle zákona o prevenci 

závaţných havárií do skupiny A, B nebo je 

vypracován protokol o nezařazení? 

protokol o nezařazení ano 

Je s havarijními situacemi počítáno v registru 

rizik? 

 ano 

Je v rámci havarijních plánů řešen i poţár? ano, ale ne zcela správně částečně 

Je zřetelně uveřejněno číslo tísňového volání?  ano 

Je zajištěn přístup ke spojovacím prostředkům?  ano 

Jsou udrţovány volné příjezdové cesty o 

minimální šířce 3 m k objektům? 

 ano 

Je označeno potrubí, hlavní vypínače, hlavní 

uzávěry apod.? 

chybí směrové šipky na 

potrubí 

částečně 

Je v organizaci prováděno svařování? pouze externě, na základě 

smlouvy s konkrétními 

podmínkami daného 

úkolu. 

ano 

4.5 Kontrola 

4.5.1 Měření a monitorování výkonnosti 

Je písemně stanoven začátek a konec pracovní 

doby? 

pracovní řád ano 

Je pro všechny směny stanovena doba přestávky 

na jídlo a oddech? 

pracovní řád ano 
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Je vedena evidence pracovní doby? zapisováním ano 

Je vedena evidence práce v noci a práce 

„přesčas“? 

zapisováním ano 

Patří zařízení na orientační zjištění alkoholu 

v dechu mezi stanovená měřidla? 

 ne 

4.5.2 Hodnocení souladu 

Je vypracován vnitřní předpis o hodnocení 

souladu? 

 ano 

Jsou stanoveny periody provádění hodnocení 

souladu? 

 ano 

Je protokol o hodnocení souladu řízeným 

dokumentem? 

 ano 

4.5.3 Vyšetřování incidentu, neshoda, nápravné opatření a preventivní 

opatření 

Je veden registr incidentů?   

Je ve vnitřním předpise definovány tyto prvky 

z hlediska BOZP? 

z hlediska ISO 9001:2008 

a ISO 14001:2004 ano 

ne 

Je jmenována komise pro vyšetřování incidentů?  ano 

Je jmenován zástupce zaměstnanců?  ne 

Je stanoveno řešení úrazu externího 

zaměstnance? 

 ano 

Je stanoven popis řešení při vzniku nemoci 

z povolání? 

 ne 

Je písemně určena osoba odpovědná za exspiraci 

léků? 

 ne 

Jsou písemně stanoveny podmínky pro nápravná 

opatření z hlediska BOZP? 

pro 9001:2008 a 

14001:2004 ano 

ne 

Je písemně stanoven způsob vyšetřování 

incidentů? 

 ne 

Jsou monitorovány výsledky nápravných a 

preventivních opatření v BOZP? 

pro 9001:2008 a 

14001:2004 ano 

ne 

Jsou nápravná a preventivní opatření  ne 
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vyhodnocována z hlediska efektivnosti? 

Jsou zaznamenávány skoronehody?  ne 

Jsou písemně stanoveny osoby, které mají 

oprávnění ke kontrole obsahu alkoholu v dechu? 

 ano 

Mají tyto osoby jmenovací dekret?  ne 

4.5.4 Řízení záznamů 

Existují záznamy o údrţbě OOPP?  ano 

Je vytvořen spisový a skartační řád?  ano 

Jsou ve spisovém a skartačním řádu uvedeny i 

záznamy BOZP? 

 ano 

Je vypracován seznam dokumentů a záznamů 

BOZP? 

 ano 

Jsou tyto dokumenty pod kontrolou organizace?  ano 

4.5.5 Interní audit 

Jsou před zahájením auditů přezkoumány 

vytvořené dokumenty z hlediska aktuálnosti? 

podle kontroly procesů ano 

Je vytvořen předpis na řízení auditů BOZP? pro 9001:2008 a 

14001:2004 ano 

ne 

Jsou v něm obsaţeny poţadavky na plánování, 

provádění a podávání zpráv z auditů BOZP? 

pro 9001:2008 a 

14001:2004 ano 

ne 

Je stanoven způsob informování zaměstnanců o 

výsledcích auditů BOZP? 

školení a porady pro 

9001:2008 a 14001:2004 

ano, v oblasti BOZP 

pravidelné kontroly 

ano 

Jsou stanoveny zásady pro prověrku BOZP?  ne 

Jsou audity BOZP prováděny i za sníţeného 

osvětlení? 

 ne 

4.6 Přezkoumávání systému managementu 

Jsou prováděny průzkumy spokojenosti 

pracovníků? 

pohovor ano 

Je kritériem výběru dodavatelů i oblast BOZP? v současné době je tato 

otázka řešena – je 

ne 
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vytvářen dotazník 

Jsou písemně stanoveny intervaly přezkoumání 

systému managementu? 

 ano 

Je systém přezkoumáván z pohledu vhodnosti, 

přiměřenosti a efektivnosti? 

 ano 
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Příloha č. 2 

 

Matice procesů a dokumentace 

 

Řídící procesy 

Řízení společnosti (P) 

 - Organizační schéma (S) 

 - Návštěvní řád (S)   

- Návštěvní kniha (F) 

 - Spisový, skartační a archivační řád (S) 

Integrovaný systém managementu – ISM (P) 

 - Integrovaná příručka (S) 

 - Politika ISM (S) 

 - Cíle a programy ISM (S) 

  - Osnova zprávy představitele managementu (PP) 

- Plán interních auditů (S) 

 - Řízení dokumentů a záznamů (S) 

 - Interní audity (S)  

  - Plán interního auditu (F) 

  - Zjištění z interního auditu (F) 

  - Program interních auditů na rok (F) 

 - Nápravná / preventivní opatření (S) 

  - Protokol o nápravném – preventivním opatření (F) 

 - Neshody (S) 

  - Pozastaveno (F) 

  - Protokol o neshodě (F) 

Hlavní procesy 

Obchod (P) 

 - Obchodní činnosti (S) 

  - Kalkulace ceny (F) 

  - Objednávka (F) 

  - Poptávka (F) 
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  - Spokojenost zákazníka (F) 

  - Vyhodnocení spokojenosti zákazníků (F) 

- Souhrnná nabídka (S) 

 - Ukazatele procesu (S) 

Výroba (P) 

 - Výrobní činnost (S) 

  - Pracovní postupy na obsluhy strojů (PP) 

 - Pravidla pro značení výrobků (S) 

 - Identifikace materiálu a produktů (S) 

- Pravidla pro předávání směn (S) 

 - Předání výroby (S) 

  - Průvodka výrobku (F) 

  - Průvodka výrobku – kooperace (F) 

  - Výkaz vytíţení (F) 

  - Znehodnocený materiál (F) 

  - Výkaz popisování štítků (F)  

Skladování (P) 

 - Skladovací činnosti (S) 

 - Pravidla pro evidenci a skladování (S)  

  - Přejímka materiálu na sklad zákazníka (F) 

  - Vstupní kontrola (F) 

  - Výstupní kontrola (F) 

  - Příjemka (F) 

  - Výdejka (F) 

  - Dodací list (F) 

Podpůrné procesy 

Personalistika (P) 

 - Informace pro zaměstnance (S) 

 - Personální manuál (S) 

- Osobní karta zaměstnance (F) 

- Zdravotní prohlídka zaměstnance (F) 

 - kvalifikační poţadavky (S)  

  - Plán zácviku, vzdělávání, kontrol a cílů (F) 
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 - Pracovní náplň (S) 

- Pracovní řád (S) 

 - Mzdový řád (S) 

 - Variabilní sloţky mzdy (S) 

  - Hodnocení zaměstnanců (F) 

Vybavení (P) 

 - Infrastruktura (S) 

  - Přehled revizí a kontrol strojů a strojních zařízení (F) 

  - Uvolňovací protokol (F) 

- Plán údrţby (S) 

- Plán údrţby na rok (F) 

- Systém bezpečné práce pro jeřáby (S) 

Nákup (P) 

 - Nakupování (S) 

  - Ţádanka na nákup zboţí – materiálu (F)   

- Výběr a hodnocení dodavatelů (S) 

  - Databáze schválených dodavatelů (OD) 

Ekonomie (P) 

 - Plán projektů (S) 

 - Plán Investic (S) 

 - Plán marketingu (S) 

  - Vyhodnocení ukazatelů (F) 

Kvalita (P) 

 - Kvalita (S) 

 - Měřidla (S) 

  - Evidence měřidel (F) 

  - Evidence kalibrace měřidel (F) 

Ţivotní prostředí (P) 

 - Enviromentální aspekty (S) 

  - Postup hodnocení enviromentálních aspektů a dopadů (PP) 

   - Registr enviromentálních aspektů (F) 

 - Právní a jiné poţadavky (S) 

  - Registr právních poţadavků(F) 
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 - Ochrana ovzduší (S) 

  - Provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší- ZZO (PP) 

   - Deník evidence ZZO (F) 

  - Nakládání s odpady (S) 

   - Průběţná evidence odpadů (F) 

   - Hlášení o produkci a nakládání s odpady (EF) 

    - Doklady o oprávnění společnosti k převzetí odpadů (ED) 

    - Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (ED) 

    - Identifikační list nebezpečného odpadu (ED) 

    - Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů (ED) 

 - Ochrana vod (S) 

  - Provozní řád odlučovače ropných látek (PP) 

- Nakládání s chemickými látkami a přípravky – CHLP (S) 

  - Registr CHLP (F) 

   - Bezpečnostní listy (ED) 

   - Písemná pravidla (ED) 

 - Monitorování, měření a hodnocení souladu (S) 

  - Registr monitorování a měření (F) 

  - Zpráva z hodnocení souladu (F) 

 - Nakládání s obaly (S) 

  - Průběţná evidence obalů (F) 

 - Havarijní připravenost a reakce (S) 

  - Havarijní plán (PP) 

Bezpečnost práce a poţární ochrana (P) 

 - Výchova v oblasti BOZP (S) 

  - Osnova BOZP č.1 – vstupní instruktáţ (PP) 

  - Osnova BOZP č.2 – THP a vedoucí zaměstnanci (PP) 

  - Osnova BOZP č.3,1 – pracovníci ve výrobní hale (PP) 

  - Osnova BOZP č.3,2 – pracovníci ve skladové hale (PP) 

  - Osnova BOZP č.4 – externí pracovníci (PP) 

   Záznam o školení (F) 

   Vyhodnocení efektivnosti školení (F) 

 - Posuzování a hodnocení rizik a ohroţení bezpečnosti zaměstnanců (S) 
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 - Poskytování OOPP (S) 

  - Osobní karta zaměstnance (F)  

 - Poskytování mycích, čistících a desinfekčních prostředků (S) 

 - Jednotné vedení evidence pracovních úrazů (S) 

  - Kniha úrazů (F) 

  - Záznam o úrazu (F) 

  - Záznam o úrazu – hlášení změn (F) 

 - Práce zakázané mladistvým a ţenám do 9. měsíce po porodu (S) 

 - Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomániemi (S) 

  - Protokol o dechové zkoušce (F) 

  - Pověření ke kontrole (F) 

 - Provozní řád skladů (S) 

  - Evidence regálů (F) 

  - Záznamník kontrol regálů (F) 

  - Evidence ţebříků (F) 

  - Záznamník kontrol ţebříků (F) 

 - Dopravní řád (S) 

 - Traumatologický plán (S) 

  - Kontrola lékárniček (F) 

 - Dokumentace o ochraně před výbuchem (S) 

 - Příkaz k zajištění poţární ochrany – PO (S) 

- Tématické plány a časové rozvrhy školení o PO zaměstnanců,  vedoucích 

zaměstnanců (S) 

  - Záznam o školení (F) 

 - Tématické plány a časové rozvrhy školení preventivních poţárních hlídek (S)  

  - Záznam o školení (F) 

 - Začlenění provozovaných činností do kategorie poţárního nebezpečí (S) 

  - Poţární poplachová směrnice (PP) 

  - Poţární řád skladů (PP) 

  - Poţární řád výrobní haly (PP) 

  - poţární řád plynové kotelny (PP) 

 

 


