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Úvod 

 

„Bezpečnost a ochranu zdraví při práci nelze chápat jako prostředek ochrany zdraví při 

výkonu práce, ale jako systém chránící před negativními důsledky života v pracovním 

procesu.“ 

 

Tomáš Neugebauer 

 

Řízení lidských zdrojů (dále ŘLZ) je strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho 

nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují, a kteří individuálně i 

kolektivně přispívají k dosaţení cílů organizace. 

 

Zdraví škodlivé pracovní podmínky a pracovní prostředí, nesprávně organizovaná a 

prováděná práce – to vše na zaměstnance negativně  působí a můţe mít dříve či poději za 

následek pracovní úraz, nemoc z povolání, průmyslovou otravu, zvýšenou nemocnost nebo 

předčasné opotřebení organismu. 

 

Lidský kapitál organizace tvoří lidé, kteří v ní pracují, a na kterých závisí úspěšnost 

podnikání. Tento kapitál lze povaţovat za prvořadé bohatství organizace a podniky, aby 

zajistily své přeţití a růst, musejí do tohoto bohatství investovat (Armstrong, 2007). 

 

Pracovní síla v Evropě stárne, zahrnuje stále více ţen, vyznačuje se rostoucím podílem 

migrujících pracovníků jak legálních, tak nehlášených, vyuţívá ve vyšší míře dočasných 

pracovníků a pracovníků na částečný úvazek, pracovní prostředí se mění v důsledků zavádění 

nových technologií, dochází ke změnám v organizaci práce a posunům v ekonomických, 

sociálních a demografických podmínkách. Takto lze popsat trend ve vývoji zaměstnanosti 

v Evropě, a proto politika a praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se musí 

průběţně přizpůsobovat v důsledku těchto neustálých změn.  
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Cílem diplomové práce je analýza systému bezpečnosti práce v podniku BLANCO CZ, spol. 

s r. o. Systém zahrnuje politiku ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, ochranu zaměstnanců, 

pracovní úrazy, pracovní riziko, audit a inspekci bezpečnosti práce. Na základě této analýzy 

systému navrhnout opatření, která by vedla k odstranění problémů a nedostatků a přispěla ke 

komplexnějšímu řízení systému BOZP v organizaci.  

 

První část své diplomové práce, část teoretickou, věnuji objasnění pojmu bezpečnost a zdraví, 

jaký význam má bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále BOZP) a vztah k ŘLZ. Dále se 

zde budu zabývat politikou ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, ochranou zaměstnanců, ať 

jiţ před špatným pracovním prostředím nebo nedisciplinovanými zaměstnanci; pracovními 

úrazy, riziky, auditem a inspekcí bezpečnosti práce. 

 

Cílem druhé části práce, části praktické, je zjistit jak je to s bezpečností a ochranou zdraví 

pracovníku při práci společnosti BLANCO CZ. K řešení této problematiky vyuţiji analýzu 

stávajícího stavu s pouţitím firemních materiálů a rozhovorů s příslušnými zaměstnanci 

firmy. Na základě zjištěných informací navrhnu moţná opatření, která by vedla k odstranění 

problémů a nedostatků a přispěla ke komplexnějšímu řízení systému BOZP v organizaci.  
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1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečné a zdraví neohroţující pracovní podmínky a pracovní prostředí vytvářejí přímo v 

praxi samotní zaměstnavatelé. Kvalita pracovního ţivota jednotlivce, stejně jako produktivita 

a konkurenceschopnost firmy se tedy odvíjí také přímo úměrně od prostředí a podmínek, které 

management podniku pro své zaměstnance vytvoří. Produktivita, kvalita a bezpečnost při 

práci jsou spolu velmi úzce propojeny. Proto se stále silnější důraz klade na prosazování 

systémového přístupu k řízení podniku, který by vedle oblasti výroby a provozu pokrýval i 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

Zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí je jednou ze základních priorit 

Evropské unie. Ve vyspělých státech Evropy i světa je zdraví stále více chápáno jako 

společenská hodnota i jako nedílná součást národního bohatství (Janáková, 2008). 

 

Vstupem České Republiky do Evropské unie musí české firmy důsledněji zabezpečovat 

všechny povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Musí především vědět, ţe 

k jejich povinnostem vůči zaměstnancům patří přesné zhodnocení pracovních podmínek 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich úprava musí být v souladu 

s platnými právními a ostatními předpisy ČR, včetně směrnic EU. Všechny firmy jsou 

povinny v souladu s platnými předpisy neustále pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na svém pracovišti. Jen trvalá a kvalitní péče je zárukou vytvoření ochrany zdraví a 

pohody zaměstnanců na pracovišti (Jařabáč, 2009). 

 

Největším přínosem podniku je jeho pracovní síla, která práci vykonává patřičně, bezpečně, 

účelně a produktivně. Je samozřejmé, ţe ţádný zaměstnavatel nechce, aby se někdo zranil. 

Proto by pro kaţdý podnik mělo být samozřejmostí předcházet pracovním úrazům a nemocem 

z povolání. Důleţité je tedy zvyšování zdravotního kapitálu a podpora zvyšování podvědomí 

zaměstnanců o významu vlastního zdraví a bezpečnosti. 

 

Podniky, které investují do ochrany zdraví svých zaměstnanců a sledují aktivní způsoby 

prevence, dosahují měřitelných výsledků, k nimţ patří sníţení nákladů na absence, sníţení 

fluktuace zaměstnanců, větší spokojenost zákazníků, lepší moţnosti motivace zaměstnanců, 

vyšší kvalita a lepší image firmy. 
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V současné době se předmětem zájmu stále více stává prosazování různých způsobů 

systémového řízení podniku. Toto systémové řízení podniku vedle výrobní a provozní oblasti 

zahrnuje i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Systémové řízení podniku 

představuje vyšší úroveň řízení firmy a zároveň efektivní nástroj přispívající nejen k vyšší 

úrovni prevence pracovních rizik, ale i k vyšší kultuře bezpečnosti práce a k lepší pracovní 

pohodě, umoţňující dosáhnout vyšší produktivity práce a v neposlední řadě i vyšší 

konkurenceschopnosti firmy a vytvářející výhodnější podmínky pro jednání s obchodními 

partnery (Janáková, 2008). Vzhledem k tomu, jak je vytvoření bezpečných a kvalitních 

podmínek pro práci v organizaci významné, jsem si zvolila téma týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

1.1 Vztah BOZP k ŘLZ 

Nestačí, aby zaměstnavatelé jednali pouze v souladu s legislativou, úmluvami a preventivně 

mapovali rizika potencionálních zdrojů nehod. V ŘLZ se projevuje důraz na zodpovědnost 

organizace a na podporu rozumných zákonných poţadavků na bezpečnost a zdraví a to 

v provázanosti na strategii organizace. Nestačí dodrţovat výhradně právně formalizovaný 

přístup, který je uplatňován ve většině organizací, to je neporušovat zákon a úmluvy. 

 

Předpokladem potvrzovaným praxí řízení lidských zdrojů je to, ţe lidé jsou klíčovým zdrojem 

organizace a výkon organizace v rozhodující míře závisí právě na nich. Personální útvar, 

nebo-li útvar lidských zdrojů se specializuje na řízení a rozvoj lidí v organizaci. Úlohou 

personálního útvaru je umoţnit organizaci dosáhnout jejích cílů tím, ţe jí předkládá podněty, 

intervenuje, poskytuje rady a podporu ve všem, co se nějak týká pracovníků. Základním cílem 

je zabezpečit, aby organizace vytvářela personální strategie, politiku a praxi, které efektivně 

poslouţí všemu, co se týká zaměstnávání a rozvoje lidí a vztahů existujících mezi 

managementem a pracovníky. Personální útvar můţe hrát hlavní roli při vytváření prostředí a 

podmínek, které umoţní lidem, aby co nejlépe vyuţívali své schopnosti a realizovali svůj 

potenciál, jak ku prospěchu organizace, tak ke svému vlastnímu uţitku (Armstrong, 2007).  

 

Personální útvar, jeţ je součástí ŘLZ se specializuje nejen na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci (kde například zabezpečuje, aby pracovníci byli proškolováni v této oblasti), ale i na 

další významné činnosti jakými jsou vytváření a rozvoj organizace, personální plánování, 

řízení talentů, řízení znalostí, vzdělávání a rozvoj, odměňování, vztahy s pracovníky,  

získávání a výběr pracovníků, péče o pracovníky, personální správa, záleţitosti rovného 
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zacházení a řízení rozmanitosti a všechny další záleţitosti týkající se zaměstnaneckých 

vztahů. Personální útvar také v těchto oblastech zajišťuje kontakty s externími institucemi a 

ve své činnosti úzce spolupracuje s odbory. 

 

Přístup ke zdraví a bezpečnosti z hlediska ŘLZ obsahuje následující hlavní body (Foot, Hook, 

2002): 

-  Potřeba vytvořit kulturu, v níţ zdraví a bezpečnost jsou chápány jako důleţité pro 

organizaci. Prohlášení o bezpečnostní politice k tomu přispěje, je-li efektivně 

napsáno, jsou-li s ním zaměstnanci obeznámeni a jednají-li podle něj. Musí být 

dodrţeny zákonné poţadavky a prováděno posuzování rizika, jakoţ i 

shromaţďování informací o zdraví a bezpečnosti a provádění analýzy nákladů a 

uţitků. Jestliţe zde má být kultura zdravotního a bezpečnostního povědomí, jsou 

potřebné kampaně a publicita, zaangaţování vrcholového managementu, jednotlivců 

i týmů. K tomu je zapotřebí pravidelná komunikace a diskuse o zdraví a bezpečnosti 

a přínos k celkové efektivnosti organizace vlivem dosaţených zlepšení. Všichni 

členové organizace jsou si přitom vědomi toho, ţe zdraví a bezpečnost jsou důleţité 

pro způsob, jakým vykonávají svoji práci. 

- Závaznost vrcholového vedení k dosahování stále vyšších standardů, jak byly 

vyjádřeny v prohlášení o poslání a v bezpečnostní politice. Vrcholový management 

musí musí nejen podepsat dokumenty o politice, ale také být dobrým příkladem ve 

vztahu ke zdraví a bezpečnosti a zdůrazňovat, ţe je to důleţitá oblast pro něj i pro 

budoucnost organizace, projevováním svého zájmu, sestavováním nových systémů a 

sledováním efektivnosti těchto systémů. 

-  Odolnost v rámci celé organizace; všem zúčastněným stranám by měla být jasná 

jejich odpovědnost ve vztahu ke zdraví a bezpečnosti, cíle, jichţ mají dosáhnout, a 

způsoby dosaţení těchto cílů. Můţe to být vnímáno jako určitý aspekt managementu 

výkonu, neboť jednotlivci i týmy by měli být povzbuzováni k přejímání 

odpovědnosti za své vlastní jednání a souhlasit s cíli zlepšování a pracovat na jejich 

dosaţení. 

-  Manaţeři demonstrující svým příkladem svou oddanost důleţitosti bezpečnějšího a 

zdravějšího pracovního prostředí. Měli by také nalézt způsoby motivace kaţdého 

k tomu, aby přispíval ke zlepšování zdraví a bezpečnosti. Důleţitý účinek mohou 

mít ceny a odměny jednotlivcům i týmům. 
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-  Politiky a postupy navrţené tak, aby braly v úvahu důleţitost bezpečnějšího a 

zdravějšího prostředí. Měly by být uţívány také efektivní systémy pro sledování 

efektivnosti těchto politik a postupů. 

-  Politiky musí být podporovány přiměřenými zdroji na vybavení a výcvik.  

Zajišťování dobrého zdraví a bezpečnosti stojí peníze, avšak cena zajištění 

bezpečnosti můţe být ještě vyšší, jak by pravděpodobně ukázala analýza nákladů a 

uţitků. 

 -  Uspořádání realistických a dosaţitelných cílů pro kaţdého v organizaci. 

-  Povzbuzování všech, aby přebírali odpovědnost za své vlastní jednání a 

spoluodpovědnost všech za zdraví a bezpečnost.  

1.2 Význam BOZP 

Bezpečnost 

Definici bezpečnosti chápeme jako absenci nebezpečí a vyhnutí se zranění (Foot, Hook, 

2002). Nebo jako předcházení haváriím identifikací nebezpečí a jeho sníţení (odstranění) 

pouţitím odpovídajících procesů a zařízení (Novotný, 2000). 

Zdraví 

Dobré zdraví definujeme jako fyzicky a mentálně dobrý stav, při němţ tělo i mysl je ve 

vynikající pracovní formě (Foot, Hook, 2002). Dle jiných definic je zdraví pozitivně chápáno 

jako souhrn vlastností organismu, které umoţňují člověku vyrovnávat se s měnícími se vlivy 

vnějšího prostředí, včetně pracovního a interpersonálního, aniţ jsou narušeny fyziologicky 

důleţité funkce. Negativně jako nepřítomnost tělesné nebo duševní poruchy. Podle Světové 

zdravotnické organizace je zdraví stav naprostého fyzického, psychického a sociálního blaha 

(pohody). Tento stav je proměnlivý a je závislý na vrozených i získaných vlastnostech 

(Hanáková, 2007). 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci plní dvě hlavní funkce: 

1. preventivní, která vychází z principu, ţe na současném stupni vědeckotechnického 

rozvoje je moţno zabránit v podstatě kaţdému poškození zdraví, 

2. produkční, která vyjadřuje význam BOZP pro plynulou a kvalitní organizaci 

pracovního procesu, má přímý vliv na úroveň zvyšování produkce (Foot, Hook, 

2002). 
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Základní zásada bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vymezena v zákoníku práce, tedy 

v ustanovení § 101 odst.1, kde se stanoví, ţe zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a 

ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a 

zdraví, která se týkají výkonu práce (Dandová, 2008).  

 

Dozorem nad bezpečnosti práce je v České republice pověřeno ministerstvo práce a sociálních 

věcí, kterému je podřízen Český úřad bezpečnosti práce. Výkonnými sloţkami jsou 

inspektoráty bezpečnosti práce. V oblasti hygieny práce provádí dozor i hygienická sluţba. 

Orgány státního dozoru jsou při výkonu své činnosti oprávněny kdykoliv vstupovat do 

prostorů organizací a vyţadovat potřebné doklady a informace, nařizovat, aby byly 

v přiměřených lhůtách odstraněny zjištěné závady, zakázat uţívání prostorů a technologií, 

které ohroţují ţivot nebo zdraví pracovníků, ukládat pokuty apod. Právo provádět kontrolu 

v oblasti bezpečnosti práce mají i odborové orgány, které také mohou od zaměstnavatelů 

vyţadovat zprávy o tom, jaká opatření byla učiněna k odstranění zjištěných závad (Koubek, 

2002). 

Dosaţení nejvyšší moţné úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti při práci na pracovišti je 

důleţité, protoţe eliminace, nebo alespoň minimalizace zdravotních a bezpečnostních rizik, je 

morální i zákonnou povinností zaměstnavatelů – to je prvořadý a nejdůleţitější důvod. 

Zvýšená a soustavná pozornost ochraně zdraví a bezpečnosti při práci je také důleţitá, protoţe 

nemoci a úrazy  související se způsobem práce a s pracovními podmínkami způsobují utrpení 

a ztráty pracovníků i osobám na nich závislým. Navíc úrazy a nepřítomnost v práci pro nemoc 

nebo úraz způsobují ztráty a škody organizaci (Armstrong, 2007). 

 

Řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je záleţitost (Armstrong, 2007): 

- vytváření politiky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, 

- posuzování rizik, kdy se rozpoznávají nebezpečí a odhadují se rizika s nimi spojená, 

- provádění auditu a inspekcí zaměřených na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, 

- zavádění zdravotních programů pro pracovníky, 

- zvládání stresu, 

- prevence nehod a úrazů, 

- měření charakteristik ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, 

- informování o nezbytných postupech směřujících k odpovídající ochraně zdraví a 

bezpečnosti při práci (příloha č. 1), 
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- vzdělávání zaměřené na tyto postupy, 

- organizování ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. 

 

Úroveň bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

Ve firmě je dána charakterem technologických procesů, dále lidským, znalostním a 

materiálně-technickým potenciálem v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 

finančními prostředky vyčleněnými ve firmě pro tuto oblast. Tato úroveň je spoluurčována 

zejména úrovní vyspělosti a kvalitou technického řešení, organizace a řízení systému 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě. Nedílnou součástí úsilí o zvyšování úrovně 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců je uplatňování pravidel a postupů tvorby, 

zvládání, rutinního provozování a zdokonalování tohoto bezpečnostního a ochranného 

systému, a rovněţ způsobů kontroly přijímaných a prováděných bezpečnostních opatření. 

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zahrnuje nejen oblast bezpečnosti práce, ale i další 

vědní obory a disciplíny jako je hygiena práce, pracovní prostředí, ochrana ţivotního 

prostředí, ekologie, poţární ochrana a podstatnou mezioborovou vědní disciplínu ergonomii. 

1.3 Politika ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 

Personální politika firmy je nastavena tak, aby podporovala tvorbu proaktivního 

podnikatelského klimatu. Zaměstnanecké vztahy v sobě integrují poznatky, zkušenosti 

z praktických aplikací všech personálních činností firmy. Nastavení politiky zaměstnaneckých 

vztahů a tedy i politiky BOZP je nesmírně důleţité, neboť přispívá k formování pracovního 

chování, jeţ je v souladu s hodnotami firmy. 

Aby vrcholové vedení prokázalo, ţe se stará o ochranu pracovníků organizace před riziky 

souvisejícími s prací, a aby ukázalo, jakým způsobem bude tato ochrana zabezpečována, je 

třeba mít písemnou politiku ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Tato politika tedy spočívá 

(Armstrong, 2007): 

1) v deklaraci záměrů, 

2) v definování prostředků, s jejichţ pomocí se budou uvedené záměry realizovat, 

3) ve stanovení pravidel, jimiţ by se při realizaci politiky měli řídit všichni zúčastnění 

– coţ znamená všichni pracovníci. 
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Ustanovení týkající se této politiky by měla mít tři části: 

 - ustanovení týkající se celkové politiky, 

 - popis organizace ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, 

 - detailní opatření k realizaci politiky. 

 

Ustanovení týkající se celkové politiky 

Ustanovení týkající se celkové politiky by měla spočívat v deklarování záměrů 

zaměstnavatele střeţit zdraví a bezpečnost pracovníků. Měla by zdůrazňovat čtyři základní 

body (Armstrong, 2007): 

 - bezpečnost pracovníků a veřejnosti má prvořadý význam, 

 - bezpečnost má přednost před prospěchem organizace, 

-  bude vynaloţeno maximální úsilí na zapojení manaţerů, vedoucích týmů a 

pracovníků do vytváření a realizace postupů týkajících se ochrany zdraví a 

bezpečnosti při práci, 

-  budou plně respektovány duch i litera zákonů týkajících se ochrany zdraví a 

bezpečnosti při práci.  

Organizace ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 

Jak uvádí (Armstrong, (2007) tato část ustanovení politiky by měla popisovat organizaci 

ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v podniku, včetně toho, jak vysoké normy jsou 

stanoveny, a měla by být  samozřejmě plněna lidmi na všech úrovních organizace. 

Toto ustanovení by mělo zdůrazňovat konečnou odpovědnost vrcholových manaţerů za 

ochranu zdraví a bezpečnost při práci v organizaci. Mělo by také ukazovat, jak jsou za tuto 

oblast odpovědní personalisté. A měla by také být definována úloha specialistů na bezpečnost 

a výborů či jiných podnikových orgánů bezpečnosti práce a měly by tu být vyjmenovány i 

povinnosti dalších osob zabezpečujících tuto oblast. 

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci se týkají kaţdého člověka v podniku, i kdyţ hlavní 

odpovědnost spočívá na vedení organizace všeobecně a na jednotlivých manaţerech 

konkrétně. Konkrétní role jsou charakterizovány následujícím způsobem: 

- Vedení organizace vytváří a realizuje politiku ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 

a zabezpečuje náleţité provádění postupů hodnocení rizika, auditů bezpečnosti a 

inspekcí bezpečnosti. Důleţité je, ţe povinnosti vedení je monitorovat a hodnotit 
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situaci v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a v případě potřeby podnikat 

nápravné kroky. 

- Manažeři mohou mít na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci značný vliv. 

Bezprostředně řídí a kontrolují a je na nich, aby soustavně dávali pozor na 

nebezpečné podmínky nebo praktiky a okamţitě podnikali potřebné kroky. Jsou také 

přímo odpovědní za zabezpečování toho, aby si pracovníci byli vědomi nebezpečí 

ohroţujících zdraví a bezpečnost při práci a neriskovali. 

- Pracovníci by měli vědět, co jsou bezpečné pracovní postupy a jaký mají pro ně i 

pro jejich spolupracovníky dopad. Zatímco vedení a manaţeři mají povinnost 

komunikovat a vzdělávat, jednotliví pracovníci mají povinnost brát při práci v úvahu 

to, co jim bylo řečeno a v čem byli proškoleni. 

- Poradci pro otázky zdraví a bezpečnosti radí v otázkách politiky a postupů 

v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce a v oblasti zdravých a bezpečných 

metod práce. Provádějí hodnocení rizik a audity bezpečnosti, společně a manaţery a 

představiteli pracovníků pro otázky zdraví a bezpečnosti prošetřují nehody, 

zpracovávají statistiky a předkládají hlášení o vývoji situace a o nezbytných krocích. 

- Zdravotní (lékařští) poradci mají dvě funkce: preventivní a klinickou. Preventivní 

funkce je nejdůleţitější, zejména v případě otázek ochrany zdraví při práci. Klinická 

funkce znamená zabývat se pracovními úrazy a nemocemi z povolání a radit 

v otázce kroků nezbytných k vyléčení a odškodnění úrazů a nemocí souvisejících 

s prací. Neosobují si rol rodinného (praktického) lékaře v oblasti nemocí 

nesouvisejících s prací. 

- Odbory jsou sdruţení zaměstnanců, zaloţené s cílem prosazovat jejich pracovní, 

hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy. Odbory jednají jménem pracovníků, 

které zastupují, pokud jednají se zaměstnavatelem nebo státem, například ohledně 

výše mezd nebo pracovních podmínek. Odborové organizace mají právo vykonávat 

kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých 

zaměstnavatelů. Úkoly, které odborové organizace plní, jsou zaměřeny na prevenci. 

K tomu, aby identifikovaly hrozící rizika, disponují kvalifikovanými pracovníky. 

Proto také kontrolní činnost odborů zásadním způsobem ovlivňuje úroveň 

bezpečnosti a zdraví pracovníků. 
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Výbory pro bezpečnost sloţené z představitelů pracovníků pro otázky zdraví a 

bezpečnosti poskytují rady v oblasti politiky a postupů v oblasti ochrany zdraví a 

bezpečnosti při práci, pomáhají při hodnocení rizik a při auditech bezpečnosti a 

předkládají návrhy na zlepšení situace podniku v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti 

při práci. 

Opatření k realizaci politiky 

Tato část by měla zavést systémy, postupy a praktická opatření pro jejich implementaci. 

Významný je také systém sledování bezpečnosti a publikování výsledků. Tento oddíl 

bezpečnostní politiky, týkající se přípravy, by měl být praktickým oddílem, který je 

pravidelně posuzován a aktualizován. Příprava by měla zahrnovat (Foot, Hook, 2002): 

-  kroky na poli efektivního plánování, organizování, kontroly, monitorování a 

posuzování preventivních a ochranných zdravotních opatření, 

 -  postupy při zvládání nenadálých situací,  

 - způsoby opatřování informací, 

 - které instrukce a výcviky budou lidem poskytovány na všech úrovních organizace, 

- odhodlání konzultovat a pozitivní forma zaangaţování zdravotních a bezpečnostních 

zástupců, 

-  odhodlání vrcholového vedení přihlíţet k periodickým zprávám o zdraví a 

bezpečnosti, 

-  závazek, ţe zdraví a bezpečnost budou brány v úvahu při nákupech nových 

materiálů a zařízení,  

- poţadavek na všechny úseky a oddělení vypracovat jejich vlastní prohlášení o 

bezpečnostní politice jako doplněk k prohlášení o celkové bezpečnostní politice 

organizace, 

- nálezy, posuzování rizika, přestoţe pravděpodobně budou, zejména v nemenších 

organizacích, formulovány jako doplněk dokumentu o politice. 
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1.4 Ochrana zaměstnanců 

BOZP je součástí zaměstnaneckých vztahů. Pokud chceme, aby zaměstnanecké vztahy ve 

firmě byly hodnotné a zdravé, je potřeba věnovat pozornost jedné z důleţitých oblastí, a tou je 

ochrana zaměstnanců. 

Rozlišujeme ochranu zaměstnanců před: 

- špatným pracovním prostředím, důraz je kladen na bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci (dodrţování zákoníku práce), 

 - nedisciplinovanými zaměstnanci firmy (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005). 

 

1.4.1. Ochrana před špatným pracovním prostředím 

Pracovní prostředí 

Pracovní prostředí tvoří souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti (stroje a 

zařízení, manipulační prostředky, osobní ochranné prostředky, ostatní vybavení pracovišť, 

suroviny a materiál, stavební řešení), které spolu s dalšími podmínkami (technologií, 

organizací práce, společenskými podmínkami práce) vytváří faktory – fyzikální, chemické, 

biologické, sociálně psychologické a další – ovlivňující pracovníka v průběhu pracovního 

procesu (Koubek, 2002). 

Výhody bezpečného a zdravého pracovního prostředí 

Podle (Schulera a Hubera, 1993) pokud organizace mohou sníţit počet a závaţnost jejich 

pracovních úrazů, nemocí a stresu a zlepšit kvalitu pracovního ţivota pro své zaměstnance, 

budou účinnější. To znamená menší výskyt úrazů a nemocí, sníţení úrovně pracovního stresu, 

a zlepšení kvality pracovního ţivota vede k vyšší produktivitě díky menšímu počtu ztracených 

pracovních dnů pro absentérství, ke sníţení zdravotních nákladů a nákladů na pojištění, ke 

sníţení pracovních nároků na odškodné, k větší flexibilitě, přizpůsobivosti pracovní síly, 

zvýšení organizační atraktivity a v důsledku všech těchto faktorů, mohou společnosti výrazně 

zvýšit své zisky. Takto lze uvést výhody, které plynou organizaci z bezpečného a zdravého 

pracovního prostředí, ale toto prostředí má výhody i pro pracovníky. Pracovníci jsou 

spokojeni, více se zapojují do své práce, mezi pracovníky jsou lepší zaměstnanecké vztahy, 

morálka, apod. 
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Skladba a úroveň pracovního prostředí působí na pracovní pohodu, výkon, ale i zdravotní stav 

pracovníka. Náročná adaptace na nepříznivé pracovní prostředí vyvolává u pracovníka 

nespokojenost nebo odpor, který se zpravidla odrazí i v jeho vztahu k zaměstnavateli. Na 

pracovní prostředí působí fyzické (hluk, teplota, vlhkost, osvětlení) a sociálně psychologické 

podmínky (zda pracovník pracuje v neustálém kontaktu s dalšími pracovníky nebo pracuje 

izolovaně). Společně nebezpečné fyzické a sociálně psychologické podmínky, jejich zdroje, a 

jejich důsledky představují model bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích (R.S. Schuler, 

V. L. Huber, 1993): 

  

  Nebezpečí pracovního  Důsledky pro jednotlivce  Důsledky pro organizaci  

prostředí 

             

  Fyzické:   Fyzické / psychologické:  - vysoká fluktuace/absentérství 

  - pracovní úrazy   - ztráta končetiny    

  - nemoc z povolání  - rakovina   - zdravotní havárie, škody  

    - leukémie   

        - nízká produktivita 

  Sociologicko   Sociologicko        

  psychologické:   psychologické:   - nízká efektivita    

  - organizační stres  - nespokojenost       

    - lhostejnost, apatie  - vysoké náklady na odškodnění  

    - zmatek, rozpaky  pracovníků   

    - úzkost, starost   - nízké pracovní zapojení  

            

            

  Tab.1.1 Model bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích  

       

Všichni pracovníci ale nereagují na pracovní prostředí stejným způsobem. Co je to škodlivé 

pro jednoho zaměstnance nemusí být pro jiného. 

 

Co je pracovní prostředí bylo definováno jiţ výše. Jak ale chránit zaměstnance v oblasti 

BOZP v rámci tohoto prostředí? Důleţité je především dodrţování zákoníků práce č. 

262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje určité povinnosti zaměstnavatele, 

práva a povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP (příloha č. 2). Na zajišťování BOZP se dále 

podílejí i odborové orgány, jejichţ postavení i oprávnění vykonávat kontrolu nad stavem 
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BOZP upravuje rovněţ zákoník práce. Dále i orgány státního odborného dozoru nad 

bezpečnosti práce, které kontrolují dodrţování bezpečnostních předpisů zaměstnavatelem. 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou stanoveny § 104 zákoníku práce. OOPP jsou 

ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohroţovat jejich 

zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat poţadavky stanovené zvláštním 

právním předpisem. Poskytovat lze pouze ty ochranné prostředky, které splňují podmínky 

stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb. Zaměstnavatel je povinen udrţovat OOPP 

v pouţitelném stavu a kontrolovat jejich pouţívání. Podle částí lidského těla, které chrání, 

rozlišujeme tyto druhy OOPP: (příloha č. 3). 

OOPP musí splňovat tyto poţadavky: 

a) být po dobu pouţívání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich pouţívání nesmí 

představovat další riziko, 

b) odpovídat podmínkám na pracovišti, 

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 

d) respektovat ergonometrické poţadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 

Školení 

Základním způsobem seznámení zaměstnanců s informacemi ohledně BOZP jsou školení 

zaměstnanců. Školení zaměstnanců v BOZP je stanoveno § 103 zákoníku práce. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a poţadavky pro výkon práce, 

které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiţ můţe přijít zaměstnanec 

do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. 

Školení zaměstnavatel zajistí (Ambrosová, 2007): 

a) při nástupu zaměstnance do práce, 

b) při změně pracovního zařazení nebo druhu práce, 

c) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo 

změny technologických anebo pracovních postupů, 

d) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP (toto školení musí 

být provedeno bez zbytečného odkladu). 
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Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. 

Vyţaduje-li to povaha rizika a jeho závaţnost, musí být školení pravidelně opakováno. 

Školení zaměstnavatel zajišťuje prostřednictvím vedoucích zaměstnanců či specializovaných 

pracovníků nebo s vyuţitím sluţeb organizací školících v oblasti bezpečnosti práce. 

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyţadovat a kontrolovat dodrţování poţadavků předpisů 

k zajištění BOZP.  

Bezpečnostní značky a signály 

Zákon č. 309/2006 Sb., § 6 určuje, ţe na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při 

nichţ můţe dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a 

značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP a 

seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména 

obrazové, zvukové nebo světelné. Bezpečnostní značky a signály upravuje Nařízení vlády č. 

11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČSN ISO 3864 – bezpečnostní barvy a značky a 

(ČSN ISO 3864-1). 

Na kaţdém pracovišti je potřeba věnovat pozornost správnému rozmístění značek a značení 

z hlediska bezpečnosti práce. Značky rozeznáváme bezpečnostní, výstraţné a poţární. 

Podle barev je rozeznáváme zejména takto: 

 Červené- zákazové, poţární 

 Ţluté – výstraţné 

 Modré – příkazové 

 Zelené – Informativní (nouzového východu, značka první pomoci, značka bezpečí) 

 Fotoluminiscenční (reflexní) – pro únikové a nouzové cesty 

 Oranţové (chemické) – grafické symboly nebezpečnosti 

 

Požární bezpečnost 

Poţární bezpečností se ve smyslu vyhlášky o poţární prevenci rozumí souhrn organizačních, 

územně-technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku poţáru nebo 

výbuchu s následným poţárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku poţáru a 

k zamezení jeho šíření. Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře 

viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlaţích objektů a zařízení. Poţární řád 

se zveřejňuje tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se 

v místě provozované činnosti.  
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Mycí, čistící a dezinfekční prostředky 

Jsou upraveny v § 104 zákoníku práce č. 262/2006 Sb., kdy zaměstnavatel je povinen 

poskytnout zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky na základě rozsahu 

znečištění kůţe a oděvu. Zaměstnavatel poskytuje mycí, čistící a dezinfekční prostředky 

zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu. Jedná se zejména o toaletní a dezinfekční 

mýdla, ručníky textilní nebo papírové, toaletní papír. Za dezinfekční prostředky se povaţují 

téţ ochranné masti s dezinfekčním účinkem. 

Ochranné nápoje 

Základ právní úpravy poskytování ochranných nápojů je v § 104 zákoníku práce č. 262/2006 

Sb., který ukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnanci ochranné nápoje 

bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních 

podmínek práce. Zaměstnavatel tedy musí vzít v úvahu mikroklimatické podmínky, za nichţ 

jeho zaměstnanci pracují, ty vyhodnotit a následně zpracovat seznam ochranných nápojů. 

Ochranné nápoje se poskytují k ochraně zdraví zaměstnanců před účinky tepelné zátěţe či 

zátěţe chladem. Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné a nesmí obsahovat více neţ 

6,5 hmotnostních procent cukru. Mnoţství alkoholu v nich nesmí překročit 1 hmotnostní 

procento, ochranné nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící 

před: 

- zátěží teplem se poskytuje v mnoţství odpovídajícím nejméně 70% tekutin a 

minerálních látek ztracených z organismu za osmihodinovou směnu potem a 

dýcháním, 

- zátěží chladem se poskytuje teplý, v mnoţství alespoň půl litru za osmihodinovou 

směnu. 

Ochranné nápoje chránící před zátěţí a teplem nebo chladem mohou obsahovat látky 

zvyšující odolnost organismu. Poskytování ochranných nápojů nesmí zaměstnavatel 

nahrazovat finančním plněním.  

Hygiena 

Hygienou se rozumí dodrţování zásad pro uchování zdraví. Hygiena práce je odvětví sledující 

pracovní prostředí pracujících osob a provádějící průzkum všech vlivů tohoto prostředí na 

fyzické a duševní zdraví člověka, zejména vlivu organizace práce, metod a forem práce, 

výrobních technologií, materiálů a pracovních prostředků, Cílem je zajistit, aby pracovní 

prostředí i ostatní pracovní podmínky odpovídaly přirozeným vlastnostem zaměstnanců a aby 

je nejen chránily před škodlivými vlivy a před nadměrným a nepřirozeným zatíţením lidského 



 17 

organismu, ale pokud moţno i aktivně působily na zlepšení jejich zdravotního stavu a 

podporovaly rozvoj jejich tvůrčích schopností. Hygiena práce má nezastupitelné místo 

v prevenci ochrany zdraví zaměstnanců (Janáková, 2008). 

 

1.4.2. Ochrana před nedisciplinovanými zaměstnanci 

Jakákoli pracovní nehoda nepochybně silně poznamenává zaměstnanecké vztahy na pracovišti 

a má vliv na výkon zaměstnanců. Pozornost je proto třeba také věnovat ochraně zaměstnanců 

před nedisciplinovanými a problémovými jednici. Je třeba sledovat takové negativní sociální 

jevy jako je alkohol, kouření, sexuální obtěţování, stres, mobbing (psychický teror na 

pracovišti), bullying (fyzické násilí), sabotáţ, diskriminace apod (Bláha, Mateiciuc,  

Kaňáková, 2005). 

 

Alkohol na pracovišti 

Podle § 106 odst.4 písm.e) zákoníku alkoholickými nápoji jsou lihoviny, víno a pivo. 

Alkoholickým nápojem se rozumí i další nápoje, pokud obsahují více neţ 0,5 objemového 

procenta alkoholu. Zaměstnanec je povinen nepoţívat alkoholické nápoje na pracovištích 

zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště a nevstupovat pod jejich vlivem na 

pracoviště zaměstnavatele. Zákaz poţívání alkoholických nápojů se nevztahuje na 

zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud poţívají 

pivo se sníţeným obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichţ poţívání těchto nápojů je 

součástí plnění pracovních úkolů (např. povolání degustátora) nebo je s plněním těchto úkolů 

obvykle spojeno (např. při důleţitých obchodních jednáních).  

V zaměstnání je zaměstnanec povinen podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, na 

pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem. Toto 

písemné určení můţe být obsaţeno např. v pracovním řádu nebo v jiné interní směrnici firmy 

(Janáková, 2008). 

Kouření na pracovišti 

Kouření je druh toxikomanie, který škodlivě působí na zdraví kuřáků i nekuřáků 

bezprostředně vystavených účinkům kouření. Zaměstnanci jsou povinni nekouřit na 

pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. 

Zaměstnanec je tedy povinen zohledňovat nejen spolupracovníky – nekuřáky, ale téţ jiné 

osoby (např. zákazníky), a to i v jiných prostorách zaměstnavatele neţ jen na pracovištích 

(např. na chodbách, toaletách, umyvárnách, šatnách, v jídelně a kantýně). Porušování zákazu 
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kouření na pracovištích se posuzuje jako porušování právních povinností zaměstnanců a lze 

za něj za zákonem stanovených podmínek dát i výpověď (Janáková, 2008). 

Sexuální obtěžování 

Sexuálním obtěţováním je neţádoucí chování sexuální povahy, a to v jakékoli formě, 

a) jehoţ záměrem nebo důsledkem je sníţení důstojnosti osoby, nebo vytvoření 

zastrašujícího, nepřátelského, poniţujícího, pokořujícího nebo uráţlivého prostředí, 

nebo 

b) které můţe být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, ovlivňující výkon 

práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů (Stýblo, Urban, 

Vysokajová, 2009). 

Sexuální obtěţování můţe mít verbální, neverbální či fyzickou formu. 

Stres 

Existují čtyři hlavní důvody, proč by měly organizace brát na vědomí stres a něco sním dělat: 

1. Mají společnou odpovědnost zajišťovat dobrou kvalitu pracovního ţivota. 

2. Nadměrný stres způsobuje onemocnění. 

3. Stres můţe vyústit do neschopnosti vyrovnávat se s poţadavky práce, coţ ovšem 

vyvolává další stres. 

4. Nadměrný stres můţe sníţit efektivnost pracovníka, a tudíţ ohrozit výkon organizace. 

Cesty, jak můţe organizace zvládat stres, jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Mobbing 

Dle (Kaňákové, Bláhy, Babicové, 2000) specifickou oblastí negativních pracovních vztahů je 

psychický teror na pracovišti označovaný jako mobbing. Slovo mobbing pochází z anglického 

slovesa „to mob“, coţ znamená napadnout (davem). Jedná se o systematické, neustálé 

působení na spolupracovníka prostřednictvím klepů, pomluv, intrik, podezírání a osočování 

s cílem dosáhnout jeo dobrovolného odchodu z organizace. Odborníci na mobbing uvádějí, ţe 

lze rozlišit pět oblastí vnějších projevů „mobberů“ (tj. mobbujících spolupracovníků) ve 

vztahu k postiţenému: 

-  výhruţky, zdrcující pohledy, kritika jeho práce a osoby, okřikování a vyrušování 

z práce, 

 - prostorová izolace tím, ţe s ním spolupracovníci nekomunikují, 

-  rozšiřování pomluv, zesměšňování, útoky na jeho názory a postoje, zpochybňování 

jeho práce, výsledků a rozhodnutí, 
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-  ukládání úkolů, které nemají smysl, nevyuţívání jeho kvalifikace nebo naopak 

zadávání úkolů, které jsou nad jeho síly, dokonce neukládání ţádných úkolů, 

-  přidělování nebezpečných pracovních úkolů, přímé vyhroţování, fyzické násilí a 

poškozování majetku pracovníka. 

Bullying 

Zastrašování, pronásledování a týrání pracovníka jiným pracovníkem, který má vyšší a 

vlivnější postavení. Často se pouţívá k donucení určitého pracovníka k odchodu z pracoviště. 

Sabotáž 

Sabotáţí označujeme lidskou činnost zvanou záškodnictví, cizím slovem sabotování. Jedná se 

o činnost, jeţ zpravidla spočívá v úmyslném a vţdy důsledně utajeném poškozování různých 

důleţitých předmětů denní potřeby nebo v narušování funkčnosti nějakého důleţitého 

technického systému. Lidé provádějící sabotáţe bývají označování slovem sabotéři respektive 

záškodníci. Motivy pro sabotáţe mohou být různé, např. konkurenční boj, vyřizování si účtů, 

nenávist, pomsta, oslabení nebo eliminace soupeře pro vlastní prospěch. 

Diskriminace 

Diskriminace je termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se pouţívá v negativním 

významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na 

schopnosti konkrétního jedince. Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o 

diskriminaci na základě rasy, náboţenského přesvědčení, politického přesvědčení, pohlaví, 

věku apod. Tyto případy můţeme označit jako přímou diskriminaci. Nepřímá diskriminace je 

víceméně skrytá, méně viditelná k odhalení. Zpravidla se jedná o stanovení takových 

podmínek, které jsou úspěšně splnitelné jen některou kategorií populace (např. při přijímání 

do zaměstnání, povyšování v práci).  

 

Hlavní obranou před těmito výše uvedenými negativními společenskými jevy je podpora 

otevřené komunikace, uznávání a sdílení nadefinovaných firemních hodnot, respektování a 

podpora rozmanitosti a vytváření zdravých a produktivních mezilidských vztahů na 

pracovišti. 

Podpora a poradenství 

Poradenství má velký význam. Přispívá k prevenci před potencionálními nehodami 

v zaměstnání. Při poskytování poradenství je třeba určit: 

 - typy problémů (sociálně-psychologické, právní, ekonomické) a jejich zdroje, 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Utajen%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Funk%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1
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 - důsledky těchto problémů na pracovišti, 

 - politika a postup organizace, 

 - kdo by měl poskytovat poradenství, 

 - poradenské dovednosti a techniky. 

Organizace, které poskytují pro své zaměstnance poradenství, mají vytvořeny postupy pro 

poskytování těchto sluţeb. Jedná se o podpůrné zaměstnanecké programy a můţe jít o: 

 - protistresové programy, 

 - programy zabývající se absentérstvím, 

 - programy na zvládání konfliktních situací na pracovišti (obtěţování, alkohol, apod.), 

 - a jiné. 

Je nutné si vydefinovat, kdo můţe být do poradenství zapojen. Zpravidla to bývá vedoucí, 

vybraní personalisté, konzultanti (můţe být externista), vybraní a vyškolení dobrovolníci 

s přirozenými schopnostmi umět jednat s lidmi, externí agentury. Počty a rozsah účastníků 

jsou závislé na velikosti organizace (Kaňáková, Bláha, Babicová, 2000). 

1.5 Pracovní úrazy a nehody 

„Ani při nejlepším způsobu zajištění BOZP a ani při nejlepším způsobu řízení BOZP nelze 

zcela vyloučit vznik pracovního úrazu či nemoci z povolání, pokud pro její vznik existují 

legislativou stanovené podmínky. Proto je důleţité nejen znát, ale mít i vytvořen systém pro 

případ vzniku těchto neţádoucích událostí“ (Neugebauer, 2010, str.170). 

Pracovním úrazem je jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci 

způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů 

nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. 

Pracovní úrazy řeší Zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů a 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.  

Nemoc z povolání vzniká působením škodlivých vlivů. Za nemoci z povolání jsou 

povaţovány pouze ty, které jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání v nařízení vlády č. 

290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, pokud vznikly za podmínek zde 

uvedených. Za škodu způsobenou zaměstnanci nemocí z povolání odpovídá zaměstnavatel, u 

něhoţ zaměstnanec pracoval naposledy před jejím zjištěním v pracovním poměru za 

podmínek, za kterých taková nemoc z povolání vzniká. 
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Nejčastější příčiny pracovních úrazů jsou (Kaňáková, Bláha, Babicová, 2000): 

 - manipulace s předmětem nebo jeho manuální transport, 

 - nehody na pracovišti, 

 - nehody spojené s pouţíváním strojů nebo zvedací technikou. 

Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu: 

Upraveno dle § 105 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 

1) Zaměstnavatel, u něhoţ k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti 

vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance 

dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a bez váţných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění 

příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného 

zaměstnavatele zaměstnavatel podle věty první bez zbytečného odkladu uvědomí 

zaměstnavatele úrazem postiţeného zaměstnance, umoţní mu účast na objasnění příčin a 

okolností vzniku pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění. 

2) Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech pracovních úrazech, i kdyţ jimi nebyla 

způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 

kalendářní dny. 

3) Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, 

jejichţ následkem došlo 

a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší neţ tři kalendářní dny, nebo 

b) k úmrtí zaměstnance. 

Záznam o úrazu sepisuje zaměstnavatel nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení 

pracovního úrazu. 

4) Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným 

orgánům a institucím a informovat o úrazu osobu zodpovědnou za BOZP. 

5) Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 

6) Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichţ byla uznána nemoc z povolání, která 

vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval 

rizikové faktory, které vyvolávají ohroţení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání. 

7) Vláda stanoví nařízením způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 

o úrazu. 
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Schéma postupu při vzniku pracovního úrazu  je uvedeno v příloze č. 5 (Neugebauer, 2010). 

Náklady spojené s nehodami 

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a podřízené oblastní inspektoráty práce (OIP) evidovaly 

v loňském roce přes 39 000 pracovních úrazů, coţ je o devět procent méně neţ v roce 2009. 

S těmito pracovními úrazy souvisí i náklady spojené s nehodami, mezi které patří: 

 - náklady spojené se ztrátou času a produkce následkem absence způsobené zraněním, 

 - náklady spojené se ztrátou času a produkce způsobenou projednáváním zranění, 

 - náklady na přemístění pracovníka a související výcvik, 

 - náklady na odstranění rozbitého stroje nebo nebezpečného stroje či zařízení, 

 - náklady na odškodnění zraněného zaměstnance, 

 - vyšší pojistné, jestliţe není dobrý organizační záznam nehod, 

 - náklady na provádění plného vyšetření příčin nehody, 

-  náklady spojené s placením pokut, případně s čelením uvěznění v případě, ţe 

zaměstnavatel byl obviněn v souvislosti s nehodou, 

 - náklady vyvolané špatnou morálkou pracovní síly, 

- náklady spojené s neochotou lidí pracovat pro organizaci z důvodu její špatné pověsti 

na poli bezpečnosti. 

Zaměstnavatelé někdy nejsou ochotni vynakládat peníze na zlepšování bezpečnosti, neboť to 

nepovaţují za odůvodněné. Zaměstnavatelé by si měli být vědomi skrytých nákladů na 

nehody, jestliţe by provedli analýzu nákladů a uţitků, byli by pravděpodobně ohromeni, kolik 

je nehody stály, a byli by více připraveni na to, aby vydávali peníze na prevenci nehod a více 

se věnovali  úrazové prevenci, coţ v praxi znamená věnovat dostatečnou péči problematice 

BOZP na jednotlivých pracovištích a důsledně prosazovat, aby péče o BOZP a o stálé 

zlepšování pracovního prostředí byla rovnocennou a neoddělitelnou součástí plnění 

pracovních povinností (Neugebauer, 2010). 

Prevence nehod 

Prevence nehod lze dosáhnout pomocí (Armstrong, 2007): 

- identifikace příčin nehod a podmínek, za nichţ k nim s největší pravděpodobností 

dochází, 

- toho, ţe se vezmou v úvahu faktory bezpečnosti uţ ve fázi vytváření systému a 

bezpečnost se do systému zabuduje, 



 23 

- navrhování bezpečnostních zařízení a ochranných pomůcek a poskytování 

ochranného oděvu, 

- provádění pravidelných auditů hodnocení rizika, inspekcí, prověrek a podnikání 

kroků k eliminaci rizik, 

- vyšetřování všech nehod majících za následek škodu za účelem nalezení příčin a 

iniciování kroků směřujících k nápravě, 

- vedení dobré evidence a statistiky za účelem rozpoznání problémových oblastí a 

odhalení neţádoucích trendů, 

- provádění nepřetrţitého programu výchovy a vzdělávání, týkajících se bezpečných 

pracovních návyků a metod předcházení nehodám, 

- vedení a motivování – podpora těch metod vedení a motivování, které nekladou na 

lidi nadměrné poţadavky. 

Vzdělávání v oblasti BOZP 

Vzdělávání v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je klíčovou součástí programu 

prevence. Mělo by začít jako součást kurzů uskutečňovaných v rámci programu orientace 

(adaptace a zapracování) nových pracovníků. Mělo by k němu dojít také v souvislosti 

s převedením pracovníka na jinou práci nebo v souvislosti se změnou metod práce. 

Vzdělávání zaměřené na bezpečnost zdůrazňuje pravidla a poskytuje informace o 

potencionálních nebezpečích a o tom, jak se jim vyhnout. Mělo by také být zabezpečeno 

doškolování nebo kondiční kurzy, ale i zvláštní kurzy zaměřené na nové aspekty oblasti 

ochrany zdraví a bezpečnosti při práci nebo na oblasti, v nichţ se objevily problémy 

s bezpečností (Armstrong, 2007). 

V systému vzdělávání pracovníků se angaţuje nejen personální útvar nebo dokonce zvláštní 

útvar vzdělávání pracovníků, ale také všichni vedoucí pracovníci a odbory nebo jiná sdruţení 

pracovníků. Vzdělávání pracovníků je personální činnost, v níţ se často vyskytuje úzká 

spolupráce organizace s externími odborníky nebo specializovanými vzdělávacími 

institucemi. 

Vzděláváním a vytvářením podmínek pro vzdělávání svých pracovníků zaměstnavatel 

pozitivně ovlivňuje jejich motivaci, spokojenost se zaměstnavatelem, vazbu na organizaci 

apod., nehledě na to, ţe si formuje pracovní sílu v podobě přizpůsobené pracovním úkolům a 

zvyšuje atraktivitu zaměstnání v organizaci (Koubek, 2002). 
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Sledování vývoje úrazovosti 

Dle (Armstronga, 2007) platí úsloví „pokud to nemůţeme změřit, nemůţeme to řídit“, je 

v plné míře pouţitelné v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Je důleţité vědět, co 

se děje, a ještě důleţitější je zkoumat trendy jako nástroj stanovení správné doby pro 

podniknutí nezbytných kroků. 

Ke sledování vývoje úrazovosti ve firmě slouţí několik statistických ukazatelů, které jsou 

mimo jiné vodítkem pro zjištění zda stanovená opatření byla účinná. Úrazovost se většinou 

porovnává za jednotlivé kalendářní roky ve zprávách o vývoji pracovní úrazovosti. Tato 

zpráva se poskytuje nejen vedení firmy, ale také odborům a zástupcům pro oblast BOZP. 

Jedná se o jeden ze způsobů plnění ustanovení § 108 odst. 6 zákoníku práce. Tyto zprávy 

nemají předepsaný obsah. Většinou jsou v nich sledovány počty smrtelných a sepsání 

záznamu o úrazu podléhajících úrazů, jakoţ i celkový počet vzniklých pracovních úrazů ve 

firmě nebo společnosti. Dále obvykle obsahují (Neugebauer, 2010): 

 

       počet pracovních úrazů x 100 

- počet pracovních úrazů na 100 zaměstnanců =  

       průměrný počet zaměstnanců za období 

 

- celkový počet dnů absence pro pracovní úrazy 

 

         počet kalen. dnů prac. neschopnosti x 100 

- průměrné procento pracovní neschopnosti =  

         počet nemoc. pojištěných zaměstnanců x 365 

 

 

       kalendářní dny pracovní neschopnosti 

- průměrná doba trvání pracovní neschopnosti =  

       počet případů pracovní neschopnosti 

 

 

- počet pracovních úrazů, za které byly vyplaceny náhrady škod 

 

- výše vyplacených náhrad škod 

 

Doba uchování (skartační lhůta) těchto zpráv, jakoţ i záznamů o úrazech a dokladech o 

náhradách škod, pokud nejsou účetními záznamy, není ţádným právním předpisem stanovena 

(pro účetní doklady platí skartace po 5 letech). 
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1.6 Pracovní riziko 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům BOZP s ohledem na rizika moţného 

ohroţení jejich ţivota a zdraví, která se týkají výkonu práce. A dále povinen vyvářet bezpečné 

a zdraví neohroţující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a 

přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

Prevence pracovního rizika 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v právních poţadavcích je zaloţena na principu 

předcházení ohroţení ţivota a zdraví při práci, jinými slovy na prevenci rizik. Jiţ světoznámý 

vědec J. E. Purkyně vyslovil velkou myšlenku kdyţ řekl, ţe „lepší je nemocem předcházet, 

neţ je léčit“. Toto rčení lze vztáhnout i na oblast prevence na úseku bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. V systému výkonu činností je nejchybovanějším a tím i nejzranitelnějším 

článkem člověk. V praxi hovoříme o tzv. selhání lidského činitele. Platí zásada, ţe kdyţ 

člověk umí, zná a chce, pak při dodrţení rovnováhy zbývajících prvků systému lze 

předpokládat, ţe za běţných podmínek neţádoucí událost, vedoucí k poškození zdraví, 

nenastane. Člověk, je však o přírody tvor učenlivý a je vystavován menším nebo větším 

rizikům, která na kaţdého jedince nejen jinak působí, ale jsou kaţdým jedincem i jinak 

vnímána. Ať uţ se jedná o chyby způsobené neznalostí, neschopností nebo „nezdravým“ 

riskováním, je velikost rizika dána součinem důsledku (tj. poškození zdraví), 

pravděpodobnosti a době expozice, za které můţe k události dojít.  

Přesnou definicí prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 

předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zaměstnavatel je 

povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a 

pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat 

a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. Není-li moţné rizika odstranit, je 

zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby 

ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno (Jeřábek, 2009). 

Management rizik 

Příslušné ustanovení zákoníku práce, jak jsem jiţ uvedla i v odstavci výše, po zaměstnavateli 

poţaduje, aby ve své firmě posuzoval rizika při práci a stanovoval opatření k jejich odstranění 

nebo alespoň ke sníţení jejich působení. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň 

BOZP ve své firmě nebo společnosti (viz obr 1.1 uveden na str. 27). Poţaduje tak po 
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zaměstnavateli, aby prováděl řízení rizik při práci. V BOZP jsou prováděna dvě základní 

posouzení rizik – jedno pro oblast bezpečnosti práce ( BOZP) a druhé pro oblast ochrany 

zdraví při práci (BOZP). To první, vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, vyplývá ze 

zákoníku práce § 102. To druhé, kategorizace prací, ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, § 37. Vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci je jedním ze základních 

„stavebních kamenů“ současné BOZP v kaţdé firmě (dalšími jsou legislativa a kategorizace 

prací). Navazuje na něj stanovení opatření k odstranění rizik nebo k sníţení jejich působení. 

Tyto tři fáze: 

 - 1) vyhledání rizik, 

 - 2) vyhodnocení rizik, 

 - 3) stanovení opatření, 

se nazývají management rizik při práci. Jeho podrobnější schéma je uvedeno v příloze č. 6 

(Neugebauer, 2010). 
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Obr. 1.1 Vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci (Neugebauer, 2008) 
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Vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci 

Nebezpečí – zdroj, situace nebo činnost s potencionálem způsobit vznik poranění člověka 

nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci (Neugebauer, 2008). 

Riziko – kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné 

události a jejich následků. 

Riziko lze tedy vypočítat podle následujícího vzorce: 

 

   Riziko = pravděpodobnost x následek 

1) Vyhledávání rizik 

Před zahájením vyhledání rizk je důleţité zajistit, aby předmětem vyhledání rizik byla 

všechna pracoviště a všechny činnosti včetně činností prováděných mimo pracovní dobu. 

Především je nezbytné vytvořit plán, v němţ je mimo jiné specifikováno, jak se bude 

postupovat (příprava, organizování a koordinace vyhodnocení), a kdo se vyhodnocení 

zúčastní (včetně konzultací se zástupci zaměstnanců). Velice podstatné je zajištění podpory 

vrcholného managementu, respektive jeho zapojení (nejen poskytnutí potřebných informací) a 

jeho vybídnutí řadových zaměstnanců k účasti. Vrcholový management by měl plán schválit, 

vytvořit podmínky pro jeho plnění a provádět kontrolní činnost jeho naplňování (Neugebauer, 

2008). 

Vyhledávání rizik při práci, které v sobě zahrnuje identifikaci nebezpečí, tedy: 

– nebezpečných činitelů (stroj, zařízení, látka, objekt, pracovní prostor, technologie, 

pracovní činnost, zvíře, člověk atd. na pracovišti, který má alespoň jednu 

nebezpečnou vlastnost, jeţ můţe být zdrojem rizika), 

– zdrojů rizik (nebezpečná vlastnost nebezpečného činitele) a kvantitativní nebo 

kvalitativní odhad rizika, které z nebezpečí vzniká, tzn. analýzu četnosti a analýzu 

následků, dále identifikaci osob, které mohou být vystaveny nebezpečí. 

Je nejnáročnější a nejvíce problematickou částí managementu rizik při práci. V jeho rámci by 

mělo docházet ke srovnávání skutečného stavu s optimálním. 

Metody vyhledávání rizik 

Pro vyhledávání rizik při práci lez pouţít různé metody, kromě vţdy prováděné prohlídky 

posuzovaného pracoviště je moţné vyuţít metody (Neugebauer, 2008): 

- Analýza pomocí kontrolních listů (Check list) – vyuţívají se kontrolní seznamy 

jednotlivých poloţek, které analyzují stav systému. 

-  Co se stane, když…- kladení otázek, které nemusí být systematizovány. 
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-  Úvodní (předběžná) analýza nebezpečí (PHA)  

-  Relativní hodnocení  

-  Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP) – nejrozšířenější postup 

identifikace technologických nebezpečí. 

- Analýza možnosti poruch a jejich následků  

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

vést ke vzniku havárie. 

- BOMECH – pokrývá celou problematiku managementu rizik, tedy i vyhledávání. 

 - Posuzování spolehlivosti člověka 

2) Vyhodnocení identifikovaných rizik při práci 

Je subjektivní záleţitostí, která v sobě skrývá dvě nebezpečí – nadhodnocení míry rizika a 

podhodnocení míry rizika. Obojí je pro zaměstnavatele neţádoucí. Nadhodnocení z 

ekonomických důvodů a podhodnocení z bezpečnostních důvodů, které se téţ ve svých 

důsledcích projeví do ekonomiky firmy. Proto je důleţité, aby vyhodnocení rizik při práci 

prováděla osoba s příslušnou kvalifikací a znalostmi a vedení firmy se k zjištěným výsledkům 

vyjádřilo. Dvojnásob to platí v případě, je-li vyhodnocení prováděno externí firmou. I pro 

vyhodnocení rizik při práci existuje řada metod, které lze vyuţít a je opět jen na osobě nebo 

týmu provádějícím vyhodnocení, kterou z nich zvolí. Musí však dodrţet zásadu, ţe zvolená 

metoda musí odpovídat potřebám hodnocené firmy a musí dostatečně a odpovídajícím 

způsobem odráţet míru jednotlivých identifikovaných rizik. V praxi se osvědčila Jednoduchá 

bodová metoda (JBM), jeţ je pro pouţití opravdu jednoduchá a přitom velmi přehledně 

poskytuje potřebné informace k řízení rizik. Je-li nutné některá rizika zhodnotit podrobněji, 

nebo vyhodnotit efektivnost přijatého opatření, je moţné ji doplnit metodou BOMECH. Dále 

je moţno zvolit Kittsovu metodu, Metodu ZHA apod. Kaţdý, kdo provádí vyhodnocení rizik, 

si můţe dokonce zvolit svůj vlastní způsob, svou vlastní metodu pro vyjádření míry 

nebezpečnosti jednotlivých rizik. Při vytváření vlastní metody musí být dodrţeny alespoň 

nejzákladnější poţadavky pro tvorbu těchto metod.  

 

Všechny metody vyhledávání a vyhodnocení rizik jsou uvedeny podrobněji v příloze č. 7 

(Neugebauer, 2008). 
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3) Stanovení opatření k odstranění rizik nebo ke snížení jejich vlivu 

Pro naplnění základního cíle managementu rizik při práci musí na identifikaci a vyhodnocení 

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

rizik. Zákoník práce v § 102 odst. 5 stanovuje zásady prevence rizik, ve kterých je moţné 

shledat hierarchii pro moţné přijetí opatření, a kterými se rozumí: 

a)   omezování vzniku rizik, 

b)   odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

d)  nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními 

postupy, 

e)   nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, 

surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s 

vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky, 

f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů 

pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na 

nejniţší počet nutný pro zajištění provozu, 

g)  plánování při provádění prevence rizik s vyuţitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany, 

i)    provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení, 

j)    udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat 

jejich účinnost a dodrţování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních 

podmínek. 

Opětné vyhledání a hodnocení rizik 

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

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

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

vlivů, výrobních úkolů atd., neustále mění. 
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Co musí být provedeno po ukončení vyhodnocení rizik a stanovení opatření? 

S vyhledanými riziky a přijatými opatřeními musí být seznámeny odborové orgány nebo 

zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, zaměstnanci, kteří jsou riziky ohroţeni a jichţ se 

přijatá opatření týkají, a také příslušní vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele, jehoţ 

zaměstnanci pracují na společných pracovištích (Neugebauer, 2008). 

 

Kategorizace prací 

V ČR je zaveden systém kategorizace prací, který je podle rizika rozděluje do čtyř kategorií. 

Kategorizace prací umoţňuje hodnocení úrovně zátěţe zaměstnanců takovými faktory, které 

ze zdravotního hlediska rozhodují o kvalitě pracovních podmínek, a které jsou 

charakteristické pro danou práci na konkrétním pracovišti a pro míru zabezpečení ochrany 

zdraví pracovníků. 

Výchozím předpisem, podle kterého se musí kategorizace prací posoudit, je ustanovení § 37 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška 

č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu 

pro provádění biologických expozičních testů a náleţitosti hlášení prací s azbestem a 

biologickými činiteli. Zásadně platí, ţe práce se zařazují do čtyř kategorií podle míry výskytu 

faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací 

do kategorií stanoví prováděcí vyhláška. Vyhláška přesně popisuje, které práce se zařazující 

do druhé, třetí a čtvrté kategorie. Tyto kategorie stanoví podle následujících rizik: prach, 

chemické látky, hluk, vibrace, neionizující záření a elektromagneticiká pole, fyzická zátěţ, 

pracovní poloha, zátěţ teplem, zátěţ chladem, psychická zátěţ, zraková zátěţ, práce s 

biologickými činiteli, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu a u kaţdého rizika je zvlášť 

stanovena druhá, třetí a čtvrtá kategorie. Zařazení by mělo být provedeno komisionálně. 

Komisi by měli tvořit odborně způsobilá osoba k prevenci rizik, lékař, který zaměstnavateli 

poskytuje závodní preventivní péči, a vedoucí zaměstnanec pracoviště, kde je posuzována 

práce vykonávána, případně i zástupce zaměstnanců. U kategorizace prací není stanovena 

podoba protokolu o zařazení do kategorie ale jeho moţné provedení uvádím v příloze č. 8. 

Kategorizace prací musí odpovídat aktuálnímu stavu, a proto je potřeba ji aktualizovat 

v závislosti na měnicích se podmínkách (Neugebauer, 2008). 
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1.7 Audit bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Co je audit ochrany zdraví a bezpečnosti při práci? 

Audity BOZP nebo poţární ochrany (dále PO), jakoţ i pravidelné roční prověrky nebo 

poţární preventivní prohlídky  slouţí k identifikaci a vyhodnocení závaţnosti pracovních rizik 

a rozsahu plnění právních a jiných poţadavků dané oblasti a vedou ke zmírnění a odstranění 

negativních pracovních rizik BOZP či sníţení rizik v oblasti PO. Při provádění těchto auditů 

se musí brát v úvahu všechny bezpečnostní a jiné aspekty. Jedním z hlavních důvodů těchto 

auditů je ověření, zda organizace splňuje veškeré legislativní poţadavky na ni kladené (tím 

eliminuje moţnost vzniku finančních ztrát zapříčiněných nedostatečným vyhodnocením 

aspektů a následných pracovních úrazů či jiných škod). Audit bezpečnosti tedy zkoumá celou 

organizaci, aby prověřil, zda naplňuje své bezpečnostní záměry a cíle. 

Kdo provádí audit ochrany zdraví a bezpečnosti při práci? 

Podle (Armstronga, 2007) audity bezpečnosti mohou provádět poradci pro bezpečnost a/nebo 

personalisté, ale čím více jsou do něj zapojeni manaţeři, pracovníci a představitelé odborů, 

tím lépe. Audity jsou často prováděny pod záštitou výboru pro ochranu zdraví a bezpečnost 

při práci, přičemţ jeho členové hrají v této záleţitosti aktivní roli. 

Odpovědnost za provádění auditů ve svých útvarech mohou mít i manaţeři a ještě lepší je, 

jsou-li i jednotliví členové těchto útvarů proškoleni k tomu, aby také oni prováděli audity 

v konkrétních oblastech. Provádění auditů bude snadnější, jestliţe je předem připraven 

kontrolní seznam bodů, na který se audit zaměří, a jednoduchý formulář k zaznamenávání 

výsledků. 

Některé organizace pro účely nezávislého auditu pouţívají také externí instituce. 

Čím se zabývá audit ochrany zdraví a bezpečnosti při práci? 

Audit ochrany zdraví a bezpečnosti při práci se zabývá (Armstrong, 2007): 

a) Politikou: 

-  Splňuje politika ochrany zdraví a bezpečnosti při práci poţadavky zákona? 

-  Jsou vyšší manaţeři oddáni záleţitostem zdraví a bezpečnosti a jak se v nich 

angaţují? 

- Jak jsou s těmto záleţitostem oddáni a jak se v nich angaţují ostatní manaţeři, 

vedoucí týmů mistři? 

-  Existuje v organizaci výbor pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci? Jestliţe 

nikoliv, pak proč? 
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- Jak efektivní je tento výbor ve své práci? 

b) Postupy: 

Jak účinně postupy: 

- Podporují realizaci politiky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci? 

- Zdůrazňují potřebu dobré ochrany zdraví a bezpečnosti při práci? 

- Zabezpečují systematické hodnocení rizik? 

- Zabezpečují důkladné prošetření nehod (úrazů)? 

-  Evidují údaje pouţívané k hodnocení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a 

k podnikání potřebných kroků? 

- Zabezpečují, aby otázkám ochrany zdraví a bezpečnosti při práci byla přikládána 

náleţitá váha při vytváření systémů práce nebo výroby a provozních záleţitostí 

(včetně designu zařízení a uspořádání pracovišť, specifikace výrobků nebo sluţeb a 

vyuţívání materiálů)? 

- Zabezpečují školení v oblasti bezpečnosti, zejména pak školení nových pracovníků a 

školení v souvislosti se změnou práce / pracovního místa nebo změnou způsobu / 

metod práce? 

c) Praktickým prováděním opatření bezpečnosti:  

- Do jaké míry odpovídá praxe v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci ve 

všech částech organizace všeobecným poţadavkům zákona a specifickým 

poţadavkům různých směrnic a doporučených zásad? 

- Jak se provádělo hodnocení rizika? Jaké byly jeho výsledky? Jaké kroky byly 

podniknuty? 

- Jak vypadá ochrana zdraví a bezpečnosti při práci v organizaci ve světle příslušných 

ukazatelů? Dochází k příznivému, nebo nepříznivému vývoji? Pokud 

k nepříznivému, pak co se proti tomu děla? 

- Jak důkladně jsou prošetřovány nehody (úrazy)? Jaké kroky byly učiněny, aby bylo 

zabráněno jejich opakování? 

- Jaké existují důkazy o tom, ţe manaţeři a mistři se opravdu starají o otázky ochrany 

zdraví a bezpečnosti při práci? 

Co by se mělo s auditem dělat? 

Audit by se měl týkat výše uvedených otázek, ale jeho účelem je vyvolat akci. Ti, kteří 

provádějí audit, by měli vyhodnotit priority a náklady a navrhnout vedení organizace 

programy směřující ke zlepšení situace (Armstrong, 2007). 
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1.8 Inspekce bezpečnosti práce 

Účelem inspekce bezpečnosti práce je prozkoumat konkrétní oblast organizace – provozní 

útvary nebo výrobní proces – za účelem lokalizace a definování jakýchkoliv chyb, které 

mohou být zdrojem nehod. Inspekce bezpečnosti práce by měli pravidelně a systematicky 

provádět linioví manaţeři a mistři s radou a pomocí poradců pro otázky ochrany zdraví a 

bezpečnosti při práci (Armstrong, 2007). 

Při provádění inspekcí bezpečnosti práce se postupuje podle následujících kroků: 

 - stanovit odpovědnost za provádění inspekce, 

 - ve formě kontrolního seznamu definovat body, které je třeba při inspekci plnit, 

-  rozdělit útvar či závod do oblastí a sestavit seznam bodů, jimţ se musí věnovat 

v kaţdé oblasti pozornost, 

 - stanovit, jak často by se měly inspekce provádět – v kritických oblastech denně, 

 - pouţívat kontrolní seznam jako východisko k provádění inspekce, 

 - provádět náhodnou výběrovou nebo namátkovou kontrolu, 

- pokud je to nezbytné, provádět zvláštní šetření k řešení zvláštních problémů, jako je 

práce na strojích, které za účelem zvýšení výkonu a výrobní kapacity nemají 

ochranné kryty a jiné ochranné prvky, 

- vytvořit systém hlášení (pro zaznamenávaní výsledků inspekcí by se měl pouţívat 

nějaký formulář), 

- vytvořit seznam monitorování toho, ţe inspekce bezpečnosti byly řádně a podle 

rozvrhu provedeny a ţe v případě potřeby byly podniknuty nápravné kroky. 
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2 Charakteristika společnosti 

Společnost BLANCO CZ, spol. s r. o. je  stále se rozvíjející výrobní společnost se 100% 

zahraniční účastí. Zabývá se výrobou nerezového zařízení a vybavení pro catering, 

zdravotnictví a jiné oblasti, v nichţ je kladen důraz na dodrţování hygienických norem a na 

vysokou kvalitu.  

2.1  Historie společnosti 

20. ledna 1925 zakládá Heinrich Blanc společnost Blanc & Co. v německém Oberderdingenu. 

Nejprve se firma zaměřila na výrobu tepelných lahví z mědi a přístrojů pro mléčný průmysl, 

jako jsou přenosné konvice na mléko a řeznické zboţí z hliníku. Aţ v roce 1951 objevuje 

mnohostranné moţnosti nerezavějící oceli a začíná s výrobou dřezů, dřezových krytů a 

dalších strojů pro velkokuchyňský průmysl. 8. dubna 1960 umírá Heinrich Blanc, který vedl 

podnik 35 let a firma je převzata jeho synem Ing. Heinrem Blancem. V 60. letech se firma 

zaměřila na výrobu medicínských van a počet zaměstnanců stoupl přes 1400. V roce 1970 

byla zaloţena dceřiná společnost v Bruselu a hned v roce 1971 další dceřiné společnosti 

v Rakousku, Francii a Švýcarsku. Dochází k rozšíření stávajících dodavatelských programů 

pro medicínskou techniku, společné stravování, dále pak pro kuchyňské a stolní přístroje. 

V roce 1972 stoupá osazenstvo BLANCA přes 2000 zaměstnanců a 12. prosince téţe roku 

následuje přejmenování firmy na komanditní společnost pod názvem „Blanc GmbH & Co. 

KG“. Současně přebírá vedení obchodu Blanc & Co. správní společnost s ručením omezeným 

jako osobně ručící společnost. V letech 1974 – 1975 prochází firma krizí a dochází k poklesu 

obratu a k propouštění. 1. ledna 1975 nastupuje firma E.G.O. elektrické přístroje Blanc & 

Fischer jako komanditista s padesáti procentním podílem a přebírá 100% podílů Blanc & Co. 

správní společnost s ručením omezeným. Nová filozofie firmy vede ke koncentraci na tři 

výrobní skupiny: Technika pro domácnost, Technika pro společné stravování a Technika pro 

medicínu. BLANCO vyrábí zařízení jak do velkokuchyní, tak do nemocnic. V roce 1987 

skupina BLANCO opět mění název: Světově zavedená značka zboţí „BLANCO“ je 

přenesena do označení firmy BLANCO s. r. o. + Co KG. V roce 1988 se zakládá obchodní 

společnost v USA. V roce 1994 se kvalifikuje část provozu certifikací podle ISO 9002 a 

později i DIN ISO 9001. V ČR je zaloţen odbyt se stanovištěm v Praze a výroba ve Starém 

Městě u Frýdku – Místku. V roce 1996 obdrţí BLANCO ocenění za design díky svým 

tvarovým operačním stolům. V roce 2000 pod mottem „Rozhoupejme se do budoucnosti“ 

slaví BLANCO v květnu 75. výročí zaloţení podniku. Blanco je silně zaměřeno na vývoz. 
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Podíl v zahraničí stoupal aţ na 35%. V roce 2002 vzniká nové odvětví CATERING + 

MEDSYSTEME, coţ je kuchyňská technika. V následujících letech obdrţí další ceny za 

design. V roce 2005 je otevřená nová výrobní hala s rozlohou přes 5000m
2
 v Chlebovicích u 

Frýdku – Místku a také reprezentativní kancelář v Šanghaji, Číně. V roce 2007 získává 

významnou cenu „ Kuchyňská technika AWARD 2007“ v kategorii přepravy jídel. Dochází 

k převedení dosavadního obchodního odvětví Catering + Madsysteme na vlastní společnost. 

Nová BLANCO CS s. r. o. + Co KG se můţe se svými třemi obchodními jednotkami Catering 

Systeme, Medical Care Systeme a Industrial Components plně soustředit na náročné 

poţadavky B2B trhu. 

2.2 Základní údaje o společnosti 

Zaloţení:  1925 Heinrichem Blancem  

Společníci:  BLANCO CS patří s 69,3% většinou k EGO Tři členové rodiny Blanco 

drţí 30,7% 

Dceřiné společnosti: BLANCO CS vlastní dceřiné společnosti v Belgii, Velké Británii, 

Francii, Rakousku, Švýcarsku a České Republice 

Místa výroby: BLANCO CS vyrábí na dvou místech v Německu a v České Republice 

Obchodní název: BLANCO CZ, spol. s r.o. 

Sídlo firmy:  Frýdek - Místek, Chlebovice, Příborská 258, PSČ 739 42 

IČ:   603 21 296 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Vklad:   27 000 000,- Kč 

Splaceno:  Vklad byl splacen v plné výši 

Jednatel:  Justin Gregor 

Jednání za spol.: Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně 

Předmět podnikání: - koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- výroba předmětů a zařízení z nerez. oceli pro potravinářské a 

hygienické účely 

- výroba a hutní zpracování neţelezných kovů a jejich slitin 

- výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 

- výroba kovového spotřebního zboţí 

- příprava a vypracování technických návrhů 

Osazenstvo:  119 pracovníku, z toho 87 ve výrobě 

Obchodní pole: Catering Systeme 
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Medical Care Systeme  

Industrial Components 

Odbyt: BLANCO CS je mezinárodně činný podnik a v této době dodává své 

výrobky především v Evropě, na Středním Východě a v Asii 
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Graf 2.1 Vývoj obratu v letech 2007 - 2011, zdroj: vlastní zpracování z dat společnosti 

2.3 Profil společnosti BLANCO CZ 

Společnost BLANCO CZ působí na českém trhu od roku 1993 a zabývá se v současnosti 

výrobou nerezového zařízení, jako jsou gastronádoby, vozíky pro přepravu jídel, zásobníky, 

dopravníkové pásy, vozíky na přepravu tabletů, tabletové systémy, servírovací a odklízecí 

vozíky, regálové vozíky, vozíky na odklízení táců, transportní vozíky, banketové vozíky, 

nosiče talířů SERVISTAR, výdejní linky na jídlo apod. Základním materiálem je nerezový 

plech a profil, který je dále opracováván na CNC strojích, dále svařován, broušen a montován 

aţ do finální podoby. Hlavními zákazníky jsou nemocnice, školy, jídelny, domovy důchodců, 

laboratoře, firmy z potravinářského, chemického i automobilového průmyslu a stavebnictví. 

Cílem této společnosti je uspokojit všechny zákazníky. Proto nabízí nejen standardní produkty 

z  katalogů, ale zaměřuje se hlavně na zakázkovou výrobu. Výrobek zhotoví buď podle 

zákazníkem dodané dokumentace nebo díky vlastní konstrukční kanceláři nabídnou 

zákazníkovi celkový servis od zpracování projektu, přes konstrukci, aţ po vlastní výrobu 
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produktu. Zákazníkovi se ve všech oborech činnosti dostane kvality odpovídající normě DIN 

EN ISO 9001:2008 a DIN EN ISO 13485:2007. 

Sídlo společnosti a výrobní závod se nachází v Chlebovicích poblíţ Frýdku-Místku. V Praze 

funguje prodejní kancelář. 

2.4 Organizační struktura a struktura zaměstnanců 

V následujícím schématu je zobrazena základní organizační struktura, podrobnější struktura i 

s vazbami na německé pracovníky je zobrazena jako příloha č. 9. 

 

Obr. 2.1 Organizační struktura, zdroj: vlastní zpracování z dat společnosti 
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Pokud jde o pracovníky v současnosti je ve firmě zaměstnáno 119 pracovníků z toho 87 

v dělnických profesích. Firma má zájem neustále zvyšovat počty svých zaměstnanců, coţ je 

vidět i z grafu č. 2.2. K vedoucím pracovníkům kromě jednatele a asistentky jednatele patří 

vedoucí výroby, mistři výroby, personální pracovníci, pracovník IT, logistici, technologové, 

konstruktéři, nákupčí, pracovníci zajišťující odbyt a prodej, vedoucí předvýroby, 

programátoři, vedoucí kvality a bezpečnosti. Mezi dělnické profese zde patří především 

svářeči, brusiči, ohýbači, zámečníci, baliči, elektrikáři, pracovníci na přípravně výroby, 

programátoři a obsluha CNC strojů.  

Počet zaměstnanců od založení společnosti
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Graf 2.2 Vývoj celkového počtu zaměstnanců od zaloţení společnosti 
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Graf 2.3 Věková struktura zaměstnanců 
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3 Analýza stávajícího stavu společnosti BLANCO CZ 

Díky vstřícnému vedení této společnosti jsem měla moţnost podrobně nahlédnout do chodu 

společnosti a hlouběji se seznámit s procesem bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při 

práci, který je ve firmě uplatňován.  

3.1 Analýza politiky BOZP 

Společnost BLANCO CZ nemá vypracovanou písemnou politiku pro BOZP, ale to 

neznamená, ţe by této oblasti věnovala sníţenou pozornost. Všechny povinnosti, které musí 

splnit pro oblast BOZP ve své společnosti, vyplývají ze zákona a ze směrnic, které má pro 

určité oblasti BOZP zpracované. Hlavním cílem této společnosti v oblasti BOZP, který rovněţ 

vyplývá i ze zákona, je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem 

na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, která se týkají výkonu práce. Taktéţ 

především těmto rizikům ohroţující ţivot pracovníka předcházet a eliminovat je. 

Firma vlastní certifikáty  managementu kvality, a to o zavedení a pouţívání systému jištění 

jakosti pro medicínské výrobky DIN EN ISO 13485:2007 a certifikát o zavedení a pouţívání 

systému řízení jakosti DIN EN ISO 9001:2008, jejichţ platnost je do roku 2012. Jeden 

z moţných certifikátů, a to ocenění  „Bezpečný podnik“, který je uznáván spíše vnitrostátně, 

ve firmě není uplatňován a firma zatím ještě o získání tohoto ocenění nezkusila zaţádat. 

BOZP je plněna lidmi na všech úrovních organizace. Hlavní odpovědnost spočívá především 

na vedení organizace, která se postupně přesouvá aţ na zaměstnance dělnických profesí. 

Konkrétní role jsou charakterizovány následujícím způsobem: 

Jednatel společnosti  

Jednatel společnosti je odpovědný vůči dozorčím orgánům za dodrţování BOZP a PO 

společnosti. 

Externí inženýr  

BOZP a PO je ve firmě zajišťována především externím inţenýrem. Jedná se o osobu, která je 

odborně způsobilá v  BOZP a PO. Jeho hlavním úkolem je zpracovávání aktů a dokumentace, 

školení, poradenství, metodické řízení, kontrolní činnost, vedení dokumentace (např. zavádění 

směrnic, pracovní pokyny, apod.), účast a zastupování při kontrolách státní správy apod. 

Kontaktní osobou externího inţenýra je vedoucí řízení kvality, který má například za úkol 

provádět vstupní školení zaměstnanců v oblasti BOZP nebo sepisovat pracovní úrazy, apod. 
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Vedoucí pracovníci 

Za  plnění  ostatních úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při  práci  odpovídají vedoucí 

zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v  rozsahu  svých funkcí. Tyto úkoly 

jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností. Mezi tyto činnosti 

např. patří: seznámit podřízené s technologickými postupy, kontrola, zda se dodrţují pracovní 

postupy, zda se pouţívají OOPP, zda bezpečně pouţívají zařízení, provádění dechové 

zkoušky na alkohol, apod. 

Personální pracovnice 

Personální pracovnice např. zajišťují, aby zaměstnanci podstoupili preventivní prohlídky u 

lékaře, sestavují plány školení BOZP a plány odborných školení, sledují termíny a vysílají 

zaměstnance na školení, archivují dokumenty, evidují pracovní úrazy, apod.  

Smluvní lékařka 

Závodní preventivní péče se stává ze vstupní, preventivní a výstupní lékařské prohlídky.  

Před nástupem nového pracovníka do pracovního poměru ve společnosti BLANCO CZ, spol. 

s r. o. je uchazeč o zaměstnání  povinen podrobit se vstupní lékařské prohlídce u lékaře 

závodní preventivní péče. Cílem je posoudit, zda uchazeč je způsobilý navrhovanou práci 

vykonávat či nikoliv. Zda je uchazeč způsobilý, či nikoliv zaznamenává lékařka do 

lékařského posudku (příloha č. 10).  

Preventivní (pravidelné) lékařské prohlídky se týkají všech zaměstnanců a u zaměstnanců 

pracujících v riziku např. svářeči, brusiči apod. Povinnost účastnit se prohlídky vyplývá 

z nařízení krajské hygienické stanice. Četnost lékařských prohlídek je závislá na tom, v jaké 

kategorii rizikové práce dle kategorizace práce (dále KP) jsou jednotliví pracovníci zařazeni 

viz tabulka 3.1 a dle profese podle legislativy viz tabulka 3.2.  
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Tab 3.1. Četnost preventivních prohlídek dle profese: 

Kategorie 

rizikové 

práce  

Profese Název faktoru Termín lék. prev. prohlídky 

3 Zámečník - obsluha 

Hluk 

Nikl 

Vibrace 

1x za 3 roky (do 21 let 1x1 rok) 

1x za 2 roky 

1x za 2 roky v zimě 

3 Brusič - zámečník 

Hluk 

Nikl 

Vibrace 

1x za 3 roky (do 21 let 1x1 rok) 

1x za 2 roky 

1x za 2 roky v zimě 

3 Svářeč (kabina) Hluk 1x za 2 roky (do 21 let 1x1 rok) 

 

 

Tab. 3.2 Četnost dle profesí vyplývající z platných zákonů: 

Profese Termín lék. prev. prohlídky 

Balení + montáţ + příprava 1x za 5 let 

Obsluha plynového zařízení 1x za 3 roky 

Řidič motorových vozidel do 50 let 1x za 2 roky 

nad 50 let 1x za 1 rok 

Řidič VZV do 50 let 1x za 2 roky 

nad 50 let 1x za 1 rok 

Svářeč 1x za 5 let 

Zámečník 1x za 5 let 

Ostatní 1x za 5 let 

 

Zaměstnanci na nočních směnách absolvují preventivní prohlídku kaţdý rok, zda jsou schopni 

tuto práci vykonávat. Personální pracovnice vede u kaţdého pracovníka evidenční list 

lékařských preventivních prohlídek (příloha č. 11). 

Výstupní lékařská prohlídka se provádí jen u zaměstnanců na rizikových pracovištích, aby se 

zjistilo, v jakém stavu zaměstnanec odchází, zda např. nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu 

pracovníka vlivem působení pracovních podmínek, a nebo zda netrpí např. nemocí z povolání, 

apod. U výstupní prohlídky se opět stav pracovníka zaznamenává do lékařského posudku 

(příloha č. 12). 
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Všechny lékařské prohlídky jsou zajištěny smluvní lékařkou. Smluvní lékařka slouţí ve firmě 

i jako poradce chorob z povolání nebo při školení první pomoci. Všechny lékařské prohlídky 

hradí zaměstnavatel a zaměstnanec je povinen účastnit se prohlídky v termínu stanoveném 

personální pracovnicí, jinak je povaţován za pracovně nezpůsobilého. 

Pracovníci 

Odpovědnost se přesouvá aţ na zaměstnance dělnických profesí, kteří jsou povinni dodrţovat 

stanovené postupy a směrnice, dodrţovat vše, s čím byli seznámeni a poučeni v BOZP, a v 

čem byli proškoleni. 

Odbory 

Ve firmě existuje odborová organizace. Zástupci odborové organizace informují příslušné 

vedoucí pracovníky o věcech týkajících se zaměstnanců, jejich hlavním úkolem je tedy  dávat 

vedoucím pracovníkům podněty od zaměstnanců, např. s čím zaměstnanci dělnických profesí 

ve firmě souhlasí a naopak apod. Účastní se 1x ročně veřejné prověrky v BOZP, coţ je dáno 

zákonem. Všechny důleţité akty jsou s nimi prokonzultovány, např. kolektivní smlouva, 

poţární řád, apod. 

3.2 Ochrana zaměstnanců 

BLANCO CS CZ, spol. s r. o. je v rozsahu své hospodářské činnosti povinna vytvářet 

podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezavadnou práci, chránit zaměstnance před 

poškozením zdraví a nemocemi z povolání především zaváděním pokrokových bezpečných 

technologii provozu a výroby, strojního zařízení a pracovních prostor. 

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 

Nelze-li ochranu zdraví a ţivota pracovníků zajistit jinak, musí zaměstnavatel vybavit 

zaměstnance pro výkon pracovní činnosti osobními ochrannými pracovními prostředky 

v přiměřeném rozsahu. Aby zaměstnavatel věděl, jaké jsou vhodné OOPP pro konkrétního 

zaměstnance, musí provést vyhodnocení rizik, se kterými můţe přijít zaměstnanec do styku. 

Toto ustanovení vyplývá nejen ze zákona č. 262/2006 Sb. § 104, ale i ze směrnice č. RI 0016, 

kterou má společnost Blanco pro tuto oblast vytvořenou. Tato směrnice platí pro celou 

společnost BLANCO CS CZ, spol. s r. o. a vztahuje se tedy na všechny zaměstnance této 

společnosti. Ve směrnici jsou uvedeny nejen povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců ve 

vztahu k OOPP, ale i podmínky pro předávání a vrácení OOPP a další důleţité informace 

týkající se této oblasti. Za správnost výdeje OOPP je odpovědný pracovník ve skladu 

materiálu, který má na starosti OOPP. Pracovník skladu zaznamenává výdej, vrácení a 
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výměnu OOPP na kartě zaměstnance, kterou uvádím v příloze č. 13.  Ke kontrole mu slouţí 

právě tato směrnice, evidenční list a tabulka, která uvádí, na jaký konkrétní druh OOPP má 

nárok pracovník v rozdělení dle profesí, a také jak často má pracovník nárok na OOPP. Tato 

tabulka je uvedena v příloze č. 14. Pracovníci mají nárok na náhradu OOPP v případě jejich 

zničení, a to výměnným způsobem. Za kontrolu a dodrţování pouţívání OOPP jsou 

odpovědni mistři provozu, předáci, vedoucí výroby a bezpečnostní technik. Firma zajišťuje 

údrţbu OOPP, jako je očista, opravy, apod. dodavatelskou firmou, ale zaměstnanci mají 

moţnost provádět tyto očisty OOPP i sami a firma jim pak k tomu poskytuje čistící 

prostředky. 

Mycí, čistící a dezinfekční prostředky 

Povinnost zaměstnavatele poskytnout mycí, čistící a dezinfekční prostředky zaměstnancům 

vyplývá taktéţ ze zákona č. 262/2006 Sb. § 104 odstavce 3. Ve firmě je tato oblast upravena 

stejnou směrnicí jako OOPP, tedy směrnicí č. RI 0016. V sociálních zařízeních BLANCO CS 

CZ, spol. s r. o. jsou mycí prostředky (tekuté mýdlo, čistící pasta, ochranný krém) trvale 

k dispozici a jsou průběţně doplňovány dle potřeby. Čistící a dezinfekční prostředky jsou na 

dílně volně přístupné. Prací prostředky se poskytují zaměstnancům jednou ročně, v určeném 

mnoţství dle profesí, viz tabulka 3.3 Ročně poskytované prací prostředky v kg. Cena a typ 

pracího prášku se odvíjí dle výběrového řízení nákupu. 

 

Profese 
Ročně poskytované prací prostředky v kg 

prací prášek 

brusič 9 kg 

ost. dělníci 6 kg 

Tab. 3.3, zdroj: vlastní zpracování z dat společnosti 

 

Ochranné nápoje 

Vzhledem k tomu, ţe povahou práce ve společnosti BLANCO CS CZ, spol. s r. o. pracovníci 

neztrácejí potem a dýcháním dostatečné mnoţství tekutin z organismu, nemají nárok na 

minerální nápoje. Společnost poskytuje v souladu s hygienickými předpisy pracovníkům pitný 

reţim - pitnou vodu, kterou jim poskytuje z hlavního vodovodního řádu. 
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Hygiena 

Ve firmě je provedena kategorizace prací z hlediska hygieny. Výchozím předpisem, podle 

kterého se musí kategorizace prací posoudit, je ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se 

stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. V rámci kategorizace prací jsou všechny 

pracoviště proměřeny státním zdravotnickým úřadem, zda jsou či ne překračovány hygienické 

normy. Tyto údaje slouţí jako podklad pro kategorizace prací. Hlavním úkolem kategorizace 

prací je eliminovat rizika poškození zdraví zaměstnanců. Následně jsou stanoveny rizikové 

profese na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice. Zaměstnanci jsou vybaveni OOPP, 

jako jsou respirátory, ochranné masky nebo špunty do uší. Zaměstnanci zařazení na rizikové 

práce (brusiči, svářeči) jsou vysíláni na preventivní pracovní prohlídky, aby byl monitorován 

jejich zdravotní stav. V případě, ţe je zjištěno zhoršení zdravotního stavu, zaměstnanci jsou 

přeřazeni na jinou práci.  

Pracoviště jsou vybavena dostatečným počtem sociálních zařízení a jsou dodrţovány veškeré 

hygienické normy pro pracoviště. Úklid hygienických prostor a administrativních prostor ve 

společnosti zajišťuje interní uklízečka. Úklid na pracovištích zajišťují zaměstnanci 

v předepsaných lhůtách, a to 10 minut před koncem směny. Ve společnosti  je zřízena jídelna, 

která umoţňuje zaměstnancům sníst jídlo v čistém a klidném prostředí, navíc je vybavena 

lednicí, vařičem, varnou konvicí a mikrovlnou troubou, umoţňující si zde ohřát popřípadě 

uvařit stravu a mají zde k dispozici teplou a studenou pitnou vodu. 

Bezpečnostní značky a signály 

Všechna pracoviště společnosti jsou vybavena bezpečnostními značkami a je vytvořen 

seznam pouţívaných značek. Signály se ve firmě nepouţívají vůbec. Značky, vztahující se k 

PO a jejich umístění, jsou součástí poţárního řádu, který je ve firmě zpracován. Ve firmě jsou 

pouţívány  značky  zákazové (např. zákaz kouření), výstraţné (např. nebezpečí střetu 

s vozíkem), příkazové (např. příkaz k nošení ochrany sluchu), informativní (např. únikový 

východ) viz níţe. 

Zákazové      Příkazové 
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Výstraţné      Informativní 

       

 

Kaţdý stroj na pracovišti je vybaven označeným hlavním vypínačem těchto zařízení. U 

kaţdého stroje je vyvěšen návod na obsluhu a údrţbu. 

 

Požární bezpečnost 

Základním dokumentem pro poţární bezpečnost je dokument o začlenění do kategorie 

činností ze zvýšeným poţárním nebezpečím a vysokým poţárním nebezpečím. Kdy osoba 

odborně způsobilá stanoví, o jaké poţární nebezpečí na konkrétním pracovišti jde, jestli jde o 

pracoviště se zvýšeným poţárním nebezpečím, bez poţárního nebezpečí, nebo s vysokým 

poţárním nebezpečím. Z tohoto stanovení vyplývá, kolik je ve firmě pracovišť se zvýšeným 

poţárním nebezpečím a zda musí být vypracován poţární řád. Na toto navazuje směrnice 

organizace poţární ochrany, která stanovuje: organizaci PO ve firmě a odpovědnost za 

jednotlivé ustanovení zákona o PO, kdo zodpovídá za poţární ochranu, a jaké dokumenty 

musí být zpracovány. 

Ve firmě je zpracována poţární poplachová směrnice, která je umístěna na všech pracovištích. 

Tato směrnice stanovuje, jakým způsobem se má vyhlašovat poplach, co se má konkrétně 

učinit v případě poţáru nebo obsahuje důleţitá telefonní čísla, apod. Dále je zpracován řád 

ohlašovny poţáru. Ohlašovna poţáru je zřízena v recepci firmy, kdy v případě poţáru se 

telefonuje nejprve na ohlašovnu poţáru, a ta pak informuje příslušné hasičské záchranné 

sbory.  

Na pracovištích se zvýšeným poţárním nebezpečím je zpracován poţární řád a činnost 

preventivních poţárních hlídek. Preventivní poţární hlídka je ustanovena 2 aţ 3 zaměstnanci, 

kteří jsou dále školeni v oblasti poţární ochrany, např. v obsluze hasících přístrojů, jak 

správně uhasit poţár, nebo jak správně zorganizovat únik z pracoviště v případě poţáru.  

Společnost má zpracován poţární řád pro výrobní halu, sklad hořlavých kapalin a sklad 

nebezpečného odpadu. Ve firmě jsou dále z hlediska poţární bezpečnosti prováděny kontroly 

a revize poţárně bezpečnostních zařízení a prostředků. Kontrolovány jsou především hasící 

přístroje, poţární klapky, rozvody poţární vody, odvětrávání kouře, nouzové osvětlení, 
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poţární uzávěry apod. Pro práci s otevřeným ohněm musí být vydán příkaz pro provedení 

svářečských prací a jsou stanovené bezpečnostní opatření. 

Firma zajišťuje školení v oblasti poţární ochrany v následujícím rozsahu: 

zaměstnanci  - 1x za rok, 

vedoucí zaměstnanci – 1x za 3 roky, 

poţární hlídky – 1x za rok, 

zaměstnanci zajišťující ostrahu – 1x za rok, 

preventisté – 1x za rok. 

Dále probíhá systém preventivních poţárních kontrol, a to 1x za 3 měsíce se zápisem do 

poţární knihy. Pro jednotlivé typy školení jsou zpracované tématické a časové plány. 

Školení 

Školení ve firmě probíhají na základě plánu školení. Plán školení se sestavuje na začátku 

kaţdého roku, během měsíce ledna nebo února, a to na základě poţadavků platných předpisů 

po konzultaci s nadřízenými pracovníky. Nadřízení pracovníci, respektive mistři jednotlivých 

segmentů, sestavují návrh, které pracovníky jednotlivých segmentů je potřeba zaškolit a 

v čem. Tento návrh předkládají na personální oddělení, kde sestaví personální pracovnice plán 

školení, na základě tohoto návrhu, a taktéţ na základě zpracovaného seznamu pracovníků, 

kteří jsou povinni dle platné legislativy projít školením (např. svářeči, elektrikáři, apod.). Plán 

se pak předkládá ke schválení vedení organizace. Ta buď navrţený plán školení schválí nebo 

vydá podnět pro jeho další úpravu. Plán školení firmy BLANCO pro rok 2011 uvádím 

v příloze č. 15.  

Školení bezpečnosti práce 

Pokud navštíví firmu jiná osoba, neţ která je ve firmě zaměstnána, nebo jde o zaměstnance 

jiného zaměstnavatele nebo OSVČ, které budou vykonávat zde činnost, obdrţí na recepci 

záznam o poskytnutí informací k zajištění poţární ochrany a BOZP. Návštěvník je povinen se 

s tímto záznamem seznámit, a po prostudování jej podepsat viz příloha č. 16. 

Zaměstnanci nejpozději v den nástupu do zaměstnání musí absolvovat vstupní proškolení 

v oblasti bezpečnosti práce a poţární ochrany. Toto školení provádí ve firmě vedoucí řízení 

kvality. Školení zahrnuje nejen teoretické proškolení v oblasti BOZP a poţární ochrany, ale 

taky praktické zaučení na pracovišti podle toho, o jaký konkrétní druh práce se jedná. Osnovu 

vstupního školení, kterou musí nově proškolený zaměstnanec podepsat, uvádím v příloze č. 

17. Dále zaměstnanci musí absolvovat periodické školení v BOZP a PO, a to 1 x za rok nebo 

při zavádění nového systému, stroje a v případě potřeby absolvují školení častěji. Periodické 
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školení v BOZP provádí ve firmě externí inţenýr společně s jeho kontaktní osobou. 

Zaměstnanci musí absolvovat i povinné školení dle platných předpisů, které se týkají 

především svářečů, řidičů, elektrikářů, pracovníků obsluhující vysokozdviţný vozík (dále 

VZV) a dalších profesí, které jsou ve firmě zastávány a podléhají ze zákona školení. Pro tyto 

pracovníky má personální pracovnice sestavenou tabulku, ve které jsou uvedeni všichni 

pracovníci dle profesí, kteří podléhají dle platných předpisů školení, a taktéţ v této tabulce je 

uvedeno, kdy proběhlo poslední školení a kdy má být pracovník opětovně proškolen. Na 

základě tohoto seznamu a na základě návrhu, který mistři segmentů předkládají personální 

pracovnici, pak pracovnice vypracovává plán školení, o kterém jsem jiţ psala výše, a který je 

uveden v příloze č. 15. Školení provádějí externí (odborně způsobilé) firmy a dle typu školení 

probíhají buď ve firmě nebo mimo firmu.  

Z kaţdého školení je pořízen záznam, který obsahuje údaje o názvu školení, kdo kurz pořádal, 

místě a termínu realizace školení, ceně kurzu a vlastním zhodnocení kurzu (příloha č. 18). 

Alkohol na pracovišti 

Alkohol na pracovišti a jiné omamné látky jsou upraveny v pracovním řádu firmy. Dle tohoto 

řádu a zákona č. 262/2006 Sb. § 106 zaměstnanec je povinen nepoţívat alkoholické nápoje a 

nezneuţívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo 

tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště, a taktéţ je povinen podrobit se 

na pokyn oprávněného  vedoucího zaměstnance  písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, 

zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Výběr zaměstnanců pro 

provedení dechové zkoušky na alkohol se provádí prostřednictvím počítačového programu 

Counter. Jde o losovací program, který losuje osobní čísla zaměstnanců, kteří pak budou  

následně kontrolováni. Podle pracovního řádu jsou oprávněni dát zaměstnancům příkaz 

podrobit se  kontrole, popř. vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu, příp. jiné návykové 

látky určení vedoucí zaměstnanci, a tuto zkoušku jsou oprávněni i provést. Dechové zkoušky 

provádějí buď pomocí digitálního alkoholového testru nebo pomocí detekční trubice. V 

případě pozitivní zkoušky na alkohol či jiné návykové látky je zaměstnanec povinen ihned 

opustit pracoviště a rovněţ povinností osoby, která provádí zkoušku na alkohol či jinou 

návykovou látku je zajistit, aby tento zaměstnanec byl vyveden mimo areál firmy BLANCO. 

Při kaţdém měření se vyhotovuje záznam o provedené dechové zkoušce, příloha č. 19 část a). 

V případě pozitivní dechové zkoušky nebo odmítnutí výkonu dechové zkoušky se vyhotovuje 

záznam, který uvádím v příloze č. 19 část b). V případě podezření na zneuţití jiné návykové 

látky musí kontrolující zajistit provedení zkoušky rozborem odebraného biologického 
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materiálu. Před odesláním kontrolovaného k lékaři musí kontrolující navíc sepsat protokol o 

lékařském vyšetření dle přílohy č. 19 část c). V případě pozitivní dechové zkoušky jsou 

zaměstnanci rovněţ vysílání na odběr krve k smluvnímu lékařskému zařízení, a to do 

Nemocnice Frýdek-Místek. Následně uvádím tabulku č. 3.4, která uvádí počet pracovníků 

podrobených v roce 2010 dechové zkoušce na alkohol nebo jiné látky a kolik z těchto 

pracovníků bylo pozitivních na alkohol, jiné látky nebo odmítlo vykonat dechovou zkoušku: 

 

Počet kontrolovaných pracovníků 79 

Pozitivní na alkohol 5 

Pozitivní na jiné látky 0 

Odmítlo zkoušku 0 

Tab. 3.4, zdroj: vlastní zpracování z dat společnosti. 

 

Tabulka 3.4 ukazuje, ţe v roce 2010 bylo dechovou zkouškou kontrolováno 79 pracovníků na 

alkohol nebo jiné látky. Z celkového počtu 79 bylo 5 pracovníků pozitivních na alkohol, 

ţádný pracovník nebyl pod vlivem jiných omamných látek a nikdo z kontrolovaných 

pracovníků neodmítnul podstoupit orientační dechovou zkoušku. 

Kouření na pracovišti 

V celém areálu firmy je kouření zakázáno. Kouření je povoleno pouze na vyhrazeném a 

označeném místě, a to jen mimo pracovní dobu. Uvnitř budovy je vymezen prostor (kuřárna) 

pro zaměstnance. 

Program na podporu zdraví 

Společnost BLANCO nabízí technicko-hospodářským pracovníkům (dále THP) navštěvovat 

sportovně relaxační klub Fitpoint. THP mohou v tomto zařízení vyuţívat např. posilovnu, 

kardio zónu, spinning, skupinové  aktivity (aerobik, zumba, pilates, apod.) nebo relaxační 

zónu, kde mohou vyuţít saunu, masáţe, parní lázeň a vše, co tento klub nabízí. Tento program 

mohou vyuţívat pouze THP, ostatním zaměstnancům firmy tento program není umoţněn. Ve 

společnosti je pro všechny zaměstnance zaloţen cyklistický BLANCO BIKE TEAM, kdy 

zaměstnanci vyráţejí na cyklistické túry. Firma cyklistickému oddílu finančně přispívá např. 

na cyklistické dresy nebo oblečení, apod. Dále tato společnost koná 1x za rok sportovní den, 

kdy zaměstnanci i se svými rodinami si mohou zahrát tenis, fotbal, nohejbal a jiné sportovní 

aktivity nebo si zasoutěţit apod. 
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3.3 Pracovní úrazy a nehody 

Jak jsem uvedla v teoretické části, ani při nejlepším způsobu zajištění BOZP a ani při 

nejlepším způsobu řízení BOZP nelze, zcela vyloučit vznik pracovního úrazu. Pracovní úrazy 

řeší Zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 

494/2001 Sb. Pojem pracovní úraz lze definovat, i jak bylo uvedeno v teoretické části, jako 

jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho 

vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnanec nebo svědek 

pracovního úrazu je povinen oznámit vznik pracovního úrazu neprodleně svému 

nadřazenému.  

Zaměstnavatel je povinen dle § 105 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. vést evidenci všech 

pracovních úrazů. Evidenci plní prostřednictvím knihy úrazů, kde se např. uvádí jméno a 

příjmení zraněného, datum úrazu, druh, zdroj příčina úrazu atd. (viz příloha č. 20). Do knihy 

úrazů  smí zapisovat pouze mistři jednotlivých segmentů, a ve firmě je tato kniha úrazů 

umístěna ve výrobní hale.  

Pracovní úrazy dělíme na: 

 - pracovní úrazy s pracovní neschopností, 

 - pracovní úrazy bez pracovní neschopností, 

 - smrtelné pracovní úrazy. 

Do knihy úrazů se zapisují všechny úrazy evidované a registrované. Evidovaným pracovním 

úrazem se rozumí pracovní úraz bez pracovní neschopnosti nebo s pracovní neschopností, 

která nepřesáhne 3 kalendářní dny. Registrovaným pracovním úrazem se rozumí pracovní 

úraz s pracovní neschopností, která přesáhne 3 kalendářní dny nebo zde řadíme i smrtelný 

pracovní úraz. V případě registrovaných pracovních úrazů se mimo záznamu do knihy úrazů 

sepisuje i záznam o úrazu (příloha č. 21). Záznam o úrazu sepisují nadřazení pracovníci 

s bezpečnostním technikem. Součástí sepisování záznamu o úrazu je i prošetření úrazu, 

zjištění proč k úrazu došlo a případné stanovení opatření, které by mělo eliminovat opakování 

vzniku pracovního úrazu. Opatření mohou být technická (firma upraví technické parametry 

stroje např. v případě úrazu způsobeného strojem) nebo organizační (např. opětovné 

proškolení pracovníků, v případě pochybení pracovníka). Záznam o úrazu se zasílá určeným 

státním institucím, a to oblastnímu inspektorátu práce (dále OIP) a zdravotní pojišťovně, u 

které je pracovník postiţený úrazem pojištěn. Povinností je tento záznam odeslat na příslušné 

instituce nejpozději do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce po měsíci, v němţ došlo 
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k pracovnímu úrazu. V případě pracovního úrazu nad 5 kalendářních dnů s hospitalizací 

v nemocnici nebo smrtelného pracovního úrazu ( pokud pracovník postiţený úrazem, zemře 

ihned nebo do 1 roku) společnosti BLANCO vzniká ohlašovací povinnost vůči OIP, coţ jsem 

jiţ uvedla výše a OIP dle zváţení se můţe zúčastnit prošetření pracovního úrazu. Ohlašovací 

povinnost zaměstnavatele vůči příslušným institucím je podle toho, v jaké souvislosti se 

pracovní úraz stal, např. v případě pracovního úrazu v souvislosti s trestným činem se 

ohlašovací povinnost vztahuje i k policii ČR nebo v případě pracovního úrazu souvislosti 

s otravou se ohlašovací povinnost vztahuje ke krajské hygienické stanici (dále KHS). U 

kaţdého pracovního úrazu se provádí orientační dechová zkouška na alkohol. 

Poskytnutí první pomoci a lékárničky 

Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohroţujících zdraví a ţivot. Nejdůleţitější je 

pomoc poraněným při úrazech tak, aby škody na zdraví i následky úrazu byly co nejmenší. Ve 

firmě je zpracována směrnice č. RI 0030 traumatologický plán (plán první pomoci), která 

upravuje zásady pro poskytování první pomoci. Všechny pracoviště firmy jsou vybaveny 

přesně umístěnými lékárničkami. Za doplňování, obsah lékárniček a kontrolu jsou ve firmě 

ustanoveny zodpovědné osoby dle traumatologického plánu. Všichni zaměstnanci firmy 

BLANCO jsou pravidelně školeni v první pomoci a navíc osoby stanovené traumatologickým 

plánem pro poskytování první pomoci na pracovišti jsou speciálně proškolené v první pomoci 

zvlášť. Snahou ve firmě je, aby na kaţdé směně byly speciálně proškolené osoby, které 

mohou pomoc poskytnout. 

 

Analýza pracovních úrazů společnosti BLANCO CS CZ, spol. s r. o. 

V roce 2010 bylo na pracovišti firmy BLANCO zaznamenáno 14 pracovních úrazů, z nichţ 

ani jeden nebyl s pracovní neschopností nad 3 kalendářní dny. V roce 2009 bylo zaznamenáno 

7 pracovních úrazů, z toho 2 registrované, tzn. s pracovní neschopností nad 3 kalendářní dny. 

Pro analýzu pracovních úrazů této společnosti budu pracovat s léty 2009 a 2010. Analýzu 

roku 2009 budu dělat z důvodu, ţe v roce 2010 se nevyskytuje ţádný registrovaný pracovní 

úraz. Pro zajímavost v tabulce 3.4 uvádím i počty pracovních úrazů pro rok 2007 a 2008. 
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Tabulka 3.4 Přehled počtu pracovních úrazů, zdroj: vlastní zpracování z dat společnosti 

ÚRAZY 2007 2008 2009 2010 

Evidované 19 27 7 14 

Registrované 0 0 2 0 

Smrtelné 0 0 0 0 

S hospitalizací nad 5 dnů 0 0 0 0 

 

Následně pro lepší přehlednost uvádím tyto počty pracovních úrazů v letech 2007 – 2010 

v grafu č. 3.1. 
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Graf č. 3.1 přehled počtu pracovních úrazů v letech 2007 – 2010, zdroj: vlastní zpracování 

z dat společnosti. 

 

Z grafu č. 3.1 můţeme vidět, ţe počty evidovaných pracovních úrazů v letech 2009 a 2010 

celkově poklesly oproti letům 2007 a 2008.  Pokud jde o registrované pracovní úrazy, tak ty 

se vyskytují pouze v roce 2009, v ostatních letech se nevyskytly. Co se týče smrtelných 

pracovních úrazů a úrazů s hospitalizací v nemocnici nad 5 dnů, tak tento případ úrazů se 

v uvedených letech ve společnosti BLANCO nevyskytl. Pracovní úrazy v rozdělení mezi 

muţe a ţeny se v jednotlivých letech vyskytly následovně tab. 3.5. 
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ÚRAZY Pohlaví 2007 2008 2009 2010 

Evidované 
ţeny 0 1 1 0 

muţi 19 26 6 14 

Registrované 
ţeny 0 0 1 0 

muţi 0 0 1 0 

Smrtelné 
ţeny 0 0 0 0 

muţi 0 0 0 0 

S hospitalizací nad 5 dnů 
ţeny 0 0 0 0 

muţi 0 0 0 0 

Tab. 3.5 počet pracovních úrazů v letech 2007 – 2010 dle pohlaví, zdroj: vlastní zpracování 

z dat společnosti. 

 

Z tabulky 3.5 je zřejmé, ţe pracovní úrazy v drtivé většině postihují více muţe. Je to dáno tím, 

ţe ve firmě celkově pracuje během jednotlivých let více muţů neţ ţen a tudíţ je i větší 

pravděpodobnost, ţe se úraz stane muţi. Důvodem můţe být to, ţe muţi ve firmě vykonávají 

rizikovější práci neţ ţeny. Dalším důvodem můţe být fakt, ţe si muţi dostatečně 

neuvědomují riziko své práce a jsou méně opatrní neţ ţeny. Toto je však jednoduchá statistika 

za léta 2007 – 2010, a proto není moţné dělat z ní nějaké bliţší závěry. Pro lepší vypovídací 

schopnost by bylo potřeba sledovat vývoj těchto ukazatelů v delším časovém horizontu a 

v porovnání s relativním ukazatelem, tzn. procentním vyjádřením pracovních úrazů u muţů a 

ţen. Současné rozloţení pracovníků dle pohlaví ve firmě je následující: 

Tab. 3.6 sloţení pracovníků dle pohlaví dle stavu k 28.2.20011, zdroj: vlastní zpracování z dat 

společnosti. 

Počet pracovníků 

celkem: 
119 Z toho ve výrobě: 87 

Ţeny 24 Ţeny 11 

Muţi 95 Muţi 76 

 

Následně se budu zabývat analýzou z hlediska zdrojů a příčin těchto pracovních úrazů , a to 

pouze pro léta 2009 a 2010. 
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Zdroje pracovních úrazů 

V tabulce č. 3.7 uvádím počty pracovních úrazů dle zdroje úrazů, ke kterým došlo ve 

společnosti v letech 2009 a 2010. Zdroje pracovních úrazů jsou rozděleny do 10 kategorií, 

které jsou označeny římskými číslicemi. Toto dělení zdrojů do jednotlivých kategorií si 

nemůţe firma stanovit sama, jelikoţ tyto kategorie jsou ustanoveny legislativně. Následně 

uvádím i graf č. 3.2 a graf č. 3.3, které přehledně  znázorňují zdroje pracovních úrazů celkem 

v letech 2009 a 2010. 

 

Zdroje                                                        

úrazů v roce 2009 

Zdroje                                                        

úrazů v roce 2010 

I. 0 I. 0 

II. 0 II. 4 

III. 3 III. 6 

IV. 1 IV. 4 

V. 3 V. 0 

VI. 0 VI. 0 

VII. 0 VII. 0 

VIII. 0 VIII. 0 

IX. 0 IX. 0 

X. 0 X. 0 

Součet 7   14 

Tab. 3.7 Zdroje pracovních úrazů celkem v roce 2009 a 2010, zdroj: vlastní zpracování z dat 

společnosti. 
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Graf č. 3.2 Zdroje pracovních úrazů celkem v roce 2009, zdroj: vlastní zpracování z dat 

společnosti. 

Číselník zdrojů úrazu: 

Zdroje úrazu:                                                                                            

I.       dopravní prostředek                                                                  

II.      kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí                              

III.    materiál, břemena, předměty (pád, přiraţení)                         

IV.    pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí                          

V.     nástroj, přístroj, nářadí                                                                

VI.    průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele      

VII.   horké látky a předměty, oheň a výbušniny                                  

VIII. stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní 

IX.    lidé, zvířata nebo přírodní ţivly 

X.     jiný blíţe nespecifikovaný zdroj 

Z grafu č. 3.2 je patrné, ţe zdroji pracovních úrazů je dle číselníku zdrojů úrazů III., IV. a V. 

kategorie. Ostatní kategorie nejsou dle pracovních úrazů zastoupeny vůbec. Nejčastějším 

zdrojem pracovního úrazu v roce 2009, a to ve stejném podílu, je právě III. a V. zdroj dle 

číselníku, coţ je materiál, břemena, předměty a nástroj, přístroj, nářadí. Dalším zdrojem úrazu 

je pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí. 
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Graf č. 3.3 Zdroje pracovních úrazů celkem v roce 2010, zdroj: vlastní zpracování z dat 

společnosti. 

Číselník zdrojů úrazu: 

Zdroje úrazu:                                                                                            

I.       dopravní prostředek                                                                  

II.      kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí                              

III.    materiál, břemena, předměty (pád, přiraţení)                         

IV.    pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí                          

V.     nástroj, přístroj, nářadí                                                                

VI.    průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele      

VII.   horké látky a předměty, oheň a výbušniny                                  

VIII. stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní 

IX.    lidé, zvířata nebo přírodní ţivly 

X.     jiný blíţe nespecifikovaný zdroj 

Z grafu č. 3.3 je patrné, ţe zdroji pracovních úrazů je dle číselníku zdrojů úrazů II., III., a IV. 

kategorie. Ostatní kategorie nejsou dle pracovních úrazů zastoupeny vůbec. Nejčastějším 

zdrojem pracovního úrazu dle grafu je materiál, břemena a předměty. Tento zdroj je zároveň 

nejčastějším zdrojem pracovních úrazů v ČR (dle statistiky pracovních úrazů za rok 2009). 
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Dalšími zdroji způsobující úraz dle grafu, a to ve stejném podílu, je kontakt se strojním 

zařízením nebo jeho částí a pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí, jak je uvedeno 

dle kategorie II. a IV. číselníku zdrojů úrazu. 

 

Pokud bych měla srovnat graf č. 3.2 a graf č. 3.3, tak z obou grafů je vidět, ţe nejčastějším 

zdrojem pracovních úrazů je právě materiál, břemena a předměty. 

 

Příčiny pracovních úrazů 

V tabulce č. 3.8 uvádím počty pracovních úrazů v rozdělení dle příčin pracovních úrazů, ke 

kterým došlo ve společnosti v letech 2009 a 2010. Příčiny pracovních úrazů jsou rozděleny do 

7 kategorií, označenými číslicemi 1-7. Toto dělení příčin pracovních úrazů do jednotlivých 

kategorií je opět stanoveno legislativou a tudíţ si tyto kategorie firma nemůţe ustanovit sama, 

ale musí respektovat jiţ stanovené členění. Následně uvádím i graf č. 3.4 a graf č. 3.5, které 

přehledně  znázorňují příčiny pracovních úrazů celkem v letech 2009 a 2010. 

 

Příčiny úrazů v roce 

2009 

Příčiny úrazů 

v roce 2010 

1. 0 1. 1 

2. 0 2. 0 

3. 1 3. 0 

4. 0 4. 0 

5. 2 5.  6 

6.  4 6. 6 

7.  0 7. 1 

Součet 7   14 

Tab. 3.8 Příčiny pracovních úrazů celkem v roce 2009 a 2010, zdroj: vlastní zpracování z dat 

společnosti. 
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Graf č. 3.4 Příčiny pracovních úrazů celkem v roce 2009, zdroj: vlastní zpracování z dat 

společnosti. 

Číselník příčin úrazu: 

Příčiny úrazů: 

1.  pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu 

2.  pro špatné nebo nedostatečně odhadnuté riziko     

3.  pro závady na pracovišti 

4.  pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně OOPP 

5.  pro porušení pracovní kázně postiţeným 

6.  pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele 

7.  pro jiný nespecifikovatelný důvod 

 

Z grafu č. 3.4 je vidět, ţe příčinami pracovních úrazů v roce 2009 byla 3., 5. a 6. kategorie dle 

číselníku příčin úrazů. Ostatní kategorie dle číselníku ve společnosti nejsou zaznamenány 

vůbec. Nejčastější příčinou pracovního úrazu ve společnosti byla kategorie číslo 6., tedy pro 

nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele. Další příčinou úrazu bylo 

porušení pracovní kázně postiţeným a závady na pracovišti. 
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Graf č. 3.5 Příčiny pracovních úrazů celkem v roce 2010, zdroj: vlastní zpracování z dat 

společnosti. 

Číselník příčin úrazu: 

Příčiny úrazů: 

1.  pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu 

2.  pro špatné nebo nedostatečně odhadnuté riziko     

3.  pro závady na pracovišti 

4.  pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně OOPP 

5.  pro porušení pracovní kázně postiţeným 

6.  pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele 

7.  pro jiný nespecifikovatelný důvod 

 

Z grafu č. 3.5 je vidět, ţe příčinami pracovních úrazů v roce 2010 byla 1., 5., 6. a 7. kategorie 

dle číselníku příčin úrazů. Ostatní kategorie dle číselníku ve společnosti nejsou zaznamenány 

vůbec. Nejčastější příčinou pracovního úrazu ve společnosti byla kategorie číslo 5. a 6., a to 

ve stejném podílu. Dle číselníku příčin úrazu tedy pro porušení pracovní kázně a pro 

nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele. Další příčina úrazů, opět ve 

stejném poměru, je pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu a  pro jiný 

nespecifikovatelný důvod. 
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Pokud bych opět měla srovnat graf. č. 3.4 a graf č. 3.5, tak z obou grafů vyplývá, ţe 

nejčastější příčina pracovního úrazu je pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského 

činitele a následně pro porušení pracovní kázně postiţeným. 

 

Dále můţeme sledovat pracovní úrazy z hlediska poranění části těla. Tento ukazatel je 

ovlivněn především charakterem vykonávané práce. Z grafu č. 3.6 můţeme vidět, ţe 

nejčastěji poraněnou části těla jsou ruce. 
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Graf č. 3.6 pracovní úrazy dle části těla v letech 2009 - 2010, zdroj: vlastní zpracování z dat 

společnosti. 
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Úrazová četnost a úrazová závažnost 

Z hlediska statistiky se u pracovních úrazů zpravidla sleduje četnost a závaţnost. Tyto 

ukazatele se sledují pouze u registrovaných pracovních úrazů. Firma tyto ukazatele nesleduje, 

jelikoţ výskyt registrovaných pracovních úrazů je ve firmě minimální. Pro výpočet lze pouţít 

následující vzorce: 

       počet pracovních úrazů x 100 

- počet pracovních úrazů na 100 zaměstnanců =  

  (četnost)    průměrný počet zaměstnanců za období 

 

 

 

       kalendářní dny pracovní neschopnosti 

- průměrná doba trvání pracovní neschopnosti =  

   (závažnost)   počet případů pracovní neschopnosti 

 

Firma sice tyto údaje nesleduje, ale já provedu výpočet těchto ukazatelů pro rok 2009, jelikoţ 

v tomto roce se ve firmě BLANCO registrované úrazy vyskytly. 

 

Pro výpočet ukazatelů budu pracovat s následujícími údaji uvedenými v tab. č. 3.9: 

Počet pracovních úrazů  2 

Průměrný počet zaměstnanců za období 113 

Kalendářní dny pracovní neschopnosti 62 

Počet případů pracovní neschopnosti 2 

Tab. 3.9, zdroj: vlastní zpracování z dat společnosti  

 

Úrazová četnost = 2 x 100/ 113= 1,7699 

 

Je jedním z relativních ukazatelů, který vyjadřuje přepočet pracovních úrazů na 100 

zaměstnanců. V ČR v roce 2009 byla hodnota tohoto ukazatele 1,18. Ve společnosti 

BLANCO je pro rok 2009 hodnota ukazatele 1,7699 ale pro rok 2010 nebo 2008 je hodnota 

tohoto ukazatele 0, jelikoţ se nestal ţádný registrovaný pracovní úraz. Při srovnání úrazové 

četnosti za rok 2009 nebo i za ostatní uvedené roky s celorepublikovým průměrem je 

společnost BLANCO na vynikající úrovni. Vývoj četnosti pracovních úrazů s pracovní 

neschopností v ČR znázorňuje obrázek č. 3.1: 
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Obr. 3.1 Vývoj četností pracovních úrazů s pracovní neschopností v ČR, zdroj: 

http://www.bozpinfo.cz. 

 

 

Úrazová závažnost = 62 / 2= 31 

 

Úrazová závaţnost vyjadřuje celkový počet dnů pracovní neschopnosti na jeden pracovní 

úraz. Je tedy vhodné, aby hodnota tohoto ukazatele byla co nejniţší. Ve společnosti BLANCO 

je hodnota tohoto ukazatele relativně nízká, pokud bych tento ukazatel měla porovnat s mírou 

závaţností pro ČR. V ČR tento ukazatel pro rok 2009 vykazoval hodnotu 55,16. Vývoj doby 

trvání pracovní neschopnosti pro jeden pracovní úraz v ČR znázorňuje obrázek č. 3.2: 

 

Obr. 3.2 Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v ČR, zdroj: 

http://www.bozpinfo.cz. 

http://www.bozpinfo.cz/
http://www.bozpinfo.cz/
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3.4 Pracovní riziko 

Jak jsem uvedla jiţ v teoretické části v kap. 1.6, zaměstnavatel je povinen soustavně 

vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, 

zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a 

přijímat opatření k jejich odstranění. Tato povinnost vyplývá zaměstnavateli ze zákona č. 

262/2006 Sb. 

 

Ve firmě BLANCO pro vyhledávání a hodnocení rizik a následně pro přijímání opatření 

k jejich odstranění vyuţívají speciální počítačový program od firmy ROVS (Roţnovský 

vzdělávací servis). Jde o bodovou metodu, která slouţí jak pro vyhledávání, tak i pro 

hodnocení jiţ vyhledaných rizik a následně pro přijímání opatření. Tato metoda je podobná 

tabulkou metodě JBM, kterou jsem jiţ popisovala v teoretické části. Všechna rizika, která 

mohou ve firmě nastat, jsou zapsána do tabulky. U těchto vyhledaných rizik se hodnotí 

závaţnost rizika, tzn. kde mohou nastat (pracoviště), s jakou pravděpodobností (P), závaţností 

(N) a mírou rizika (R). Uvádí se zde i názor hodnotitele rizik (H). Ve firmě BLANCO tuto 

oblast zpracovává externí inţenýr. Hodnocení závaţnosti rizik se provádí pomocí číslování 

rizik dle číselníku uvedeném níţe. Dále jsou zde uvedena i bezpečnostní opatření, která je 

potřeba učinit pro eliminaci těchto rizik. Tabulka, pomocí které ve firmě vyhledávají a 

hodnotí rizika a následně přijímají opatření k jejich odstranění, má následující podobu: 
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Posuzovaný 

objekt 
Subsystém Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závaţnosti 

rizika 
Bezpečnostní opatření Poznámka 

P N H R 

Rizika / / 

Rizika - 

POSUZOVA

NÉ 

OBJEKTY A 

JEJICH 

ČÁSTI / 

Výrobní a 

provozní 

budovy / 

Venkovní 

komunikace a 

pracoviště  

Venkovní 

komunikace 

a pracoviště  

* kolize zaměstnanců - chodců s 

automobilovým provozem  

 

1  3  1  3  * vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, 

zřízení nejlépe oddělených chodníků, 

popř. i cest pro jízdní kola;  

* zřízení zábradlí, oddělujících zábran 

jsou-li hlavní vchody a východy z 

výrobních hal apod. umístěny naproti 

vozovkám a na jiných exponovaných 

místech, zřízení zábradlí je-li stoupání 

chodníku větší neţ 1 : 12 (8,3 %);  

* dopravní značení dle potřeb provozu a 

ohroţení osob;  

* podle potřeby vyznačit přechody pro 

pěší;  

 

 

Tab. 3.10 posuzování pracovních rizik ve firmě BLANCO, zdroj: z interních dat společnosti. 

Číselník: 

P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika   H - Názor hodnotitelů  

1. Nahodilá     1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohroţení  

2. Nepravděpodobná     2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohroţení  

3. Pravděpodobná     3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohroţení  

4. Velmi pravděpodobná    4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohroţení  

5. Trvalá      5. Více významných a nepříznivých vlivů na závaţnost a následky  

           ohroţení a nebezpečí 

 

N - Pravděpodobnost následků - závaţnost   R - Míra rizika  

1. Poranění bez pracovní neschopnosti   0 - 3: Bezvýznamné riziko  

2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)  4 - 10: Akceptovatelné riziko  

3. Váţnější úraz vyţadující hospitalizaci   11 - 50: Mírné riziko  

4. Těţký úraz a úraz s trvalými následky   51 - 100: Neţádoucí riziko  

5. Smrtelný úraz     101 - 125: Nepřijatelné riziko  

 

Rizika se ve firmě vyhledávají i v rámci pravidelných kontrol prostředí, např. při zavádění 

nové technologie. Eliminace rizik se provádí i v rámci šetření pracovního úrazu např. proč 

k danému úrazu došlo nebo zda se můţe pracovní úraz opakovat. Pokud ano, přijímají se 

opatření.  
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3.5 Audit bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a inspekce bezpečnosti 

práce 

Interní audit ve společnosti BLANCO provádí externí inţenýr s vedoucím řízení kvality. Ve 

firmě je zpracován rozpis kontrolních činností na celý rok, v rámci kterého se provádí 

pochůzky se zápisem. V případě zjištění neshod jsou stanovena opatření s termínem a 

zodpovědnou osobou. Povinností všech mistrů a technických pracovníků je kontrolovat BOZP 

na kaţdé směně, v případě zjištění nedostatků zastavit práci a přijmout nápravná opatření. 

Povinností všech zaměstnanců je neustále ověřovat a kontrolovat bezpečnost stavu svého 

pracoviště, a to např. před spuštěním stroje, zařízení, dále kontrolovat, zda nevykazuje 

známky poškození apod., v případě nedostatků zastavit práci a ohlásit nedostatky 

nadřízenému. Ve firmě se 1x ročně provádí roční prověrka BOZP dle poţadavku zákoníku 

práce, této prověrky se účastní i zástupce odborové organizace. 

Externí audit  je prováděn inspekcí bezpečnosti práce a to v pravidelných intervalech. Pokud 

inspekce bezpečnosti práci zjistí ve firmě nedostatek musí být tento nedostatek odstraněn. 

Dosud ve firmě nebyla od zaloţení společnosti, tedy od r. 93, udělena pokuta za nedostatky 

v BOZP. 
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4 Návrhy a doporučení 

Certifikace a ocenění 

Cílem je neustálé zlepšování systému řízení. Vzhledem k tomu, ţe BOZP musí být nedílnou 

součástí řízení firmy, je zcela pochopitelné, ţe pokud se zvýší úroveň řízení firmy 

s přihlédnutím k BOZP, zvýší se tím i úroveň zajištění BOZP. Společnost BLANCO má 

z hlediska certifikace 2 certifikáty, a to DIN EN ISO 9001:2008 a DIN EN ISO 13485:2007. 

Firma by mohla získat certifikaci dle OHSAS 18001 ale její získání by bylo pro firmu velmi 

nákladné a podmínky pro její získání by musel splnit i výrobní závod v Německu. Firma 

nemá zájem o tuto certifikaci z důvodu jiţ zmíněných vysokých nákladů na její získání a 

taktéţ z důvodu, ţe dodavatelé tuto certifikaci po firmě nevyţadují. Firma by se mohla 

pokusit získat ocenění „Bezpečný podnik“, který se uděluje jen v rámci ČR, tudíţ podmínky 

pro získání tohoto certifikátu by  nemusel splňovat výrobní závod v Německu a tento program 

by nebyl tolik nákladný. Program „Bezpečný podnik“ představuje jeden z efektivních nástrojů 

umoţňujících bez velkých finančních nákladů dosaţení vyšší kvality řízení podniku a sníţení 

nákladů. Naplnění poţadavků programu, které pro firmu znamená na dobu tří let získat 

osvědčení „Bezpečný podnik“, přispívá nejen k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, ale i k 

vyšší kultuře bezpečnosti práce, lepší pracovní pohodě, vyšší produktivitě práce a v 

neposlední řadě i k vyšší konkurenceschopnosti firmy a k vytvoření si výhodnějších 

podmínek pro jednání s obchodními partnery. 

 

Nový záznam o úrazu – elektronická forma vyplňování a podání 

Podle nařízení vlády č.494/2001 Sb. zaměstnavatel sepisuje záznam o úrazu nejpozději do 5 

pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu a postupuje přitom podle vzoru záznamu o 

úrazu, který jsem uvedla v příloze č.21. 

Od 1.1.2011 podle nařízení vlády č.201/2010 nabývá účinnosti nová moţnost evidence 

pracovních úrazů, hlášení a zasílaní záznamu o úrazu. Moţnost elektronického podání 

záznamu o úrazu dává ustanovení § 9 tohoto nařízení, které říká, ţe „Záznam o úrazu i 

záznam o úrazu - hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě.“  

Pouţitá technologie    

Pro potřeby tvorby elektronických formulářů byla zvolena technologie inteligentních XML 

(eXtensible Markup Language) formulářů. Inteligentní formuláře nabízejí řadu výhod oproti 

klasickému sběru informací, jakými jsou papírové formuláře, kancelářské dokumenty nebo 

webové formuláře. Na rozdíl od výše uvedených způsobů jsou data z inteligentních formulářů 
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získávána v otevřeném formátu XML. Jednou z klíčových výhod inteligentních formulářů je 

skutečnost, ţe jsou zaloţeny na otevřené architektuře. Data nasbíraná ve formulářích 

vystupují ve formátu XML, díky čemuţ je moţné řešení velmi snadno integrovat s prakticky 

jakoukoliv databází či informačním systémem. Sbíraná data vykazují vysokou míru 

zabezpečení díky vyuţití elektronického podpisu (elektronický podpis není striktně 

vyţadován, pokud je podání provedeno listovní cestou, nikoli elektronickou).    

 

Inteligentní XML formuláře nejsou ve veřejné správě neověřenou technologií, inteligentní 

formuláře vyuţívají mimo jiné také níţe uvedené organizace ke sběru určitých údajů od 

koncových uţivatelů:  

•Ministerstvo vnitra – elektronické ţádosti o zřízení datové schránky,  

•Česká správa sociálního zabezpečení – důchodové pojištění, nemocenské pojištění,  

•Ministerstvo průmyslu a obchodu – zápis do obchodního rejstříku,  

•Ústav zdravotnických informací a statistiky – sběr dat od lékařů a zdravotnických 

zařízení o provedených zákrocích a výkonech,  

•řada úřadů státní správy a územní samosprávy.  

Pro vyuţití moţnosti vyplňovat a podávat elektronické záznamy o úrazu jsou nutné dva 

předpoklady:  

•vlastnictví osobního počítače nebo notebooku a  

•nainstalovanou aplikaci 602XML Filler 

 

Jedná se o volně šiřitelný a v České republice jiţ všeobecně rozšířený nástroj se snadným 

ovládáním. Je vhodný pro elektronické vyplňování formulářů, které potřebují občané, firmy i 

další organizace při styku mezi těmito subjekty nebo s úřady veřejné správy. 602XML Filler 

je moţné také pouţít pro elektronické pořizování informací uvnitř i vně firmy či organizace, 

jako je např. vytváření nabídek, objednávek a vyplňování různých osobních formulářů. 

Pomocí okamţité kontroly zadávaných dat v průběhu vyplňování není moţné, aby uţivatel 

zadával nevhodné údaje. Moţnost uloţení formuláře na disk v průběhu vyplňování a jeho 

znovuotevření zase poskytuje klid a plné soustředění na vyplňování. Snadnější vyplňování 

formulářů rovněţ zajišťují automatické výpočty, záloţky a kontextová nápověda 

formulářových polí včetně moţnosti načítání dat z databází. Aplikace podporuje odesílání dat 

na webový server, export do PDF, pouţití elektronického podpisu a další funkce, které 

výrazně usnadňují práci s dokumentovou agendou a představují základní kameny moderní 

kanceláře bez papíru. 
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Program na podporu zdraví zaměstnanců 

Společnost BLANCO nabízí svým THP pracovníkům zajímavý program na podporu zdraví, a 

to návštěvu sportovně relaxačního klubu. V tomto klubu mají zaměstnanci moţnost jak 

návštěvy posilovny, tak návštěvu např. masáţí, vířivek apod. Bohuţel tento program je jen 

pro THP pracovníky a ostatním zaměstnancům firma nenabízí ţádný podobný program na 

podporu zdraví, kde by zaměstnanci měli moţnost si zarelaxovat nebo odbourat případný 

stres. Firma má sice pro všechny zaměstnance zaloţen cyklistický oddíl, prostřednictvím 

kterého by se např. případný stres dal odbourat, ale tento sport nejde vyuţívat v zimě. Podle 

mého názoru právě i řadoví zaměstnanci jsou klíčoví pro kaţdou společnost, protoţe jsou to 

ti, kteří vykonávají namáhavou práci a bez těchto pracovníků by výroba nebyla moţná. 

Doporučovala bych firmě zváţit, zda by nebylo vhodné i pro své řadové zaměstnance vytvořit 

program, kde by měli moţnost si zarelaxovat nebo zasportovat, např. poskytnout návštěvu 

posilovny nebo masáţí alespoň 1x za měsíc.  

Bezpečnostní politika 

Firma nemá zpracovanou písemnou politiku pro oblast BOZP, jak jsem jiţ uvedla v kapitole  

3.1 to ale neznamená, ţe by této oblasti věnovala sníţenou pozornost. Doporučovala bych 

firmě zpracovat písemnou politiku BOZP, čímţ by prokázala, ţe BOZP je pro firmu opravdu 

významná, ţe se stará o ochranu pracovníků organizace před riziky souvisejícími s prací a aby 

ukázala, jakým způsobem bude tato ochrana zabezpečována.  

Internetové stránky 

Internet v dnešní době patří mezi velmi rozšířené informační médium. Společnost BLANCO 

má své internetové stránky, kde jsou prezentovány různé informace, jako např. základní údaje 

o společnosti, vztah k ţivotnímu prostředí nebo  sortiment výroby apod. Hned na první pohled 

je zřejmé, ţe společnost BLANCO těmto stránkám nevěnuje dostatečnou pozornost. Svědčí o 

tom především neaktuální informace. Informace na těchto stránkách jsou z roku 2007. 

Vzhledem k tomu, ţe si tyto stránky mohou prohlíţet např. potenciální zaměstnanci firmy, je 

potřeba se těmto stránkám více věnovat. Firma na těchto stránkách má uveden vztah 

k ţivotnímu prostředí, její zásady ve vztahu k ekologii, nic se zde však nedozvíme o vztahu 

k BOZP, coţ je podle mého názoru taktéţ velmi důleţité. Doporučuji tedy zaktualizovat 

internetové stránky a zahrnout na tyto stránky i význam BOZP pro firmu. 
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Ochrana před nedisciplinovanými zaměstnanci 

Oblasti ochrany zaměstnanců před nedisciplinovanými zaměstnanci (mobbing, bullying) není 

ve společnosti BLANCO věnována ţádná zvláštní pozornost. Zaměstnanci nemají ţádné 

informace o tom, na koho se v případě šikany na pracovišti nebo v případě podobných 

problémů mají obrátit. Ve firmě není ustavena ţádná osoba, která by byla oprávněna tyto 

problémy řešit. Doporučila bych tedy více informovat zaměstnance o ochraně před 

nedisciplinovanými zaměstnanci, na koho se mohou v případě potřeby obrátit a případně 

ustanovit osobu zodpovědnou za tuto oblast. 
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5 Závěr 

 

Tato diplomová práce se zabývala problematikou BOZP, která je důleţitou součástí řízení 

lidských zdrojů.  

 

Cílem mé diplomové práce bylo provést analýzu systému bezpečnosti práce v podniku 

BLANCO CZ, spol. s r. o. Na základě této analýzy systému navrhnout opatření, která by 

vedla k odstranění problémů a nedostatků a přispěla ke komplexnějšímu řízení systému BOZP 

v organizaci.  

 

V první části své diplomové práce jsem se věnovala teoretickému vymezení pojmů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jak jsou vnímány v odborné literatuře. Tyto teoretické 

poznatky jsem v následující části aplikovala na mnou zvolený podnik BLANCO CZ, spol. s r. 

o. 

 

Na základě získaných poznatků mohu konstatovat, ţe v oblastech, ve kterých jsem našla 

nedostatky, jsem se snaţila navrhnout moţná řešení, která by mohla vést k odstranění 

problémů a nedostatků a přispěla ke komplexnějšímu řízení celého systému BOZP 

v organizaci. A domnívám se tedy, ţe cíl diplomové práce jsem splnila. 
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Příloha č. 1 

 

Sdělování potřeby lepších postupů v oblasti BOZP 

Jiţ řadu let se pouţívají různé formy propagandy zaměřené na ochranu zdraví a bezpečnost 

při práci, i kdyţ v současnosti všeobecně panuje pocit, ţe mají jen malý význam pro měřitelné 

změny chování a ovlivňování postojů k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. Proto je 

nezbytné dávat najevo, ţe zdraví a bezpečnost jsou důleţité, pokud ovšem toto poselství spíše 

doplňuje neţ nahrazuje ostatní kroky. Ke zvýšení efektivnosti komunikace týkající se 

bezpečnosti lze podniknout následující kroky: 

- vyhnout se zákazům – úspěšné propagování bezpečnosti by mělo obsahovat 

pozitivní sdělení, nikoliv varování před nepříjemnými následky kroků, 

- správně adresovat – doručit sdělení správným lidem, u nichţ nebezpeční připadá 

v úvahu, 

- používat způsoby upoutáváni pozornosti pečlivě a opatrně – křiklavé a 

odstrašující obrazy a myšlenky si nejspíš lidé budou pamatovat pro tuto jejich 

podobu, a nikoliv pro sdělení, které se pokoušejí vyslovit, 

 - maximalizovat srozumitelnost – sdělení by měla být jednoduchá a konkrétní, 

- sdělení musejí být důvěryhodná – měla by se týkat skutečných problémů a měla by 

být vnímána jako sdělení lidí (manaţerů), kteří věří tomu, co říkají, a také s tím něco 

dělají, 

- sdělení musí ukazovat cestu k žádoucím krokům – ta nejúčinnější volají po 

pozitivních krocích, které mohou příjemci sdělení učinit a které jim přinesou 

hmatatelný prospěch. 

Přístupy k informování pracovníků o významu BOZP 

Informování skupiny pracovníků o významu BOZP musí být zaloţeno na důkladné znalosti 

politiky a postupů organizace v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a na posouzení 

konkrétních faktorů ovlivňujících zdraví a bezpečnost dotyčné skupiny lidí. Posouzení 

zmíněných faktorů můţe vycházet z informací získaných pomocí hodnocení rizika, auditů 

bezpečnosti a hlášení o nehodách a úrazech. Ale informování musí být pozitivní – proč jsou 

zdraví a bezpečnost důleţité a jak je třeba předcházet nehodám a úrazům. V této souvislosti 

by měla být věnována pozornost následujícím bodům (Armstrong, 2007): 

- přehled opatření podnikové politiky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 

s vysvětlením důvodu, které k těmto opatřením vedly, doprovázeným vyjádřením 
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pozitivního přesvědčení vedení organizace, ţe ochrana zdraví a bezpečnost při práci 

si vyţaduje značnou pozornost, protoţe: 

  1) přímo ovlivňuje pohodu všech zúčastněných a 

  2) můţe minimalizovat utrpení a ztráty, a také tento účinek má, 

- přehled procedur pouţívaných v organizaci jako celku i v konkrétních oblastech 

organizace k hodnocení rizik a k auditu úrovně bezpečnosti, 

- vyjasnění rolí členů skupiny při bezpečném vykonávání jejich práce a při věnování 

pozornosti bezpečnosti spolupracovníků a dalších osob, 

- opětovné zdůraznění tvrzení, ţe jednou ze základních hodnot organizace je udrţování 

bezpečných systémů práce a zvyšování bezpečnosti pracovních postupů. 
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Příloha č. 2  

Povinnosti zaměstnavatele 

K základním povinnostem zaměstnavatele při zajišťování BOZP patří plnění následujících 

úkolů (Jařabáč, 2009): 

a) zabezpečují dodrţování právních, ostatních a jiných předpisů k zajištění BOZP, 

b) nesmějí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichţ 

náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

c) soustavně vyhledávají nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a 

pracovních podmínek, zajišťují jejich příčiny a zdroje, vyhledávají a hodnotí rizika a 

přijímají opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci, 

d) pravidelně kontrolují úroveň BOZP, zejména stav technické prevence a úroveň 

rizikových faktorů pracovních podmínek, 

e) zajišťují zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, 

f) pravidelně ověřují znalosti zaměstnanců a soustavně vyţadují a kontrolují dodrţování 

právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, 

g) zajišťují zaměstnancům podmínky pro poskytnutí první pomoci, 

h) zajišťují dodrţování zákazu kouření na pracovištích, stanoveného zvláštními právními 

nebo vnitřními předpisy firmy, 

i) zajišťují poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků podle vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek 

práce, 

j) objasňují příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu a dále přijímají opatření proti 

opakování pracovních úrazů, 

k) zajišťují vedení evidence, hlášení úrazů a zasílaní záznamu o úrazu institucím podle 

příslušných právních předpisů, 

l) zajišťují, aby výrobní a pracovní prostředky a technická zařízení, která představují 

zvýšenou míru ohroţení ţivota a zdraví zaměstnanců, obsluhovali jen zdravotně a 

zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci, 

m) zajišťují, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly 

vybaveny ochrannými zařízeními a byly pravidelně a řádně udrţovány, kontrolovány a 

revidovány, 
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n) zajišťují seznámení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů s pracovištěm, pracovním 

prostředím a podmínkami, a dále s moţnými pracovními riziky a rizikovými faktory, 

které zaměstnance ohroţují. 

Práva a povinnosti zaměstnance 

Práva a povinnosti zaměstnance upravuje § 106 zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve kterém je 

uvedeno, ţe: 

- Zaměstnanec má právo na zajištění BOZP, na informace o rizicích jeho práce a na 

informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro 

zaměstnance srozumitelná. 

- Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níţ má důvodně za to, ţe 

bezprostředně a závaţným způsobem ohroţuje jeho ţivot nebo zdraví, popřípadě 

ţivot nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není moţné posuzovat 

jako nesplnění povinnosti zaměstnance. 

- Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 

neohroţujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a 

zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

- Zaměstnanec je povinen: 

a)  účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, 

b)  podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným 

zvláštními právními předpisy, 

c)  dodrţovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiţ byl řádně seznámen, a řídit se 

zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 

d) dodrţovat při práci stanovené pracovní postupy, pouţívat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 

zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu, 

e)  nepoţívat alkoholické nápoje a nezneuţívat jiné návykové látky na pracovištích 

zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich 

vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných 

prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci., 
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f)  oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohroţují nebo by bezprostředně a závaţným způsobem mohly 

ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik 

mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy 

technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení, 

g)  s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých moţností podílet na 

odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon 

kontroly podle zvláštních právních předpisů,  

h)  bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj 

pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného 

zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehoţ byl svědkem, a 

spolupracovat při objasňování jeho příčin, 

i)  podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného 

zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 

látek. 
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Příloha č. 3 

Ochrana hlavy: 

a) ochranné přilby (pouţívané např. v dolech, ve stavebnictví, průmyslu, zemědělství, 

lesnictví), 

b) ochrana proti skalpování (čepice, síťky na vlasy, barety), 

c) ochranné pokrývky hlavy (barety, čepice, nepromokavé klobouky apod., vyrobené 

z textilie, impregnované textilie aj.). 

Ochrana sluchu: 

a) zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky, 

b) mušlové chrániče sluchu, 

c) akustické přilby (tzv. protihlukové přilby), 

d) mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám, 

e) chrániče sluchu s přijímačem a nízkofrekvenční indukční smyčkou,  

f) ochrana sluchu s interkomem. 

Ochrana očí a obličeje: 

a) ochranné brýle, 

b) ochranné brýle proti záření rentgenovému, laserovému, ultrafialovému, 

infračervenému, viditelnému (proti oslnění), 

c) ochranné obličejové štíty, 

d) svářečské kukly a štíty (štíty s drţadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo 

kukly, které lze připevnit na ochranné přilby). 

Ochrana dýchacích orgánů: 

a) masky a polomasky s filtry proti částicím, párám, plynům a proti radioaktivnímu 

prachu vhodnou pivnicovou částí, 

b) izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu, 

c) prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly, 

d) potápěčské dýchací přístroje a vybavení. 

Ochrana rukou a paží 

a) rukavice na ochranu před mechanickým poškozením (proti bodnutí, proříznutí, 

vibracím, apod.), chemickými látkami a biologickými činiteli, elektřinou, ţárem a 

nízkými teplotami, ionizujícím zařízením, 

b) palcové rukavice, 

c) ochranné prsty, 

d) ochranné rukávy, 
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e) ochranné nátepníky pro těţkou práci, 

f) dlaňovice, 

g) ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí. 

Ochrana nohou 

a) obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká zejména do vlhkého 

prostředí, 

b) obuv s ochrannou a bezpečnostní pruţinkou, 

c) obuv kterou lze rychle vyzout, 

d) obuv a přezůvková obuv s podešví odolnou proti ţáru, 

e) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluzovou podešví, 

f) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím, 

g) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická obuv, 

h) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační 

i) ochranná obuv proti pro obsluhu přenosných řetězových pil, 

j) dřeváky, 

k) ochrana proti pořezání, 

l) chrániče kolen, 

m) snímatelné chrániče nártů, 

n) kamaše, 

o) vyměnitelné podešve (odolné proti ţáru, proti píchnutí nebo potu, 

p) snímatelné hroty pro chůzi na ledu a sněhu nebo na kluzkých podlahovinách. 

Ochrana trupu a břicha: 

a) ochranné vesty, kabáty a zástěry pro ochranu před strojním zařízením a před ručním 

nářadím (bodnutí, pořezání, rozstříknutí roztaveného kovu apod.), 

b) ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými a biologickými látkami, 

c) vyhřívané vesty, 

d) ochranné plovací vesty, 

e) zástěry na ochranu před rentgenovým zářením, 

f) bederní pásy, protektory. 

Ochrana celého těla 

Prostředky pro prevenci pádu: 

a) úplná výstroj pro prevenci pádu včetně veškerých doplňků 

b) brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňku, 

c) prostředky pro polohování těla. 
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Ochranné oděvy: 

a) ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy), 

b) oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutím 

pořezání apod.), 

c) oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli, 

d) oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením, 

e) oděvy odolné proti ţáru a ohni, 

f) oděvy proti chladu a vodě (nepromokavé), 

g) oděvy na ochranu před ionizujícím zářením, 

h) oděvy prachotěsné, 

i) oděvy plynotěsné, 

j) oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů 

(pásky na rukávy, rukavice apod.), 

k) potápěčské oděvy, 

l) ochranné přikrývky. 
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Příloha č.4 

Cesty, jak můţe organizace zvládat stres zahrnují, (Armstrong, 2007): 

a) vytváření pracovních míst – vyjasňování rolí, sniţování nebezpečí vyplývající 

z nejasnosti role a z konfliktu rolí a poskytování lidem větší míry autonomie v rámci 

dané struktury za účelem řízení jejich odpovědností a povinností, 

b) cíle a normy výkonu – stanovování rozumných a dosaţitelných cílů, které mohou být 

náročné, ale nejsou pro pracovníky nadměrným a nemoţným břemenem, 

c) umísťování a rozmísťování – péče o zařazování lidí na taková pracovní místa, která 

mohou s ohledem na své schopnosti zvládat, 

d) rozvoj kariéry – plánování kariéry a povyšování pracovníků v souladu s jejich 

schopnostmi, péče o to, aby nedocházelo k nevhodnému povyšování nebo 

k nevhodnému nepovyšování, 

e) procesy řízení pracovního výkonu, které umoţňují dialog mezi manaţery a jedinci o 

práci, problémech a ambicích lidí, 

f) konzultace – dávající lidem příleţitost mluvit o svých problémech s členem 

personálního útvaru nebo s podnikovým lékařem, nebo k tomu účelu pouţívat 

program pomoci pracovníkům, 

g) vzdělávání manažerů v oblasti hodnocení pracovního výkonu a v oblasti metod 

konzultování a v tom, co mohou manaţeři udělat pro zmírnění svého vlastního stresu a 

sníţení stresu u ostatních, 

h) politika rovnováhy mezi pracovním a nepracovním životem, jeţ bere v úvahu tlaky 

na pracovníky, kteří mají na starosti děti, partnery nebo další osoby, a jiţ mohou tvořit 

taková opatření, jako je zvláštní dovolená nebo pruţná pracovní doba. 

Britský Health and Safety Executive – Úřad pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci (2003) 

vyjmenoval následující „majáky dokonalosti“ v oblasti prevence stresu: 

- Angažovanost vrcholových manažerů – kroky proti stresu nelze úspěšně realizovat bez 

dlouhodobé angaţovanosti vrcholových manaţerů. 

- Participativní přístup – zapojování pracovníků všech úrovní organizace do všech fází 

programu zvládání stresu zvyšuje pravděpodobnost úspěšných výsledků. 

- Strategie prevence stresu – měla by se týkat cílů opatření, úkolů, odpovědností a 

potřebných zdrojů (prostředků). 
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- Hodnocení rizik a analýza pracovních úkolů – hodnocení, posouzení pracovních 

činností by mělo zaměstnavateli umoţnit rozpoznat rizika stresu ještě předtím, neţ 

budou navrţena opatření. 

- Prevence a řízení orientované na práci a pracovníky – opatření by měla být navrţena 

tak, aby se zabývala příčinami stresu vyplývajícími z pracovního prostředí a aby se 

zaměřila na lidi, kteří nejsou chráněni základní řadou opatření nebo jsou vystaveni 

zvláštním faktorům stresu (stresorům). 
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Příloha č. 5: Schéma postupu při vzniku pracovního úrazu 
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Příloha č. 6 Schéma managementu rizik při práci 
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Příloha č. 7 Metody vyhledávání a vyhodnocení rizik 

 

Analýza pomocí kontrolních listů (Check list) 

Kontrolní seznam je postup zaloţený na systematické kontrole plnění předem stanovených 

podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek (checklists) jsou zpravidla generovány na 

základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí se 

systémem a potencionálními dopady, selháním prvků systému a vznikem škod. Jejich 

struktura se můţe měnit od jednoduchého seznamu aţ po sloţitý formulář, který umoţňuje 

zahrnout různou relativní důleţitost parametru (váhu) v rámci daného souboru. 

Co se stane když… 

Analýza toho, co se stane kdyţ, je postup na hledání moţných dopadů vybraných provozních 

situací. V podstatě je to spontánní diskuse a hledání nápadů, ve které skupina zkušených lidí 

dobře obeznámených s procesem klade otázky nebo vyslovuje úvahy o moţných nehodách. 

Není to vnitřně strukturovaná technika jako některé jiné.  

Úvodní (předběžná) analýza nebezpečí (Preliminary Hazard Analysis - PHA) 

Předběţná analýza ohroţení – téţ kvantifikace zdrojů rizik je postup na vyhledávání 

nebezpečných stavů či nouzových situací, jejich příčin a dopadů a na jejich zařazení do 

kategorií dle předem stanovených kritérií. Jde o rychlé poskytnutí podkladů pro detailní 

analýzu. 

Analýza lidské spolehlivosti (Human Reliability Analysis – HRA) 

Analýza lidské spolehlivosti je postup na posouzení vlivu lidského činitele na výskyt 

ţivelných pohrom, nehod, havárií, útoků apod. či některých jejich dopadů. Koncept analýzy 

lidské spolehlivosti HRA směřuje k systematickému posouzení lidského faktoru (Human 

Factors) a lidské chyby (Human Error). Ve své podstatě přísluší do zastřešující kategorie 

konceptu předběţného posouzení PHA. Zahrnuje přístupy mikroergonomické (vztah „člověk 

– stroj“) a makroergonomické (vztah systému „člověk – technologie“). Analýza HRA má 

těsnou vazbu na aktuálně platné pracovní předpisy především z hlediska bezpečnosti práce. 

Uplatnění metody HRA musí vţdy tvořit integrovaný problém bezpečnosti provozu a 

lidského faktoru v mezních situacích různých havarijních scénářů, tzn. paralelně a nezávisle s 

další metodou rizikové analýzy.  

Relativní hodnocení 

Relativní klasifikace je ve skutečnosti spíše analytická strategie neţ jednoduchá dobře 

definovaná analytická metoda. Tato strategie umoţňuje analytikům porovnat vlastnosti 

několika procesů nebo činností a určit tak, zda tyto procesy nebo činnosti mají natolik 
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nebezpečné charakteristiky, ţe to analytiky opravňuje k další podrobnější studii. Relativní 

klasifikace můţe být pouţita rovněţ pro srovnání několika návrhů umístění procesu nebo 

zařízení a zajistit tak informaci o tom, která z alternativ je nejlepší nebo méně nebezpečná. 

Tato porovnání jsou zaloţena na číselných srovnáních, která reprezentují relativní úroveň 

významnosti kaţdého zdroje rizika. 

Studie nebezpečí a provozuschopnosti (Hazard Operation Process - HAZOP) 

HAZOP je postup zaloţený na pravděpodobnostním hodnocení ohroţení a z nich plynoucích 

rizik. Jde o týmovou expertní multioborovou metodu. Hlavním cílem analýzy je identifikace 

scénářů potencionálního rizika. Experti pracují na společném zasedání formou 

brainstormingu. Soustřeďují se na posouzení rizika a provozní schopnosti systému. 

Pracovním nástrojem jsou tabulkové pracovní výkazy a dohodnuté vodící výrazy. 

Identifikované neplánované nebo nepřijatelné dopady jsou formulovány v závěrečném 

doporučení, které směřuje ke zlepšení procesu. 

Analýza možnosti poruch a jejich následků 

Hodnocení poruch zařízení a jejich vlivy na technologický proces na různých úrovních 

systému. 

Analýza stromem poruch (Fault Tree Analysis – FTA) 

Metoda strom chyb vyuţívá principu vývojových diagramů v opačném směru. Začíná tedy 

následkem (pracovní úraz) a postupuje k příčinám, které k němu vedou. Metoda FTA je 

graficko analytická popř. graficko statistická metoda, pomocí níţ je moţné vyhledat i jiná 

rizika, jejíchţ důsledkem můţe být vznik stejného úrazu. Příčin můţe být několik, a tak strom 

košatí, aţ se dostáváme k různým zdrojům rizik, jeţ mohou způsobit pracovní úraz, ke 

kterému došlo z důvodu jedné z nich. Ke vzniku příslušného následku (pracovní úraz, ale i 

nemoc z povolání, sníţení pracovní pohody atd.) postačí, aby byla naplněna jen jedna příčina, 

kterou je tento následek podmíněn, nebo musí být splněno několik příčin, aby došlo 

k následku. Zobrazení stromu poruch  představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou 

a popisem. Např.:  

      - nutnost působení několika příčin 

 

      - stačí působení jen jedné nebo druhé, resp. další příčiny ke vzniku následku 

     - konec operace 

Strom chyb odpovídá praktickému stavu pracoviště a je moţno u ni vyjádřit nejen následek, 

ale i posoudit pravděpodobnost vrcholové události s vyuţitím analytických nebo statistických 

metod. 

A 

N 
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BOMECH 

Jde o bodovou metodu, která byla vypracována pro hodnocení rizik strojů ale je vhodná i pro 

posouzení zařízení a pracovišť. Aby bylo moţné při pouţití metody dosáhnout největší 

objektivity, metoda předpokládá, vyjma případu, kdy se jedná o jednoduchý stroj nebo 

pracoviště, provedení týmového posuzování, tedy vyhledání i vyhodnocení. Dále přepokládá 

kvalifikované posuzovatele. Hodnotitelský tým má být sestaven z osob, které znají nejen 

metodu BOMECH, ale i hodnocený stroj nebo pracoviště. Z nich se určí vedoucí. Jako 

minimum, pokud se nejedná o jednoduchý stroj, je doporučen počet tří osob. Po ustanovení 

hodnotitelského týmu následuje podrobná prohlídka a seznámení se s pracovištěm, kde mají 

být rizika vyhledána. Během ní si kaţdý hodnotitel zaznamenává do své tabulky pro 

hodnocení (viz tabulka níţe) jím shledané nebezpečné činitele, zdroje rizik a následky. 

Prohlídka se ukončí zpracováním sumární tabulky pro hodnocení. Do ní se zapíší všechny 

vyhledané nebezpečné činitele, zdroje rizik a následky, jak je nalezli jednotliví hodnotitelé. 

Tím je v maximální míře zaručeno, ţe ţádný nebezpečný činitel nebyl opomenut a ţe všechny 

budou vyhodnoceny. 
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Metoda JBM 

Jednoduchou bodovou metodu (JBM) vytvořil v roce 2000 Tomáš Neugebauer. Cílem bylo 

vytvořit snadno aplikovatelnou metodu nevyţadující zvláštní zapracování pro její pouţití, 

jejíţ výstupy by byly dobře srovnatelné, měly dostatečnou vypovídací hodnotu o míře rizika a 

byly srozumitelné i osobám, které nejsou znalé této metody, tedy především vedoucím 

zaměstnancům, kteří by s jejími výsledky měli pracovat. 

Metoda slouţí k snadnému vyhodnocení jiţ vyhledaných rizik při práci pomocí následujících 

kritérií: 

– pravděpodobnost neţádoucího následku, tedy, jak často se neţádoucí jev, jenţ můţe 

způsobit škodu, vyskytuje, 

– expozice rizika, tedy doba po kterou je zaměstnanec potencionálně riziku vystaven za rok, 

– ochranná reakce při vzniku rizikové situace před ohroţením zdraví, 

– následky rizika. 

JBM se v praxi osvědčila na různých typech pracovišť, například ve výrobě, v oblasti tvorby 

software a montáţe PC, ve zdravotnictví. Téţ ji pouţívají firmy poskytující sluţby v oblasti 

BOZP. 

Do vyhodnocovací tabulky metody (viz níţe) se k jednotlivým nebezpečným činitelům 

uvádějí vyhledaná rizika a nejhorší předpokládané následky a přiřazují se k nim hodnoty 

bodového ohodnocení jednotlivých kritérií. 
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Kittsova metoda 

Metoda G.W. Kittse je určena pro hodnocení méně závaţných zdrojů rizik prostřednictvím 

tzv. „Karty pro hodnocení ohroţení nebezpečím“. Karty jsou určeny pro jednotlivá rizika 

související s výkonem práce. V nadpisu karty je uvedeno nebezpečí a způsob ohroţení tímto 

nebezpečím. Dále jsou v řádcích vypsány parametry hodnocení a ve sloupcích body 

příslušející jednotlivým parametrům. V posledním sloupci je součtem bodů označeno skóre. 

Metoda můţe slouţit i jen jako pomocná orientační metoda ke zjišťování závaţnosti 

jednotlivých rizik: u rizik s vysokým stupněm závaţnosti lze pouţít některou z přesnějších, 

zároveň také náročnějších metod. Rozlišovací přesnost metody je malá. Je moţné ji aplikovat 

dle potřeby na stroje, provozy i sloţité systémy, u kterých obzvláště vyniká její malá časová 

náročnost. Objektivita výsledku je nízká, poskytuje spíše orientační přehled 

Nejjednodušší bodová metoda 

Vzhledem k tomu, ţe je riziko je kombinací nejzávaţnějšího předpokládáneého následku a 

pravděpodobnosti vzniku, jsou tyto dvě poloţky minimem rozsahu hodnotících kritérií. Aby 

vyhodnocení mělo nějaký smysl, musí být vytvořeny určité kategorie, do kterých budou rizika 

zařazována. Proto za nejjednodušší metodu vyhodnocení rizik při práci lze doporučit pouţití 

pěti kategorií pro obě hodnotící kritéria označeá 1 aţ 5, tedy: 

pravděpodobnost vzniku a existence rizika  moţné následky zdroje rizika 

1 – nahodilá      1 – poranění bez pracovní neschopnosti 

2 – nepravděpodobná     2 – absenční úraz (s prac. neschopností) 

3 – pravděpodobná     3 – váţnější úraz vyţadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná    4 – těţký úraz s trvalými následky 

5 – trvalá      5 – smrtelný úraz 

Pro zjištění míry rizika se hodnoty pravděpodobnosti a následků vynásobí. Tento způsob 

vyhodnocení se v praxi často pouţívá. 
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Metoda ZHA 
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Příloha č. 8          
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Příloha č. 9 
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Příloha č. 10 
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Příloha č. 11 
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Příloha č. 12 
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Příloha č. 13 
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Příloha č. 14 
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Příloha č. 15 Plán školení  
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Plán školení obsahuje vţdy název oddělení, např. nákup, prodej, konstrukce apod. a vypsaná 

školení, která se budou realizovat pro toto oddělení např. školení poţární ochrany, první 

pomoci apod. Dále je zde uvedeno jméno pracovníka, který by měl příslušné školení 

absolvovat a datum, kdy bude školení realizováno. Dále je uvedeno pod jakým vedením, a  

kde školení bude probíhat a v poslední kolonce jsou uvedeny náklady na školení pracovníka. 

Pro ochranu dat, z důvodu zveřejnění byly některé udaje z plánu školení vymazány. 
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Příloha č. 16 
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Příloha č. 17 
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Příloha č. 18 
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Příloha č. 19 

a) 

BLANCO CS CZ, spol. s r.o., Frýdek - Místek, Chlebovice, Příborská 258, PSČ 73942  

 

Záznam 

 z provedené  orientační dechové zkoušky na alkohol 

v souladu s § 106, odst. 4.e)  - zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, byla 
provedena orientační dechová zkouška  zaměstnanců na alkohol s tímto výsledkem : 
 

Poř.č

. 

Datum Hodin

a 

Příjmení a jméno Pracoviště Výsledek zkoušky 

(pozitivní / negativní) 

Podpis 

kontrolovaného 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

K dechové zkoušce bylo použito :   a) digitální alkoholový tester  
                                                         b) detekční trubice - ALTEST  
OPATŘENÍ :  

 

KONTROLU PROVEDLI :          

Jméno : ………………………………………….. Podpis: …………………………. 

Jméno : ………………………………………….. Podpis: …………………………. 

Jméno : ………………………………………….. Podpis: …………………………. 

 

V Chlebovicích   dne …………… 

 

Záznam musí být archivován po dobu 1 roku. 
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b)  

BLANCO CS CZ, spol. s r.o., Frýdek - Místek, Chlebovice, Příborská 258, PSČ 73942  

 

  

Záznam 
o provedení pozitivní dechové zkoušky*, odmítnutí dechové zkoušky*, 

zjištění donášky alkoholu* 

 

 

Dne …………… v ……….. hodin byla provedena dechová zkouška na alkohol u: 
 
Jméno a příjmení ………………………………………………..  osobní číslo  ………………. 
 
pracoviště:………………. s výsledkem: ………………………………………………………. 
(promile  alkoholu v dechu, odmítnutí dechové zkoušky, donáška alkoholu do areálu VOJ*) 
 
Byl jsem seznámen s pozitivním výsledkem dechové zkoušky na alkohol a s jejím 

výsledkem souhlasím – nesouhlasím *. 
Požaduji – nepožaduje * provedení kontrolního odběru krve. Beru na vědomí povinnost uhradit 
veškeré náklady s tím spojené a souhlasím, aby mi  dlužná částka v případě pozitivního výsledku byla 
sražena ze mzdy. 
Důvod nesouhlasu: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
  ………………………….                     ………………………….              …………………………. 
  Podpis kontrolovaného       Podpis oprávněné osoby                     Podpis svědka 
 
Rozhodnutí o postihu zaměstnance: 
- Finanční postih    ANO – NE * , částka  …………. , - Kč 
- Dovolená zpětně    ANO – NE *   
- Neomluvená směna     ANO – NE * 
- Výpověď podle Zákoníku práce  ANO – NE *  uvést: ... §, odst., písmeno …….  
- Upozornění na porušení pracovní kázně ANO – NE *  
- Zaměstnanec dodavatelské firmy **  ANO – NE *, název: 
 
Dne: ………………..    Podpis nadřízeného: …………………………… 
 
 
 
             

Poznámka: Odmítne-li zaměstnanec podepsat záznam, poznamená tuto skutečnost 
oprávněná osoba do záznamu. 
*  Nehodící se škrtněte  

    
Rozdělovník:  1 x originál vedoucí pracovník kontrolováného 
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c) 

V Y P L N I T  D V O J M O  !  

 

BLANCO CS CZ, spol. s r.o., Frýdek - Místek, Chlebovice, Příborská 258, PSČ 73942  
 

 

 

            

        Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 
        Protialkoholní záchytná stanice
        Elišky Krásnohorské 321 
                                        738 01  Frýdek-Místek 
 
 
 
 
                                                                                                    V ………………….  dne  ………………. 
 
Věc: 
Objednávka vyšetření  
 
 V souladu se smlouvou č. ……………..  uzavřenou dne ……….. mezi Nemocnicí ve Frýdku-
Místku, p.o. a  
spol. s r.o. BLANCO CZ 
 
objednáváme:  *) vyšetření obsahu alkoholu v krvi 
    

      *) zjištění omamné látky v krvi nebo moči 
 
dne:   ……………………………………….. 
 
 
u zaměstnance:   Příjmení a jméno …………………………. …………………….. 
 
      Datum narození: ………………………… 
 
 
 
Vyšetření za spol. s r.o. BLANCO CZ požaduje: 
 
   Příjmení a jméno: ………………………………………. 
 
   Podpis:                 …………………… 
 
   Kontaktní telefon: …………………… 
 
 
 
 
 
 Vysvětlivka: 
 
*) Nehodící se přeškrtněte ! 
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Příloha č. 20 Kniha úrazů 
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Příloha č. 21 

 


