
Příloha č. 1 

 

Sdělování potřeby lepších postupů v oblasti BOZP 

Již řadu let se používají různé formy propagandy zaměřené na ochranu zdraví a bezpečnost 

při práci, i když v současnosti všeobecně panuje pocit, že mají jen malý význam pro měřitelné 

změny chování a ovlivňování postojů k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. Proto je 

nezbytné dávat najevo, že zdraví a bezpečnost jsou důležité, pokud ovšem toto poselství spíše 

doplňuje než 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 nichž 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 (manažerů), 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 založeno 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 může 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 důležité 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 



pozitivního přesvědčení vedení organizace, že ochrana zdraví a bezpečnost při práci 

si vyžaduje značnou pozornost, protože: 

  1) přímo ovlivňuje pohodu všech zúčastněných a 

  2) může minimalizovat utrpení a ztráty, a také tento účinek má, 

- přehled procedur používaných 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, že jednou ze základních hodnot organizace je udržování 

bezpečných systémů práce a zvyšování bezpečnosti pracovních postupů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2  

Povinnosti zaměstnavatele 

K základním povinnostem zaměstnavatele při zajišťování BOZP patří plnění následujících 

úkolů (Jařabáč, 2009): 

a) zabezpečují dodržování právních, ostatních a jiných předpisů k zajištění BOZP, 

b) nesmějí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž 

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 vyžadují a kontrolují dodržování 

právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, 

g) zajišťují zaměstnancům podmínky pro poskytnutí první pomoci, 

h) zajišťují dodržování 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 ohrožení života 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 udržovány, kontrolovány a 

revidovány, 



n) zajišťují seznámení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů s pracovištěm, pracovním 

prostředím a podmínkami, a dále s možnými pracovními riziky a rizikovými faktory, 

které zaměstnance ohrožují. 

Práva a povinnosti zaměstnance 

Práva a povinnosti zaměstnance upravuje § 106 zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve kterém je 

uvedeno, že: 

- 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 níž má důvodně za to, že 

bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě 

život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat 

jako nesplnění povinnosti zaměstnance. 

- Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 

neohrožujícího 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)  dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se 

zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 

d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 

zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu, 

e)  nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat 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., 



f)  oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným 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 možností 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, jehož 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

Ochrana hlavy: 

a) ochranné přilby (používané 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 držadlem, 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, žárem a 

nízkými teplotami, ionizujícím zařízením, 

b) palcové rukavice, 

c) ochranné prsty, 

d) ochranné rukávy, 



e) ochranné nátepníky pro těžkou 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 pružinkou, 

c) obuv kterou lze rychle vyzout, 

d) obuv a přezůvková obuv s podešví odolnou proti žáru, 

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 žáru, 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. 



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 žáru 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.4 

Cesty, jak může organizace zvládat stres zahrnují, (Armstrong, 2007): 

a) vytváření pracovních míst – vyjasňování rolí, snižování 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 dosažitelných cílů, které mohou být 

náročné, ale nejsou pro pracovníky nadměrným a nemožným 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 umožňují dialog mezi manažery a jedinci o 

práci, problémech a ambicích lidí, 

f) konzultace – dávající lidem příležitost mluvit o svých problémech s členem 

personálního útvaru nebo s podnikovým lékařem, nebo k tomu účelu používat 

program pomoci pracovníkům, 

g) vzdělávání manažerů v oblasti hodnocení pracovního výkonu a v oblasti metod 

konzultování a v tom, co mohou manažeři udělat pro zmírnění svého vlastního stresu a 

snížení stresu u ostatních, 

h) politika rovnováhy mezi pracovním a nepracovním životem, jež bere v úvahu tlaky 

na pracovníky, kteří mají na starosti děti, partnery nebo další osoby, a již mohou tvořit 

taková opatření, jako je zvláštní dovolená nebo pružná 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 angažovanosti vrcholových manažerů. 

- 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). 



- Hodnocení rizik a analýza pracovních úkolů – hodnocení, posouzení pracovních 

činností by mělo zaměstnavateli umožnit rozpoznat rizika stresu ještě předtím, než 

budou navržena opatření. 

- Prevence a řízení orientované na práci a pracovníky – opatření by měla být navržena 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5: Schéma postupu při vzniku pracovního úrazu 

 



Příloha č. 6 Schéma managementu rizik při práci 

 



Příloha č. 7 Metody vyhledávání a vyhodnocení rizik 

 

Analýza pomocí kontrolních listů (Check list) 

Kontrolní seznam je postup založený 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 může měnit od jednoduchého seznamu až po složitý formulář, který umožňuje 

zahrnout různou relativní důležitost parametru (váhu) v rámci daného souboru. 

Co se stane když… 

Analýza toho, co se stane když, je postup na hledání možných 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 možných nehodách. 

Není to vnitřně strukturovaná technika jako některé jiné.  

Úvodní (předběžná) analýza nebezpečí (Preliminary Hazard Analysis - PHA) 

Předběžná analýza ohrožení – též 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 

živelných 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 předběžného 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 vždy 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 než jednoduchá dobře 

definovaná analytická metoda. Tato strategie umožňuje analytikům porovnat vlastnosti 

několika procesů nebo činností a určit tak, zda tyto procesy nebo činnosti mají natolik 



nebezpečné charakteristiky, že to analytiky opravňuje k další podrobnější studii. Relativní 

klasifikace může být použita rovněž 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 založena na číselných srovnáních, která reprezentují relativní úroveň 

významnosti každého zdroje rizika. 

Studie nebezpečí a provozuschopnosti (Hazard Operation Process - HAZOP) 

HAZOP je postup založený na pravděpodobnostním hodnocení ohrožení 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 využívá 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 níž je možné vyhledat i jiná 

rizika, jejíchž důsledkem může být vznik stejného úrazu. Příčin může být několik, a tak strom 

košatí, až se dostáváme k různým zdrojům rizik, jež mohou způsobit pracovní úraz, ke 

kterému došlo z důvodu jedné z nich. Ke vzniku příslušného následku (pracovní úraz, ale i 

nemoc z povolání, snížení 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 možno u ni vyjádřit nejen následek, 

ale i posoudit pravděpodobnost vrcholové události s využitím analytických nebo statistických 

metod. 

A 

N 



BOMECH 

Jde o bodovou metodu, která byla vypracována pro hodnocení rizik strojů ale je vhodná i pro 

posouzení zařízení a pracovišť. Aby bylo možné při použití 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 každý hodnotitel zaznamenává do své tabulky pro 

hodnocení (viz tabulka níže) 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, že žádný nebezpečný činitel nebyl opomenut a že všechny 

budou vyhodnoceny. 

 

 
 

 

 

 



Metoda JBM 

Jednoduchou bodovou metodu (JBM) vytvořil v roce 2000 Tomáš Neugebauer. Cílem bylo 

vytvořit snadno aplikovatelnou metodu nevyžadující zvláštní zapracování pro její použití, 

jejíž 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 slouží k snadnému vyhodnocení již vyhledaných rizik při práci pomocí následujících 

kritérií: 

– pravděpodobnost nežádoucího následku, tedy, jak často se nežádoucí jev, jenž může 

způsobit škodu, vyskytuje, 

– expozice rizika, tedy doba po kterou je zaměstnanec potencionálně riziku vystaven za rok, 

– ochranná reakce při vzniku rizikové situace před ohrožením zdraví, 

– následky rizika. 

JBM se v praxi osvědčila na různých typech pracovišť, například ve výrobě, v oblasti tvorby 

software a montáže PC, ve zdravotnictví. Též ji používají firmy poskytující služby v oblasti 

BOZP. 

Do vyhodnocovací tabulky metody (viz níže) se k jednotlivým nebezpečným činitelům 

uvádějí vyhledaná rizika a nejhorší předpokládané následky a přiřazují se k nim hodnoty 

bodového ohodnocení jednotlivých kritérií. 

 

 
 

 



Kittsova metoda 

Metoda G.W. Kittse je určena pro hodnocení méně závažných zdrojů rizik prostřednictvím 

tzv. „Karty pro hodnocení ohrožení nebezpečím“. Karty jsou určeny pro jednotlivá rizika 

související s výkonem práce. V nadpisu karty je uvedeno nebezpečí a způsob ohrožení 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 může sloužit i jen jako pomocná orientační metoda ke zjišťování závažnosti 

jednotlivých rizik: u rizik s vysokým stupněm závažnosti lze použít některou z přesnějších, 

zároveň také náročnějších metod. Rozlišovací přesnost metody je malá. Je možné ji aplikovat 

dle potřeby na stroje, provozy i složité systémy, u kterých obzvláště vyniká její malá časová 

náročnost. Objektivita výsledku je nízká, poskytuje spíše orientační přehled 

Nejjednodušší bodová metoda 

Vzhledem k tomu, že je riziko je kombinací nejzávažnějšího předpokládáneého následku a 

pravděpodobnosti vzniku, jsou tyto dvě položky 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 použití 

pěti kategorií pro obě hodnotící kritéria označeá 1 až 5, tedy: 

pravděpodobnost vzniku a existence rizika  možné následky zdroje rizika 

1 – nahodilá      1 – poranění bez pracovní neschopnosti 

2 – nepravděpodobná     2 – absenční úraz (s prac. neschopností) 

3 – pravděpodobná     3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4 – velmi pravděpodobná    4 – těžký 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 používá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metoda ZHA 
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Příloha č. 11 

 
 



 

Příloha č. 12 

 



Příloha č. 13 

 



Příloha č. 14 



Příloha č. 15 Plán školení  

 



 
 

Plán školení obsahuje vždy název oddělení, např. nákup, prodej, konstrukce apod. a vypsaná 

školení, která se budou realizovat pro toto oddělení např. školení požární 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 16 

 



Příloha č. 17 



 

 



Příloha č. 18 

 

 

 



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. 



b)  
BLANCO CS CZ, spol. s r.o., Frýdek - Místek, Chlebovice, Příborská 258, PSČ 73942  

  
     

1 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 
    
    

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ! 

 
 



Příloha č. 20 Kniha úrazů 

 



Příloha č. 21 

 


