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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na popis a analýzu nákladů současného systému 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

Práce se skládá ze dvou částí. V první části diplomové práce jsou objasněny teoretické 

poznatky systému BOZP, jeho cíle a přínosy pro podnik. Následující kapitoly popisují vybraná 

ustanovení ze zákoníku práce a jiných platných předpisů a norem. Poslední kapitola této části 

se zabývá členěním nákladů. 

Druhá část, po úvodním představení společnosti, je zaměřena na stručný popis 

současného systému sledování nákladů v jednotlivých oblastech BOZP. Poslední kapitola, 

na základě analýzy v tomto zavedeném systému, zjišťuje případné nedostatky a navrhuje 

opatření k jejich odstranění. 
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Abstract 

 The diploma thesiss on a description and analysis of the expenses of present safety 

system and health protection at work in company BONATRANS GROUP a.s. 

 The diploma thesis is divided into two parts. The first part o fit describes a theoretical 

knowledge of BOZP system, its goals and benefist for the company. The next chapters 

describe selected regulations from the Labour Code and other valid regulations and norms. 

The last chapter of this part deals with the structuring of the expenses. 

The second part, after the introduction of the company, aims at a brief description of 

the present system which monitors the expenses in the individual areas of BOZP. The last 

chapter looks into the possible deficiency and suggests the measures for their removal. 
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ÚVOD 

 

Vedení podniků si uvědomuje, že v dnešní moderní a přetechnizované době mají 

veškeré podniky na trhu zhruba stejné možnosti a příležitosti, zejména v oblasti technologií a 

IT systémů. Proto je důležité hledat jiná východiska, která by vedla ke zvýšení 

konkurenceschopnosti na trhu. Jednou z možností je investovat do lidských zdrojů, které 

jsou spolu se znalostmi považovány za hlavní kapitál podniku. 

Pouze zdraví a kvalitní zaměstnanci zvyšují výkonnost a ekonomickou úspěšnost 

celé organizace. Proto se v posledních letech oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

stala jednou z nejdůležitějších oblastí celé organizace. 

Úrazy a absenční nemoci jejich zaměstnanců stojí peníze, s tím jsou také spojené 

nevyčíslitelné ztráty způsobené například ztrátou image společnosti, spokojenosti zákazníků 

nebo morálky zaměstnanců. Proto je velmi důležité, aby měla každá společnost systém BOZP 

velmi dobře propracován.     

 

Cílem této diplomové práce je na základě zákonných a jiných platných norem 

analyzovat a vyhodnotit náklady spojené se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. V případě zjištění nedostatků budou doporučena 

opatření ke zlepšení.  

Informace budou čerpány z odborné literatury, článků na internetu a z interních 

materiálů společnosti. Hlavními metodami, které budou v této diplomové práci použity, 

jsou analýza a srovnání. 
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1 VÝZNAM BOZP V PERSONÁLNÍM 

MANAGEMENTU 

 

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou nejdůležitějším zdrojem, který má organizace 

k dispozici, a v tržním prostředí jsou zpravidla i zdrojem nejdražším. Zaměstnavatelé si stále 

více uvědomují, že jejich úspěšnost a konkurenceschopnost je v rozhodující míře závislá na 

zaměstnancích a jejich schopnostech, motivaci, spokojenosti a pracovním chování, a že je 

tedy nutné jim věnovat náležitou péči. [6] 

Péče o zaměstnance je vedle odměňování jedním z faktorů, jak lidé vnímají pracovní 

atraktivitu firmy. Vhodně zvolená péče o zaměstnance má motivační účinek a pozitivně 

ovlivňuje pracovní výkon zaměstnanců. 

 

Péči o zaměstnance můžeme rozdělit do tří skupin: [6]   

 povinná péče o zaměstnance daná zákony, předpisy a kolektivními smlouvami vyšší 

nadpodnikové úrovně, 

 smluvní péče o zaměstnance daná kolektivními smlouvami uzavřenými na úrovni 

organizace a   

 dobrovolná péče o zaměstnance, která je výrazem úsilí zaměstnavatele o získání 

konkurenční výhody. 

 

Tato diplomová práce se dále zabývá pouze bezpečností práce a ochranou zdraví 

zaměstnanců, která podle Koubka spadá do povinné péče o zaměstnance. 

 

1.1 Vymezení pojmu BOZP 

Oblast BOZP je velmi široký mezivědní obor, jehož cílem je vytvářet systémy 

pravidel, které chrání zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné nebo zaměstnavatele, 

kteří jsou fyzickými osobami a sami taky pracují, před negativními důsledky života 

v pracovním procesu. [9] 
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BOZP není tvořena pouze dvěma základními částmi- bezpečností práce (technická 

bezpečnost, prevence průmyslových havárií…) a ochranou zdraví při práci (hygiena práce, 

pracovní prostředí, ergonomie…) – ale celou řadou dalších, rozsahem drobnějších, avšak 

neopomenutelných oblastí, které tvoří tzv. sociální ochranu zaměstnanců (např. vztahy na 

pracovištích nebo estetická úprava pracovišť). [9] 

 

1.2  Cíle BOZP 

Hlavním cílem všech opatření BOZP je zabránit vzniku pracovních úrazů a nemocí 

z povolání. Tato oblast péče o zaměstnance sleduje nejen zájmy zaměstnanců samých, ale 

pochopitelně i zaměstnavatele a státu. [6] 

 

 Zájmy zaměstnance 

V zájmu zaměstnance je chránit své zdraví jako součást jeho potenciálu uplatnění na 

trhu práce. K ochraně jejich zájmů a zdraví jsou zmocněny odborové organizace. [9] 

 

 Zájmy zaměstnavatele 

Pro zaměstnavatele zdraví jejich zaměstnanců představuje vstupní kapitál, který 

se stává nástrojem k zajištění vyšší konkurenceschopnosti podniku, ale především 

vyšších zisků. Snížení zdraví zaměstnanců včetně snížení jejich pracovní pohody pro 

zaměstnavatele představuje snížení produktivity práce a v době nemoci výdaje 

na náhrady mzdy. [9] 

 

 Zájmy státu 

Náklady na poškození zdraví vzniklé v souvislosti s výkonem práce jsou pro stát 

velmi vysoké. Studie uvádí 3-5 % hrubého domácího důchodu. Celkové finanční 

ztráty mohou být ještě vyšší, pokud uvažujeme i ztráty vznikající zkrácením 

pracovního věku, onemocněním nebo úmrtím vyškolených a vysoce produktivních 

zaměstnanců. Nemalé prostředky stát také vynakládá na vytváření podmínek pro 

začleňování osob se zdravotním postižením zpět do zaměstnání a společnosti. [14] 
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1.3  Přínosy BOZP pro podnikání 

Jak ukazuje obrázek č. 1, mezi hlavní přínosy správně zavedeného systému BOZP 

v podniku patří: [29] 

 vyšší hodnota značky a důvěra v ní, 

 snazší získání a udržení zákazníků, 

 podniková sociální odpovědnost, 

 mnohem motivovanější a oddanější zaměstnanci, 

 vyšší produktivita, 

 řízené výdaje podniku na pojištění, 

 nižší náklady na úrazy a nemoci, 

 vyšší důvěra investorů. 

 

Obr. č. 1: Přínosy BOZP pro podnikání [29] 

 

1.4  Systémy řízení BOZP 

Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci představují ve firemním 

prostředí dílčí část – subsystém celkového firemního řízení. Systémy řízení BOZP nejsou 

zaměřeny na bezpečnost výrobků ani služeb, ale předmětem jejich zájmů jsou lidé. [15] 

Mezi nejznámější systémy řízení patří OHSAS 18 001, ILO-OSH 2001 nebo program 

„Bezpečný podnik“. Přijetí těchto systémů je pro každou společnost dobrovolné, avšak 

dodává jí vyšší konkurenceschopnost. [32] 

http://www.bozpinfo.cz/win/obrazek/bozp_ppp10_2.jpg
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1.4.1  ČSN OHSAS 18 001 

Norma OHSAS 18 001 byla přijata Britským normalizačním institutem jako nástroj 

specifikující požadavky na manažerský systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Certifikace OHSAS 18 001 je vhodná pro organizace, které chtějí zavést systém řízení 

pro oblast BOZP, eliminovat nebo minimalizovat rizika pro své zaměstnance nebo osoby, 

které mohou být vystaveny nepříznivým vlivům výkonu práce. [7] 

Základem pro zavedení systému managementu BOZP je důsledné dodržování 

požadavků národní legislativy. Dále je nutná identifikace a hodnocení rizik, jejich řízení a 

snižování, a v neposlední řadě také řízení mimořádných situací s cílem předcházet a 

minimalizovat následky takovýchto stavů. [14] [15] 

Certifikace dle ČSN OHSAS 18 001 je v současné době již nezbytností v mnoha 

oblastech podnikání. Certifikáty jsou vyžadovány v obchodních vztazích, v rámci výběrových 

řízení nejen v dodavatelských řetězcích, ale i v soutěžích dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek. Plnění požadavků normy ČSN OHSAS 18 001 je základem i pro některé 

další certifikace. [19] 

Mezi nesporné výhody normativního doporučení OHSAS 18 001 patří: [15] 

 jedná se o mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení BOZP, 

 je aplikovatelná jak pro organizace výrobního, tak i nevýrobního charakteru, 

 je kompatibilní s dalšími přístupy k řízení kvality, 

 svými požadavky vede organizaci k prevenci a odhalení stávajících a potenciálních 

rizik v organizaci, 

 klade značný důraz na plnění legislativních požadavků v organizaci. 

 

Přínosy certifikace dle ČSN OHSAS 18001 jsou: [19] 

 prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména 

vrcholovým vedením,  

 prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost 

a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace, 
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 prokázání přístupu k BOZP a to i v komunikaci se zákazníky, investory, občanskou 

veřejností, státními i soukromými institucemi a dalšími zainteresovanými stranami, 

 uvědomování si vlastní odpovědnosti k BOZP, 

 zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny, 

 úspora na pokutách a jiných sankcích, spojených s incidenty v oblasti BOZP, 

 vyšší motivace zaměstnanců, 

 včasné rozpoznání problémů ve vztahu k BOZP, 

 konkurenční výhody,  

 omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů, 

 zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci,  

 minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti, 

 prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

1.4.2  ILO-OSH 2001 

Jedná se o směrnice, které představují unikátní mezinárodní vzor, kompatibilní 

s jinými normami a návody pro systémy řízení. Směrnice ILO mají značný vliv na vývoj 

pracovního práva v mnoha zemích po celém světě. [15] [4] 

Směrnice nejsou právně závazné a jejich cílem není nahradit národní právní předpisy a 

právní normy. ILO-OSH 2001 vychází z předpokladu, že bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci by měla být nedílnou součástí řízení podniku. Také zdůrazňují, že za oblast BOZP 

odpovídá v každé organizaci její vedení, které by mělo zavádět taková opatření, 

které přispívají k neustálému zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. [15] 

Aplikace ILO nevyžaduje certifikaci, ale také ji nevylučuje. [15] 

 

1.4.3  Program „Bezpečný podnik“ 

Program „Bezpečný podnik“ vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

garantem programu je Státní úřad inspekce práce. Cílem tohoto programu je zvýšit 

u právnických a podnikajících fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
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včetně ochrany životního prostředí. Program je vyhlašován již od roku 1996. Firmy mohou 

certifikát „Bezpečný podnik“ užívat 3 roky. [20] 

Program „Bezpečný podnik“ vychází z principu a zásad stanovených norem 

OHSAS 18 001, ISO 9001, ISO 14 001 a příručky ILO-OSH 2001. V souladu s těmito 

dokumenty je i v programu „Bezpečný podnik“ kladen důraz na plnění požadavků neustálého 

zlepšování. [28] 

Účast na programu je dobrovolná, ale právní subjekt, který se přihlásí k účasti 

na tomto programu, je povinen se řídit stanovenými podmínkami. [28] 

  

Pokud firma splní podmínky tohoto programu, může těžit z těchto výhod: [20] 

 vyšší úroveň prevence pracovních rizik, 

 vyšší kultura bezpečnosti práce, 

 lepší pracovní pohoda zaměstnanců, 

 vyšší produktivita práce, 

 vyšší konkurenceschopnost firmy, 

 vytvoření výhodnějších podmínek pro jednání s obchodními partnery. 

 

1.5  Státní odborný dozor nad oblastí BOZP 

Ústředním orgánem státní správy v oboru působnosti bezpečnosti práce je 

v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Orgány státního 

odborného dozoru jsou Státní úřad inspekce práce (SUIP), oblastní inspektoráty práce a 

Institut technické inspekce.  

 

1.5.1  Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce 

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jsou orgány státní správy, 

jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních 

předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. [30] 
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Státní úřad inspekce práce je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. Kromě 

kontrol patří k jeho základním úkolům poradenská, konzultační a osvětová činnost. Činnost 

Úřadu a inspektorátů se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. [30] 

 

1.5.2  Institut technické inspekce 

Institut technické inspekce (ITI) vykonává státní odborný dozor nad bezpečností 

vyhrazených technických zařízení. Zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

 

Mezi hlavní činnosti ITI patří: [22] 

 podávání odborných a závazných stanovisek o vyhrazených technických zařízení, 

 ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizace a podnikajících 

fyzických osob, 

 prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, 

montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom 

osvědčení.  

 

1.6  Legislativní předpisy a normy ČR 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci představuje v legislativním systému ČR 

významnou složku, která v průběhu uplynulého desetiletí prošla řadou změn. Jejich smyslem 

bylo harmonizovat požadavky, týkající se BOZP, s právem EU. [15] 

Klíčovým motivem soudobé legislativy BOZP je jednoznačná orientace na prevenci 

rizik prostřednictvím jejich identifikace, hodnocení a odpovídajících opatření u 

zaměstnavatelů nebo provozovatelů k jejich odstranění nebo snížení na přijatelnou 

úroveň.[14] 

BOZP má interdisciplinární charakter a zasahuje do řady odborných a právních sfér. 

Klíčové právní prameny z oblasti BOZP mají svůj původ v několika ministerstvech: [15] 

 

 oblast bezpečnosti práce – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 
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 oblast hygieny práce a ochrany zdraví při práci – Ministerstvo zdravotnictví ČR, 

 oblast požární ochrany – Ministerstvo vnitra ČR, 

 oblast ekologie – Ministerstvo životního prostředí ČR, 

 oblast bezpečnosti výrobků – Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 

Hlavními legislativními nástroji pro oblast BOZP jsou: [15] 

 zákoník práce, 

 zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 zákon o ochraně veřejného zdraví, 

 zákon o péči lidu, 

 a na ně navazující nařízení vlády a ministerské vyhlášky. 

 

Následující kapitola této diplomové práce se zabývá pouze zákoníkem práce a 

některými na něho navazujícími zákony, vyhláškami a nařízení vlády.  
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2 ZÁKONÍK PRÁCE A OSTATNÍ VYBRANÉ 

ZÁKONY 

 

Od počátku roku 2007 platí nová podoba zákoníku práce, ten uvádí klíčové požadavky 

na bezpečnost práce ve své páté části. Mnohé z nich jsou dále rozvedeny v zákoně o zajištění 

dalších podmínek BOZP, ale i v četných nařízení vlády či v různých vyhláškách. [15] 

 

2.1  Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců 

Základní povinnosti zaměstnavatele a základní práva a povinnosti zaměstnanců 

v oblasti bezpečnosti práce jsou jasně vymezeny v úvodní páté části Zákoníku práce (viz 

kapitoly 2.1.1 a 2.1.2). 

 

2.1.1  Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP 

Zákoník práce v §101, §102 a §103 upravuje, jako jednu ze základních povinností 

zaměstnavatele vůči zaměstnancům, povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí. Další důležitou povinností zaměstnavatele je soustavně vyhledávat 

nebezpečné činitele a zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě těchto zjištění vyhledávat a 

hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. [9] 

 

Mezi další všeobecné preventivní zásady patří: [13] 

- nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho 

schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

- informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, 

- zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali 

pouze zaměstnanci, kteří mají zdravotní průkaz nebo se podrobili zvláštnímu 

očkování, 

- sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní 

péči a jakým druhům očkování a preventivních prohlídek se musí podrobit, 
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- nahradit zaměstnanci, který se podrobil preventivní prohlídce, případnou ztrátu na 

výdělku, 

- zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a 

pravidelně ověřovat jejich znalost a vést o tom dokumentaci, 

- umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence BOZP, 

- zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 

- nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci 

vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví, a jehož použití by vedlo při 

zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, 

-  zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními 

předpisy, 

- těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním – matkám 

do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich 

odpočinek, 

- pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad 

úpravu pracovních podmínek a pracovišť. 

 

Další vybrané povinnosti zaměstnavatele jsou uvedeny v kapitole 2.2.     

 

2.1.2  Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP  

 

Práva zaměstnanců: 

Každý zaměstnanec má podle Zákoníku práce §106 právo na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a informace o opatřeních 

na ochranu před jejich působení. Všechny tyto informace musí být pro zaměstnance 

srozumitelné. [9] 

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 nelze posuzovat jako nesplnění 
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povinnosti zaměstnance. Dále má zaměstnanec právo a zároveň povinnost podílet se 

na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. [9] 

 

Povinnosti zaměstnanců:  

Každý zaměstnanec je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o 

bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. 

  

Dále je zaměstnanec povinen: [13] 

- účastnit se školení, 

- podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným 

zvláštními právními předpisy, 

- dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, 

- dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, 

dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní pomůcky a ochranná zařízení a 

svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu,  

- nepoužívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky, 

- oznamovat svému nadřízenému zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, 

- podílet se na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách, 

- bezodkladně oznamovat svému nadřízenému zaměstnanci svůj pracovní úraz, 

- podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod 

vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.  

 

2.2  Vybraná ustanovení BOZP 

Z důvodu, že v České republice je oblast BOZP upravena značným množstvím 

právních předpisů, se následující kapitola zaměřuje pouze na oblasti, kterými se diplomová 

práce věnuje v praktické části. Některé pasáže nejsou přesnými citacemi právních předpisů, 

ale rozvedenými komentáři (viz zdroj [9]). 
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2.2.1 Osobní ochranné pracovní prostředky    

V případě, že rizika při práci nelze odstranit nebo jejich působení není možné snížit 

na únosnou míru technickými nebo organizačními opatřeními, je zaměstnavatel v souladu 

s §104 zákoníku práce povinen zaměstnancům a popřípadě i dalším osobám, které jsou na 

jeho pracovištích ohroženi riziky, přidělit osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). 

Ty musí zaměstnancům poskytnout bezúplatně a nesmí nahrazovat poskytování OOPP 

finančním plněním, tzn. dávat zaměstnancům peníze, aby si sami OOPP pořídili. [9] 

Za OOPP se považují ochranné prostředky, které chrání zaměstnance před riziky, 

neohrožují jejich zdraví, nebrání při výkonu práce a splňují požadavky stanovené nařízením 

vlády č.21/2003 Sb. Poskytnuté OOPP musí být vzájemně slučitelné, nesmí se tedy vzájemně 

negativně ovlivňovat. Také musí vyhovovat individuálním požadavkům zaměstnance, 

který je má používat. OOPP musí být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům 

a jejich používání nesmí představovat pro zaměstnance další riziko. [9] 

Naopak za OOPP nejsou považovány běžné pracovní oděvy a obuv, které nepodléhají 

při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, výstroj a vybavení záchranných sborů a 

služeb, speciální ochranné prostředky používané v armádě, bezpečnostních nebo pořádkových 

silách, výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích, sportovní 

výstroj a vybavení, ochranné prostředky pro sebeobranu a prostředky pro zajišťování a 

signalizaci rizik a škodlivin na pracovišti. [9] 

OOPP se přidělují na základě interního předpisu zpracovaného odborně způsobilou 

osobou k prevenci rizik. Postup pro zpracování interního předpisu určuje nařízení 

vlády č. 95/2001 Sb. [9] 

 

2.2.2  Mycí, čistící a dezinfekční prostředky 

Zákoník práce v §104 řeší poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

I ty musí být bezúplatně poskytovány zaměstnancům podle interního předpisu zpracovaného 

zaměstnavatelem na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich 

ohrožení dráždivými látkami (viz tabulka č. 1). Interní předpis se zpracovává podle nařízení 

vlády č. 495/2001 Sb., kde jsou uvedena doporučená množství mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků na měsíc (viz tabulka č. 2). Na rozdíl od OOPP se prakticky 

poskytují všem zaměstnancům. [9] 
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Na poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků se nevztahuje 

požadavek, který byl uveden ve vztahu k poskytování OOPP, a to, že není možné nahrazovat 

jejich poskytování finančním plněním.  

 

Tabulka č. 1.: Příklady druhů prací z hlediska znečištění [13]  

Druhy prací Příklady profesí a profesních činností 

Práce velmi 

nečistá 

asfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři, deratizéři, galvanizéři, hlubinná těžba, 

obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha a údržba zemních strojů, 

hutníci… 

Práce nečistá 

seřizovači, vazači, řidiči nákladních vozidel, traktorů a zemědělských 

strojů, zedníci, montéři, stavební dělníci, obsluha stavebních strojů, kovář, 

provozní chemici, řezníci, svářeči … 

Práce méně čistá 
mistři, pracovníci technické kontroly, jeřábníci, řidiči osobních vozidel, 

servisní technici, obrábění dřeva, zásobování, úklid … 

Práce čistá 
administrativa, obsluha plynových kotelen, dozor, měření, obchod, 

služby, školství, věda, výzkum … 

 

Tabulka č. 2.: Doporučená množství mycích a čisticích prostředků [13] 

Druhy prací 
Mycí prostředek- množství v 

gramech za měsíc 

Čistící pasta- množství v 

gramech za měsíc 

Práce velmi nečistá 200 900 

Práce nečistá 100 600 

Práce méně čistá 100 300 

Práce čistá 100 0 

 

2.2.3  Ochranné nápoje 

Ochranné nápoje jsou nápoje, kterými pracující doplňují ztrátu tekutin a minerálních 

látek. Nápoje se poskytují bezplatně podle zaměstnavatelem zpracovaného seznamu 

na základě hodnocení tepelné zátěže. Slouží k ochraně zdraví před účinky zátěže teplem 

nebo chladem. [9] [33] 

Podmínky pro poskytování ochranných nápojů a rozsah jejich poskytování jsou 

upraveny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Na poskytnutí ochranného nápoje vzniká 

zaměstnanci nárok v případě, že jde o práce zařazené do třídy práce IIb a vyšší (viz 

příloha č. 1). [9] 
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Poskytovaný ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný, musí mít vhodnou 

teplotu, nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostního procenta cukru a více než 1 hmotnostní 

procento alkoholu. Nápoje pro mladistvé nesmí alkohol obsahovat vůbec. [9] 

Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím 

nejméně 70% tekutin a minerálních látek ztracených z organizmu za osmihodinovou směnu 

potem a dýcháním. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, 

v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Při ztrátě tekutin z organizmu potem a 

dýcháním nepřesahující hygienický limit 1,25 litru za osmihodinovou směnu se ochranný 

nápoj neposkytuje. [33] 

 

2.2.4  Školení BOZP zaměstnanců 

Podle zákoníku práce §103 je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení 

o právních a ostatních předpisech BOZP. Dále je povinen soustavně vyžadovat a kontrolovat 

jejich dodržování. Školení zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce a dále pak 

 při změně - pracovního zařazení, 

      - druhu práce, 

 při zavedení nové technologie nebo pracovních postupů. 

 

Zaměstnavatel si sám určuje obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí 

zaměstnanců a vedení dokumentace o provedení školení. [13]   

 

2.2.5  Pracovně lékařská péče 

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit si lékaře, který mu bude poskytovat pracovně 

lékařskou péči. Základní podmínkou zajištění této péče lékařem je znalost pracovišť, 

na kterých zaměstnanci pracují, a charakteru náplně práce, kterou vykonávají. [9] 

V rámci poskytování pracovně lékařské péče se neprovádějí jen lékařské prohlídky, 

ale také odborná poradní činnost v otázkách ochrany zdraví a sociální pohody zaměstnanců, 

pravidelné kontroly pracovišť lékařem a zjišťování vlivu práce a pracovních podmínek na 



16 

 

člověka při práci. Dále smluvní lékař zajišťuje poskytnutí první pomoci a podílí se na výcviku 

a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany zdraví. [9] 

Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim 

poskytuje pracovně lékařskou péči, a jakým druhům očkování, lékařským prohlídkám a 

vyšetřením, které souvisejí s výkonem práce, se musí podrobit. Tyto prohlídky jim musí 

umožnit absolvovat. Vznikne-li zaměstnanci z důvodu absolvování prohlídek ztráta 

na výdělku, zaměstnavatel je povinen mu tuto ztrátu nahradit ve výši průměrného výdělku. [9] 

Další povinností zaměstnavatele je hlídat si lhůty jednotlivých prohlídek a včas 

si vyžádat potvrzení o preventivní prohlídce. Nesmí tedy zaměstnanci přidělit práci, aniž 

by měl lékařem potvrzeno, že k jejímu výkonu je zdravotně způsobilý. [9] 

 

V pracovně lékařské péči se rozlišuje několik druhů prohlídek: 

 vstupní prohlídka, 

 periodická prohlídka, 

 mimořádná prohlídka, 

 výstupní prohlídka a 

 následná prohlídka. 

 

Vstupní lékařská prohlídka se provádí za účelem zajistit, aby k výkonu práce 

v podmínkách se známou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející 

se o zaměstnání, u které by výkon této konkrétní práce vedl ke zhoršení zdravotního stavu 

nebo v souvislosti s jejím zdravotním stavem k poškození zdraví jiných osob. Vstupní 

lékařská prohlídka se provádí při zařazení zaměstnance na jinou práci, pokud jde o jiný druh 

práce nebo je tato práce vykonávána za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena 

zdravotní způsobilost zaměstnance. Odlišnou podmínkou se rozumí výskyt nového rizikového 

faktoru nebo výskyt takové podmínky, ke které nebyla posuzována zdravotní způsobilost 

zaměstnance. [27] 

 Periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu 

vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností práce nebo stárnutím organismu, kdy další výkon 

práce by vedl k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných 
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osob. Periodická prohlídka se provádí v intervalu u zaměstnanců vykonávajících práci 

zařazenou podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví
 
 

 v kategorii první  

1. nejdéle jednou za 6 let,  

2. po dovršení 50 let věku nejdéle jednou za 4 roky, 

 v kategorii druhé a při výkonu prací se specifickou zdravotní náročností  

1.  nejdéle jednou za 4 roky,  

2. po dovršení 50 let věku jednou za 2 roky, 

 v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí jednou za 2 roky,  

 v kategorii čtvrté jednou za 1 rok. [27] 

 

Mimořádné prohlídky jsou prováděny mimo termín periodické prohlídky na 

vyžádání orgánu ochrany veřejného zdraví po zjištění závažných závad na pracovišti 

(§ 84 odst. 1 písm. v, zákona č. 258/2000 Sb.), nebo z podnětu zaměstnavatele (§ 13 odst. 4 a 

§ 14 odst. 2 směrnice MZ č. 49/1967 Věst. MZ ČSR), zaměstnance, ošetřujícího lékaře 

na základě podezření, že došlo ke změně zdravotní způsobilosti k práci (změna chování 

jedince, stavy po těžších úrazech, onemocnění spojené s bezvědomím, uznaná nemoc 

z povolání, po delší pracovní neschopnosti, aj.). [31] 

Výstupní prohlídky jsou prováděny u pracovníků před ukončením pracovněprávního 

poměru, nebo před převedením na práci s nižší zdravotní náročnosti, než byla práce dosud 

vykonávaná. Při výstupní prohlídce se zjišťují změny zdravotního stavu, které mohly být 

v důsledku expozice sledovaného faktoru na pracovišti. Tyto prohlídky nejsou hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění. [31] 

Následné prohlídky  se provádí u pracovníků po pracovním vystavení škodlivinám 

s dlouhodobou latencí účinku, kdy je reálný předpoklad, že se zdravotní důsledky mohou 

manifestovat až řadu let po ukončení práce. Tyto prohlídky jsou stanoveny rozhodnutím 

orgánu ochrany veřejného zdraví  zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

zákonem č. 18/1997 Sb.  [31] 
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Dnem 1. dubna 2012 nabývá účinnosti zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů ČR 

pod č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který připravilo Ministerstvo 

zdravotnictví ČR. Jednou ze specifických zdravotních služeb, které zákon nově upravuje, je 

i pracovně lékařská péče. [39] 

 

K nejvýznamnějším změnám patří: [40] 

 poskytovatelem pracovně lékařských služeb mohou být jednak poskytovatelé v oboru 

pracovního lékařství, ale nově i poskytovatelé v oboru všeobecného praktického 

lékařství, 

 nová legislativa výslovně stanovuje právo zaměstnavatele vyslat zaměstnance 

na mimořádnou pracovně lékařskou prohlídku a povinnost zaměstnance se takové 

prohlídce podrobit, 

 nová právní úprava také jednoznačně stanovuje povinnost zaměstnavatele uhradit 

pracovně lékařské služby (s výjimkami souvisejícími s posuzováním nemocí 

z povolání a po skončení výkonu rizikové práce). Tato zákonná úprava ruší úhradu 

některých prohlídek z veřejného zdravotního pojištění (např. mimořádných prohlídek 

nařízených v případech, kdy existují pochybnosti o způsobilosti zaměstnance konat 

dosavadní práci), 

 vstupní prohlídku musí podstoupit také zaměstnanci, kteří uzavírají 

se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, 

 zvláštní ustanovení nového zákona také upravuje posuzování zdravotní způsobilosti 

uchazečů o zaměstnání. 

 

2.2.5.1 Povinná očkování 

V rámci pracovně lékařské péče musí zaměstnavatel zajistit i předepsané očkování 

zaměstnanců, kteří pracují na pracovištích s vyšším rizikem vzniku infekce. Zejména 

se jedná o určená zdravotnická pracoviště a o pracoviště v ústavech sociální péče a domovech 

důchodců. Povinnost zajistit předepsané očkování vyplývá z ustanovení § 454 odst. 2 a 

§ 46 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o prováděcí vyhlášku 

č. 439/2000 Sb., o očkování proti přenosným nemocem. [24] 
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Kromě těchto zvláštních očkování mohou u zaměstnanců přicházet v úvahu 

i očkování mimořádná, k prevenci infekcí v mimořádných situacích a (i když nejsou obecně 

povinná) očkování před cestou do zahraničí. Očkování provádějí příslušní praktičtí lékaři, 

lékaři závodní preventivní péče nebo lékaři zdravotnického ústavu. [24] 

 

2.2.6  Hygienické požadavky na pracovní prostředí 

Podle zákoníku práce musí být pracoviště po dobu provozu udržována ve stavu, který 

neohrožuje bezpečnost a zdraví osob potřebnými technickými a organizačními opatřeními. 

Jelikož je tato oblast velmi rozsáhlá, jsou zde vybrány pouze tři významné oblasti, kterými 

se tato diplomová práce věnuje v praktické části. [9] 

 

Hluk a vibrace 

Problematiku hluku a vibrací na pracovištích řeší nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které nabylo účinnosti 

dne 1. listopadu 2011. Nařízení vlády stanovuje hygienický limit pro osmihodinovou pracovní 

dobu ustáleného a proměnného hluku při práci. Dále toto nařízení také stanovuje limity 

pro impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, ultrazvuk a nízkofrekvenční hluk. [9] 

Druhou oblastí, kterou toto nařízení vlády upravuje, jsou vibrace. Opět jsou zde 

stanoveny přípustné expoziční limity přenášené na ruce, horní část páteře a hlavu. [9] 

 

Osvětlení 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí jsou vymezeny např. v zákoně 

č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

v platném znění, kde je v § 2 uložena povinnost zaměstnavateli zajistit, aby byla pracoviště 

osvětlena, pokud možno denním světlem. Osvětlení pracovišť a spojovacích cest denním, 

umělým nebo sdruženým světlem musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou 

činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky. [23] [9] 
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Prašnost a chemické látky 

Nařízení vlády stanovuje, jak často a v jakém rozsahu se provádí čištění 

technologického prachu a chemických látek. [9] 

 

2.2.7  Pracovní úrazy 

Za pracovní úrazy se považuje poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li 

k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Za pracovní úraz se nepovažuje 

úraz, který se stal zaměstnanci při cestě do zaměstnání a zpět. [9] 

Zaměstnavatel, u kterého k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a 

okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti postiženého 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 vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu 

do doby objasnění příčin. [13] 

O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele zaměstnavatel bez zbytečného 

odkladu uvědomí zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance.  

O všech pracovních úrazech zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci. 

Jedno vyhotovení záznamu předá postiženému zaměstnanci (v případě smrtelného úrazu 

jeho rodinným příslušníkům) a dále zašle záznam o úrazu stanoveným orgánům. [9] 

Podle §105 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přijímat opatření proti opakování 

pracovních úrazů. [13] 
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3 VÝZNAM A ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 

 

V dnešní době mezi přední zájmy každého podnikatelského subjektu patří sledování 

nákladů. Ty jsou předmětem mnoha analýz, protože především dokonalá identifikace příčin 

vzniku nákladů je velmi důležitá pro každý podnikatelský subjekt v tržní ekonomice. [8] 

 

3.1  Definice nákladů 

Náklady jsou obvykle definovány jako peněžně vyjádřené účelné a účelové vynaložení 

prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku. Náklady představují v penězích 

vyjádřenou spotřebu zhmotnělé a živé práce na výrobu a realizaci produkce. [17] 

 

3.2  Členění nákladů  

Pro správné a účinné řízení nákladů je potřeba tyto náklady podrobněji rozčlenit. Za 

hlavní hlediska členění nákladů v podniku, lze označit jejich třídění podle: [17] 

 nákladových druhů, 

 účelu – kalkulační členění, 

 závislosti na objemu výroby. 

 

3.2.1  Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů je soustřeďování nákladů do stejnorodých skupin spojených 

s činností jednotlivých výrobních faktorů (materiál, práce, investiční majetek).  Toto členění 

odpovídá na otázku, co bylo spotřebováno.  

Druhové náklady jsou náklady prvotní (jsou zachycovány hned při jejich vstupu do 

podniku), externí (vznikají spotřebou výrobků, prací a služeb externích dodavatelů) a 

jednoduché (nelze je dále členit). [3] [11] 

Základními nákladovými druhy jsou: [3] 

 spotřeba materiálu včetně spotřeby energie, 
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 spotřeba a použití externích prací a služeb (např. poradenské, telekomunikační a 

opravárenské služby), 

 mzdové a ostatní osobní náklady (včetně sociálního a zdravotního pojištění), 

 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku., 

 finanční náklady (bankovní výlohy, pojistné, nákladové úroky). 

 

Druhové členění nákladů je důležité pro finanční účetnictví a pro finanční a 

jiné analýzy (výpočet zisku, analýzy dílčích nákladovostí aj.). [11] 

 

3.2.2 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů nám říká, na co byly náklady vynaloženy (na které 

výrobky nebo služby). Kalkulační členění nákladů umožňuje zjistit rentabilitu jednotlivých 

výrobků, sestavit rozpočet nákladů hospodářských středisek a zhodnotit vývoj nákladů 

v časové řadě. [11] 

Kalkulační členění vychází z dělení nákladů na přímé (jednicové) a nepřímé (režijní) 

náklady.  

Náklady přímé (jednicové) jsou takové náklady, které můžeme specificky a 

exkluzivně vztáhnout k nějakému nákladovému objektu (např. výrobku).  

Naopak náklady nepřímé (režijní) nemohou být specificky a exkluzivně vztaženy 

k určitému nákladovému objektu, protože jsou tyto náklady zpravidla společné pro více 

nákladových objektů. Proto musíme použít určitý přepočet, který nám pomůže vyjádřit podíl 

nákladového objektu na spotřebě určitého nákladu. [10] 

 

3.2.3  Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů a rozsahu činností 

Podle závislosti na změnách objemu výroby rozlišujeme náklady fixní (stále) a 

variabilní (proměnlivé). [11] 

Fixní náklady jsou náklady, které se nemění se změnami objemu výroby. Jejich 

neměnnost je však relativní – nemění se plynule, ale najednou – skokem až při změně výrobní 

kapacity. Do fixních nákladů patří velká část režií, např. odpisy, mzdy správních i 
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technickohospodářských pracovníků, nájemné, pojištění, úroky z půjček, bezpečnostní služba 

aj. Fixní náklady vznikají, i když se nic nevyrábí. [12] 

Variabilní náklady jsou náklady, které se mění v závislosti na změnách objemu 

výroby. Do variabilních nákladů zařazujeme jednicové náklady a část nákladů režijních. [12] 

 Tyto náklady se rozdělují na: 

 proporcionální (náklady se vyvíjejí stejně rychle jako objem výroby), 

 nadproporcionální (náklady se vyvíjejí rychleji než objem výroby), 

 podproporcionální. (náklady se vyvíjejí pomaleji než objem výroby). 
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4  PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

 

BONATRANS GROUP a.s. je výrobní společnost, která je největším evropským a 

jediným českým výrobcem železničního materiálu – dvojkolí a jeho dílů pro odvětví kolejové 

dopravy. Sídlo společnosti se nachází v okrajové části města Bohumín v Moravskoslezském 

kraji. [16] 

BONATRANS GROUP a.s. vyváží 95% své produkce do téměř 70 zemí světa 

na 5 kontinentech. V současné době podíl společnosti na evropských trzích 

představuje 31 %.[16] 

V roce 2000 získala společnost prestižní ocenění – „Cenu České republiky 

za jakost 2000“ v kategorii velkých podniků nad 250 zaměstnanců. [16] 

 

4.1 Historie společnosti 

Historie společnosti BONATRANS GROUP a.s. se datuje od roku 1966, kdy byla 

zahájena výroba válcovaných kol. Do roku 1999 byla společnost součástí společnosti 

ŽDB a.s. jako její závod Železniční dvojkolí. 

Důležitým mezníkem v historii společnosti bylo založení akciové společnosti 

BONATRANS a.s. V roce 1999 došlo k odtržení společnosti BONATRANS od ŽDB.  

V roce 2006 došlo k fúzi formou sloučení, která byla uzavřena mezi společností 

BONATRANS GROUP a.s. jako nástupnickou společností a společností BONATRANS a.s. 

jako zanikající společností. [16] 

 

4.2  Vize a poslání společnosti 

Vizí společnosti je heslo „TVOŘÍME BUDOUCNOST“.  

Posláním společnosti je trvalé zvyšování objemu a kvality výrobků tak, aby dlouholetá 

spokojenost zákazníků a závazky vůči akcionářům dovolily společnosti prosperovat a 

zabezpečovat přiměřené výnosy a kontinuální rozvoj. Společnost s velkým nasazením 

investuje do zvyšování odbornosti svých zaměstnanců, které díky jejich praxi a loajalitě 
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považuje za zdroj síly a dalšího rozvoje společnosti. Společnost také aktivně podporuje 

činnosti týkající se životního prostředí. [36] 

 

4.3  Výrobní sortiment 

BONATRANS GROUP a.s. vyvíjí, vyrábí a dodává kompletní sortiment železničních 

dvojkolí, kol, náprav a obručí. Součástí dodávaných dvojkolí jsou různé typy ložiskových 

systémů, brzdové kotouče, převodovky, popř. tlumiče hluku a vibrací. [16] [18] 

 

Tento výrobní sortiment je uplatněn pro všechny typy kolejových vozidel: 

 vysokorychlostní vlaky, 

 městské, příměstské a regionální vlaky, 

 tramvaje a vozy metra, 

 všechny typy lokomotiv, 

 nákladní vagóny. 

 

Kromě výrobků používaných pro montáž do nových kolejových vozidel, se společnost 

BONATRANS GROUP a.s. zaměřuje také na výrobu náhradních dílů pro stávající vozový 

park. [16] 

Díky mnohaletým zkušenostem z vývoje má společnost řadu standardizovaných 

řešení, které pouze přizpůsobuje specifickým požadavkům a potřebám zákazníka. Proto je 

společnost schopna za krátký čas vyvinout a nabídnout výrobek „ušitý na míru“, který 

zákazníkovi přinese ten nejlepší poměr mezi pořizovacími a provozními náklady a užitnými 

vlastnostmi výrobku. [16] 

Veškeré výrobky firmy jsou výhradně vyráběny a dodávány podle mezinárodních 

předpisů železniční unie UIC, norem EN, norem ISO, požadavků norem TSI a příslušných 

norem pro výrobu železničních dvojkolí a jeho dílů nebo předpisů jednotlivých železničních 

správ. Výrobní proces, kontrolu a zkoušení prověřuje odbor řízení jakosti. [16] 
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4.4  Vývoj tržeb ve společnosti 

 V následujícím grafu je zobrazen vývoj tržeb společnosti v letech 2002-2010. 
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Graf č. 1: Vývoj tržeb společnosti v letech 2002-2010 

 

 Z časového srovnání výsledků společnosti lze konstatovat, že i přes špatné 

ekonomické výsledky ve světě byl rok 2008 pro společnost BONATRANS GROUP a.s. 

velmi úspěšný. Společnost dosáhla ve své historii nejvyšších tržeb ve výši 5,73 mld. Kč, což 

představuje nárůst oproti roku 2007 o 23 %. [34] 

I když došlo k určitému meziročnímu poklesu tržeb (o 284 mil. Kč, což odpovídá 

5 %), rok 2009 byl pro společnost úspěšným, a firma dosáhla tržeb ve výši 5,45 mld. Kč. 

Tento pokles byl způsoben celosvětovou krizí, kdy zákazníci požadovali přesun objednaných 

sortimentů na pozdější období nebo rušili zakázky. Přesto však úroveň tržeb zaznamenala jen 

mírný pokles. Důvodem tohoto mírného poklesu je, že společnost těžila z cen výrobků 

nasmlouvaných již v předkrizovém roce 2008. [35] 

I když v roce 2010 došlo opět k mírnému poklesu tržeb (4 %) oproti předchozímu 

roku, v roce 2010 došlo na našich trzích k pomalému oživování, což se pozitivně projevilo na 

postupně se obnovující poptávce, která však značně zaostává oproti předkrizovým létům. 

Poptávce také výrazně napomohl masivní opravárenský program především na německy 

mluvících trzích, který byl vyvolán haváriemi na tratích v Evropě. [36] 
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4.5 Organizační struktura společnosti 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. má funkční organizační strukturu, která 

seskupuje zaměstnance do útvarů podle podobnosti úkolů, schopností, zkušeností, kvalifikace 

a aktivit. V čele společnosti stojí generální ředitel. Společnost je rozdělena do pěti základních 

oblastí, ve kterých vždy spolupracují dva útvary (viz příloha 3). Každý útvar má svého 

ředitele nebo náměstka. Všechny útvary v organizační struktuře jsou součástí integrovaného 

systému řízení (viz kapitola 5.1.1).  

      

4.6  Struktura zaměstnanců 

Ke dni 20. února 2012 společnost zaměstnává 1311 zaměstnanců, z toho 1097 jsou 

muži (84 %). Průměrný věk u mužů je 40 let, u žen 43 let.  

V následující tabulce je zobrazen vývoj počtu zaměstnanců dle stanovené struktury 

(D- dělnické pozice, THP- technici a administrativa, SP- smluvní plat). 

 

Tabulka č. 3: Vývoj počtu zaměstnanců dle stanovené struktury 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Stavy D 730 665 686 692 713 756 859 911 937 950 

THP 178 180 201 211 229 246 271 277 273 271 

Stavy SP 13 16 16 15 17 17 17 18 29 34 

CELKEM 921 861 903 918 959 1019 1147 1206 1239 1255 

 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj celkového počtu zaměstnanců společnosti 

v letech 2002- 2011.  
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Graf č. 2: Celkové stavy zaměstnanců v letech 2002-2011 

 

V následujícím grafu je v procentech znázorněna vzdělanostní struktura zaměstnanců 

společnosti BONATRANS GROUP a.s.  

Vzdělanostní struktura zaměstnanců

47,60%
32,19%

1,75%
13,42%

4,88%0,15%

bez vzdělání základní vzdělání vyučeni SŠ s maturitou VOŠ VŠ

Graf č. 3: Vzdělanostní struktura zaměstnanců 
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5  SYSTÉM BOZP VE SPOLEČNOSTI  

   

Cílem systému BOZP ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. je zabránit vzniku 

pracovních úrazů a nemocí z povolání, snížit náklady na nemoci a úrazy a zvýšit produktivitu 

práce u svých zaměstnanců. 

V této kapitole je pospán současný systém BOZP a následně jsou podrobně 

analyzovány jednotlivé položky nákladů, které společnost v oblasti BOZP sleduje.  

 

5.1  Systém BOZP ve společnosti 

Za celé období historie společnosti BONATRANS GROUP a.s. byla oblast BOZP 

nakupovanou službou, kterou poskytovali bezpečnostní technici a odborně způsobilé osoby 

smluvní dodavatelské firmy ŽDB GROUP a.s. Tito technici pouze zajišťovali dohled 

nad plněním legislativních požadavků: 

 vedení statistik v oblasti BOZP, 

 šetření pracovních úrazů, 

 interní kontroly, 

 spolupráce se závodními lékaři, 

 poradenství v oblasti BOZP, 

 zajišťování školení v oblasti BOZP, 

 zpracování katalogu OOPP atd. 

 

V roce 2003 společnost vytvořila nové pracovní místo Pracovník BOZP. Náplní práce 

tohoto zaměstnance byly dva základní úkoly: 

 koordinovat komunikaci mezi společnostmi BONATRANS GROUP a.s. a 

dodavatelskou firmou ŽDB GROUP a.s., 

 vytvořit a zavést systém řízení BOZP a následně jej připravit k certifikaci OHSAS 

18001:1999. 
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Certifikace systému BOZP proběhla o rok později, roku 2004. Tuto certifikaci 

systému provedla firma Loyd Register, která také prováděla veškeré dohledové a kontrolní 

audity až do roku 2008.  

Protože se společnost BONATRANS GROUP a.s. rozhodla provádět integrovaný 

audit všech tří zavedených systémů, v roce 2009 celkově změnila certifikační společnost, 

kterou je k dnešnímu dni firma TÜV NORD. Důvodem pro zavedení integrovaného auditu 

bylo snížení nákladů a hlavně ušetření času - v současné době se celkový čas na audit snížil 

z devíti dnů na čtyři dny.  

V současné době je systém BOZP součástí tzv. integrovaného systému řízení (ISŘ).  

 

5.1.1  Integrovaný systém řízení 

Základním dokumentem popisující zavedený integrovaný systém řízení v akciové 

společnosti BONATRANS GROUP je „Příručka integrovaného systému řízení“. Sestavení 

této příručky vychází z norem ISO 9001, AAR M-1003, ISO 14 001, OHSAS 18 001 a 

standardu IRIS.  

„Příručka integrovaného systému řízení“ popisuje systém zabezpečení jakosti, 

ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s výše 

uvedenými normami.  

Všechny normy mají společné prvky (např. řízení dokumentace, interní audity…), 

proto firma jmenovala tzv. zmocněnce, který se stará o efektivní řízení všech tří systémů a 

jejich neustálé zlepšování.  

Jak už bylo řečeno v úvodu této kapitoly, dodavatelská firma ŽDB GROUP a.s. 

zajišťovala dohled pouze nad legislativními požadavky (nikoli nad systémovými prvky 

normy 18001), a proto se společnost BONATRANS rozhodla zajišťovat systém BOZP od 

1. 3. 2012 svépomocí prostřednictvím pracovníka BOZP a odborně způsobilé osoby (viz 

kapitola 5.2.2.4). 
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5.2 Náklady BOZP 

Finanční náklady v oblasti BOZP společnost začala sledovat až od roku 2001, 

v souvislosti s plánovanou certifikací systému BOZP. Před tímto rokem náklady na oblast 

BOZP vůbec nebyly nijak sledovány. 

Náklady na zajištění oblasti BOZP ve sledované společnosti za období 2002-2011 

mají vzrůstající charakter (viz graf č. 4). Výše celkových nákladů se od roku 2002 

po současnost zvýšila téměř o 100 %.  
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Graf č. 4: Vývoj celkových nákladů v oblasti BOZP v letech 2002-2011 

 

5.2.1 Metodika sledování nákladů 

Vedení společnosti vytváří pro oblast BOZP plán finančních zdrojů na základě návrhu 

pracovníka BOZP. Pracovník BOZP při návrhu vychází z vyhodnocení nákladů předchozího 

roku a plánu měření hygienických parametrů pracovního prostředí. K tomuto návrhu se 

vyjadřuje vedení společnosti a manažeři jednotlivých provozů.  

Po schválení plánu finančních zdrojů obdrží vedoucí jednotlivých provozů finanční 

plán, kterým se musí řídit.  

Veškeré faktury na bezpečnost vedoucí provozu předkládají finančnímu útvaru, který 

prostřednictvím databáze SAP faktury zaúčtuje na příslušné číslo účtu. 
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Jednou ročně vedení společnosti provádí srovnání celkových nákladů za oblast BOZP 

s finančním plánem. V případě, že dojde k překročení finančního plánu, se vedoucí provozu 

zodpovídá generálnímu řediteli. 

 

5.2.2  Struktura nákladů v oblasti BOZP  

Strukturu nákladů si podnik určil sám. Náklady z celé oblasti BOZP jsou rozděleny 

do 8 základních skupin: 

1. osobní ochranné pracovní prostředky, 

2. čistící a dezinfekční prostředky, 

3. ochranné nápoje, 

4. poradenství, 

5. pracovně lékařská péče (zdravotní preventivní péče), 

6. hygienické požadavky na pracovní prostředí, 

7. očkování zaměstnanců,  

8. pokuty BOZP. 

 

Vyčíslení všech nákladů se nachází v přehledné tabulce v příloze č. 3. Jelikož náklady 

z roku 2001 nejsou kompletní, analýza pro tuto diplomovou práci je provedena až od roku 

2002 do roku 2011. 

Cílem společnosti do budoucna je sledovat náklady BOZP na jednotlivých provozech, 

ale protože se neustále ve společnosti mění organizační struktura provozů, výsledek 

je prozatím nulový, nicméně podle vnitřních plánů společnosti by do dvou let mělo dojít 

k ustálení organizační struktury provozů.  

 

5.2.2.1 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Způsob přidělování a výdeje OOPP je popsán v podnikové organizační normě č. 57. 

Tato organizační norma je závazná pro všechny zaměstnance společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. Se zásadami této organizační normy jsou povinni všechny 

zaměstnance seznámit jejich přímí nadřízení. Ustanovení této ON jsou povinni dodržovat 
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rovněž i zaměstnanci externích firem, kteří jsou s povinností používání OOPP na jednotlivých 

pracovištích seznámeni při uzavírání smlouvy či objednávky. 

Veškeré osobní ochranné pracovní prostředky dodává společnosti generální dodavatel, 

který zajišťuje veškerý servis, evidenci vydaných prostředků a vede sklad, který se nachází 

v areálu společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

Výběr dodavatele probíhá prostřednictvím výběrového řízení. Současným 

dodavatelem pracovních prostředků je společnost AMBRA GROUP s.r.o., která s podnikem 

BONATRANS GROUP a.s. spolupracuje již od roku 2001 (vyhráli celkem 4 výběrové 

řízení). Poslední výběrové řízení vyhráli také a 1. 3. 2012 s ní byla uzavřena nová smlouva na 

další dva roky. 

Pracovní prostředky se zaměstnancům společnosti vydávají v prostorách šaten, kde 

je zřízen centrální konsignační sklad, na základě zpracovaného Katalogu ochranných 

prostředků, který je vytvořen zvlášť pro každé pracoviště. Jedná se o softwarový program, 

který je jednou měsíčně aktualizován. Pracovník BOZP odpovídá za aktualizaci Katalogu 

OOPP a specifikace OOPP, aby byly v souladu s platnou legislativou a změnami 

v technologiích, které jsou povinni vedoucí zaměstnanci jednotlivých provozů pracovníku 

BOZP oznamovat. 

Při vytváření a aktualizaci pracovník BOZP spolupracuje s personálním oddělením, 

kdy personální oddělení spravuje seznam všech zaměstnanců společnosti, a pracovník BOZP 

podle místa pracoviště přiřazuje každému zaměstnanci potřebné OOPP, tzn., že spojovacím 

článkem mezi personálním oddělením a pracovníkem BOZP je číslo pracovního místa. 

V případě, že se jedná o nové číslo pracoviště, pro které nebyly doposud v Katalogu 

OOPP přiděleny a schváleny OOPP bezpečnostním technikem, jsou všichni pověření 

zaměstnanci povinni nadefinovat odpovídající OOPP, včetně uvedení periody jejich výdeje a 

zaslat je ke schválení pracovníku BOZP. Pracovník BOZP pak zohlední tyto nové požadavky 

v následné aktualizaci Katalogu OOPP. 

Oblast OOPP tvoří 8 skupin ochranných pracovních prostředků: 

1. OOPP pro ochranu hlavy, 

2. OOPP pro ochranu sluchu, 

3. OOPP pro ochranu očí a obličeje, 
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4. OOPP pro ochranu dýchacích orgánů, 

5. OOPP pro ochranu rukou a paží,  

6. OOPP pro ochranu nohou, 

7. OOPP pro ochranu trupu a břicha nebo celého těla, 

8. OOPP pro ochranu pádu do volné hloubky. 

 

  Bližší specifikace těchto OOPP jsou uvedeny v přehledné tabulce v příloze č. 4. 

Z hlediska charakteru výroby mezi nejpoužívanější ochranné prostředky ve společnosti patří 

ochranné pracovní oděvy a pracovní obuv.  

Pro potřeby této diplomové práce byly k analýze cen vybrány OOPP pro ochranu 

nohou a OOPP pro ochranu očí. V příloze č. 5 je uvedeno porovnání cen dodavatelů pracovní 

obuvi a ochrany očí společnosti BONATRANS GROUP a.s. s cenami ostatních vybraných 

dodavatelů. 
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Graf č. 5: Vyčíslení nákladů na OOPP 

 

Náklady na OOPP tvoří největší část z celkových sledovaných nákladů v oblasti 

BOZP, v průměru je to 49,2 %.   

Jak ukazuje graf č. 5, náklady společnosti na OOPP neustále vzrůstají. Od roku 2002 

po současnost došlo téměř ke 200 % nárůstu. V roce 2009 došlo k nárůstu dokonce o 214 %. 

Náklady na OOPP souvisí s počtem zaměstnanců, zejména na dělnických pozicích. V letech 
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2002- 2011 k nárůstu počtu zaměstnanců došlo zhruba o 32 %, což nevysvětluje 200 % nárůst 

nákladů.  

Po analýze legislativních předpisů bylo zjištěno, že v letech 2002-2011 nedošlo 

ke zpřísnění legislativních norem na oblast OOPP. Ale v těchto letech v podniku došlo ke 

změně charakteru výrobních činností z hlediska rizikových pracovišť.  

Hlavním důvodem byla změna nároků zákazníků na vzhled hotových výrobků. 

V minulosti zákazníci odebírali surové výrobky, ale nyní se u zákazníků zvyšují požadavky 

na kvalitu nátěru, proto podnik vytvořil samostatný úsek střikačů a natěračů. Tato pracovní 

místa jsou velmi náročná na vybavenost OOPP. Další změnou bylo rozšíření obchodních 

styků, proto společnost investovala do reprezentativnějších pracovních oděvů s logem firmy. 

V roce 2008 došlo oproti minulému roku ke zvýšení nákladů o 48 %, je to dáno tím, 

že došlo k zavedení nové firemní kultury, prostřednictvím hromadné obměny ochranných 

přileb (podnik jich zakoupil přibližně 860 kusů).  

K největšímu nárůstu nákladů došlo v roce 2009 (náklady se oproti minulému roku 

zvýšily téměř o 55 %). Je to dáno tím, že se společnost AMBRA GROUP s.r.o. rozhodla vést 

evidenci výdeje OOPP mnohem efektivněji v elektronické podobě prostřednictvím 

rozpracovaného Katalogu ochranných prostředků, a proto nakoupila nové počítačové 

vybavení a speciální softwary, kde jsou nastaveny periody výdeje a výměny OOPP pro každé 

pracovní místo, což se promítlo do ceny služeb společnosti AMBRA GROUP s.r.o.  

V roce 2010 došlo k poklesu nákladů zhruba o 15 %, protože byla provedena úprava 

Katalogu ochranných prostředků, kdy bylo zjištěno, že definované periody výměny a výdeje 

OOPP jsou zbytečně příliš časté.  

Jak ukazuje graf č. 6, ve společnosti docházelo k nárůstu počtu úrazů, což pro podnik 

znamenalo zvýšení nákladů v podobě výdajů na náhradu mzdy a snížení produktivity práce. 

Proto se podnik rozhodl provést nové vyhodnocení rizik na každém pracovišti a z výsledku 

tohoto šetření postupně investovat do mnohem účinnějších a také, bohužel, mnohem dražších 

ochranných prostředků. 
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Graf č. 6: Vývoj úrazovosti v letech 2004-2011 

 

  Při porovnání grafu č. 5 a 6 je vidět, že po investování podniku do účinnějších a 

dražších ochranných prostředků se počet absenčních pracovních úrazů v podniku snížil 

v letech 2005-2011 o zhruba 34 %. Mezi nejčastější absenční pracovní úrazy, kvůli velké 

členitosti terénu jednotlivých provozů, patří pády, podvrtnutí a zlomeniny končetin. Ve 

srovnání s jinými podniky patří BONATRANS GROUP a.s. mezi podniky s nejnižší 

úrazovosti v regionu. 

V souvislosti s absenčními úrazy společnost nesleduje průměrné náklady a ztráty 

vyvolané pracovními úrazy.   

Pro podnik je sledování neabsenčních úrazů nepodstatné, protože neovlivňují pracovní 

schopnost zaměstnance.   

 

5.2.2.2 Čistící a dezinfekční prostředky 

Kromě OOPP podniková organizační norma č. 57 také popisuje způsob přidělování a 

výdeje čistících a dezinfekčních prostředků. Čistící a dezinfekční prostředky vydává 

společnost AMBRA GROUP s.r.o. na stejném principu jako OOPP prostřednictvím 

zpracovaného katalogu, podle kterého jsou všichni zaměstnanci rozděleni do čtyř kategorií 

A-D podle stupně znečištění při práci.   
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Podle toho, do které kategorie je zaměstnanec zařazen (A-práce velmi nečistá,                   

B- práce nečistá, C-práce méně čistá, D- práce čistá), má nárok na rozdílné množství čistící 

pasty a čisticího prostředku (viz tabulka č. 4).  

 

Tabulka č. 4: Nárok na množství čisticích prostředků podle kategorií 

Skupina 
toaletní 
mýdlo 

ks/měsíc 
šampón ks/měsíc 

čistící pasta 
ks/měsíc 

ochranná a 
regenerační 

mast ks/měsíc 
ručník ks/rok 

A 2 1 2 1 2 

B 3 1 1 1 2 

C 2 0 0,5 0,5 2 

D 1 0 0 0 2 

 

 

Na základě rozhodnutí vedení společnosti mají zaměstnanci společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. možnost výměny dvou kusů tuhých mýdel za 0,5l tekutého 

mýdla a dvou ručníků za jednu osušku.  

Z rozhodnutí vedení společnosti dále společnost BONATRANS GROUP a.s. 

poskytuje svým zaměstnancům, kteří pracují na dělnických pozicích, také šampón a 

zaměstnancům v chemických laboratořích poskytuje společnost navíc čtvrtletně zubní 

kartáček a jednou měsíčně dva kusy zubní pasty.  

Na rozdíl od výdeje OOPP si zaměstnanci mohou čistící a dezinfekční prostředky 

vyzvedávat měsíc nazpátek.  

Kromě čistících a dezinfekčních prostředků, které jsou určené pro zaměstnance, 

společnost do této oblasti zahrnuje také čisticí prostředky na úklid pracoviště. 
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Graf č. 7: Vyčíslení nákladů čistících a dezinfekčních prostředků 

 

Druhou největší položkou z celkových nákladů na zajištění BOZP jsou čistící a 

dezinfekční prostředky, ty tvoří zhruba 17 % z celkových nákladů. Výše nákladů na čistící a 

dezinfekční prostředky souvisí s počtem zaměstnanců, zejména na dělnických pozicích. 

 Z grafu č. 7 je vidět vysoká rozkolísanost nákladů, která je způsobena častým 

přeřazováním zaměstnanců na jinou pracovní pozici, kdy každá pracovní pozice má nárok 

na jiné množství a jiný druh čisticích prostředků.  

 

5.2.2.3 Ochranné nápoje 

Ochranné nápoje se zaměstnancům vydávají podle podnikové organizační 

normy č. 50.  Účelem této organizační normy je zajištění pitného režimu a stanovení rozsahu 

a způsobu poskytování ochranných nápojů na základě pracovních rizik tepelné zátěže a 

zátěže chladem, které na zaměstnance BONATRANS GROUP a.s. působí. Postup pro určení 

nároku na ochranné nápoje je uveden v příloze č. 6.  

Společnost BONATRANS GROUP a.s. rozlišuje tři základní oblasti v poskytování 

ochranných nápojů: 

1. Základní pitný režim 

Základní pitný režim je určen pro všechny pracoviště a je zajišťován prostřednictvím 

zásobování pitnou vodou, popř. aqamaty se stolní vodou, které jsou situovány přímo 
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na pracovištích nebo v jejich blízkosti, v případě znečištěného pracovního prostředí 

ve zvláštních místnostech (svačinárnách). V rámci základního pitného režimu je 

zaměstnancům kromě pitné vody k dispozici také sycená pitná voda (sifon) a na pracovištích 

provozu také čaj. 

 

2. Ochranné nápoje před zátěží teplem 

 Druhou oblastí je poskytování ochranných nápojů na vybraných pracovištích 

s nepříznivými teplotními podmínkami. Všechna tato pracoviště jsou rozdělena do tříd a 

podle toho jsou zaměstnancům poskytovány celoročně ochranné nápoje v množství 1,5 litrů 

za 7,5 hodinovou směnu (třída 3) nebo v období května až září jsou poskytovány ochranné 

nápoje zaměstnancům v množství 1 litr za 7,5 hodinovou směnu (třída 2). Další tekutiny jsou 

těmto zaměstnancům poskytovány v rámci základního pitného režimu.  

V období mimořádně teplých letních dnů společnost nařizuje poskytování 

nadlimitních nápojů. Množství vydávaných nadlimitních nápojů je 0,75 litru minerálky 

pro zaměstnance na směnu.   

 

3. Ochranné nápoje před zátěží chladem 

 Na pracovištích s rizikovým faktorem „zátěž chladem“ (třída 2) nebo při trvalé práci 

na venkovních pracovištích (při teplotách nižších než +4°C ) se zaměstnancům poskytují 

teplé nápoje - čaje v množství ½ litru za 7,5 hodinovou směnu.  

Přípravu a výdej teplých nápojů zprostředkovává externí firma na základě 

samostatného smluvního vztahu, která zároveň ručí za hygienickou nezávadnost 

připravovaných nápojů a používaných gastronádob.  Čaj je připravován denně buď jako 

neochucený – dia čaj nebo ochucený. K možnému dochucení smluvní externí firma 

zaměstnancům na dělnických pozicích vydává ochucovací přípravky (cukr nebo ovocný 

sirup). 

Ochranné nápoje a nadlimitní nápoje jsou zaměstnancům vydávány v kantýně 

BONATRANS GROUP a.s. oproti předložené poukázce, kterou zaměstnanci obdrží 

od svého nadřízeného.   
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Graf č. 8: Vyčíslení nákladů na ochranné nápoje 

 

Třetí největší položkou jsou náklady na ochranné nápoje, které tvoří zhruba 18 % 

z celkových nákladů na zajištění BOZP v podniku. Jak ukazuje graf č. 8, v letech 2002-2006 

náklady na ochranné nápoje mají vzrůstající charakter. Je to dáno tím, že společnost 

dosahovala příznivých ekonomických výsledků a v tomto ohledu poskytovala všem 

zaměstnancům nadstandardní péči.  

V roce 2010 došlo k největšímu poklesu nákladů v této oblasti (o 226 tis. Kč, což 

odpovídá 15 % oproti roku 2009). Je to dáno tím, že se společnost v tomto roce rozhodla 

cíleně sledovat náklady a hledat cesty k jejich snížení. Došlo k upřesnění adresnosti a 

množství poskytovaných ochranných nápojů, dalším důvodem je snížení počtu zaměstnanců 

na rizikových pracovištích s rizikovým faktorem „zátěž teplem“. 

 

5.2.2.4 Poradenství BOZP 

Jak už bylo řečeno v úvodu kapitoly 5.1, poradenské služby a zabezpečení oblasti 

BOZP ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. zajišťovala až do roku 2012 smluvní 

dodavatelská společnost ŽDB GROUP a.s. Přehled poskytovaných služeb, které 

dodavatelská společnost zajišťovala, je uveden v příloze č. 7.  
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Graf č. 9: Vyčíslení nákladů za poradenství v oblasti BOZP 

 

Jak je vidět z grafu č. 9., v  letech 2002-2007 společnost BONATRANS GROUP a.s. 

platila dodavatelské společnosti ŽDB GROUP a.s. dohodnutou paušální platbu ve výši 

603 900 Kč. V roce 2008 došlo ke změně smlouvy a také i navýšení poplatku.  

 V roce 2009 došlo k dalšímu navýšení nákladů oproti minulému roku o 19 %. V tomto 

roce došlo k situaci, kdy si dodavatelská firma naúčtovala více práce, než bylo smluvně 

domluveno a aniž by o tom informovala společnost BONATRANS. Z důvodu těchto neshod a 

neefektivní spolupráce, vedení společnosti rozhodlo, že si oblast BOZP podnik bude 

spravovat sám.  

Protože v letech 2010 a 2011 už společnost přebrala některé činnosti, které zajišťovala 

dodavatelská společnost, došlo k poklesu nákladů. V roce 2010 se náklady oproti minulému 

roku snížily o 16 % a v roce 2011 došlo ke snížení nákladů oproti roku 2010 o 13 %. 

K 29. 2. 2012 byla ukončena dlouholetá spolupráce s dodavatelskou společností 

ŽDB GROUP a.s. v otázkách zajišťování funkce bezpečnostních techniků. Nově od 1. 3. 2012 

byla zřízena funkce bezpečnostního technika. Kvůli personálním změnám, které ve 

společnosti ŽDB GROUP a.s. proběhly, společnost BONATRANS GROUP a.s. zaměstnala 

bezpečnostního technika ze společnosti ŽDB, s kterým dlouhodobě spolupracovala, co by 

kmenového zaměstnance. 
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Po přijetí této změny společnost BONATRANS GROUP a.s. vyčíslila předběžné 

náklady v této oblasti na rok 2012 na 450 240 Kč, to znamená snížení nákladů v této oblasti 

oproti roku 2011 o zhruba 25 %. 

 

5.2.2.5 Pracovně lékařská péče 

Pracovně lékařskou péči zajišťuje závodní lékař, který s podnikem BONATRANS 

GROUP a.s. dlouhodobě spolupracuje. Jeho hlavní pracovní náplní je provádění vstupních 

prohlídek u budoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců převedených na jinou práci, 

periodických nebo výstupních prohlídek. Dále závodní lékař vydává zdravotní posudky, 

poskytuje odbornou poradenskou činnost, provádí u zaměstnanců očkování a zajišťuje 

poskytnutí první pomoci. 
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Graf č. 10: Vyčíslení nákladů na pracovně lékařskou péči 

 

 Objem nákladů na pracovně lékařskou péči souvisí především s počtem zaměstnanců 

a jejich fluktuací během roku, což je vidět při porovnání grafu č. 10, kdy od roku 2002 

dochází k postupnému zvyšování nákladů na zdravotní preventivní péči zaměstnanců, a grafu 

č. 2, ve kterém dochází také ke zvyšování počtu zaměstnanců. 

 Od 1. 4. 2012 vstoupil v platnost nový zákon, který upravuje pracovně lékařskou péči 

(viz kapitola 2.2.5). 
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Tato nová právní úprava má dopad na financování pracovně lékařské péče, kdy dojde 

ke snížení výdajů z veřejného zdravotního pojištění a skoro veškeré náklady na tuto péči 

budou hradit zaměstnavatelé. Po této změně lze předpokládat navýšení nákladů na tuto oblast 

až osmkrát (zaměstnavatel musí zaplatit náklady na zdravotní prohlídku, nahradit 

zaměstnanci, který se podrobí zdravotní prohlídce, případnou ztrátu na výdělku a zaplatit 

přesčas náhradnímu zaměstnanci).     

 

5.2.2.6 Hygienické požadavky na pracovní prostředí 

Do této oblasti společnost BONATRANS GROUP a.s. zahrnuje měření hluku, 

vibrací, prašnosti, osvětlení, ionizujícího a neionizujícího záření. Způsob a místa měření 

vychází z rozhodnutí a nařízení krajské hygienické stanice. Měření na jednotlivých 

pracovištích se provádí každé tři roky.  

Měření provádějí technici z chemické laboratoře ze společnosti ŽDB GROUP a.s., 

která má akreditaci na měření hluku, prašnosti a osvětlení. Tito technici se společností 

BONATRANS GROUP a.s. dlouhodobě spolupracují na základě dobré ceny, promptnosti a 

výborné orientaci v provozu.  
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Graf č. 11: Vyčíslení nákladů na požadavky pracovního prostředí 

 

Náklady na požadavky pracovního prostředí společnost sleduje až od roku 2008. Před 

rokem 2008 byly tyto náklady zahrnuty do celkových provozních nákladů. Jak už bylo 
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řečeno, hygienické limity se měří každé tři roky na základě rozhodnutí krajské hygienické 

stanice.  

V grafu č. 11 je vidět, že nejvyšších nákladů bylo dosaženo v roce 2011. V tomto roce 

proběhlo povinné přeměření hygienických limitů na všech pracovištích. Bohužel v grafu není 

zaznamenán rok 2007, ve kterém toto přeměření všech pracovišť proběhlo také. V letech 

2008-2010 jsou náklady výrazně nižší, protože docházelo k měření hygienických limitů 

pouze na nově vzniklých pracovištích nebo na základě stížností zaměstnanců na vysoký hluk 

či prašnost.  

 

5.2.2.7 Očkování zaměstnanců 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. nabízí očkování proti chřipce. Jedná se o 

nadstandardní službu, kterou nabízí společnost svým zaměstnancům z důvodu snížení 

nemocnosti a jejich absence v práci. Očkování zaměstnanců provádí smluvní lékař. Jedna 

očkovací dávka stojí přibližně 250 Kč (150 Kč včetně DPH stojí jedna vakcína a 100 Kč 

aplikace vakcíny). 
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Graf č. 12: Vyčíslení nákladů na očkování zaměstnanců 

 

Náklady na očkování zaměstnanců tvoří zanedbatelnou část - 0,078 % z celkových 

nákladů na zajištění BOZP.  
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Jak ukazuje graf č. 12, očkování zaměstnanců se provádí od roku 2008. V tomto roce 

očkování využilo pouze 14 zaměstnanců, což je zhruba 1,22% z celkového počtu 

zaměstnanců. V následujícím roce byl zájem o očkování dvojnásobný. Očkování využilo 24 

zaměstnanců (2% z celkového počtu zaměstnanců). V roce 2010 došlo k nárůstu zájemců o 

očkování z důvodu rozšíření paniky vzniku pandemie prasečí chřipky. I přes tyto obavy 

očkování využilo pouze 60 zaměstnanců (tj. necelých 5% z celkového počtu zaměstnanců). 

V následujícím roce došlo ke snížení zájmu, proto se vedení společnosti rozhodlo, že 

nabízenou službu očkování od roku 2012 z důvodu nezájmu zaměstnanců zruší. 

 

5.2.2.8 Pokuty v oblasti BOZP 

V roce 2009 zaplatila společnost BONATRANS GROUP a.s. pokutu v celkové výši 

58 970 Kč. Z toho podnik musel zaplatit pokutu za pracovní úraz ve výši 25 000 Kč a 

přirážku k pojistnému za pracovní úrazy v roce 2008 Hutnické zdravotní pojišťovně ve výši 

21 070 Kč a Revírní bratrské pojišťovně ve výši 12 900 Kč.   
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6  ZHODNOCENÍ 

 

Vedení společnosti si uvědomuje, že lidské zdroje jsou jedním z důležitých prostředků 

zvyšování konkurenceschopnosti na trhu, a že náklady na poškození zdraví na pracovišti 

vzniklé v souvislosti s výkonem práce mohou být velmi vysoké. Proto má společnost 

BONATRANS GROUP a.s. systém BOZP poměrně dobře propracován. Bohužel, zavedený 

systém na sledování nákladů v této oblasti trochu pokulhává.  

 

6.1  Náklady v oblasti BOZP 

Celkové náklady na zajištění oblasti BOZP ve sledovaném období 2002-2011 strmě 

vzrůstají. Při porovnání let 2002 a 2011 náklady vzrostly o 4 905 100 Kč, což odpovídá téměř 

100 % nárůstu. 

I když jsou celkové náklady na zajištění oblasti BOZP vzhledem k celkovým 

nákladům společnosti zanedbatelné (0,1 %), částka 10 milionů Kč, podle mého názoru, zase 

tak zanedbatelná není. 

Proto je velice zarážející, že společnost začala sledovat náklady na zajištění oblasti 

BOZP až v roce 2001, a to pouze z důvodu plánované certifikace systému BOZP. Před tímto 

rokem nebyly tyto náklady nijak sledovány. Tento přístup společnosti k nákladům odporuje 

veškerým moderním koncepcím řízení nákladů, zvlášť v této době, kdy se podniky jen 

pomalu vzpamatovávají z ekonomické krize. Typickým příkladem moderního řízení nákladů 

je koncepce „štíhlé výroby“, která se snaží eliminovat plýtvání a maximalizovat přidanou 

hodnotu. Stěžejní myšlenkou této koncepce je zbavit se všeho přebytečného. 

 

6.2  Metodika sledování nákladů v oblasti BOZP 

Společnost nemá zpracovanou žádnou metodiku průběžného sledování nákladů na 

oblast BOZP, pouze jednou ročně provádí srovnání celkových nákladů za oblast BOZP 

s finančním plánem. V případě, že dojde k překročení finančního plánu, vedoucí provozu se 

zodpovídá generálnímu řediteli. Společnost překročení nebo rozkolísanost nákladů 

v jednotlivých oblastech BOZP nijak neanalyzuje ani neprovádí průběžnou kontrolu, pouze až 

na konci roku.  
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Z toho plyne doporučení provádět opakované kontroly skutečné výše nákladů 

s předem schválenými rozpočty během roku a podle velikosti odchylek od plánovaného 

rozpočtu se zaměřit na problémové oblasti. Pro zvýšení efektivity tvorby finančních plánů je 

třeba zaměřit se na hledání příčin vzniku velkých odchylek od plánovaného rozpočtu a 

okamžitě přijmout nápravná opatření. 

Rozpočet pro oblast BOZP vytváří vedení společnosti na základě návrhu pracovníka 

BOZP a manažerů jednotlivých provozů. Pracovník BOZP při návrhu vychází z vyhodnocení 

nákladů předchozího roku a plánu měření hygienických parametrů pracovního prostředí.  

Cílem společnosti do budoucna je sledovat náklady BOZP na jednotlivých provozech, 

ale protože se neustále ve společnosti mění organizační struktura provozů, výsledek je 

prozatím nulový, ale podle vnitřních plánů společnosti by do dvou let mělo dojít k ustálení 

organizační struktury provozů. 

 

6.3  Struktura nákladů na oblast BOZP 

 Strukturu nákladů si podnik vytvořil sám. Náklady jsou rozděleny do 8 základních 

skupin. Podle mého názoru jsou tyto skupiny vytvořeny velmi uváženě. V následujících 

podkapitolách jsou tyto základní skupiny podrobně rozebrány. 

 

6.3.1  Osobní ochranné pracovní prostředky 

 Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky tvoří největší část z celkových 

nákladů na zajištění oblasti BOZP (49,2 %). Náklady společnosti na OOPP neustále vzrůstají. 

Od roku 2002 po současnost došlo téměř ke 200 % nárůstu. V roce 2009 oproti roku 2002 

došlo k nárůstu dokonce o 214 %.   

Toto zvýšení je způsobeno tím, že se v podniku mění charakter výrobních činností, 

s kterými souvisí potřeba kvalitnějších a také mnohem dražších ochranných pomůcek 

(například speciální rukavice neobsahující silikon). Dalšími důvody nárůstu nákladů na OOPP 

je investice společnosti do reprezentativních pracovních oděvů s logem firmy 

pro zaměstnance zákaznického servisu nebo hromadný nákup ochranných přileb, který také 

přispěl k rozšíření firemní kultury.  
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V oblasti OOPP nelze hledat příliš velké úspory nákladů, protože každé pracovní 

místo má jasně vymezené požadavky na vybavenost OOPP, které vyplývají z legislativy. 

Každé pracovní místo má jiné nároky na vybavenost OOPP, kdy pracoviště „bez rizika“, na 

rozdíl od pracovišť „s rizikem“, nepotřebují speciální ochranné prostředky, proto jediným 

řešením, jak v této oblasti docílit snížení nákladů, je zlepšení pracovních podmínek na 

pracovištích, které povedou ke snížení rizika, a tím pádem také ke snížení nákladů a 

náročnosti na vybavenost ochrannými pracovními prostředky.  

Z provedeného průzkumu trhu (viz příloha č. 5) vyplývá, že ceny současného 

dodavatele vybrané oblasti pracovní obuvi jsou pro podnik výhodné. V oblasti ochrany zraku 

jsem nalezla ochranné prostředky mnohem levnější, kde by podnik mohl uspořit i při plnění 

legislativních požadavků, ale společnosti nedoporučuji jít do příliš extrémně nízkých 

pořizovacích nákladů OOPP na úkor bezpečnosti a hlavně komfortu zaměstnanců.    

Dále jsem zjistila, že perioda výdeje některých ochranných prostředků je příliš krátká, 

například u ochranné obuvi, která se vydává zaměstnancům dvakrát ročně. Mnozí 

zaměstnanci se tak řídí heslem „vyzvednu si proto, že mám na to dle Katalogu nárok, i když to 

vůbec nepotřebuji“. Proto společnosti doporučuji nevydávat zaměstnancům nové OOPP 

podle dosud zavedených period (periody výdeje by měly být pouze orientačním ukazatelem), 

ale vydávat OOPP až při ztrátě jejich užitných vlastností nebo po uplynutí expirační lhůty. 

Tento krok neznamená pro společnost nepřidělit zaměstnancům potřebné OOPP nebo 

vyžadovat jejich používání i v případě, že jsou poničené či jinak přežité. Cílem je zvýšení 

efektivnosti a jejich hospodárného přidělování a využívání. 

  

6.3.2  Čistící a dezinfekční prostředky 

 Náklady na čistící a dezinfekční prostředky tvoří druhou největší položku z celkových 

nákladů na zajištění oblasti BOZP (17 %). Tato oblast se ve společnosti vyznačuje vysokou 

rozkolísaností výše nákladů. Například v roce 2005 došlo ke snížení nákladů oproti roku 2004 

o 23 % a naopak zarážející je, že v roce 2010, kdy se podnik rozhodl cíleně snižovat veškeré 

náklady na oblast BOZP, došlo k nárůstu nákladů o 67 %.  

Takto vysoká rozkolísanost je zřejmě způsobena častým přeřazováním zaměstnanců na 

jinou pracovní pozici, kdy každá pracovní pozice má nárok na jiné množství a jiný druh 
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čisticích a dezinfekčních prostředků. Další možnou příčinu konzultant diplomové práce 

jmenovitě neuvedl. 

Množství čisticích a dezinfekčních prostředků, které společnost svým zaměstnancům 

vydává, určuje zaměstnavatel. Po šetření bylo zjištěno, že současná množství čisticích 

prostředků jsou příliš nadbytečná, proto navrhuji zvážit vydávání menšího množství těchto 

čisticích prostředků nebo zrušit periodicitu vydávání a vydávat čisticí prostředky podle 

individuálních a skutečných potřeb zaměstnanců. U zaměstnanců, kteří pracují v kategorii 

„práce velmi nečistá“ a ve špatných mikroklimatických podmínkách, navrhuji současnou 

periodicitu a množství čisticích prostředků zachovat. 

V rámci úsporného řešení dále navrhuji společnosti zvážit zrušení nadstandardní péče 

v podobě poskytování šamponu. Dále bych chtěla upozornit na nestandardní službu, kterou 

odborná literatura ani běžná praxe v českých podnicích nezná - možnost si vyzvedávat čisticí 

prostředky měsíc nazpátek. Tuto službu bych doporučovala v rámci úsporného řešení také 

zrušit. Po přijetí všech těchto kroků, by společnost mohla v této oblasti ušetřit až polovinu 

nákladů, což odpovídá přibližně 600 tis. Kč ročně.      

Velice zarážející je, že do této skupiny nákladů společnost zahrnuje kromě čistících a 

dezinfekčních prostředků určených pro zaměstnance, také čisticí prostředky pro úklid 

pracovišť. Z tohoto důvodu má tato oblast nízkou vypovídací schopnost pro oblast BOZP. 

Z toho plyne doporučení rozdělit tuto kategorii do dvou oblastí - na čisticí prostředky 

potřebné pro zaměstnance a prostředky určené pro úklid.  

 

6.3.3  Ochranné nápoje 

Náklady na ochranné nápoje tvoří třetí největší položku z celkových nákladů na 

zajištění oblasti BOZP (18 %). V letech 2002-2006 náklady na ochranné nápoje mají 

vzrůstající charakter. Je to dáno tím, že společnost dosahovala příznivých ekonomických 

výsledků a v tomto ohledu poskytovala všem zaměstnancům nadstandardní péči, která se 

projevovala zvýšením nákladů na tuto oblast. 

Protože se společnost v roce 2010 rozhodla cíleně sledovat náklady a hledat cesty 

k jejich snížení, v tomto roce došlo k největšímu poklesu nákladů na tuto oblast, a to 

o 226 tis. Kč, což představuje pokles nákladů o 15 % oproti předchozímu roku 2009. Cílem 

společnosti není nepřidělit zaměstnancům potřebné ochranné nápoje, ale omezit 
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nadstandardní péči v této oblasti. Tímto krokem společnost ušetřila od roku 2009, kdy začalo 

docházet k postupnému snižování nákladů, po současnost 415 tis. Kč.  

Při podrobném prozkoumání této problematiky jsem zjistila další možné úspory, které 

by pro podnik mohly být přínosné.  

Protože všechny pracoviště mají přístup k základnímu a neomezenému pitnému 

režimu, pro společnost je zbytečné vynakládat další finanční prostředky na zajištění 

nadstandardní péče v podobě vaření čajů pro každé pracoviště a celoroční přísun 

nadlimitních nápojů. I když společnost svým zaměstnancům poskytuje již ochucený čaj, tak 

přesto jim navíc ještě poskytuje cukr a sirup. Proto bych společnosti doporučila, všechny 

tyto nadstandardní služby zrušit a nechat je pouze pro zaměstnance, kteří na ně mají skutečně 

ze zákona nárok. 

Tímto krokem by společnost mohla ušetřit zhruba polovinu nákladů na tuto oblast, 

což činí přibližně 550 tis. Kč ročně. 

 

6.3.4  Poradenství 

Za celé období historie společnosti BONATRANS GROUP a.s. byla oblast BOZP 

nakupovanou službou, kterou poskytovali bezpečnostní technici a odborně způsobilé osoby 

smluvní dodavatelské firmy ŽDB GROUP a.s. Tito technici pouze zajišťovali dohled nad 

plněním legislativních požadavků.  

Velkou výhodu vidím v tom, že se vedení společnosti rozhodlo v roce 2012 ukončit 

dlouhodobou spolupráci a zajišťovat si oblast BOZP sama. Ovšem zarážející je, že se 

k tomuto kroku podnik nerozhodl již v roce 2004, kdy byl podnik v oblasti BOZP 

certifikován a dohled nad systémovými prvky normy 18 001 prováděl sám, protože 

dodavatelská společnost ŽDB GROUP a.s. zajišťovala dohled pouze nad legislativními 

požadavky. Pokud by k tomuto kroku společnost přistoupila již v roce 2004, ušetřila by po 

současnost skoro 2 mil. Kč.  

 Při porovnání ročního poplatku dodavatelské společnosti ŽDB GROUP a.s. s 

plánovanými ročními personálními náklady na vlastního zaměstnance odborně způsobilé 

osoby, které byly vyčísleny na 450 tis. Kč, společnost BONATRANS GROUP a.s. ušetří za 

rok 25 % nákladů, tj. 150 tis. Kč.  
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Velkou výhodu spatřuji v tom, že se společnost rozhodla zaměstnat zaměstnance, 

který již oblast BOZP zajišťoval prostřednictvím smluvní dodavatelské společnosti. Protože 

z důvodu znalosti pracoviště a charakteru pracovní náplně, nedošlo ke ztrátě prostojů v práci, 

které by jinak vznikly přijetím zcela nového zaměstnance. 

 

6.3.5  Pracovně lékařská péče 

Pracovně lékařskou péči zajišťuje závodní lékař, který s podnikem 

BONATRANS GROUP a.s. dlouhodobě spolupracuje. Jeho hlavní pracovní náplní je 

provádění vstupních prohlídek u budoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců převedených na 

jinou práci, periodických nebo výstupních prohlídek.  

V této oblasti ve společnosti dochází k postupnému zvyšování nákladů. Od 1. 4. 2012 

vstoupil v platnost nový zákon, který upravuje podmínky financování, kdy je veškerá 

pracovně lékařská péče vyjmuta ze zdravotního pojištění a skoro veškeré náklady na 

pracovně lékařské prohlídky budou hradit zaměstnavatelé, včetně odborných a laboratorních 

vyšetření, která jsou podkladem pro rozhodnutí kategorizace prací. Výjimkou jsou vstupní 

prohlídky, které si hradí osoba ucházející se o zaměstnání, ale při uzavření pracovní smlouvy 

zaměstnavatel tuto prohlídku zaměstnanci proplatí. Hlavní změnou tohoto nového zákona je 

povinnost vstupní lékařské prohlídky u všech pracovněprávních vztahů, tzn. i dohod 

konaných mimo pracovní poměr. 

  Proto lze tedy předpokládat, že náklady prudce vzrostou a oproti roku 2011 se 

náklady zvýší dokonce až osmkrát. Proto společnosti doporučuji u každého zaměstnance 

hledat kumulaci všech druhů zdravotních prohlídek, které musí zaměstnanec podstoupit. Tím 

se eliminují náklady na jednotlivá zdravotní vyšetření a současně také náklady v podobě 

náhrady průměrného výdělku toho zaměstnance, který se musí podrobit lékařskému vyšetření 

a náklady na náhradního zaměstnance, který musí pracovat přesčas.   

 

6.3.6  Hygienické požadavky na pracovní prostředí 

Do této oblasti společnost BONATRANS GROUP a.s. zahrnuje měření hluku, 

vibrací, prašnosti, osvětlení, ionizujícího a neionizujícího záření. Způsob a místa měření 

vychází z rozhodnutí a nařízení krajské hygienické stanice. Měření na jednotlivých 

pracovištích se provádí každé tři roky.  
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Náklady na požadavky pracovního prostředí společnost sleduje až od roku 2008. Před 

rokem 2008 byly tyto náklady zahrnuty do celkových provozních nákladů. 

Výhodou je, že měření provádějí technici z chemické laboratoře ze společnosti ŽDB 

GROUP a.s., která má akreditaci na měření hluku, prašnosti a osvětlení. Tito technici se 

společností BONATRANS GROUP a.s. dlouhodobě spolupracují na základě dobré ceny, 

promptnosti a výborné orientaci v provozu.  

 

6.3.7  Očkování zaměstnanců 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. nabízí očkování proti chřipce. Jedná se o 

nadstandardní službu, kterou nabízí společnost svým zaměstnancům z důvodu snížení 

nemocnosti a jejich absence v práci. Náklady na očkování tvoří zanedbatelnou část 

z celkových nákladů na zajištění oblasti BOZP. Kvůli malému zájmu zaměstnanců o tuto 

službu se vedení společnosti rozhodlo, že nabízenou službu očkování od roku 2012 zruší.  

 

6.3.8  Pokuty 

Společnost BONANTRANS GROUP a.s. byla za období 2002-2011 pokutována 

pouze jednou, a to za pracovní úraz, který se stal v roce 2009, ve výši 25 000 Kč. Dále 

v tomto roce musela společnost zaplatit přirážku k pojistnému za pracovní úrazy Hutnické 

zdravotní pojišťovně ve výši 21 070 Kč a Revírní bratrské pojišťovně ve výši 12 900 Kč.   

Z toho plyne doporučení soustředit se, aby v areálu podniku nedocházelo k těžkým 

úrazům a dbát na dodržování všech legislativních požadavků na oblast BOZP.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem mé diplomové práce bylo s ohledem na zákonné a jiné platné normy a předpisy 

analyzovat a vyhodnotit náklady spojené se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části, a to na teoretickou a 

na praktickou část.  

Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole jsou popsány cíle a přínosy 

BOZP a systémy řízení BOZP. Druhá kapitola se věnuje zákoníku práce a některými na něj 

navazujícími zákony, vyhláškami a nařízeními vlády. Třetí kapitola popisuje členění nákladů. 

V praktické části (kapitola 4) je představena společnost BONATRANS GROUP a.s. 

V této kapitole jsem se věnovala historii společnosti, výrobnímu sortimentu, vybraným 

ekonomickým ukazatelům, organizační struktuře a struktuře zaměstnanců. 

V páté kapitole jsem se zabývala analýzou současného systému BOZP ve společnosti 

s důrazem na jednotlivé položky nákladů, které společnost v oblasti BOZP sleduje. 

Cíl diplomové práce byl naplněn v kapitole šesté, která analyzovala a následně 

vyhodnotila současný stav systému sledování nákladů na oblast BOZP ve společnosti. 

Po pečlivé analýze tohoto systému jsem objevila pár slabých míst, která se v této oblasti 

vyskytují. 

Protože se od 1. 4. 2012 změnila současná legislativa v oblasti poskytování 

pracovně  lékařské péče, která nově upravuje podmínky financování této oblasti, lze 

předpokládat, že výše nákladů na tuto oblast vzroste až osminásobně. Proto společnosti 

doporučuji v oblasti BOZP přijmout některá úsporná řešení, která by zmírnila takto vysoký 

nárůst nákladů. 

Jedním z takovýchto řešení je nevydávat ochranné pracovní prostředky podle 

současných period (periody výdeje by měly být pouze orientačním ukazatelem), ale vydávat 

OOPP až při ztrátě jejich užitných vlastností nebo po uplynutí expirační lhůty. Další oblastí, 

kde by podnik mohl ušetřit, a to až o polovinu, je oblast čisticích prostředků. Po šetření bylo 

zjištěno, že množství čisticích prostředků při současné periodě výdeje jsou příliš veliká, proto 
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navrhuji zvážit vydávání menšího množství těchto čisticích prostředků nebo zrušit periodicitu 

vydávání a vydávat čisticí prostředky podle individuálních a skutečných potřeb zaměstnanců. 

Dále bych upozornila na to, že v této skupině jsou nestandardně zahrnuty kromě čisticích a 

dezinfekčních prostředků určených pro zaměstnance také čisticí prostředky pro úklid. Myslím 

si, že toto řešení není ideální, a proto doporučuji tuto kategorii rozdělit do dvou samostatných 

oblastí - na čisticí prostředky potřebné pro zaměstnance a prostředky určené pro úklid.  

Jelikož společnost zajišťuje svým zaměstnancům pitný režim po celý rok, v rámci 

úsporného řešení dále navrhuji společnosti zvážit zrušení veškeré nadstandardní péče v oblasti 

poskytování ochranných nápojů mimo tu, co jim nařizuje legislativa. 

Všechna má doporučení jsem konzultovala v podniku, proto věřím, že společnost 

v oblasti BOZP přijme některé mé návrhy úsporných řešení, které by měly přispět ke zvýšení 

efektivity a hospodárného využívání ochranných prostředků. 
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Příloha č. 1 : Příklady druhů prací z hlediska ztráty tekutin při práci [9] 

Třída 

práce 
Druh práce M (W*m-2) 

Ztráta 

tekutin 

v litrech 

za 8 hodin 

I 

Práce  vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské 

administrativní práce, kontrolní činnost a dozornách a velínech, psaní na stroji, 

práce s PC, laboratorní práce, sestavování nebo třídění drobných, lehkých předmětů 

≤80 0,9 

IIa 

Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního 

vozidla a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo 

překonáváním malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž 

malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechanik, práce pokladní. 

81-105 1 

IIb 

Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje 

a některých drážních vozidel a práce řidičů spojená s vykládkou a nakládkou. 

Převažující práce vstoje a trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou – dělnice 

v potravinářské výrobě, mechanici, prodavači, lakýrníci, dělníci v ocelárně, valcíři 

hutních materiálů, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na 

ručním lisu, svařování, soustružení, strojové vrtání, tažení nebo tlačení lehkých 

vozíků, práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená 

s přenášením břemen do 10kg  

106-130 1,4 

III 

Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo 

vkleče, chůze – údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve 

stavebnictví – ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci 

s občasným přenášením břemen do 15kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, 

pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montážní práce na 

montážních linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže pro automobily, 

obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, 

čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu  

131-160 2,2 

III 

Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve 

stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením, 

příprava forem na 15kg až 20kg odlitky, foukači skla při výrobě velkých kusů, 

obsluha gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu 

bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství 

161-200 2,6 

IVa 

Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce 

ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze, přenášení břemen o váze 

25kg, práce se sbíječkou, práce v lesnictví s jednomužnou motorovou pilou, svoz 

dřeva, práce v dole – chůze po rovině a v úklonu 15°, práce ve slévárnách, čištění a 

broušení velkých odlitků, příprava forem pro velké odlitky, strojní kování menších 

kusů, plnění tlakových nádob plynem   

201-300 3 

IVb 

Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních 

končetin – práce na pracovištích hlubinných dolů – ražba, těžba, doprava, práce 

v lomech, práce v zemědělství s vysokým podílem ruční práce, strojní kování 

větších kusů 

251-300 3 

V 

Práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i 

dolních končetin – transport těžkých břemen, např. pytlů s cementem, výkopové 

práce, práce sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15°až 30°, ruční kování 

velkých kusů, práce na pracovištích hlubinných dolů s ruční ražbou v nízkých 

profilech důlních děl 

301 a více 3 
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Příloha č. 2: Organizační struktura společnosti [16] 
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Příloha č. 3: Vyčíslení všech nákladů v oblasti BOZP v letech 2002-2011 [16] 

 

Číslo Náklady na BOZP 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1. OOPP 2 234 000 2 014 000 2 077 000 2 231 000 2 559 000 3 065 000 4 543 021 7 025 621 6 015 203 6 549 000 

2. Čisticí prostředky 1 301 000 1 450 000 1 522 000 1 177 000 1 238 000 1 175 000 1 571 452 1 084 824 1 809 664 1 200 000 

3. Ochranné nápoje 766 000 1 114 000 1 372 000 1 447 000 1 584 000 1 520 000 1 504 086 1 515 000 1 289 956 1 100 000 

4. Poradenství 603 900 603 900 603 900 603 900 603 900 603 900 694 300 823 000 688 530 600 000 

5. Zdravotní preventivní péče 74 000 91 000 58 000 58 000 112 000 187 000 202 835 188 000 247 735 230 000 

6. Měření hygienických limitů 0 0 0 0 0 0 54 730 103 000 84 990 200 000 

7. Očkování zaměstnanců 0 0 0 0 0 0 3 550 6 000 14 950 5 000 

8. Pokuty BOZP 0 0 0 0 0 0 0 59 000 0 0 

  CELKEM 4 978 900 5 272 900 5 632 900 5 516 900 6 096 900 6 550 900 8 573 974 10 804 445  10 151 028 9 884 000 
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Příloha č. 4: Seznam druhů OOPP ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. [16] 

Číslo Druh OOPP Příklad OOPP 

1. OOPP pro ochranu hlavy Ochranné přilby (k prevenci poranění lebky) 

Ochrany proti skalpování (čepice, barety, síťky na vlasy) 

Ochranné pokrývky hlavy (barety, čepice vyrobené z textilie, 

impregnované textilie) 

2. OOPP pro ochranu 

sluchu 

Zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky 

Mušlové chrániče sluchu 

Mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám 

3. OOPP pro ochranu očí a 

obličeje 

Ochranné brýle 

Ochranné brýle proti záření ultrafialovému, infračervenému a viditelnému 

(proti oslnění) 

Ochranné obličejové štíty 

Svářečské kukly a štíty 

4. OOPP pro ochranu 

dýchacích orgánů 

Masky a polomasky s filtry proti částicím, parám a plynům 

Izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu 

Jiné prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské 

kukly 

5. OOPP pro ochranu rukou 

a paží 

Rukavice na ochranu před mechanickým poškozením, chemickými 

látkami, elektřinou, žárem a nízkými teplotami  

Palcové rukavice 

Ochranné prsty 

Ochranné rukávy 

Ochranné nátepníky pro těžkou práci 

Dlaňovice 

Ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím 

prostředí 

6. OOPP pro ochranu 

nohou 

Obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména 

do vlhkého prostředí 

Obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou 

Obuv a přezůvková obuv s podešví odolnou proti žáru 

Obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluzovou podešví 

Obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická 

Obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační 

Dřeváky 

Ochrana proti pořezání 

Snímatelné chrániče nártu 

kamaše 

7.  OOPP pro ochranu trupu 

a břicha nebo celého těla 

Ochranné vesty, kabáty a zástěry pro ochranu před strojním zařízením a 

před ručním nářadím (bodnutí, pořezání, rozstříknutí roztaveného kovu 

apod.) 

Ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými a 

biologickými látkami 

Ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy) 

Oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím 

(proti bodnutí, pořezání) 

Oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli 

oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo před infračerveným 

zářením 

Oděvy odolné proti žáru a ohni 

Oděvy proti chladu a vodě 

8. OOPP pro ochranu pádu 

do volné hloubky  

Úplná výstroj pro prevenci pádu včetně veškerých doplňků 
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Příloha č. 5: Analýza cen vybraných ochranných prostředků v roce 2012 [41-45] 

 

Druh pracovní obuvi 

Cena 

dodavatele 

společnosti v 

Kč 

Cena 

ostatních 

dodavatelů 

v Kč 

Zhodnocení 

současného 

dodavatele 

společnosti 

Pracovní obuv FARMÁŘ 432 594-650 Vyhovuje 

Pracovní obuv ARDON 01 375 439-496 Vyhovuje 

Pracovní obuv PERKA 327 432-750 Vyhovuje 

Pracovní obuv zimní FARMÁŘ 575 774-810 Vyhovuje 

Pracovní obuv zimní ARDON 419 499-582 Vyhovuje 

Koupelová obuv 68 30-200 Nevyhovuje 

Holínky 160 142-258 Nevyhovuje 

 

 

Druh ochrany zraku 

Cena 

dodavatele 

společnosti v 

Kč 

Cena 

ostatních 

dodavatelů 

v Kč 

Zhodnocení 

současného 

dodavatele 

společnosti 

Brýle čiré 22 17-40 Nevyhovuje 

Brýle tmavé 38 26-67 Nevyhovuje 

Brýle svářečské 165 45-470 Nevyhovuje 

Brýle proti UV záření 315 169-599 Nevyhovuje 

Brýle 3M2790 330 301-378 Nevyhovuje 

Ochranné brýle Rozelle 64 52-170 Nevyhovuje 
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Příloha č. 6: Grafický manuál pro určení nároku na ochranný nápoj [16] 
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Příloha č. 7 : Přehled poskytovaných činností dodavatelskou firmou ŽDB GROUP a.s. [16] 

Bod  Činnost 

1. Naplnění „Ohlašovací povinnosti“ při vzniku pracovních úrazů 

2. Objasnění příčin a okolností vzniku pracovních úrazů a absencí 

3. Spoluúčast při sepisování záznamů o pracovních úrazech s absencí a poskytování konzultací k zajištění 

správného vypsání 

4. Vedení knihy úrazů- dokumentace o všech pracovních úrazech zaznamenaných ve společnosti 

5. Šetření a vypracování závěrečné zprávy při vzniku smrtelného pracovního úrazu a pracovního úrazu, kdy je 

postižený hospitalizován déle jak 5 dnů v nemocnici 

6. Spoluúčast při šetření pracovních úrazů inspektory OIP nebo policií 

7. Konzultace a případné podávání návrhů k přijímaným opatřením proti opakování pracovních úrazů 

8. Účast zástupce dodavatele služeb BOZP v komisi pro odškodňování pracovních úrazů 

9. Vedení statistických údajů o pracovních úrazech a nemocích z povolání včetně vypracování výkazů pro ČSÚ (2x 

ročně) 

10. Vedení statistik v oblasti BOZP, které jsou jednou měsíčně předkládány v rámci měsíčního rozboru 

11. Spolupráce při sestavování a průběžné aktualizaci seznamů rizikových prací. Vypracování návrhů na zařazení 

prací do kategorií. 

12. Metodické vedení při zajišťování legislativních povinností vyžadovaných při provozování rizikových prací 

(včetně elektronických evidencí v KS programu) 

13. Koordinační činnost ve styku s externími orgány- prověrky, jednání, závazná rozhodnutí, schvalování seznamu 

rizikových prací, kolaudační řízení, apod.  

14. Interní kontroly plnění rozhodnutí orgánů ochrany veřejného zdraví a kontrola realizace navržených nápravných 

opatření 

15. Příprava podkladů pro šetření nemocí z povolání u zaměstnanců, příp. důchodců, (zpracování pracovních 

anamnéz, vyhledávání rizikových faktorů a výsledků měření v pracovním prostředí za dobu působení 

postiženého pracovníka v organizaci), spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví 

16. Provádění odběru vzorků z pracovního prostředí (na vyžádání orgánů ochrany veřejného zdraví nebo oddělení 

chorob z povolání) 

17. Posuzování projektové dokumentace za oblast hygieny práce, při zavádění nových technologií zpracování 

podkladů pro zadání požadavků na pracovní prostředí v souladu s platnou legislativou (na vyžádání objednatele)  

18. Spolupráce se závodními lékaři a dalšími zdravotnickými zařízeními při zajišťování podmínek pro posuzování 

zdravotní způsobilosti k práci na rizikových a ostatních pracovištích, operativní činnost ve vazbě na poskytování 

lékařské preventivní péče 

19. Vedení evidence zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání 

20. Kontrola naplňování povinných lékařských preventivních prohlídek stanovených rozhodnutími KHS o 

rizikových pracích 

21. Zajišťováni podkladů pro elektronickou evidenci zdravotních prohlídek zaměstnanců 

22. Organizace akcí podpory zdraví zaměstnanců schválených a hrazených objednatelem (očkování proti chřipce) 

23. Zajištění preventivní rehabilitace pro zaměstnance z rizikových pracovišť a ostatní zaměstnance se ztíženými 

pracovními podmínkami 
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24. Spolupráce se zdravotními pojišťovnami při realizaci akcí v rámci programu podpory zdraví pro zaměstnance 

objednatele 

25. Kontrola dodržování požadavků na zvláštní odbor.způsobilost obsluh VTZ 

26. Kontrola dokladů nutných pro provoz VTZ včetně poradenské a konzultační činnosti k této problematice 

27. Kontrola plnění povinností osob pověřených řízením bezpečnosti práce vyhrazených technických zařízení 

28. Poradenství při uvádění nových zařízení do provozu ve vazbě na zajištění požadavků BOZP 

29. Sledování plnění harmonogramu revizní a kontrolní činnosti na VTZ 

30. Spolupráce při vyhledání a posouzení rizik možného ohrožení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, vypracování 

záznamů o vyhledání rizik a navržení opatření k ochraně před jejich působení  

31. Aktualizace protokolů o vyhledání a posouzení rizik ve vazbě na vzniklé pracovní úrazy (za předchozí období) a 

hodnocení pracovišť souvislosti s kategorizaci prací (1x ročně) 

32. Zpracování katalogu OOPP a jeho pravidelná aktualizace 

33. Navrhování vhodných typů OOPP ve vazbě na připomínky zaměstnanců, odborové organizace a nově vzniklá 

pracoviště 

34. Zapracování uložených opatření z rozhodnutí KHS ke kategorizaci prací, které mají vazbu na vybavení OOPP do 

katalogu OOPP 

35. Součinnost při krizovém řízení a havarijním plánování včetně prevence závažných havárií 

36. Vypracování typových postupů k mimořádným událostem , které mohou být zapříčiněné nebezpečnými 

chemickými látkami 

37. Spolupráce s oddělením vzdělávání při provádění a zajišťování školení dle potřeb (vstupní, periodické, 

mimořádné, THP apod.) 

38. Naplnění oznamovací povinnost v souvislosti s realizací stavebních prací. Zajištění funkce „koordinátor stavby“ 

a ostatních legislativních požadavků, vyplývajících z tohoto zákona pro objednatele 

39. Zajištění školení BOZP pro externí dodavatele služeb a stavebních prací  

40. Sledování legislativy v oblasti BOZP a předávání informací o novinkách prostřednictvím pravidelného měsíčního 

rozboru BOZP, včetně vytváření databáze platných předpisů pro tuto oblast 

41. Kontrola označení prostorů, pracovišť, strojů a technologií bezpečnostním, výstražným označením 

42. Provádění pravidelných kontrol dodržování požadavků BOZP v praxi - používání OOPP, bezpečných pracovních 

postupů, využívání určených komunikací, skladovacích prostor apod. (2x měsíčně).    

43. Aktualizace již zavedených OŘA týkajících se BOZP 

44. Účast na auditech ISŘ dle požadavku hlavního auditora 

  


