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1 Úvod 

 
 Zdraví je to nejdůležitější, co v životě máme. Pokud ho máme, bereme ho jako 

samozřejmost. Pokud nám chybí, život se mění v jednu velkou starost. Zmínka o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci u některých vyvolává pocit zbytečnosti. Vždyť přece všichni sami 

víme nejlépe, jak se o sebe postarat. Opak je však pravdou. Každá pracovní činnost sebou 

nese vyšší nebo nižší míru rizika. Riziko sice nelze zcela vyloučit, ale je možné jej 

eliminovat. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života a 

bohužel mylné představy o ní, vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.  

 Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by měl být součástí každé firemní 

politiky. Řádně propracovaným systémem BOZP chrání zaměstnavatel nejenom své 

zaměstnance, ale i sám sebe. Pověřená osoba zajišťující řízení bezpečnosti práce odpovídá za 

jeho neustálé zlepšování a odstraňování nedostatků. 

 

Tato práce se zaměří na vysvětlení a charakteristiku bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Cílem je pomocí analýzy zhodnotit úroveň a stav BOZP ve Sdruženém zdravotnickém 

zařízení Krnov a v případě některých nedostatků, se pokusit navrhnout opatření nebo zlepšení 

systému BOZP.  

 
 Druhá kapitola „Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ definuje 

základní právní předpisy upravující danou problematiku. Nastíněna je i souvislost 

s rámcovými směrnicemi Evropské unie. Problematika BOZP je velmi široká, proto jsou 

objasněna zejména práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, pracovní úrazy a vyhledávání rizik, což souvisí s oblastmi 

BOZP, na které je navázáno ve třetí kapitole.  

 Třetí kapitola práce, nazvaná „Analýza bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, je částí praktickou. Analýza je provedena 

s pomocí interních materiálů organizace a rozhovorů s fundovaným pracovníkem v této 

oblasti. Zaměřeno je především na vyhledávání a vyhodnocení rizik na pracovišti, na 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, na základě navrhnutých 

bezpečnostních opatření v rámci vyhodnocených rizik. Zahrnuty jsou také pracovní úrazy na 

pracovišti, agenda s tím související, školení zaměstnanců a kontrolní činnost na úseku BOZP. 

Všechny tyto oblasti jsou doplněny grafy a tabulkami. 
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 Ve čtvrté kapitole je zhodnocena úroveň a stav BOZP na základě provedené analýzy a 

jsou doporučena zlepšení systému BOZP ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, která 

by mohla pomoci k odstranění různých nedostatků na pracovišti i mimo něj.  

 

 Jednou z hlavních používaných metodologií je analýza. Zejména proto, že praktická 

část práce je zaměřena na analýzu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybrané 

organizaci. S analýzou úzce souvisí syntéza, která je využita ve čtvrté kapitole. Grafy a 

tabulky jsou popsány pomocí metody dedukce. 
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2 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

  

Legislativní rámec bezpečnosti a ochrany zdraví při práci představuje velký počet 

právních předpisů. Patří sem Listina lidských práv, směrnice EU, zákony a jejich prováděcí 

předpisy, tj. nařízení vlády a vyhlášky. Důležitou roli hrají ČSN1. 

 

 

2.1 Právní předpisy k zajištění BOZP 

 

 Mezi základní normy patří „Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.), ve znění 

pozdějších ústavních zákonů“, Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, které garantují zajištění požadavků BOZP.2  

 

Obecnou úpravu BOZP obsahuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), dále „zákon 

č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“3 

 

Mezi další základní předpisy v oblasti bezpečnosti práce patří „zákon č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž je 

nutné v rámci zajištění BOZP vycházet také z požadavků, které vyplývají ze zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 356/2003 Sb., o 

chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 

                                                 
1 Chráněné označení českých technických norem.  
2
NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP. 1. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 31 s. ISBN 978-80-7357-556-4.  
3
DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 

2008. 13 s. ISBN 978-80-7357-374-4. 
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59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami 

nebo chemickými přípravky; zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve 

znění pozdějších předpisů; zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

a z mnoha dalších právních předpisů. V rámci BOZP se vychází také z technických předpisů, 

například nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky, a z technických norem, například ČSN 33 1500:1990 Elektrické 

předpisy.“  

Do této oblasti spadají rovněž předpisy z krizového managementu, zejména 

havarijního plánování, „například zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášku č. 380/2002 Sb., k přípravě a 

provádění úkolů ochrany obyvatelstva.“4 

 

 

2.2 Evropská unie a bezpečnost práce 

 

 Zlepšování pracovních podmínek je v celospolečenském zájmu a jeho přínosy jsou jak 

humanitární, tak hospodářské. Sociální politika Evropské unie má zejména za úkol vytvářet 

více pracovních míst a zlepšovat jejich kvalitu. Bezpečné a zdravé pracovní prostředí je 

nezbytným předpokladem kvalitní práce.  

 Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004, což pro české firmy 

znamenalo řadu změn v oblasti bezpečnosti práce. Zaměstnavatelé musí důsledněji 

zabezpečovat všechny povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V první 

řadě musí vědět, že k jejich povinnostem vůči zaměstnancům patří přesné zhodnocení 

pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich úprava musí 

být v souladu s platnými právními a ostatními předpisy ČR, včetně směrnic EU. Všichni 

zaměstnavatelé jsou povinni neustále pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na svém 

pracovišti.  

 Výchozí je rámcová směrnice ES č. 89/391/EHS z 12. června 1989, o zavedení 

opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, jež charakterizuje 

systém ochrany zdraví a bezpečnosti práce v zemích Evropské unie. Na základě této směrnice 

                                                 
4 NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP. 1. 
vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 31 – 32 s. ISBN 978-80-7357-556-4.  
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byly přijaty další dílčí směrnice, které se zaměřují na bezpečnost a zdraví pracovníků 

v různých výrobních oblastech, kde dochází ke vzniku pracovních úrazů nebo nemoci 

z povolání.5 

 Směrnice ES ve smyslu BOZP jsou závazné pro členský stát. Zásady uvedené ve 

směrnicích ES neplatí přímo, ale musí je Česká republika transponovat do určité doby do 

našeho právního řádu, tzn., že zaměstnavatelé nemusí agendu kolem směrnic ES sledovat. 

Naproti tomu, nařízení ES vstupují do našeho právního řádu přímo a zaměstnavatelé jsou 

povinni relevantní předpisy respektovat a dodržovat jejich požadavky stejně jako u zákonů, 

nařízení vlády a vyhlášek. Příkladem mohou být nařízení ES, která se týkají chemických 

látek: nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení povolování a omezování 

chemických látek, nebo nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a 

směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 

1907/2006.6 

 

 

2.3 Zákoník práce a bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 
 Vstupem České republiky do Evropské unie musela být sjednocena naše legislativa 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) s legislativou Evropské 

unie. Jednalo se o tzv. „první euronovelu zákoníku práce“ zákon č. 155/2000 Sb. a tzv. 

„druhou euronovelu zákoníku práce“ zákon č. 46/2004 Sb. Tedy již starý zákoník práce7 byl 

dán do souladu s právem zemí Evropských společenství. Z tohoto důvodu, ustanovení, která 

byla transponovaná ze směrnic Evropské unie do starého zákoníku práce, se v novém 

zákoníku práce věcně nemění.8  

 Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nalezneme v zákoníku práce č. 262/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, v Části V. Hlavy I., II. a III. 

Hlava I. § 101 - § 102 upravuje Předcházení ohrožení života a zdraví při práci. V této 

Hlavě je zejména ošetřena povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

                                                 
5 JAŘABÁČ, Karel. Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Ostrava: 
Montanex, a.s., 2009. 6 s. ISBN 978-80-7225-303-6. 
6 ŠENK, Zdeněk. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy OHSAS. 2.vyd. 
Olomouc: Anag, 2012. 52 - 53 s. ISBN 978-80-7263-737-9. 
7 Nový zákoník práce nabyl účinnosti v roce 2007.  
8 DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 
2008. 13 - 14 s. ISBN 978-80-7357-374-4. 
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zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se 

týkají výkonu práce a dále také povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky. 

Hlava II., která se dále člení na § 103 - § 106 upravuje Povinnosti zaměstnavatele, 

práva a povinnosti zaměstnance, respektive v § 103 nalezneme povinnosti zaměstnavatele 

vůči zaměstnancům. V § 104 Ochranné osobní pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, 

mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. V § 105 Povinnosti zaměstnavatele 

při pracovních úrazech a nemocech z povolání. V § 106 Práva a povinnosti zaměstnance.  

V Hlavě III., čili v § 107 a § 108 nalezneme Společná ustanovení. V § 108 je upravena 

Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.9  

. 

 

2.4 Povinnosti zaměstnavatele 

 

 Starost o bezpečnost a zdraví zaměstnanců by měla být součástí firemní kultury 

každého zaměstnavatele. Povinnost zajišťovat BOZP je striktně dána právními předpisy a její 

neplnění je sankcionováno.10 

 

 Zaměstnavatel má celou řadu povinností, které vyplývají z § 103 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů. Mezi ty hlavní patří povinnost 

zaměstnavatele zajišťovat BOZP vztahující se na všechny fyzické osoby, které se s jeho 

vědomím zdržují na jeho pracovištích. Vztahuje se to i na osoby, které přijdou na pracoviště 

například jako kontroloři kontrolního orgánu. Náklady spojené se zajišťováním BOZP hradí 

zaměstnavatel, tyto náklady nesmí být přímo nebo nepřímo přenášeny na zaměstnance. Jde 

například o nařízené preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců. S tím souvisí i zajištění si 

lékaře, který bude poskytovat závodní preventivní péči a sdělit zaměstnancům, které zařízení 

jim bude tuto péči poskytovat. Rovněž je třeba sdělit zaměstnancům, jakým druhům očkování 

a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se 

podrobit.11 

                                                 
9 Zákoník práce -  Businesscenter.cz [online]. [cit. 3.4.2013] Dostupné z: 
<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/> 
10

JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. vyd. Olomouc: Anag, spol. s.r.o., 
2011. 214 s. ISBN 978-80-7263-685-3. 
11 NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP. 1. 
vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 57 - 58 s. ISBN 978-80-7357-556-4. 
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 Zaměstnavatel je povinen vytvářet pracovní podmínky pro bezpečné a zdraví 

neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizik.  

 Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce12 a práce, 

jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním 

právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří vlastní platný zdravotní průkaz, kteří 

se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze. 

 Další povinnosti se týkají oblasti poskytování informací. Zaměstnavatel je povinen 

zajistit zaměstnancům podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a 

pokyny o BOZP. Jedná se zejména o seznámení s riziky, výsledky s vyhodnocením rizik a 

přijatými opatřeními před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. 

 Další opatření se vztahují na těhotné, kojící zaměstnankyně a zaměstnankyně-matky. 

Zaměstnavatel je povinen pro tyto zaměstnankyně učinit do konce devátého měsíce po porodu 

potřebná opatření, seznámit je s riziky a jejich možnými účinky na jejich těhotenství, kojení 

nebo na jejich zdraví a provést potřebná opatření, které se týkají snížení rizika psychické a 

fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže v souvislosti s vykonávanou prací. 

 Pokud zaměstnavatel zaměstnává osoby se zdravotním postižením, je povinen 

zaměstnavatel zajistit na svůj náklad technickými a organizačními opatřeními, zejména 

nutnou úpravou pracovišť, pracovních podmínek, zřízení chráněného pracovního místa, nebo 

dílny, zaškolení či zaučení a zvyšování kvalifikace při výkonu jejich pravidelného 

zaměstnání.  

 Další základní povinností zaměstnavatele je umožnit nahlížet zaměstnanci do 

evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním BOZP. Jde například o evidenci 

výkonu rizikové práce, lékařské posudky, doklady o kvalifikaci, evidence poskytnutých 

osobních ochranných pracovních prostředků.13,14  

 Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro 

výkon práce. Školení by se měla týkat práce, kterou zaměstnanec vykonává a vztahovat se k 

rizikům, se kterými zaměstnanec při výkonu své práce může přijít do styku na pracovišti. 

                                                 
12 Seznam zakázaných prací je uveden v § 8 zákona č. 309/2006 Sb. Zejména práce se zde uvedenými 
chemickými látkami a práce s azbestem.  
13 NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP. 1. 
vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 57 - 58 s. ISBN 978-80-7357-556-4.  
14 BOZP – Bezpečnost práce.. [online]. 2007 – 2011 [cit. 1.2.2013] Dostupné z:  
< http://www.bozpzeman.cz/bozp.htm> 
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Rovněž zajistit pravidelné školení o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců 

zařazených do preventivních požárních hlídek. 

 Zaměstnavatel by neměl používat takový způsob 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.  

 Zaměstnavatel je povinen také provádět kategorizace prací a informovat zaměstnance 

o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena. Kategorizaci prací upravuje 

zvláštní právní předpis15. 

Dalšími neméně důležitými povinnostmi zaměstnavatele je zajistit dodržování zákazu 

kouření na pracovištích16, zajistit poskytnutí první pomoci a umožnit zaměstnancům účast na 

řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.17 

 

 

2.5 Práva a povinnosti zaměstnanců 

 
 Nejenom zaměstnavatel, ale především zaměstnanci jsou povinni dodržovat opatření 

k zajištění BOZP. Je to zejména z důvodu předcházení vzniku pracovních úrazů a nemocí 

z povolání. Zaměstnanec je tedy povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 

bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se jeho jednání 

bezprostředně dotýká. Dodržováním těchto opatření se chrání nejenom zaměstnanci, ale 

především zaměstnavatelé. Čím je vyšší počet pracovních úrazů a nemocí z povolání, tím více 

se snižuje využívání pracovních zdrojů, což pro zaměstnavatele představuje značné riziko 

vzniku ztráty a výdaje v souvislosti s postihem za nedodržení povinností. 

  

Mezi základní povinnosti zaměstnanců patří: 

• dodržování bezpečnostních předpisů, vztahující se k jejich vykonávané práci, 

• využívání osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení, 

• účastnit se školení a výcviků zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP, 

včetně ověření znalostí z bezpečnostních předpisů, podrobit se lékařským prohlídkám, 

očkováním,  

                                                 
15 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. 
16 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a 
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 
17 JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. vyd. Olomouc: Anag, spol. s.r.o., 
2011. 202, 212 - 214 s. ISBN 978-80-7263-685-3.  
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• nepožívat alkoholické nápoje, nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 

zaměstnavatele a v pracovní době nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště 

zaměstnavatele,  

• dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovištích a v jiných prostorech, kde jsou 

účinkům kouření vystaveni také nekuřáci, 

• oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohrožují nebo by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci a 

s ohledem na druh zaměstnancem vykonávané práce se má podle svých možností 

účastnit na jejich odstraňování, 

• podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného 

zaměstnavatelem zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 

látek, 

• bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní 

úraz, pokud mu to zdraví dovolí, a oznámit úraz jiného zaměstnance, nebo fyzické 

osoby, kterého byl svědkem.18  

 

Vedle povinností má zaměstnanec i svá práva. V rámci zajišťování BOZP jimi jsou: 

• právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

• právo na informace o nevyhnutelných rizikách své práce a na informace o opatřeních 

na ochranu před jejich působením, 

• právo účastnit se na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při 

práci prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce, 

• právo odmítnout výkon práce, u které mají pocit, že bezprostředně a vážně ohrožuje 

jejich život a zdraví, nebo zdraví a život jiných osob, 

• právo a zároveň i povinnost se účastnit na vytváření bezpečného, zdraví prospěšného a 

neohrožujícího pracovního prostředí.19 

 

 

                                                 
18

 MOHELSKÁ, Hana. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 120 - 121 s. ISBN 
978-80-7041-659-4.  
19 NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP. 1. 
vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 63 - 64 s. ISBN 978-80-7357-556-4.  
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2.6 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů 

  

Podle zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů - § 104 „ jsou 

osobní ochranné pracovní prostředky ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance 

před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat 

požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.“ 

 

 Poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dále jen OOPP, 

je nezbytnou součástí pracovních podmínek. Tyto prostředky jsou důležité pro bezpečné 

provedení práce a ochranu zdraví před působením rizik a škodlivin. Zaměstnavatel je povinen 

poskytovat tyto prostředky podle Zákoníku práce § 104, pokud není možné rizika odstranit 

nebo dostatečně omezit.  

 Seznam poskytovaných OOPP, jež je součástí interní směrnice každé organizace, 

zahrnuje prostředky pro všechny profese, práce a činnosti prováděné v rámci organizace. 

Návrh seznamu poskytovaných OOPP provádí přímý nadřízený a správnost kontroluje 

bezpečnostní technik. Všechny OOPP musí být po celou dobu užívání účinné proti 

vyskytujícím se rizikům.20 

  

Výběr OOPP se provádí na základě hodnocení rizik a vyhodnocení konkrétních 

podmínek práce. Podle zjištěných údajů se provede výběr OOPP. Rozsah poskytovaných 

OOPP je velice široký. Na výběru OOPP se musí podílet i zaměstnanci, protože OOPP by 

měly vyhovovat individuálním požadavkům každého zaměstnance. To co vyhovuje jednomu, 

nemusí vyhovovat druhému. Na základě získaných informací se zpracuje interní předpis, 

směrnice. Každý zaměstnavatel má zpracovaný vlastní interní předpis podle rizik a podmínek 

práce na pracovišti.  

 

Interní předpis by měl obsahovat: 

• seznam poskytovaných OOPP, jejich dobu životnosti, podle četnosti vyskytujících se 

rizik, charakteru a druhu práce na pracovišti,  

                                                 
20JAŘABÁČ, Karel. Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Ostrava: 
Montanex, a.s., 2009. 23 s. ISBN 978-80-7225-303-6.   
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• popis, jakým způsobem se provádí nákup OOPP, zákoník práce výslovně zakazuje, 

aby si OOPP nakupovali samotní zaměstnanci, nebo používali vlastní, 

• co vše musí OOPP splňovat, způsob jejich skladování a vydávání zaměstnanců, 

• ustanovení o používání, udržování, přezkušování a způsob navrácení OOPP a jejich 

likvidace, po celou dobu užívání jsou OOPP majetkem zaměstnavatele, 

• vzor dokladu, na němž bude prováděna evidence vydaných OOPP.  

Interní předpis musí být průběžně aktualizován, minimálně po každém novém 

hodnocení rizik při práci. 

Podle vytvořeného seznamu se zaměstnancům vydávají OOPP podle pracovní 

činnosti, kterou mají vykonávat. Prostředky si vyzvedne před výkonem práce, je vyloučené, 

aby mu byly OOPP přiděleny až po ukončení zkušební doby.21 

 

Rozlišujeme různé druhy OOPP podle částí lidského těla, které chrání: 

• ochrana hlavy, např. ochranné přilby, síťky na vlasy, nepromokavé klobouky, 

• ochrana sluchu, např. zátkové chrániče do uší, protihlukové přilby,  

• ochrana očí a obličeje, např. ochranné brýle, rentgenové brýle, laserové brýle, 

• ochrana dýchacích orgánů, např. filtry proti částicím, protiplynové filtry, 

• ochrana rukou a paží, např. rukavice na ochranu před chemickými a biologickými 

látkami, 

• ochrana trupu a břicha, např. zástěry na ochranu před rentgenovým zářením, 

záchranné vesty,  

• ochrana celého těla, např. pracovní oděvy chránící před infračerveným zářením, 

termální oděvy. 

Zaměstnanci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky, s jejichž 

používáním musí být seznámeni, stejně jako s riziky, která jim hrozí, v případě nepoužití 

OOPP. V případě, že je zaměstnanec při výkonu své práce povinen nepřetržitě používat 

osobní ochranné pracovní prostředky, a používání těchto prostředků pro něj představuje 

ztížený pohyb, dýchaní, vidění a jiné fyziologické funkce, musí být během práce zařazeny 

bezpečnostní přestávky, během kterých může zaměstnanec odložit osobní ochranný pracovní 

prostředek.22  

                                                 
21 NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP. 1. 
vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 99 - 101 s. ISBN 978-80-7357-556-4.  
22 JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. vyd. Olomouc: Anag, spol. s.r.o., 
2011. 171 – 172, 192 s. ISBN 978-80-7263-685-3.   
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 Kromě OOPP je zaměstnavatel povinen bezplatně poskytovat podle interního předpisu 

rovněž mycí, čistící a dezinfekční prostředky, podle míry znečištění zaměstnance při práci 

nebo ohrožení dráždivými látkami. Jejich poskytnutí se na rozdíl od OOPP týká téměř všech 

zaměstnanců. V případě předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění jsou poskytovány 

dezinfekční prostředky nebo ochranné masti. 

Povinnost poskytovat tyto prostředky nalezneme v nařízení vlády č. 495/2001 Sb.23  

 

Poskytování ochranných nápojů je řešeno v § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Ochranné nápoje poskytuje zaměstnavatel bezplatně k ochraně zdraví zaměstnanců před 

účinky zátěže teplem nebo zátěže chladem. Ochranný nápojem nesmí být zdravotně závadný, 

musí mít vhodnou teplotu a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. 

Chladný ochranný nápoj se poskytuje chladný, nikoliv chlazený, za vhodnou teplotu 

se považuje 15 °C. Chlazený se nesmí poskytovat proto, že chlazený nápoj žízeň neuhasí a 

navíc může způsobit nachlazení organismu.  

Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem, tzn., teplý nápoj musí být poskytnut 

v množství půl litru za osmihodinovou směnu. 

Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem, tzn., chladný nápoj musí být poskytnut 

v množství nejméně 70 % tekutin a minerálních látek ztracených z organismu za 

osmihodinovou směnu potem a dýcháním.  

Při ztrátě tekutin z organismu potem a dýcháním nepřesahující hygienický limit 1,25 

litru za osmihodinovou směnu se ochranný nápoj neposkytuje.  

Nárok na poskytování ochranných nápojů nelze v praxi přímo zaměstnavateli nařídit, 

nárok je definován prostřednictvím tříd práce. Z tohoto důvodu je vhodné, aby si 

zaměstnavatel na základě stanovených požadavků a vyhodnocení konkrétních podmínek 

v interním předpisu stanovil, komu a za jakých podmínek budou poskytovány ochranné 

nápoje.24 

 

 

 
 

                                                 
23 NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP. 1. 
vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 102 - 103 s. ISBN 978-80-7357-556-4. 
24 NEUGEBAUER, Tomáš. Průvodce problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Praha: Linde, 
2010. 41 s. ISBN 978-80-86140-62-9.     
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2.7 Vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci 

 

 Pro oblast BOZP se posuzují dvě základní rizika, jedno je pro oblast bezpečnosti práce 

a druhé je pro oblast ochrany zdraví při práci. To znamená pro oblasti hygieny práce a 

ergonomie. Vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci pro oblast bezpečnosti práce vyplývá z 

§ 102 zákoníku práce a pro oblast ochrany zdraví při práci, čili kategorizace prací, z § 37 

zákona č. 258/2000 Sb. 

 Rizikem při práci se rozumí kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu 

nebezpečné události a nejzávažnějšího následku této události. Jde o kvalifikovaný odhad 

prováděný podle přesných podmínek na pracovišti, tzn., riziko je nutné vyhledávat na 

konkrétním pracovišti, neboť musí být zohledněna na konkrétním pracovišti již přijatá 

opatření. U tohoto úkonu je důležitá přítomnost osob pracujících na posuzovaném pracovišti, 

jako jsou vedoucí zaměstnanec, ostatní zaměstnanci. Pro vyhledávání rizik není stanoven 

jednotný způsob provedení, záleží na zpracovateli, kterou metodu s přihlédnutím ke 

konkrétním podmínkám ve firmě zvolí.  

 Vyhledávání rizik může být provedeno prohlídkou pracovišť, kde je využito check-

listů25. Prohlídka může být doplněna informacemi od zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců 

na základě dotazníků. Další informace mohou být získány ze záznamů o úrazech a 

skoronehodách, z provozní dokumentace technických zařízení, z dokumentace o začlenění do 

kategorie činností z hlediska PO, určení vnějších vlivů atd.26 Dalšími metodami vyhledávání 

rizik je kladení otázek, které nemusí být systematizovány, tzn., Co se stane, když…  Úvodní 

analýza nebezpečí (PHA) spočívá v rychlém poskytnutí podkladů pro detailní analýzu. 

Relativní hodnocení neboli posuzování nebezpečí na základě fyzikálně chemických vlastností 

látek, kvantity a charakteristických parametrů systému. Nejrozšířenějším postupem 

identifikace technologických nebezpečí poskytuje metoda HAZOP, čili studie nebezpečí a 

provozuschopnosti. Analýza možnosti poruch a jejich následků hodnotí poruchy zařízení a 

jejich vlivy na technologický proces na různých úrovních systémů. Analýza stromem poruch 

se používá pro určení kombinací poruch, které mohou vést ke vzniku škody nebo havárie. 

Metoda BOMECH se používá nejenom pro vyhledávání, ale i hodnocení rizik. Vysvětlení viz 

níže.27  

                                                 
25 Využívají se kontrolní seznamy jednotlivých položek, které analyzují stav systému.  
26 NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP. 1. 
vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 51 s. ISBN 978-80-7357-556-4.  
27

 NEUGABAUER, Tomáš. Vyhledávání a vyhodnocení rizik v praxi. 1. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. 35 s. 
ISBN 978-80-7357-356-0.  



15 
 

 Pro hodnocení rizik může být zvolena metoda JBM nebo metoda BOMECH. 

Jednoduchá bodová metoda (JBM) slouží k snadnému vyhodnocení rizik při práci na základě 

určitých kritérií: 

 pravděpodobnost ohrožení (P), se kterou může nebezpečí nastat, je stanovena podle 

stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od 1 do 5, kde je zjednodušeně 

zahrnuta míra, úroveň a kritéria jednotlivých nebezpečí a ohrožení. 

 pravděpodobnost následků (N), čili závažnost nebezpečí je stanovena stupnicí od 1 do 

5. 

 názor hodnotitelů (H), přihlíží se k míře závažnosti ohrožení, počtu ohrožených osob, 

času působení ohrožení, pravděpodobnosti odhalení vzniklého nebezpečí, provozní 

praxi apod. Rovněž je užito hodnocení ve stupnici od 1 do 5. 

Do vyhodnocovací tabulky metody se příslušné číselné vyjádření zaznamenává do 

sloupců „P“, „N“, „H“. Celkové hodnocení rizika se pak následně vynásobí a výsledný součin 

je pak ukazatel míry rizika.28 

 

Metoda BOMECH byla vyvinuta pro hodnocení bezpečnosti strojů, ale je vhodná i pro 

vyhodnocení rizik při práci. Metoda hodnotí jednotlivá rizika pomocí následujících kritérií: 

 N – nejpravděpodobnější následek ohrožení, 

 O – počet současně ohrožených osob, 

 P – pravděpodobnost existence nebezpečného faktoru, 

 E – doba, za kterou je člověk v poli rizika za rok, 

 R – možnost obranné reakce,  

 Z – nároky na psychofyzické vlastnosti člověka při činnosti v poli rizika,  

 K – nároky na bezpečnostní kvalifikaci, 

  I – identifikovatelnost rizikovosti nebezpečného činitele, 

 D – dynamičnost, 

 V – citlivost nebezpečnosti nebezpečného činitele na vliv pracovního prostředí. 

Metoda BOMECH využívá tabulku pro hodnocení nebezpečnosti a ta obsahuje nejen 

položku pro uvedení navrhovaného opatření, ale i další položky týkající se prevence.29  

  

 

                                                 
28 Autor neznámý. BOZP info – Téma týdne [online]. 9.1.2012 [cit. 3.4.2013] Dostupné Z:  
< http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/hodnoceni_rizik120104.castdve.html> 
29 NEUGABAUER, Tomáš. Vyhledávání a vyhodnocení rizik v praxi. 1. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. 48, 53 s. 
ISBN 978-80-7357-356-0.  
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2.8 Prevence rizik – opatření pro snížení pracovní úrazovosti a zkvalitnění 

pracovního prostředí 

 

 Prevencí rizik se rozumí všechna opatření, která vyplývají z právních a ostatních 

předpisů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která 

mají předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.   

 Riziko práce představuje určitou pravděpodobnost vzniku škody na životech a zdraví 

zaměstnanců, resp. vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví. 

Riziko práce je zpravidla vyšší tam, kde se pracuje s přírodními materiály, ve výškách, 

osamoceně, se stroji a technickými zařízeními a tam, kde se přemísťují břemena.  

 U neodstranitelných, resp. zbytkových rizik je zaměstnavatel povinen vyhodnotit tato 

rizika a přijmout taková opatření k jejich minimalizace, aby neohrožovaly život a zdraví 

zaměstnanců. Spočívá to ve vyhodnocení kolik zaměstnanců a jiných osob je ohroženo a jak 

moc závažným způsobem, a posouzení působení zbytkového rizika z hlediska časového 

horizontu. Je nutné, aby tato rizika měl zaměstnavatel neustále pod kontrolou. 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb. stanovuje podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 

a biologickými činiteli. Příloha č. 1 této vyhlášky obsahuje kritéria kategorizace prací a to: 

• prach,  

• chemické látky,  

• hluk, 

• vibrace, 

• neionizující záření a elektromagnetická pole,  

• fyzická zátěž, 

• pracovní poloha, 

• zátěž teplem, 

• zátěž chladem.30 

 

                                                 
30 MPSV.CZ: Příručka pro personální a platovou agendu – 432/2003 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví 
podmínky pro zařazování prací. [online]. 12.2.2013 [cit. 6.32013] Dostupné Z: 
<http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=v432_2003o> 
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Všechny tyto faktory výrazně znepříjemňují a ztěžují pracovní výkonnost, bezpečnost 

práce a způsobují poškození zdraví zaměstnanců. Zaměstnavatel je proto povinen neustále 

vyhledávat nebezpečné činitele neboli rizikové faktory, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění, pravidelně měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a 

zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo částečně omezeny na nejmenší dosažitelnou míru. Tuto 

povinnost předepisuje zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel se 

řídí právními předpisy, které stanovují členění rizikových faktorů pracovních podmínek, 

hygienické limity, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví, požadavky na způsob 

organizace práce a pracovních postupů, opatření k poskytování informací, školení, 

pravidelných lékařských prohlídek, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

a ochranných nápojů. V případě, že nelze postupovat zmíněnými předpisy, nařízení vlády č. 

361/2007 Sb. stanoví, že se postupuje podle metody obsažené v české technické normě. 

Podle míry výskytu rizikových faktorů, které mohou ovlivnit bezpečnost a zdraví při 

práci zaměstnanců, se práce zařazují do kategorií.31  

 

 

2.8.1 Kategorizace prací  

 
 Zařazování prací do kategorií se provádí na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti 

faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a úroveň zajištění jeho ochrany. 

Kategorizace prací se provádí podle požadavku v § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Hlavním úkolem kategorizace 

prací je eliminovat rizika ohrožení zdraví zaměstnanců. Jedná se zejména o stanovení 

minimální náplně a četnosti preventivních lékařských prohlídek v rámci závodní preventivní 

péče a zajištění průběžného sledování expozice zaměstnanců jednotlivým rizikovým faktorům 

pracovních podmínek měřením. 

Před zařazením prací do čtyř kategorií, musíme nejprve všechny vykonávané práce 

posoudit a vyhodnotit u nich působení rizikových faktorů, které mohou ovlivnit zdraví 

zaměstnanců. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí 

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

                                                 
31 JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. vyd. Olomouc: Anag, spol. s.r.o., 
2011. 202, 266, 288 s. ISBN 978-80-7263-685-3.  
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„Hodnocení jednotlivých rizik je popsáno v nařízeních vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, a č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.“32 

 Nařízení vlády rovněž předepisují minimální ochranná opatření, která zaměstnavatel 

sice musí dodržet, ale také si může stanovit svá vlastní opatření.   

 

 Do první kategorie spadají práce, u kterých není pravděpodobný nepříznivý vliv na 

zdraví zaměstnance.  

 U prací zařazených do druhé kategorie se jen výjimečně předpokládá nepříznivý vliv 

na zdraví zaměstnance. Do této kategorie zařazuje práce zaměstnavatel, který o tom 

neprodleně informuje příslušný orgán veřejného zdraví práce a zároveň předloží údaje 

rozhodné pro toto zařazení.  

 Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, „a 

práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č. 1 

vyhlášky č. 432/2003 Sb., přičemž expozice33 fyzických osob, které práce vykonávají, není 

spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany 

zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné prostředky, organizační a jiná 

ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo 

statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za 

nemoci související s prací.“ 

 Do čtvrté kategorie patří práce a pracovní procesy spojené s vysokým rizikem 

ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při využívání dostupných a použitelných 

ochranných opatření.  

 O zařazení prací do třetí a čtvrté kategorie rozhoduje pověřený orgán ochrany 

veřejného zdraví na návrh zaměstnavatele.34  

 Rozhodnutí o zařazení prací do kategorií je nutné předat také lékaři, který zajišťuje 

závodní preventivní péči, z důvodu seznámení se s rizikovými faktory na pracovišti. Na 

základě těchto dokumentů lékař provádí vstupní, preventivní, popřípadě výstupní prohlídky 

zaměstnanců.35 

                                                 
32 NEUGABAUER, Tomáš. Vyhledávání a vyhodnocení rizik v praxi. 1. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. 14 - 15 s. 
ISBN 978-80-7357-356-0.   
33 Vystavení zaměstnance hodnocenému rizikovému faktoru.  
34 JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. vyd. Olomouc: Anag, spol. s.r.o., 
2011. 94 s. ISBN 978-80-7263-685-3. 
35 JAŘABÁČ, Karel. Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Ostrava: 
Montanex, a.s., 2009. ISBN 978-80-7225-303-6.   
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2.9 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

  

Neexistuje pracoviště, kde by nehrozily žádné rizika a z nich plynoucí pracovní úrazy 

a nemoci z povolání. Nicméně vznik pracovního úrazu je nepříjemnou událostí nejenom pro 

postiženého zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele a to zejména v případě, že si je vědom 

nedostatečného zabezpečení svého pracoviště.  

 

 Pracovní úraz definuje zákoník práce i zákon o úrazovém pojištění. Podle § 380 odst. 

1 zákoníku práce je pracovní úraz „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.“ Zároveň jako pracovní úraz se považuje 

také úraz, který vznikl zaměstnanci pro plnění pracovních úkolů. Naopak za pracovní úraz se 

nepovažuje úraz, který utrpěl zaměstnanec při cestě do zaměstnání a zpět. 

 Zákon č. 266/2006 Sb., zákon o úrazovém pojištění, resp. § 10 odst. 1 definuje 

pracovní úraz jako „poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle 

na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné 

síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ Účinnost tohoto zákona je 

odložena až na leden roku 2015.36 

  

 Plněním pracovních úkolů se rozumí výkon pracovních povinností, které plynou 

z pracovního poměru, anebo z dohod konaných mimo pracovní poměr. Dále jiná činnost 

vykonávaná na příkaz zaměstnavatele, dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem a 

činnost, která je předmětem pracovní cesty. Za plnění pracovních úkolů se také považuje 

činnost realizovaná pro zaměstnavatele na návrh odborové organizace, rady zaměstnanců, 

popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo činnost konaná 

z vlastního podnětu v případě, že k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji 

nečiní proti zákazu zaměstnavatele.37 

 

 Pokud dojde k pracovnímu úrazu a zdravotní stav zaměstnance to dovolí, je povinen 

podle zákoníku práce bez zbytečného odkladu o tom informovat svého nadřízeného. Stejně 

                                                 
36 Klaus souhlasil s odložením zákona o úrazovém pojištění – OPojištění.cz- Informace ze světa pojištění. 
[online]. 13.12.2012 [cit. 7.2.2013] Dostupné z: <http://www.opojisteni.cz/ekonomika/vyvoj-trhu/klaus-
souhlasil-s-odlozenim-zakona-o-urazovem-pojisteni-zamestnancu/> 
37 JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. vyd. Olomouc: Anag, spol. s.r.o., 
2011. ISBN 978-80-7263-685-3. 
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tak, pokud je zaměstnanec svědkem pracovního úrazu někoho jiného, musí to ohlásit 

nadřízenému. Zaměstnavatel je poté povinen zajistit poskytnutí první pomoci zraněnému 

zaměstnanci nebo přivolat lékaře a zároveň je povinen provést nebo zajistit prošetření úrazu a 

rozhodnout, zda se jedná o pracovní úraz. Jestliže se o pracovní úraz jedná, zaměstnavatel 

hlásí vznik pracovního úrazu a zahájí šetření příčiny vzniku úrazu ve spolupráci se zástupcem 

odborů nebo zástupcem pro oblast BOZP. V případě, že postiženým zaměstnancem je 

zaměstnanec jiného zaměstnavatele, která jej vyslala za účelem pracovní cesty, nebo byl 

přeložen, nestačí bez zbytečného odkladu nahlásit pracovní úraz zaměstnance jeho 

zaměstnavateli. Podle zákoníku práce, úraz vyšetřuje ten zaměstnavatel, u něhož ke vzniku 

pracovního úrazu došlo. Poté má zaměstnavatel nejenom povinnost úraz zaměstnavateli 

zaměstnance ohlásit, ale zároveň mu umožnit podílet se na vyšetřování a oznámit mu 

výsledky příčin vzniku pracovního úrazu.  

 Zaměstnavatel je povinen evidovat každý pracovní úraz na pracovišti, jehož 

následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny 

nebo k úmrtí zaměstnance úrazem. Jestliže jsou splněny tato kritéria, zaměstnavatel sepisuje 

záznam o úrazu. V opačném případě, když pracovní úraz nesplňuje výše zmíněná kritéria, 

musí být zapsán do knihy úrazů. Do knihy úrazů se zapisují veškeré pracovní úrazy, jak ty 

které nezpůsobily pracovní neschopnost nebo jen do 3 kalendářních dnů, tak i ty s pracovní 

neschopností delší než 3 kalendářní dny resp. ty, které podléhají sepsání záznamu o úrazu. 

Kniha úrazů může být vedena jako kniha, sešit, elektronický zápis nebo šanon se záznamy o 

úrazech.  

 Pracovní úrazy nezpůsobující pracovní neschopnost nebo s neschopností do 3 

kalendářních dnů se evidují pouze v knize úrazů a měly by být ohlášeny u pojišťovny, u které 

je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc 

z povolání po zjištění škody ve smyslu § 205d zákona č. 65/1965 Sb.38. Pokud se jedná o 

pracovní úraz s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, provede přímý nadřízený 

poškozeného jeho sepsání, protože jemu byl nahlášen, on poté vede jeho šetření a je za 

sepsání záznamu o úrazu odpovědný.  

Záznamy o úrazu se zasílají těmto subjektům: 

• územně příslušnému útvaru Policie České republiky, v případě smrtelných úrazů vždy 

a u ostatních úrazů pouze za předpokladu, že je důvodné podezření ze spáchání 

trestného činu,  

                                                 
38 Ze starého zákoníku práce platí pouze tento jeden §. 
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• příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, 

• příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru,  

• zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn, 

• organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.39  

 

Podle § 105 odst. 5 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přijímat opatření proti 

opakování pracovních úrazů. To znamená všechny pracovní úrazy, bez ohledu na to, zda 

způsobily pracovní neschopnost či nikoliv. Opatření lze přijmout pouze za předpokladu, že 

vzniklé pracovní úrazy budou řádně prošetřeny, určí se příčiny a zdroje úrazu, popřípadě 

porušení předpisů, ke kterým v souvislosti s pracovním úrazem došlo.  

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, resp. § 17 odst. 2 ukládá za nedodržení 

ustanovení nařízení vlády o ohlášení a evidenci pracovních úrazů pokutu ve výši 400 000 Kč, 

za nezajištění přijetí opatření potřebných k prevenci rizik ve výši až 2 000 000 Kč.40  

 

Nařízení vlády č. 290/2005 Sb. definuje nemoci z povolání jako nemoci, které vznikají 

nepříznivým vlivem chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, za 

předpokladu, že vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Stejně tak se 

za nemoc z povolání považuje akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických 

látek. Nemoci z povolání vznikají dlouhodobým působením nepříznivých škodlivých vlivů a 

řídí se Zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců (č. 266/2006 Sb.). 

 

Zaměstnavatel je povinen postiženého zaměstnance v souvislosti s nemocí z povolání 

převést na jinou práci, nesmí-li podle lékařského posudku vykonávat dosavadní práci pro 

nemoc povolání nebo pro ohrožení touto nemocí.41 

 

 

 

 

                                                 
39 NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP. 1. 
vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 170 - 174 s. ISBN 978-80-7357-556-4.   
40 Viz tamtéž. 
41 JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. vyd. Olomouc: Anag, spol. s.r.o., 
2011. ISBN 978-80-7263-685-3. 
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3 Analýza bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Sdruženém 

zdravotnickém zařízení Krnov 

 

3.1 Charakteristika Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov 

  

Krnovská nemocnice byla založena již v roce 1912, tzn., v loňském roce oslavila 

stoleté výročí vzniku. Za tuto dobu prošla nemocnice řadou změn, díky kterým je 

v současnosti považovaná za fundované pracoviště s uznávaným, respektovaným a 

vyhledávaným zdravotnickým zařízením. 

 

Za pozemek, na kterém nemocnice stojí vděčí knížeti Johannu II. z Lichtenštejnu, 

který tento pozemek věnoval městu. Dnešní podoba nemocnice se od té původní značně liší. 

Základní část nemocničního objektu, tj. hlavní budova byla rozšířena o přístavby a areál byl 

doplněn o pavilón porodnice a o dětský lůžkový pavilón. Součástí nemocničního areálu je 

vila, ve které nyní sídlí ředitelství, a samostatná budova stravovacího provozu. Nemocnice 

disponuje také heliportem pro přistávání vrtulníků záchranné služby a koridory, zajišťující 

vzájemné komunikační propojení všech důležitých objektu, tzn. dětský pavilón, stravovací 

provoz, gynekologicko-porodnický pavilón s hlavní budovou a operačními sály včetně 

jednotek intenzivní péče. V přístavbové části hlavní budovy byl vybudován centrální a 

urgentní příjem, v suterénu pak pracoviště chronické bolesti. Areál nemocnice Krnov je tedy 

tvořen 15 budovami, z toho 4 objekty jsou ve vlastnictví města Krnov a SZZ Krnov je užívá 

na základě smlouvy o výpůjčce. Z uvedeného počtu budov jsou 3 objekty lůžkovými pavilony 

s kapacitou 349 lůžek. Součástí areálu je i ústavní lékárna a lékárna s výdejem pro veřejnost.   

 

V listopadu 2007 získalo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov poprvé „Certifikát o 

udělení akreditace“ dle SAK ČR. Získáním tohoto certifikátu dává nemocnice svým klientům 

najevo, že v jejich zařízení se jim dostane vysoce kvalitní, bezpečná lékařská a ošetřovatelská 

péče. Spojená akreditační komise ČR uděluje na základě auditu tuto „známku kvality“ po 

dobu 3 let. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov toto úspěšně obhájilo v listopadu 2010. 

Díky výstupům z akreditačního šetření a na základě vlastních průběžných auditů si 

zdravotnické zařízení na každý kalendářní rok cíleně a efektivně plánuje „Program 

kontinuálního zvyšování kvality“. V listopadu 2010 opakovaně dosáhl úsek Centrální 
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laboratoře na známku kvality, kterému byla Českým institutem pro akreditaci (ČIA) udělena 

akreditace dle ČSN ISO EN 15189:2004. Tímto certifikátem jakosti se může krnovská 

laboratoř chlubit jako jediná z nemocnic v Moravskoslezském kraji.  

 

SZZ Krnov bylo zřízeno rozhodnutím přednosty Okresního úřadu Bruntál dne 18. 6. 

1991. Na základě ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 290/2002 Sb. přešla funkce zřizovatele na 

zařízení s účinností od 1. ledna 2003 na Moravskoslezský kraj a zdravotnické středisko se 

stalo jeho příspěvkovou organizací. SZZ Krnov je zřízeno zřizovací listinou vydanou na 

základě usnesení Zastupitelstva kraje č. 15/454/1 ze dne 27. 3. 2003 a zapsáno v Obchodním 

rejstříku Krajského soudu v Ostravě.  

 

SZZ Krnov je jedním z největších zaměstnavatelů v krnovském regionu, zaměstnává 

99 lékařů, 7 farmaceutů, 551 nelékařských zdravotnických pracovníků a pomocného 

zdravotnického personálu, 56 technicko hospodářských pracovníků a 66 zaměstnanců 

zajišťujících chod provozních úseků.42 

  

Graf 3.1 Celkový vývoj počtu zaměstnanců v SSZ Krnov od roku 2005 

Zdroj: Výroční zpráva, vlastní zpracování. 

 

 

                                                 
42 Stav odpovídá roku 2011, protože výroční zpráva z roku 2012 zatím není přístupná.  
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Tab. 3.1 Vývoj zaměstnanosti v letech 2005 - 2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Počet pracovníků k 31.12. 975 900 851 804 822 823 779 

Zdroj: Výroční zpráva, vlastní zpracování. 
 

 

3.2 Organizační struktura SZZ Krnov 

 

 Ve vedení SZZ Krnov jsou: 

 

MUDr. Ladislav Václavec, MBA  ředitel 

MUDr. Ivan Pavlák    náměstek léčebné péče 

Šárka Tavandzisová    náměstkyně ošetřovatelské péče 

Ing. Kamil Mašík    ekonomicko-personální náměstek 

Ing. Roman Ander    provozně-technický náměstek 

PhDr. Jana Koukolová Petrová  úsek vzdělávání, marketingu a PR 

Tomáš Slíva     úsek informačních a komunikačních technologií 

Robert Orel     úsek zdravotních pojišťoven 

 
 
 
 
 V následujícím schématu je zobrazena základní organizační struktura. Schéma je 

shodné pro všechny krajské nemocnice, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. 
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Obr. 3.1 Organizační struktura, zdroj: vlastní zpracování z dat společnosti. 
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3.3 Vyhledávání a vyhodnocení rizik 

 

 Zákoník práce v § 102 požaduje po zaměstnavateli, aby pravidelně vyhledával 

nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek a zjišťoval jejich 

příčiny a zdroje, neboli prováděl identifikaci nebezpečí. Hodnocení rizik je nezbytné pro 

stanovení preventivních opatření.  

 

 Práce ve zdravotnictví patří mezi vysoce riziková zaměstnání. Svědčí o tom celá řada 

rizikových faktorů, kterými jsou zdravotničtí zaměstnanci při své práci vystaveni a vysoký 

počet nemocí z povolání, hlášených každoročně u zaměstnanců ve zdravotnictví.  

 

Mezi nejzávažnější rizika ve zdravotnictví patří: 

• infekce (rizika vzniklá biologickým ohrožením) 

• nebezpečné chemické látky a přípravky 

• záření 

• elektrická rizika 

• rizika vytvářena používáním zdravotnických prostředků 

• mechanická rizika 

• rizika vzniklá zanedbáním ergonomických zásad – neuropsychická zátěž 

• rizika vzniklá zanedbáním ergonomických zásad – fyzická zátěž 

• rizika vzniká zanedbáním ergonomických zásad – např. práce se zobrazovacími 

jednotkami 

• rizika výbuchu a hoření 

• rizika vzniklá chybějícím bezpečnostním označením 

• rizika ohrožením jinými osobami 

• ohrožení nemocemi z povolání 

• nepoužití OOPP 

 

 SZZ Krnov provádí podle ustanovení § 102 zákoníku práce identifikaci nebezpečí a 

ohrožení, vyhodnocení závažnosti ohrožení a míry rizika, stanovení opatření k odstranění 

resp. snížení rizik na jednotlivých odděleních, pracovních střediscích a provozech. Jelikož je 

v areálu SZZ Krnov mnoho oddělení a provozů, jsou blíže identifikovaná a vyhodnocená 



27 
 

rizika na interním oddělení a stravovacím provozu. K hodnocení je tedy vybrán jeden 

zdravotnický provoz a jeden technický provoz (viz příloha č. 1 a příloha č. 2).  

 

 Pro vyhledávání a vyhodnocení rizik používá SZZ Krnov, respektive osoba odborně 

způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, která má tuto oblast na 

starosti, bodovou metodu. Tato metoda je značně podobná metodě JBM (jednoduchá bodová 

metoda), a to v zaznamenávání veškerých rizik do tabulky, která mohou na vybraném 

oddělení (provozu) nastat. U vyhledávaných rizik se hodnotí pravděpodobnost vzniku a 

existence rizika (P), pravděpodobnost následků – závažnost (N), názor hodnotitele (H). Jak 

jsem už výše zmínila, oblast BOZP a tudíž i vyhledávání a vyhodnocení rizik má na starosti 

osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Vyhodnocení závažnosti rizika 

se provádí na základě číslování rizik dle číselníku, který je níže uveden a vysvětlen. Součástí 

vyhodnocení rizik je i stanovení bezpečnostních opatření, která jsou rovněž uvedena v tabulce 

přílohy č. 1 a přílohy č. 2.  

 

Číselník: 

P – Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1. Nahodilá 

2. Nepravděpodobná 

3. Pravděpodobná 

4. Velmi pravděpodobná 

5. Trvalá 

 

N – Pravděpodobnost následků – závažnost 

1. Poranění bez pracovní neschopnosti 

2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 

3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky  

5. Smrtelný úraz 

 

H – Názor hodnotitelů 

1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
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3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a 

nebezpečí 

 

R – Míra rizika 

 0 – 3    Bezvýznamné riziko 

 4 – 10   Akceptovatelné riziko 

 11 – 50   Mírné riziko 

 51 – 100   Nežádoucí riziko 

 101 – 125   Nepřijatelné riziko 

 
 
Celkové hodnocení rizika se následně vynásobí a výsledný součin je pak ukazatel míry rizika 
 
mR = P x N x H 
 

 

 

 Na interním oddělení bylo hodnoceno 11 rizik, která ohrožují zdraví a životy 

zaměstnanců tohoto oddělení. Prvním hodnoceným rizikem je riziko pádu osob na rovině, 

uklouznutí a zakopnutí. Riziko se netýká pouze zdravotních sester a pomocného 

zdravotnického personálu při přenášení, polohování, překládání nebo manipulaci s pacientem, 

ale také samotných pacientů, a to zejména z důvodu vysokého procenta těžce nemocných, 

starších, dlouhodobě nemocných a dementních pacientů, u kterých hrozí pád. Je tedy nutná 

zvýšená pozornost při pohybu mezi pacienty, udržovat pořádek na všech pracovištích, 

dodržování zásad správné manipulace, kontrolovat terén a pracoviště před manipulací 

s pacientem. 

Druhým rizikem je elektrické riziko při používání elektrických zařízení a zdravotnické 

techniky. Riziko spočívá v používání poškozených elektrických zařízení, čištění zařízení 

vodou bez vypnutí přívodu elektrického proudu, neopatrná manipulace nebo nedodržení 

návodu od výrobce. Bezpečnostním opatřením je dodržovat návody od výrobce, kontrolovat 

zařízení před každým použitím, při čištění dbát na to, aby se do motorů nebo vypínačů 

nedostala voda, nepoužívat poškozená elektrická zařízení a provádět kontroly odbornou 

firmou.  
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Třetím hodnoceným rizikem jsou horká média, popálení a opaření při podávání stravy. 

Nebezpečí představují horké pokrmy, krmení pacientů a rozdělování stravy, horká pára, horké 

povrchy, pád nádoby, vylití z nádoby nebo nepoužití OOPP. Riziko lze eliminovat 

používáním chňapky nebo utěrky proti popálení při manipulaci s nádobami, omezením 

přenášení nádob s horkými pokrmy. Dalšími možnostmi eliminace rizika je nepokládat na 

okraje stolů nádoby s horkými pokrmy, odvrátit obličej mimo směr unikající páry při snímání 

pokliček a poklopů z nádob a používat OOPP.  

Dále bylo hodnoceno riziko bodnutí, propíchnutí o běžné lékařské nástroje – nůžky, 

pinzety, jehly, infúzní sety nebo injekční jehly. K riziku může dojít neopatrností, špatným 

pracovním postupem při odběru krve nebo při aplikaci pacientům, nebo v důsledku 

neklidného pacienta. Důležité je věnovat jednotlivým úkonům zvýšenou pozornost a 

soustředěnost, omezit přenášení jehle a ukládat jehly do pevnostěnných nádob.  

Dalším, v pořadí pátým rizikem je riziko ionizujícího záření, ke kterému dochází na 

pracovišti se zdravotnickou diagnostickou a léčebnou technikou nebo při doprovodu pacientů 

na RDG vyšetření. Nezbytným bezpečnostním opatřením je používat pouze zdroje záření, 

které vyhovují platným předpisům, jsou označeny předepsaným způsobem a používat pouze 

zdroje ionizujícího záření, které vyhovují požadavkům na zdravotnické prostředky.  

Šestým hodnoceným rizikem je riziko biologické a mikrobiologické, tedy manipulace 

a převoz zemřelých pacientů. Tomuto riziku je možné předcházet seznámením zaměstnanců 

s manipulací a etikou při převozu, dodržováním hygienických zásad, zásadně se nedotýkat 

těla zemřelého bez použití OOPP, i při odstraňování kanyl, obvazů si počínat velmi opatrně a 

přivoláním služby, která provádí transport zemřelého. 

Dalším hodnoceným rizikem je rovněž riziko biologické a mikrobiologické, ale 

tentokrát se jedná zejména o viry a bakterie, biologický materiál – moč, krev, stolice apod., 

poranění při zdravotnickém výkonu, ošetřování, denní styk s pacienty nebo plochy potřísněné 

biologickým materiálem. Důležitá je pozornost při práci, znalost následků při poranění, 

používání bezpečných transportních obalů, preventivní lékařské prohlídky, očkování a 

používání OOPP.  

Osmé riziko je zanedbání ergonomických zásad, tj. manipulace s pacienty. Příčinou je 

vysoké procento zcela nebo částečně imobilních pacientů na oddělení, nezdravá poloha těla 

při manipulaci s pacienty, váhová náročnost pacientů nebo námaha při koupání a ohýbání nad 

vanami. Bezpečnostní opatření spočívá v proškolení zaměstnanců o správné manipulaci 

s pacienty, seznámení pacientů s nebezpečím při nesprávné manipulaci a zamezení poškození 

páteře, a pokud je to možné používat technické prostředky k manipulaci s pacientem.  
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Dále je hodnocena neuropsychická zátěž. To znamená neuropsychické účinky spojené 

s duševním přetížením při péči o pacienta, práce a styk s pacienty, vysoká zodpovědnost za 

zdravotní stav osob, soustředění, spěch, soustavná práce a styk s těžkými stavy pacientů, 

nutnost soustavně zvýšené pozornosti, náročnost komunikace s pacienty apod. Riziku 

můžeme předcházet výchovou zaměstnanců ke komunikaci a zvládání konfliktních situací, 

znalostí diagnóz, dodržováním zákazu práce přesčas, vhodným pracovním prostředím a 

personálními vztahy.  

Posledním hodnoceným rizikem na interním oddělení je riziko napadení jinou osobou, 

tj. napadení hospitalizovaným pacientem, okamžité psychické nekontrolovatelné stavy 

pacientů nebo napadení příbuznými pacienta.  

Hodnocení rizik na interním oddělení proběhlo v březnu roku 2012 a průměrná míra 

rizika byla 33 a jedná se tedy o kategorii mírného rizika. I přes to, že všechna rizika na 

interním oddělení byla vyhodnocena jako mírná rizika, tak nejzávažnějším mírným rizikem je 

riziko biologické a mikrobiologické a riziko napadení jinou osobou. Naopak nejméně 

závažným rizikem je riziko elektrické, horká média a riziko bodnutí o běžné lékařské nástroje. 

(více viz příloha č. 1)  

 

 

Za technický provoz byl zvolen stravovací provoz, kde byly hodnoceny rizika 

chladících zařízení, kuchyně, elektrických, plynových zařízení a používání OOPP.  

U chladících zařízení jsou rizikem studené látky a prostředí. To znamená, že může 

dojít k podchlazení a omrzlinám při delším pobytu v chladném prostředí a při styku 

nechráněné části těla s chladivem. Závažnost rizika je mírná, nicméně opatřením je, aby 

osoby pracující v chlazených místnostech měli kdykoliv možnost místnost opustit při splnění 

dvou podmínek z pěti:  

1. uzávěry dveří jsou ovladatelné zevnitř i zvenčí, 

           2. v uzavíratelné chlazené místnosti je v blízkosti dveří vhodné nářadí umožňující 

               jejich násilné otevření,  

           3. v chlazené místnosti je umístěn telefon nebo spolehlivé signalizační zařízení 

               umožňující spojení s pracovním stanovištěm stálé obsluhy, 

           4. v chlazené místnosti je zřízen samostatný trvale přístupný nouzový východ 

               uzavíratelný zevnitř,  

           5. chlazená místnost je opatřena zřetelně označenou a snadno vyjímatelnou výplní 

              dveří nebo stěny do chodby umožňující únik.  
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Dalším opatřením je kontrola chlazené místnosti určeným zaměstnancem a pravidelné 

kontroly činnosti poplašného signalizačního zařízení.  

 

 V kuchyni bylo hodnoceno 19 rizik. Jedná se například o riziko pádu osoby na mokré 

a mastné podlaze nebo podvrtnutí nohy či zakopnutí. Bezpečnostním opatřením je vhodná 

povrchová úprava podlahy, používání pracovní obuvi s protiskluzovou podrážkou, včas 

odstraňovat zbytky jídel a odpadků na podlaze, včasné vytírání mastnot odmašťovacími 

prostředky, udržování povrchu spojovacích, obslužných a jiných komunikací v bezpečném 

stavu a zakrytí šachet, kanálů, prohlubní poklopy nebo mřížkami.  

 Dalším rizikem jsou ostré části kuchyňského nářadí, které mohou způsobit řezné a 

bodné rány. K eliminaci rizika je nutné nepoužívat poškozená nářadí, nářadí s uvolněnou 

násadou a rukojetí, při dořezávání zbytků potravin krájený zbytek přidržovat vidličkou, 

používat nářadí s dostatečně dlouhými držadly, používání ostrého nářadí, dodržování zákazu 

zapichovat nože do masa a stolu, při používání nožů si zajistit dostatečný prostor, omezit 

přenášení nástrojů, nářadí a ukládání pracovních pomůcek na určená bezpečná místa, aby 

nedošlo k jejich zakrytí zbožím nebo surovinami.  

 Riziku úderu o hranu kuchyňského zařízení, jež způsobuje zhmožděniny stehen, a 

hýždí předejdeme, pokud se budou dodržovat dostatečné šířky obslužných průchodů mezi 

provozními zařízeními. 

 Jedno z nejčastějších rizik v kuchyni je opaření horkými pokrmy a parou kuchyně. 

Bezpečnostním opatřením je především nenaplňovat hrnce a nádoby až po okraj horkým 

obsahem, při manipulaci s nádobami obsahující horké pokrmy používat ochranné chňapky, 

při snímání pokliček a poklopů z nádob obsahující vařící tekutiny, vodní páry, horké pokrmy 

odvrátit obličej mimo směr unikající páry nebo při rozehřívání tuku přikrýt nádobu tukem. 

 Při vaření unikají páry, které vytvářejí nepříznivé mikroklimatické podmínky 

v kuchyni. Pro zmírnění rizika je potřeba umisťovat zdroje pachů a páry u oken a venkovních 

zdí a správně nainstalovat odsávací zařízení.  

 Dalším rizikem jsou ostré pracovní části strojů a strojků kuchyně, o které se mohou 

pracovníci pořezat, rozdrtit prsty nebo ruce při obsluze mlecích strojů či kráječů. Riziku je 

možné předejít nebo omezit, používáním ochranných zařízení zabraňujících přístupu rukou na 

šnekový podavač, maso krájet na kousky, které snadno vejdou do vkládacího otvoru řezačky a 

dodržovat návod k používání příslušného typu mlecích strojů, kráječů a řezaček.    

 Riziko pořezání vzniká o skleněné, prasklé nádobí, střepy při mytí a manipulaci. 

Bezpečnostním opatřením je včasné vyřazení naprasklého a poškozeného nádobí z užívání. 
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 S tím souvisí riziko infekčního onemocnění s epidemiologickou závažností. Musí být 

dodržovány hygienické zásady, technologické postupy včetně skladování a přípravy, 

dostatečná tepelná úprava masa, vajec a ryb. Dodržována musí být především zdravotní 

způsobilost personálu. 

 Riziko zásahu pracovníků elektrickým proudem snížíme, pokud se zabrání stříkání 

vody do elektrických zařízení a neodborným zásahům do elektrické instalace. Nutné je také 

respektovat bezpečnostní sdělení, šetrně zacházet s elektrickými přívody při manipulaci 

s elektrickými zařízeními a snažit se nepoužívat prodlužovací přívody.  

 Dalším častým rizikem je popálení při manipulaci s nádobami a plechy a obsluze 

pečících trub. Bezpečnostním opatřením je dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s horkými 

nádobami a plechy, používat rukavice, chňapky a nahrazovat zařízení moderními spotřebiči.  

 

 U elektrických zařízení kuchyně bylo hodnoceno 6 rizik, z nichž nejčastější je riziko 

úrazu následkem zásahu elektrickým proudem při běžné činnosti. Pro ochranu je nutné 

nepřibližovat se k elektrickým zařízením, zabránit neodborným zásahům do elektrické 

instalace a vyloučit činnosti, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti 

elektrického zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím. Toto opatření je zároveň i 

dalším rizikem. 

 Riziko vytržení přívodní šňůry elektrického zařízení nešetrnou manipulací 

eliminujeme, odlehčováním spojů od tahu, připojováním prodlužovacích šňůr s ochranným 

vodičem, pravidelnými kontrolami prozatímního elektrického zařízení a šetrným zacházením.  

 V případě nebezpečí může hrozit riziko nemožného rychlého vypnutí elektrického 

proudu, například z důvodu špatného přístupu nebo nevhodného umístění hlavního vypínače. 

Bezpečnostním opatřením je v tomto případě vhodné umístění hlavního vypínače, 

informování všech zaměstnanců o umístění hlavního elektrického rozvaděče a vypínače a 

udržování volného přístupu k hlavním vypínačům.  

 

 U spotřebičů na plynná paliva bylo hodnoceno riziko výbuchu zemního plynu ve 

směsi se vzduchem při nekontrolovatelném úniku zemního plynu v uzavřených prostorách, 

vadná instalace pojistky plamene spotřebiče, přehřátí spotřebiče v důsledku vysokého příkonu 

a kolísající nebo neorganizovaně obnovený tlak plynu, když hořák předtím uhasl. 

Bezpečnostních opatření je spousta, zejména pro závažnost rizika. Například se jedná o 

kontrolu projektové dokumentace před zahájením prací, dodržení podmínek dodavatele plynu, 
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správné spojení nové instalace ke stávající při rekonstrukci, zajištění těsnosti plynových 

zařízení a znemožnění úniku plynu a mnoho dalších.  

 

 Dále byly hodnoceny osobní ochranné pracovní prostředky, zejména jejich 

nepoužívání nebo použití nevhodných a neúčinných OOPP. Bezpečnostním opatřením je 

seznámit všechny zaměstnance s použitím OOPP, poskytovat OOPP na základě seznamu 

vypracovaného v souladu s vyhledanými riziky, soustavně kontrolovat používání OOPP a 

udržovat OOPP v použitelném stavu. 

Vyhodnocení rizik stravovacího provozu proběhlo v březnu roku 2011 a průměrná 

míra rizika byla 31, což spadá rovněž do mírného rizika. I přes to, že všechna rizika ve 

stravovacím provozu byla hodnocena jako mírná rizika, tak nejzávažnějším mírným rizikem 

je riziko výbuchu zemního plynu u spotřebičů na plynná paliva. Naopak nejméně závažným 

mírným rizikem je obtěžování osob zápachem a možnost rozmnožení hlodavců. (více viz 

příloha č. 2) 

 

Stanovená bezpečnostní opatření ukládají mimo jiné povinnost poskytovat a používat 

osobní ochranné pracovní prostředky. 

 

 

 

3.4 Osobní ochranné pracovní prostředky 

  

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků má SZZ Krnov upraveno 

v interní směrnici S 02 007. OOPP jsou prostředky osobní ochrany, schválené příslušnou 

autorizovanou zkušebnou a určené k tomu, aby se zaměstnanci SZZ Krnov jejich používáním 

chránili před rizika, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. 

OOPP jsou na základě legislativních předpisů používány všude tam, kde není možné zajistit 

bezpečnost při práci technickým řešením (technologie výrobního procesu, konstrukční 

provedení) nebo organizačním opatřením.  

 

 Přidělované OOPP jsou majetkem SZZ Krnov a jsou poskytovány bezplatně. OOPP 

nejsou běžné pracovní oděvy a obuv. Běžné pracovní oděvy a obuv nejsou určeny k ochraně 
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zdraví zaměstnanců před riziky, a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo 

znečištění.  

 

 Osobní ochranné pracovní prostředky jsou poskytované zaměstnancům na základě 

zhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví, kterými jsou při prováděné práci 

vystaveni, a konkrétních podmínek na pracovišti. Přehodnocení rizik a úpravu seznamu pro 

poskytování OOPP zajistí technik BOZP vždy, změní-li se pracovní podmínky. Všichni 

vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit se s předpisem o poskytování OOPP a seznámit 

s ní i ostatní zaměstnance. Poskytování OOPP zaměstnancům nesmí být nahrazováno 

finančním plněním. Za nárokování a vybavení zaměstnanců odpovídajícími OOPP a mycími, 

čistícími a dezinfekčními prostředky odpovídají příslušní vedoucí oddělení.  

 

 

3.4.1 Používání rukavic 

 

 Rukavice jsou osobní ochrannou pracovní pomůckou. Zajišťují mechanickou bariéru, 

která snižuje riziko přenosu mikroflóry od pacienta na personál i obráceně od personálu na 

pacienta a zároveň částečně chrání pokožku rukou před agresivními účinky dezinfekčních 

prostředků a jiných škodlivin. 

 

 Výběr rukavic závisí na druhu předpokládané činnosti. V SZZ Krnov se používají 3 

druhy rukavic: 

 pryžové latexové (obsahují z 95 % čistý přírodní latex), sterilní nebo nesterilní,  

 vinylové (u alergií na latex), sterilní nebo nesterilní, polyetylénové, bavlněné, 

antiradiační rukavice s pryže s příměsí olovnatých solí,  

 gumové pracovní rukavice. 

Některé typy rukavic mají vnitřek pokryt vrstvičkou pudru z absorpčního kukuřičného škrobu 

nebo speciálně vícevrstevně potažen syntetickým latexem pro snadné navlékání.  
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3.4.2 Mycí, čistící a dezinfekční prostředky 

  

Mycí, čistící a dezinfekční prostředky pro jednotlivé úseky SZZ Krnov zajišťuje 

z centrální skladu vedoucí zaměstnanec daného úseku nebo zaměstnanec jím pověřený podle 

druhů prací z hlediska znečištění (viz Tab. 3.2 a Tab. 3.3). K předcházení vzniku a šíření 

infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel dezinfekční prostředky. Za dezinfekční 

prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním účinkem.  

 

 

 

 

Tab. 3.2 Druhy práce z hlediska znečištění 

Druhy prací Profese a profesní činnost 

  
Práce velmi nečistá 
  

obsluha kotelen na pevná paliva, údržbáři strojních zařízení, 
údržbáři, automechanici, stravovací provoz - dezinfekce, 
očista 

  
Práce nečistá  
  

řidiči nákladních vozidel, zedníci, svářeči, nádvorní četa, 
obsluha kovoobráběcích strojů, práce ve zdravotnictví 
způsobující podráždění pokožky, zámečníci 

  
Práce méně čistá 
  

skladoví dělníci, řidiči osobních vozidel a sanitních vozidel,  
servisní technici, obrábění dřeva, montáž 
elektrotechnických výrobků, zásobování, úklid 

Práce čistá 
  

zdravotnický personál, obsluha plynových kotelen a  
výměníkových stanic, stravovací provoz 

Zdroj: zpracováno z interních dat organizace 
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Tab. 3.3 Množství mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
 

Druhy prací 
  
  

Mycí prostředek 
množství v g za 

měsíc 

Čistící pasta 
množství g za 

měsíc 

Dezinfekční 
prostředek 
tuba 100 g (Indulona) 

  
Velmi nečistá  
  

 
200 

 

 
900 

 

  
2 tuby / 3 měsíce 
  

  
Nečistá 
  

 
100 

 

 
600 

 

  
1 tuba / 6 měsíců 
  

  
Méně čistá 
  

 
100 

 

 
300 

 

  
1 tuba / 6 měsíců 
  

Čistá 
  

100 
 

0 
 

1 tuba / 6 měsíců 
  

Zdroj: zpracováno z interních dat organizace 
 
 

 Tyto tabulky rozdělující druhy prací a stanovení mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků slouží pro plánování spotřeby mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a 

sledování provozních nákladů na zdravotnických a technických odděleních.  

 

 Podle údajů z roku 2011 zaměstnávalo SZZ Krnov 551 nelékařských zdravotnických 

pracovníků a pomocného zdravotnického personálu. Na základě tabulky 3.3 můžeme určit 

jejich roční spotřebu mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Nelékařský zdravotnický 

personál spadá do čisté práce a tito pracovníci mají tedy nárok na 100 g mycích prostředků za 

měsíc, což za rok představuje 1,2 kg mycích prostředků na osobu. Jako dezinfekční 

prostředek zaměstnanci fasují červenou Indulonu a na osobu připadají 2 tuby za rok. Při počtu 

551 nelékařského a pomocného zdravotnického personálu je množství spotřebovaných 

mycích prostředků 661 kg a Indulony 1 102 tub za rok. Toto jsou obecná čísla, ale každé 

oddělení ať už technické nebo zdravotnické má jiný počet zaměstnanců a tudíž i jiné množství 

a náklady na spotřebované prostředky.  

 

Proto je uveden graf (viz. Graf 3.2), kde můžeme vidět vynaložené náklady na 

spotřebované mycí a dezinfekční prostředky za rok 2012 na konkrétním oddělení a to 
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interním. Interní oddělení je největší oddělení v celé krnovské nemocnici a pracuje zde 16 

lékařů a 47 nelékařského a pomocného zdravotnického personálu.  

Každý měsíc je výše vynaložených nákladů jiná a to z toho důvodu, že ceny 

objednávaných dezinfekcí a čistících prostředků se pořád mění a vrchní sestra interního 

oddělení, která má na starosti objednávky, se rovněž řídí stavem zásob a výskytem infekcí 

v daném období. Podle spotřeby se objednává množství.  

  

 

Graf. 3.2 Náklady na mycí a dezinfekční prostředky na interním oddělení za rok 2012 
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Zdroj: vlastní zpracování z interních dat nemocnice 

 

 

 

3.5 Pracovní úrazy 

 

 Jak je uvedené v teoretické části, pracovní úrazy řeší Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. SZZ Krnov má zpracovanou směrnici S 02 008, ve 

které nalezneme pravidla pro evidenci a registraci pracovních úrazů. Pracovním úrazem, jak 

je rovněž uvedené v teoretické části, se rozumí podle zákoníku práce poškození zdraví nebo 
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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.  

 Vedoucí zaměstnanci jednotlivých oddělení jsou povinni ohlásit vznik pracovního 

úrazu nejrychlejším možným způsobem bezpečnostnímu technikovi43 SZZ Krnov, zapsat 

pracovní úraz do knihy úrazů (příloha č. 3) a vést evidenci o všech pracovních úrazech na 

svém pracovišti. Do knihy úrazů zaznamenávají vedoucí zaměstnanci všechna i drobná 

poranění svých podřízených zaměstnanců, která jim byla poraněným zaměstnancem 

nahlášena a která nezpůsobí bezprostředně pracovní neschopnost, ale případným pozdějším 

projevením se následků poranění poslouží jako průkazný podklad pro další zákonný postup. 

Kniha úrazů musí být součástí dokumentace BOZP na každém oddělení (pracovišti). Pokud 

dojde k poranění zaměstnance v době, kdy není přítomen vedoucí zaměstnanec, zapíše 

zraněný svůj úraz do knihy úrazů sám (například o pohotovostních službách). Úraz oznámí 

vedoucímu hned, jak je to možné. Pokud nemůže poraněný zapsat a nahlásit svůj úraz, učiní 

tak za něj spoluzaměstnanec. V případě vzniku pracovního úrazu, jehož následkem je 

pracovní neschopnost delší jak 3 dny, je povinen vedoucí zaměstnanec zajistit sepsání 

záznamu o úrazu (příloha č. 4) nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního 

úrazu. Součástí sepisování záznamu o úrazu je i prošetření příčiny a okolnosti vzniku 

pracovního úrazu a případné stanovení opatření proti opakování pracovního úrazu (viz 

kapitola 3.3 Vyhledávání a vyhodnocení rizik). Záznam o pracovním úrazu se posílá určeným 

státním institucím, a to oblastnímu inspektorátu práce (dále jen OIP), zdravotní pojišťovně 

zraněného, vedoucímu zraněného, zraněnému, mzdové účtárně, odborům a bezpečnostnímu 

technikovi SZZ Krnov. Nemocnice odškodňuje zaměstnance, kterému se stal pracovní úraz 

ihned po obdržení dokladů, a to těchto: ztráta na výdělku, bolestné, náklady spojené 

s léčením, náhrada na poškozené věci. Tyto doklady zaměstnavatel posílá na pojišťovnu 

Kooperativa, se kterou má uzavřené pojištění pro odpovědnost za škodu při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání, a ta vynaložené finanční náklady na pracovní úraz refunduje.  

Podle § 16 vyhlášky MZ ČR č. 537/2006 Sb. nesmí být na pracoviště s vyšším rizikem 

vzniku infekčních onemocnění připuštěni k práci zaměstnanci, kteří nejsou očkování proti 

virové hepatitidě B, očkováni proti virové hepatitidě B musí být i zaměstnanci manipulující se 

specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení.  

 

 

                                                 
43 Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP. 
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3.5.1 Analýza pracovních úrazů v SZZ Krnov 

 
 V roce 2012 byly zaznamenány pouze 3 registrované pracovní úrazy, to znamená 

s pracovní neschopností nad 3 kalendářní dny. Z tabulky můžeme vidět, že největší počet 

registrovaných pracovních úrazů bylo v roce 1999. Od tohoto roku je zaznamenaná víceméně 

sestupná tendence vzniku pracovního úrazu, až na rok 2010, který oproti roku 2009 

zaznamenal nárůst počtu případů ze 3 na 7 za rok.  

 
 
Tab. 3.4 Statistika pracovních úrazů v SZZ Krnov 
 

STATISTIKA - PRACOVNÍ ÚRAZY 
 

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o.   I.P.Pavlova 9,   794 01  Krnov 

  STATISTIKA  ( PÚ ) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1  Četnost 1,002 1,846 1,248 0,947 1,028 1,19 0,725 0,622 0,642 0,674 

2  Závažnost 0,092 0,175 0,142 0,088 0,059 0,106 0,061 0,049 0,044 0,045 

3  Průměrný počet zaměstnanců 698 704 721 844 875 924 966 964 935 890 

4  Počet případů PÚ 7 13 9 8 9 11 7 6 6 6 

5  Odškodnění v Kč 26.649,- 29.058,- 35.864,- 38.625,- 41.201,- 85.243,- 45.359,- 53.397,- 48.590,- 50.510,- 

  

  STATISTIKA  ( PÚ ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014       

1  Četnost 0,594 0,376 0,853 0,51 0,392           

2  Závažnost 0,052 0,031 0,081 0,064 0,029           

3  Průměrný počet zaměstnanců 841 797 820 784 764           

4  Počet případů PÚ 5 3 7 4 3           

5  Odškodnění v Kč 79.556,- 35.601,- 112.105,- 69.017,- 54.117,-           

  
Zdroj: zpracování z interních dat nemocnice 
 
 

 U registrovaných pracovních úrazů se sledují ukazatele četnost a závažnost, jak 

můžeme vidět v tabulce 3.5. Pro výpočet lze použít následující vzorce:  

        

   Četnost                              

       počet pracovních úrazů ·  100 
- počet pracovních úrazů na 100 zaměstnanců = —————————————————— 
       průměrný počet zaměstnanců za období 
 
 
Závažnost 
              kalendářní dny prac. neschopnosti ·  100 
- průměrná procento pracovní neschopnosti = —————————————————— 
              počet dnů za rok · počet zaměstnanců 
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 Podle statistických údajů byl v ČR v roce 2011 ukazatel úrazové četnosti 1,12.44 SZZ 

Krnov vykazuje nižší hodnotu tohoto ukazatele než je republikový průměr, za rok 2011 to 

bylo 0,51 a za rok 2012 se snížil na hodnotu 0,392. Při srovnání s celorepublikovým 

průměrem je SZZ Krnov na vynikající úrovni. Vývoj četnosti pracovních úrazů s pracovní 

neschopností v SZZ Krnov znázorňuje graf č. 3.3: 

 

 

Graf č. 3.3 Vývoj úrazové četnosti v SZZ Krnov v letech 1998 – 2012 
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Zdroj: vlastní zpracování z interních dat nemocnice. 

 

 

Dalším sledovaným ukazatelem je průměrné procento pracovní neschopnosti neboli 

závažnost. Tento ukazatel vyjadřuje podíl kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro 

pracovní úraz na celkovém kalendářním fondu zaměstnanců ve sledovaném roce vyjádřený v 

%. Z údajů ČSÚ vykazoval ukazatel průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2011 

hodnotu 0,169 za Českou republiku45. SZZ Krnov mělo tuto hodnotu v roce 2011 ve výši 

0,064, což oproti celorepublikovému průměru představuje vynikající stav. Graf 3.4 ukazuje 

                                                 
44 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2011 – europa.eu [online]. [cit. 11.3.2013] Dostupné z: 
<https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/statistics/files/Pracovni_urazovost_2011.pdf> 
45 Veřejná databáze ČSÚ – Český statistický úřad [online]. 26.3.2013 [26.3.2013] Dostupné z: 
<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=17&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&cislotab=ZD
R5032PU_OK&voa=tabulka&cas_1_99=2011&str=tabdetail.jsp> 
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vývoj tohoto ukazatele v SZZ Krnov v letech 1998 – 2012 a můžeme vidět, že má sestupnou 

tendenci. 

 

 
Graf č. 3.4 Vývoj ukazatele – průměrné procento pracovní neschopnosti v SZZ Krnov 
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Zdroj: vlastní zpracování z interních dat nemocnice.  
 
 
 
 
Zdroje pracovních úrazů  

 

 V tabulce 3.5 jsou uvedeny počty pracovních úrazů podle zdroje úrazů, ke kterým 

došlo v SZZ Krnov v letech 2007 až 2012. Zdroje pracovních úrazů jsou dány legislativou, 

tudíž si nemůže SZZ Krnov stanovit své vlastní. Zdroje jsou rozděleny do 11 kategorií a 

označeny římskými číslicemi, jejichž vysvětlení je v číselníku, který nalezneme níže.  

 V roce 2007 došlo k šesti úrazům, z nichž nejčastějším zdrojem je pád na rovině, 

stejně jako v roce 2008 a 2010. V roce 2009 došlo ke třem úrazům, jejichž zdrojem byl ve 

dvou případech materiál a v jednom břemeno. V roce 2011 se staly čtyři úrazy, zdrojem 

prvních dvou úrazů bylo břemeno a zdrojem dalších dvou úrazů byl pád na rovině. V roce 

2012 byly zaznamenány tři úrazy. K jednomu došlo vlivem dopravního prostředku, 

k druhému v důsledku působení břemena a ke třetímu na základě pádu na rovině.  
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Tab. č. 3.5 Zdroje pracovních úrazů v letech 2007 - 2012 

  
  

zdroje  
úrazů v r. 

2007 

zdroje 
úrazů v r. 

2008 

zdroje  
úrazů v r. 

2009 

zdroje 
úrazů v r. 

2010 

zdroje 
úrazů v r. 

2011 

zdroje 
úrazů v r. 

2012 

I.  0 0 0 0 0 1 

II.  0 0 0 0 0 0 

III.  2 1 3 1 2 1 

IV.  3 4 0 4 2 1 

V.  0 0 0 0 0 0 

VI.  0 0 0 0 0 0 

VII.  0 0 0 1 0 0 

VIII.  0 0 0 0 0 0 

IX.  0 0 0 0 0 0 

X.  1 0 0 0 0 0 

XI.  0 0 0 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování z interních dat nemocnice 

 

 

Číselník zdrojů úrazů: 

I. Dopravní prostředek 

II. Stroje a zařízení přenosná nebo mobilní 

III. Materiál, břemena, předměty (pád, přirazení, odlétnutí, náraz, zavalení) 

IV. Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí 

V. Nástroj, přístroj, nářadí 

VI. Průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele 

VII. Horké látky a předměty, oheň a výbušniny 

VIII. Stroje a zařízení stabilní 

IX. Elektrická energie 

X. Lidé, zvířata nebo přírodní živly 

XI. Jiný blíže nespecifikovaný zdroj 

 

 

Podle grafu č. 3.5 můžeme vidět, že nejčastějším zdrojem pracovních úrazů ve 

sledovaných letech byl pád na rovině, ke kterému došlo ve čtrnácti případech. Druhým 

nejčastějším zdrojem pracovních úrazů je materiál, břemena, předmět. 
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Graf č. 3.5 Nejčastější zdroje pracovních úrazů 
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Zdroj: vlastní zpracování z interních dat nemocnice. 

 

 

Příčiny pracovních úrazů  

 

Příčiny pracovních úrazů u dvou nejčastějších zdrojů pracovních úrazů. 

 

Nejčastější příčiny pádu na rovině: 

 Mokrá podlaha po úklidu, 

 Pád na komunikaci při manipulaci s pacientem, 

 Prudké zvednutí ze židle na noční směně po přivolání pacientem, 

 Pád na přístupové komunikaci,  

 Špatné došlápnutí, 

 Podvrtnutí kotníku při chůzi po chodbě,  

 Upadnutí,  

 Pád ze schodiště při špatném došlápnutí,  

 Pád při zavadění o druhou židli,  

 Přechod z dlažby na linoleum,  

 Ztráta vědomí. 
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Nejčastější příčiny zdroje úrazu – materiál, břemena, předměty: 

 Vypadnutí okna při umývání,  

 Manipulace s pacientem, 

 Pořezání se o střepy,  

 Přejetí nohy transportním vozíkem na rozvoz stravy, 

 Manipulace se zemřelým,  

 Přitlačení ruky na zeď vozíkem s čistým prádlem,  

 Poranění oka o arch papíru při jeho podávání kolegyni,  

 Naražení malíčku tlačením pojízdné postele, 

 Pád horní části krytu dveří. 

 

 

 

3.6 Školení zaměstnanců o BOZP  

 

  V souladu s ustanoveními ZP je znalost předpisů k zajištění BOZP nedílnou a trvalou 

součástí kvalifikačních předpokladů každého zaměstnance. Školení zaměstnanců o BOZP 

v SZZ Krnov je upraveno v interní směrnici S 02 008.  

 Zaměstnanci jsou povinni účastnit se předepsaného školení a prokázat znalosti pro 

vykonávanou práci.  

 

 

 

Termíny školení BOZP: 

• Kategorie D (dělnická)    1 x za 12 měsíců 

• SZP, NZP, PZP, technici, administrativa  1 x za 24 měsíců 

• Zaměstnanci s VŠ bez vedoucí funkce  1 x za 24 měsíců 

• Vedoucí zaměstnanci     1 x za 36 měsíců 
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3.6.1 Formy a obsah školení BOZP 
 

Vstupní instruktáž 

Vstupní instruktáž musí absolvovat všichni nově nastupující zaměstnanci včetně brigádníků, 

stážistů, studentů na praxi a zaměstnanců provádějících u zaměstnavatele práce na dohodu. 

Instruktáž provádí zpravidla technik BOZP (případně jiná osoba pověřená zaměstnavatelem). 

Za odeslání nově nastupujícího zaměstnance na vstupní školení odpovídá personální úsek.  

 

Instruktáž na pracovním místě 

Instruktáž na pracovním místě provádí přímý nadřízený nově nastupujícího zaměstnance 

v den nástupu na pracoviště. Instruktáž se provádí podle osnovy, kterou by si měl každý 

vedoucí zaměstnanec pro své oddělení zpracovat (většinou za spolupráce odborných 

zaměstnanců – bezpečnostní technik, revizní technik, apod.). Instruktáž musí být konkrétní a 

musí obsahovat všechny informace, které potřebuje zaměstnanec pro bezpečný výkon své 

profese (rizika, hygiena, OOPP, PO apod.). Tato instruktáž musí být provedena i v případech, 

kdy zaměstnanec přechází uvnitř SZZ Krnov na jiné místo (např. vyšetřovatel začne 

vykonávat profesi řidiče). Neabsolvování školení se považuje za porušení pracovní kázně a 

vedoucí oddělení je povinen je postihovat.  

 

Periodické doškolování a přezkušování 

Periodické doškolování a přezkušování provádí vedoucí zaměstnanec (vedoucí oddělení, 

vrchní sestra, atd.) v termínech stanovených ve směrnici S 02 008. Obsahem periodického 

doškolování jsou zejména informace o stavu bezpečnosti práce na příslušném oddělení, 

zdůraznění konkrétních nedostatků na pracovišti a seznámení s novými předpisy, případně 

zopakování předpisů, které nejsou dodržovány.  

 

Seznamování s novými předpisy 

Pokud je v rozmezí periody školení určené zaměstnavatelem přijat nový předpis vztahující se 

k určité profesi, je zaměstnavatel povinen s tímto předpisem seznámit neodkladně i své 

zaměstnance vhodnou formou.  

 

Speciální školení a instruktáže 

Speciální školení jsou školení vyžadována různými právními a technickými předpisy pro 

určité profese (např.: řidiči, svářeči, topiči, elektrikáři, obsluha a manipulace s medicinálními 
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plyny atd.). Tato školení provádí odborně způsobilí zaměstnanci (revizní technici, instruktoři), 

nebo je zajistí zaměstnavatel u odborných firem.  

 

Školení vedoucích zaměstnanců 

Pro vedoucí zaměstnance SZZ Krnov se školení provádí při nástupu do funkce a dále 

periodicky jednou za tři roky. Pro školení vedoucích zaměstnanců se zajišťuje účast cizího 

lektora. Školení se zúčastní vedoucí zaměstnanci dle seznamu. Aktuální seznam vedoucích 

zaměstnanců dodá techniku BOZP personální úsek jednou ročně a dále při každé změně. 

Dokumentace o provedeném školení je uložena u technika BOZP. Neabsolvování školení se 

považuje za porušení pracovní kázně.  

 

Ověření vědomostí 

Po každém provedeném školení ověří školitel vědomosti zaměstnance (testem, osobním 

pohovorem), aby zjistil, zda je školený zaměstnanec schopen bezpečně vykonávat svěřenou 

práci. Výsledek ověření vědomostí „prospěl-a“ „neprospěl-a“ zapíše do prezenční listiny 

školení ke každému jménu.  

 

Evidence školení 

O každém školení se musí pořídit písemný záznam. Z každého takového záznamu o 

provedeném školení musí být zřejmé: 

 - kdo školení provedl (jméno, podpis) 

 - kdy bylo školení provedeno (datum, místo) 

 - v jakém rozsahu školení proběhlo (osnova školení) 

 - jména zúčastněných zaměstnanců na školení (prezenční listina, podpisy) 

 - výsledek školení (prospěl-a, neprospěl-a) 

Školení se také zaznamenává do Zápisníku bezpečnosti práce, který obdrží každý 

zaměstnanec při přijetí do pracovního poměru v SZZ Krnov.  

 

Poúrazové školení o BOZP 

Zaměstnanec, který utrpěl úraz, musí být po návratu do zaměstnání po ukončení pracovní 

neschopnosti opětně proškolen o BOZP, zejména o prevenci a příčině jeho úrazu. Poúrazové 

proškolení provádí příslušný vedoucí zaměstnanec. Vedoucí zaměstnanec musí provést 

opatření proti opakování vzniku úrazu.  
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3.7 Kontrolní činnost na úseku BOZP 

 

 Jedním z hlavních opatření, které je potřeba provádět, aby nedocházelo k ohrožení 

života nebo k poškozování zdraví zaměstnanců ani ke škodám na majetku, je kontrola 

pracovišť. Za plnění úkolů na úseku BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci SZZ Krnov na 

všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto jejich úkoly jsou rovnocennou, 

neoddělitelnou a trvalou součástí jejich pracovních povinností a znalost bezpečnostních 

předpisů je trvalou součástí jejich kvalifikačních předpokladů pro výkon vedoucí funkce.  

 

 Odpovědní vedoucí oddělení a jednotlivých pracovišť provádí kontrolu dodržování 

BOZP na svých pracovištích průběžně, namátkovou kontrolou pracovišť po dohodě 

s technikem BOZP. Na všech pracovištích SZZ Krnov je prováděna 1 x za rok prověrka 

BOZP komisí jmenovanou ředitelem SZZ Krnov.  

 

 Kontroly BOZP jsou zaměřeny na: 

 školení zaměstnanců, jež se kontroluje při veřejné prověrce BOZP, 

 zdravotní prohlídky – práce v noci a rizikové práce 1 x za rok, 

 dodržování zákazu kouření, 

 pořádek na pracovišti,  

 stav elektrických spotřebičů a zařízení – revize a kontroly, 

 stav osvětlení, vytápění a větrání,  

 stav podlah, komunikací a schodišť,  

 stav sociálního zařízení,  

 stav regálů a ostatních technických prostředků,  

 stav prostředků určených pro výstup do výšky – schůdky, žebříky apod.,  

 stav používaných strojů, nástrojů, el. přístrojů a zařízení – kontroly a revize,  

 používání OOPP,  

 dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a omamných látek. 

 

Všichni zaměstnanci SZZ Krnov jsou povinni umožnit orgánům vykonávající státní 

dozor nad BOZP vstup do objektu po předložení služebního průkazu a poskytnout jim 

informace týkající se bezpečnosti práce v rozsahu své působnosti a spolupracovat s nimi. 
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Zaměstnanec, který se dopustí porušení povinností v plnění ustanovení této směrnice a 

poruší bezpečnostní předpisy a jiná bezpečnostní opatření, může být potrestán opatřením 

podle Zákoníku práce nebo mu může být udělena pokuta orgány státního dozoru nad BOZP.  
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4 Zhodnocení a doporučení 

 

 Po podrobném zkoumání vybraných oblastí BOZP v SZZ Krnov, ale především díky 

vynikající spolupráci s technikem BOZP, je možné konstatovat, že přestože je nemocnice 

akreditovaná a oblastem BOZP se značně věnuje, existují určité rezervy. Ovšem nikoli 

v systému BOZP. Jak už bylo zmíněno výše, SZZ Krnov je akreditované pracoviště, to 

znamená, že pro systém BOZP jsou přímo stanovené manuály, kterými se musí všichni 

zdravotničtí zaměstnanci řídit a systém je tedy značně propracovaný. Reakreditace se provádí 

jedenkrát za tři roky a tudíž veškerá dokumentace se zaktualizuje podle platných předpisů. 

Mimo to, SZZ Krnov pravidelně vyhodnocuje rizika, jak pracovní tak zdravotní, tím se je 

snaží eliminovat a díky tomu, je četnost pracovních úrazů v SZZ Krnov ve srovnání 

s průměrným stavem v České republice na velmi dobré úrovni. Průměrná četnost pracovních 

úrazu v České republice v roce 2011 byla 1,12 na 100 zaměstnanců, což znamená, že 

nemocnice pokud měla v roce 2011 zhruba 800 zaměstnanců, tak podle průměrné četnosti 

v ČR mohlo v SZZ Krnov dojít k 8 pracovním úrazům za rok. Nicméně, došlo pouze ke 4 

pracovním úrazům, proto můžeme konstatovat, že i z dlouhodobého hlediska na základě 

podrobné evidence, je nemocnice Krnov na dobré úrovni v četnosti pracovních úrazů. Stejně 

tak pravidelně prováděné školení zaměstnanců a každoroční prověrky BOZP, slouží 

k eliminaci rizik a k zamezení ohrožení života a zdraví a škod na majetku.  

 

Jelikož je stávající systém shledán na velmi dobré úrovni a další zlepšení již není 

zapotřebí, pozornost je zaměřena na rizika. Rizika se dělí na zdravotní a pracovní. Proto se 

pro navržení možných zlepšení vychází z vyhodnocených pracovních rizik. U všech 

technických i zdravotnických provozů je provedeno vyhodnocení rizik na základě bodové 

metody a jsou stanovena bezpečnostní opatření. Po důkladném prostudování vybraných dvou 

provozů (viz kapitola 3.3) bylo zjištěno, že opatření se netýkají pouze dodržování používání 

OOPP, hygienických zásad, ale také zlepšení pracovního prostředí.  

 

Navrhnutá zlepšení se tak budou týkat stravovacího provozu a to z důvodu, že v tomto 

provozu bylo hodnoceno 28 rizik, kdežto na interním oddělení pouze 11 rizik.   
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Klimatizační systém ve stravovacím provozu – kuchyni 

Po rozebrání této problematiky s technikem BOZP, je zejména stav stravovacího 

provozu, tedy jídelny, kde se stravují zaměstnanci SZZ Krnov a kuchyně, ne příliš 

uspokojivý, hlavně pro stáří budovy, z pohledu vybavení, technického zařízení a rozvodů 

(teplo, plyn, odpady, voda). V současnosti se provádí rekonstrukce budovy tj. rekonstrukce 

budovy zvenku, ale zařízení bude vyměněno výhledově za několik let, dle přidělených 

finančních prostředků z kraje. Především v letních měsících jsou mikroklimatické podmínky 

v kuchyni v době vaření obědů téměř nesnesitelné. I přes to, že v kuchyni je zabudována 

vzduchotechnika, která provádí výměnu vzduchu a odsávání par, vznikajících při vaření, 

dosahují zde teploty v letních měsících téměř 50 °C. Toto zařízení je zastaralé, nevyhovuje 

současným podmínkám na vybavení stravovacích zařízení vzduchotechnikou. Takové 

pracovní podmínky bývají pro kuchařky mnohdy nepřekonatelným problémem. Ačkoli se 

vedení snaží zpříjemnit zaměstnancům tyto měsíce podáváním ochranných nápojů, jak je 

uvedeno v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, nestačí to pro zvýšení nebo udržení pracovní výkonnosti, není výjimkou, pokud někdo 

omdlí v důsledku vysokých vnitřních i venkovních teplot. Proto po konzultaci s technikem 

BOZP je navrhnuto vybudování nového klimatizačního systému, který by nahradil stávající 

nevyhovující vzduchotechniku v celém prostoru kuchyně i jídelny. Byla by to sice značná 

položka v rozpočtu SZZ Krnov, ale z hlediska postupného zlepšování kvality pracovního 

prostředí, neustálého rozšiřování budov v nemocničním areálu a vytváření nových pracovních 

míst, je to do budoucna nezbytný krok. Zlepšily by se tím nejen mikroklimatické podmínky 

v letních měsících, ale také výkonnost pracovníků kuchyně a spokojenost návštěvníků jídelny.  

 

 

Úprava pracovní doby 

Další navrhnuté zlepšení se týká změny pracovní doby tak, aby 8 hodinová pracovní 

doba nezačala od 6 ale od 5 hodin ráno. Tato změna by se týkala pouze výjimečně horkých 

letních dnů a jednalo by se o momentální operační zavedení, které by se po uplynutí teplých 

dnů vrátilo do normálního chodu provozu stravovacího zařízení. Tato změna se musí 

projednat s odbory SZZ Krnov. A vzhledem k tomu, že tato úprava pracovní doby zasahuje 

do noční práce, která je mezi 22. a 6. hodinou, náleží zaměstnancům příplatek za noční práci. 

Příplatek se bude v tomto případě týkat pouze jedné hodiny, tzn. od 5. do 6. hodiny. Podle § 

125 zákonu č. 266/2006 Sb., Zákoníku práce, přísluší zaměstnanci za hodinu noční práce 

příplatek ve výši 20% průměrného hodinového výdělku. Dřívější příchod do práce je navrhnut 
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proto, že v poledne, kdy vaření obědů vrcholí, dosahují teploty v kuchyni více než 50 °C. 

Kuchařky se díky posunutí pracovní doby vyhnou vaření v poledních vysokých teplotách a 

obědy budou připraveny již o hodinu dříve, než je tomu nyní. V důsledku toho by měly 

kuchařky doporučenou přestávku v poledne, kdy teploty dosahují nejvyšších stupňů. Ovšem 

přestávka se nebude týkat personálu, co vydává stravu a odebírá špinavé nádobí, protože 

v tuto dobu se vydávají obědy zaměstnancům nemocnice a pacientům.  Nicméně, přestávky 

musí mít i tento personál, proto dalším navrhnutým zlepšením je zavedení pravidelných 

přestávek. Vzhledem k tomu, že otázka globálního oteplování je stále aktuálnější a počet 

teplých dnů se bude navyšovat, je potřeba připravit opatření do budoucna. Jednou z možností 

je navrhnutá úprava pracovní doby. 

 

 

Zavedení pravidelných přestávek 

Zavedení pravidelných přestávek by se opět týkalo pouze výjimečně horkých dnů 

s upravenou pracovní dobou. Ze zákona je dáno, že po 6 odpracovaných hodinách musí mít 

zaměstnanec nárok na přestávku minimálně 30 minut. V případě, že by kuchařky v těchto 

výjimečných dnech chodily na směnu od 5 hodin rána, měly by nárok na přestávku v 11 hodin 

dopoledne. Jelikož se v tuto dobu začínají vydávat obědy, musí v kuchyni zůstat zaměstnanci, 

kteří vydávají stravu a odebírají znečištěné nádobí. Po uplynutí půl hodinové přestávky by se 

kuchařky vyměnily s personálem vydávající stravu a ti by měli přestávku od půl 12 do 12 

hodin. Tato výměna by byla možná z důvodu, že personál vydávající stravu a odebírající 

špinavé nádobí (pomocný personál) by v těchto výjimečných dnech chodil na směnu o půl 

hodiny později, tzn. o půl 6 ráno. Může se rovněž zavést pravidelné střídání na exponovaných 

pracovištích (výdej stravy), protože při výdeji stravy musí mít vydávaná strava stanovenou 

teplotu (např. polévka 70 °C), čili tyto potraviny se musí přihřívat při výdeji na ohřívacích 

stolicích. Nejenom, že v extrémně horké dny je vysoká teplota venku, ale navíc jsou 

zaměstnanci vystaveni sálajícímu teplu z ohřívacích nádob. Proto by se měli například střídat 

po 20 minutách práce u výdeje stravy, aby se zamezilo přehřátí organismu.  

 

 

Zařízení v kuchyni 

Při budoucí obnově ohřívacího zařízení v kuchyni by se mělo vycházet z nejnovějších 

trendů techniky a vybavit kuchyně zařízeními, které vydávají minimální sálavé teplo. Jednou 

z variant jsou konvektomaty, které dokážou vařit, péci, smažit, grilovat, regenerovat a ohřívat. 
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Konvektomaty tak mohou v kuchyni nahradit teplovzdušné pece, mikrovlnky, fritézy, varné 

kotle apod., čímž se výrazně sníží teplo v kuchyni, v důsledku snížení zdrojů, které vydávají 

teplo. Současné vybavení je zastaralé, proto každá výměna za moderní zařízení přinese úsporu 

nejen peněz, ale také času.  

  

 

BOZP na webových stránkách SZZ Krnov 

SZZ Krnov má webové stránky zpracované na velmi dobré úrovni. Pro veřejnost je 

přístupna řada informací, například o nemocnici, jednotlivých odděleních, sociálních 

službách, vzdělávání, akreditaci apod. Nicméně není zde žádná zmínka o významu BOZP pro 

nemocnici. Je ale nutné zmínit, že na intranetu, což jsou webové stránky přístupné pouze pro 

zaměstnance, jsou směrnice týkající se BOZP zveřejněny. Proto by bylo vhodné zveřejnit 

částečné informace o BOZP rovněž i na veřejně přístupných webových stránkách, které by 

mohly zajímat například potenciální uchazeče o zaměstnání. 

 

 

Dalším návrhem, který se už netýká zlepšení prostředí stravovacího provozu, je 

přesunutí centrálního skladu, který se nachází mimo objekty zdravotnických budov, 

respektive v komplexu přízemních budov dopravy a společných garáží, do suterénu budovy 

stravovacího zařízení. Důvodem je lepší přístup zaměstnanců do centrálního skladu a zejména 

odstranění nutného přechodu mezi budovami, protože přístup do budovy stravovacího 

zařízení je možný nadzemním koridorem, čímž se eliminuje riziko pádu zaměstnanců např. 

v zimním a nepříznivém období při fasování zdravotnického materiálu. 
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5 Závěr 

 

 

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, by měla být pro každého 

zaměstnavatele jednou z nejdůležitějších činností, nejenom proto, že bezpečné a zdravé 

pracovní prostředí chrání zaměstnance, ale je jednou z možností jak zvýšit a zlepšit 

produktivitu podnikání.  

 

Cílem diplomové práce je pomocí analýzy zhodnotit úroveň a stav BOZP ve 

Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov a v případě některých nedostatků, se pokusit 

navrhnout opatření nebo zlepšení systému BOZP. Analýza byla provedena pomocí interních 

dat nemocnice a konzultací s technikem BOZP v SZZ Krnov. Oblasti, kterých se analýza 

dotýká jsou zejména vyhledávání rizik ve dvou provozech nemocnice, poskytování OOPP, 

pracovní úrazy a školení zaměstnanců o BOZP. K analýze nemocnice jsou využity údaje z let 

1998 – 2012 a v některých případech jsou porovnávány s údaji za celou Českou republiku. 

Analýza je doplněna statistickými grafy a tabulkami.  

 

Výstupem práce je pokus o navrhnutí možných opatřeních nebo zlepšení systému 

BOZP. Jelikož je nemocnice akreditované pracoviště a každá oblast se řídí danými 

směrnicemi, které se každé tři roky při reakreditaci obnovují, byl shledán stav a úroveň 

systému BOZP na dobré úrovni. Návrhy se proto týkají zlepšení pracovního prostředí a 

zároveň eliminace rizik ve stravovacím provozu. Nicméně nejen stravovací provoz potřebuje 

zlepšení pracovního prostředí, proto dalším návrhem je i přesunutí centrálního skladu do 

budovy s lepším přístupem přes nadzemní koridor. Možnost realizace těchto návrhů v praxi 

byla rovněž prokonzultována s technikem BOZP v SZZ Krnov.  

 

Eliminací pracovních rizik a zlepšováním pracovního prostředí je možné dosáhnout 

vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je podstatou každého podnikání a 

vedení lidí. Žádný zaměstnavatel nemůže zcela vyloučit rizika na svém pracovišti, ale je 

nutné, aby rizika neustále vyhledával a dbal na dodržování bezpečnostních opatření. Rovněž 

pravidelné vzdělávání a rozšiřování povědomí o bezpečnosti práce u zaměstnanců formou 

různých druhů školení, je nedílnou součástí dobře fungujícího systému BOZP.  
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Problematika BOZP je velmi široká a týká se spousty oblastí. Každý zaměstnavatel 

pečuje o bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců rozdílným způsobem. Nicméně na všechny 

se vztahuje z hlediska BOZP v plném rozsahu Hlava pátá Zákoníku práce v platném znění, ze 

které vyplývá řada povinností, ale také sankcí, v případě, že nebudou tyto povinnosti splněny.  
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