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1. Úvod 

 

 Co pro Vás představuje bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Jsou to pouze 

zákonem stanovené požadavky, které musíte dodržovat při práci nebo je to něco, co 

doopravdy ochrání Vaše zdraví a bezpečnost? A není pro člověka v součastné době 

důležitější mít jakoukoliv práci, bez ohledu na to, zda je bezpečná? Před odpovědí na tuto 

otázku se zamyslete, zda budete raději pracovat na pracovišti, kde budete muset dodržovat 

bezpečnostní předpisy, pracovní postupy, absolvovat školení, znát význam bezpečnostních 

značek a signálů, používat osobní ochranné prostředky a mnoho dalších opatření, nebo 

budete sedět doma se dvěma prsty na pravé ruce, protože o ty zbývající prsty jste přišli při 

nelegální práci v lese, kdy Vás zaměstnavatel neseznámil s pracovními postupy, ani 

bezpečnostními předpisy a pila se kterou jste pracovali, nebyla vůbec udržována  

a ani pravidelně kontrolována.  

 Neexistuje žádné pracoviště, které by bylo zcela bezpečné, ale dodržování zásad 

BOZP, riziko vzniku úrazu nebo smrti výrazně snižuje. Proto by tyto zásady měla 

dodržovat každá organizace, bez ohledu na to jakou činnost vykonává a jaký má počet 

pracovníků. I v malém administrativním podniku může dojít k závažnému pracovnímu 

úrazu, pokud nebudou správně dodržovány zásady bezpečnosti práce.  

Cílem mojí práce ve společnosti MS Technik spol. s  r. o., je zhodnotit součastný 

stav BOZP. Provést analýzu úrazovosti přezkoumat součastný stav BOZP a srovnat ho se 

základními požadavky normy OHAS a identifikovat a vyhodnotit rizika a navrhnout 

potřebná bezpečností opatření. 

Teoretická část bakalářské práce je věnována vymezení pojmů, které se týkají 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsou zde popsány základní právní předpisy a 

základní práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, dále také systémy řízení 

BOZP, management rizik. V další části je BOZP brána z pohledu Evropské unie. Jsou zde 

popsány počátky bezpečnosti a ochrany zdraví v EU, důležité předpisy EU a základní 

subjekty EU angažující se v oblasti BOZP.  
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Praktická část nám nejprve stručně charakterizuje podnik, seznámí nás s jeho 

výrobní činností a organizační strukturou. V další části je provedena analýza úrazovosti  

a jsou zde navržena možná opatření k jejímu snížení. Dále je zde srovnán současný systém 

bezpečnosti a ochrany zdraví se základními  požadavky normy OHSAS 18001. Jsou zde 

popsána stručná doporučení k tomu, aby podnik získal certifikaci podle této normy. 

V poslední části jsou vyhledána a vyhodnocena rizika ve společnosti. K hodnocení rizika 

byla použita jednoduchá bodová metoda, která hodnotí rizika podle několika kritérií.   
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2. Vymezení bezpečnosti práce a ochrany zdraví v ČR 

 

V této kapitole se zaměříme na vymezení bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP), na 

základní právní předpisy týkající se této oblasti, na práva a povinnosti zaměstnanců a 

povinnosti zaměstnavatelů, na systémy řízení BOZP používané v České republice a 

management rizik. 

 

2.1 Základní vymezení BOZP 

2.1.1 Definice BOZP 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je mezivědní obor, který se zabývá tvorbou 

systémů pravidel, které chrání zaměstnance, popř. jiné osoby, před negativními vlivy 

pracovního prostředí. „Soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která 

pří správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost 

ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum“. [1], s. 12 

 

2.1.2 Součastné pojetí BOZP 
 

  V rámci vstupu České republiky do Evropské unie byla sjednoceny právní předpisy 

EU a ČR, a to také v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nový, systémový 

přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nahradil existující technický přístup. 

Systémový přístup se nesnaží jen omezovat nepříznivé aspekty vznikající v pracovním 

prostředí, ale také jim předcházet. Nezaměřuje se pouze na dvě základní oblasti jako je 

bezpečnost práce (stroje, zařízení, pracovní prostředí) a ochrana zdraví (hygiena práce), ale 

také na lidský faktor a kulturu prostředí. 
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2.1.3 Právní a ostatní předpisy v oblasti BOZP  

 

 Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví je upravena v celé řadě právních a jiných 

předpisů. Hlavní právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví jsou [1]:  

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně 

právních vztazích a zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, 

 zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 

 

Právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

jsou podle zákoníku práce předpisy na ochranu životního prostředí, předpisy hygienické a 

protiepidemické, technické předpisy, technické normy a dokumenty, stavební předpisy, 

dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, 

výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými 

přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany 

života a zdraví. Zanedbat nemůžeme ani předpisy z oblasti krizové managementu a některá 

ustanovení předpisů, která nejsou součástí právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, 

a to zákon o ochraně osobních údajů nebo vyhlášku o zdravotní dokumentaci. [1] 

 

2.1.4 Práva a povinnosti v rámci BOZP 

  

 V této kapitole uvádím výčet základních práv a povinností, které musí podle zákona 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dodržovat zaměstnanci, a také výčet 

základních povinností, které platí pro zaměstnavatele. 
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Základní práva zaměstnance 

Práva i povinnosti zaměstnance při zajištění BOZP jsou stanoveny v § 

106 zákoníku práce. Na začátku tohoto paragrafu je uvedeno, že má zaměstnanec právo na 

zajištění BOZP, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu 

před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelné. Dalším právem 

zaměstnance je právo odmítnout takový výkon práce, o kterém si myslí, že jej může 

ohrozit na životě nebo zdraví. Takové odmítnutí se nesmí posuzovat jako nesplnění 

povinnosti zaměstnance. Zaměstnanec má dále právo i povinnost podílet se na tvorbě 

pracovního prostředí, které bude bezpečné a zdraví neohrožující, a to uplatňováním 

stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek týkajících 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

Základní povinnosti zaměstnance 

Jedna z hlavních povinností zaměstnance je starat se o svou vlastní bezpečnost a 

zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se přímo dotýká jeho jednání. Zaměstnanec by 

měl v rámci své kvalifikace, znát základní povinnosti, které plynou z právních a ostatních 

předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP. Jednou z těchto základních 

povinností je účastnit se školení týkající se BOZP a dodržovat právní  

a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele, s nimiž byl seznámen. Při práci by měl také 

dodržovat stanovené pracovní postupy a používat stanovené pracovní pomůcky. V případě 

stanovenými zvláštními předpisy má zaměstnanec povinnost podrobit se preventivním 

prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním. Zaměstnanec má v pracovní době zakázáno 

požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky. Další povinností zaměstnance je 

oznámit svému nadřízenému vzniklý pracovní úraz i nedostatky a závady na pracovišti, 

které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci. [3] 

 

Základní povinnosti zaměstnavatele  

Zaměstnavatel musí v oblasti BOZP dodržovat řadu povinností, mezi hlavní z nich 

patří vytvořit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky, 

které zajistí bezpečný výkon práce, a to všem fyzickým osobám, které se s vědomím 
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zaměstnavatele zdržují na pracovišti. Podle zákoníku práce nesmí zaměstnavatel 

zaměstnanci dovolit provozovat zakázanou práci nebo práci, která by svou náročností 

neodpovídala jeho způsobilostem a zdravotním schopnostem. S oblastí poskytování 

informací souvisí další povinnost zaměstnavatele, a to zajistit zaměstnancům postačující a 

odpovídající informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. To se týká 

především seznámením je s riziky a přijatými opatřeními před působením těchto rizik  

V případě zaměstnávání těhotné nebo kojící ženy vyplývá zaměstnavateli další povinnost, 

a to učinit taková opatření, která sníží rizika psychické a fyzické zátěže spojené 

s vykonávanou prací, a to po dobu, která je potřebná k ochraně jejich bezpečnosti a zdraví 

dítěte. Při zaměstnávání osob se zdravotním postižením je zaměstnavatel povinen zajistit  

na svoje náklady různá opatření, která jsou nezbytná pro úpravu pracovních podmínek, 

úpravu pracovišť nebo vytvoření chráněných pracovních míst. Zaměstnavatel má zakázáno 

odměňovat zaměstnance způsobem, při kterém by mohlo dojít ke zvýšenému nebezpečí 

újmy na zdraví, a jehož použití by při zvýšení pracovních výsledků mohlo vést k ohrožení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Jednou z jeho dalších povinností týkající se vyšetření u 

lékaře závodní preventivní péče, je zajistit, aby práce, u kterých je to stanoveno právním 

předpisem, vykonávaly pouze zaměstnanci, kteří vlastní zdravotní průkaz nebo doklad o 

očkování nebo odolnosti vůči nákaze.V neposlední řadě je zaměstnavatel povinen zajistit 

zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují 

jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. Více o školení zaměstnanců je 

popsáno v následující kapitole. [1] 

 

2.1.5 Školení BOZP 

 

 Povinnost školit zaměstnance vychází z § 103 zákoníku práce. Na zaměstnavatele 

jsou kladeny povinnosti ze tří základních zdrojů – legislativa, vyhledávání  

a vyhodnocování rizik při práci a z kategorizace prací. [1] 

Z toho vyplývá, že je nutné zaměstnance seznámit s požadavky ze všech těchto tří 

zdrojů.  Je potřebné zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP 

(legislativa), obeznámit je s riziky spojenými s výkonem pracovní činnosti a informovat je 

o tom, do jaké kategorie byla vykonávaná práce zařazena. Všechna tato školení můžeme 

zařadit pod obecně používaný pojem školení BOZP.  
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Tab. 2.1 Požadavky zajištění BOZP 

POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚJÍ BOZP 

Legislativa 

(cca 70 % až 80%) 

Vyhledávání a 

vyhodnocení rizik při 

práci 

 

Kategorizace prací 

Zdroj: [1] 

 

Školení musí být provedeno vždy při nástupu zaměstnance do práce, při změně 

pracovního zařazení nebo druhu práce. Dále při zavedení nové technologie nebo změny 

výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických a pracovních postupů 

nebo v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. O obsahu, termínu školení a ověření znalostí, rozhoduje sám 

zaměstnavatel.  Školení musí probíhat vždy v pracovní době a je pro všechny zaměstnance 

povinné. Pokud je zaměstnanec v době školení nepřítomen, je nutné vyhlásit náhradní 

termín tohoto školení. Žádný předpis nestanovuje, kdo má školení provádět. Záleží tedy na 

rozhodnutí zaměstnavatele, kolik chce do školení BOZP investovat. Školení může tedy 

provádět kdokoliv, ale měl by mít alespoň minimální znalosti v dané problematice. 

 

2.2 Systém řízení BOZP 

Každá organizace má možnost vytvořit si vlastní systém řízení BOZP. Mezi 

nejčastější systémy řízení patří mezinárodně uznávaná národní norma OHSAS 

18001:2008, příručka  ILO-OSH 2001 vydaná Mezinárodní organizací práce a dále národní 

norma „Bezpečný podnik“, která vychází z předchozích nejčastěji uplatňovaných 

dokumentů. V této kapitole se nejpodrobněji zaměříme na nejvíce implementovaný systém 

v ČR OHSAS 18001.  Pro zavedení standardizovaného systému řízení bezpečnosti a 

ochrany zdraví je většinou nutné tento systém certifikovat, tzn. zjistit, zda splňuje 

požadavky na zavedení systému řízení BOZP a na základě toho udělit nebo neudělit 

certifikát.  
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Certifikace představuje účinný nástroj ke zvýšení úrovně řízení firmy, což také 

vede ke zvýšení úrovně zajištění BOZP.  Systém řízení BOZP však nemůžeme nahradit 

systémem interního řízení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve firmě, protože se tyto 

systémy vzájemně doplňují. [1] 

Obr. 2.1 Co představuje vyšší úroveň BOZP 

 

Zdroj: [1] 

 

2.2.1 „Bezpečný podnik“ 

  

 Program „Bezpečný podnik“ je vyhlašován Ministerstvem práce a sociálních věcí 

ČR a Státním úřadem inspekce práce. Vedení organizace, které má zájem zapojit se do 

tohoto programu, se musí seznámit s příručkou „Bezpečný podnik“, musí projevit svůj 

zájem zapojit se do tohoto programu a na základě toho musí vytvořit odpovídající 

podmínky (organizační, personální, ekonomické, materiální). Dalším krokem je 

vypracování interního auditu, který je důležitým podkladem pro kontrolu. Kontrola není 

zaměřena pouze na kontrolu dokumentů, ale také na plnění systémových požadavků 

programů v praxi. V případě splnění těchto požadavků je firmě udělen certifikát 

„Bezpečný podnik“, který není pouze dokladem, že je zde systém řízení zaveden, ale také 

toho, že funguje v praxi. Platnost tohoto certifikátu je 3 roky, poté je nutné provést celý 

proces znovu, včetně podání nové žádosti. [12] 
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Obr. 2.2 Logo „Bezpečný podnik“ 

 

Zdroj: [12] 

2.2.2 Příručka  ILO-OSH 2001 

 

 Směrnice jsou platné od roku 2001 a představují mezinárodní vzor kompatibilní 

s jinými normami a návody pro systémy řízení. Jsou právně nezávazné  

a vycházejí z toho že BOZP by měla být nedílnou součástí řízení podniku. U těchto 

směrnic není nutná certifikace, ale doporučuje se forma osvědčení dobré praxe. Směrnice 

upozorňují na to, že za BOZP má v každé organizaci odpovědnost vedení. [12] 

 

2.2.3 OHSAS 18001  

 

 Norma OHSAS je vypracována tak, aby mohla být uplatněna v jakémkoliv 

podniku, a aby byla slučitelná s ostatními normami systému managementu: 

 systémem managementu kvality (ISO 9001), 

 systémem environmentálního managementu (ISO 14001). 

Tato norma specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, a to 

takovým způsobem, aby organizace mohla řídit svá rizika, a tím zlepšovat svou výkonnost 

v oblasti BOZP. [4] 
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2.2.4 Systém managementu BOZP dle normy OHSAS 18001 [4] 

 

Politika BOZP 

 Vrcholový management určí a vyhlásí politiku BOZP, která by měla být v souladu 

s politikou nadřazené organizace a s povahou a rozsahem rizik organizace. Měla by být 

srozumitelná, pochopitelná a dostupná všem zúčastněným stranám. Vyhlášením 

bezpečnostní politiky se vedení organizace zavazuje k:   

 prevenci vzniku úrazů a poškozená zdraví, 

 k respektování právních a ostatních předpisů, 

 k neustálému zlepšování systému BOZP. 

Závazky uvedené v této politice musí akceptovány ve veškerých rozhodovacích 

procesech organizace. 

Plánování  

Organizace plánuje vykonávání své bezpečnostní politiky a dodržování cílů určených 

v zájmu docílení vyšší úrovně BOZP. V rámci plánování musí udržovat postupy pro:  

 identifikaci nebezpečí, posuzování a řízení rizik, 

 zajištění přístupu k právním předpisům a ostatním požadavkům, 

 udržování cílů a programů BOZP. 

 

Implementace a provoz 

 Vrcholový management musí přijmout hlavní odpovědnost za BOZP. Vedoucí 

zaměstnanci musí prokazovat svojí aktivitu a osobní zainteresovanost v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, a to: 

 přidělováním úloh, odpovědností a kompetencí, 

 delegováním pravomocí, 

 zajištěním přístupnosti zdrojů potřebným pro zplošování systému řízení BOZP. 
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Prokazování osobní angažovanosti a aktivity v oblasti BOZP je pro organizaci 

velmi důležité, protože tím vedoucí zaměstnanci vytváří základ pro bezpečnostní kulturu. 

V případě, že vrcholový management není aktivní a nemá zájem problematiku BOZP 

jakkoliv řešit, nevytváří tím ve svých zaměstnancích pocit odpovědnosti za úroveň BOZP 

v organizaci.  Organizace má za povinnost řídit záznamy a dokumenty, které jsou nezbytné 

pro prokázání shody s požadavky systému managementu BOZP a k prokázání dosažených 

výsledků. Tyto dokumenty a záznamy by měly být před jejich vydáním posouzeny, 

z hlediska vhodnosti přezkoumány a v případě změny identifikovány. Měly by být uloženy 

takovým způsobem, který zajistí využití uložených dat z dokumentů  

a záznamů po určitou dobu v písemné nebo elektronické podobě.   

 

Kontrola 

Další povinností organizace je pravidelně monitorovat a měřit výkonnost v oblasti 

BOZP. Výsledkem měření výkonnosti je záznam, jak efektivně vedeme organizaci v rámci 

problematiky bezpečnosti. Vedení má za úkol vytvořit a dodržovat opatření pro pravidelné 

monitorování a měření výkonnosti. Hlavním ukazatelem pro výkonnost v této oblasti  

je uváděn počet pracovních úrazů a počet prostonaných dnů, které jsou příčinou 

pracovního úrazu.  Organizace má také za úkol, zabezpečit pravidelné provádění interního 

auditu sytému managementu BOZP, který vyhodnotí, zda je systém řízení efektivní, a zda 

odpovídá plánovaným činnostem a požadavkům normy OHSAS. O výsledcích interních 

auditů musí být vedení organizace informováno.  

 

Přezkoumání systému řízení 

Vrcholový management musí zajistit přezkoumání systému managementu BOZP, 

jehož cílem je zjistit, zda je systém managementu BOZP vhodný, efektivní a  přiměřený.  

Přezkoumání obsahuje posouzení příležitostí ke zlepšování a případné potřebné změny 

systému BOZP. Vstupy do přezkoumání sytému managementu musí obsahovat výsledky 

interních auditů, vyhodnocení souladu s právními předpisy, výkonnost v oblasti BOZP, 

rozsah splnění cílů, stav vyšetřování incidentů, míru splnění cílů a doporučení ke 

zlepšování.  
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Výstupy pak zahrnují všechna rozhodnutí a opatření související se změnami  

ve výkonnosti BOZP, v politice a cílech, ve zdrojích dalších prvcích systému 

managementu BOZP. Výstupy musí odpovídat závazku k neustálému zlepšování.  

  

2.3 Management rizik 

 

 V BOZP se realizují dvě základní posouzení rizik a to pro:  

 oblast bezpečnosti práce – vyhledávání a hodnocení rizik při práci,
1
 

 oblast ochrany zdraví – kategorizace prací.
2
 

Vyhledávání a hodnocení rizik spolu s regulováním rizik (stanovení návrhu 

opatření k jejich odstranění nebo k snížení jejich působení) tvoří management rizik při 

práci.  

Obr. 2.3 Co tvoří management 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                             
1
 zákoník práce 

2 zákon č. 258/2000 Sb. 

Management rizik  

 

 
Posuzování rizik Regulování rizik 

 

Vyhledávání  a hodnocení rizik při 

práciPosuzoPosuzování rizik 

dVyhledávání  a hodnocení rizik při 

práci 

ávání  a hodnocení rizik při práci 

Vyhledávání rizik Hodnocení rizik 

Identifikace nebezpečí 

Odhad rizika 
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2.3.1 Vyhledávání rizika 

  

Při vyhledávání rizik nejprve musíme identifikovat nebezpečí a odhadnout riziko, 

které z něj vzniká.  

Definice nebezpečí 

„Nebezpečí je zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění 

člověka nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci. Identifikace nebezpečí je proces 

rozpoznání existence nebezpečí a stanovení jeho charakteristik.“  [2], s. 15. 

Definice rizika 

„Rizikem při práci není nebezpečí vzniku úrazu nebo jiné nežádoucí události, ale 

kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události a nejzávažnějšího 

následku této události. Vždy se jedná o kvalifikovaný odhad prováděný podle konkrétních 

podmínek na pracovišti.“ [1], s. 51. 

 

Než zahájíme vyhledávání a hodnocení rizik, je vhodné si zpracovat plán, který by měl 

obsahovat postup, který využijeme pro vyhledávání a hodnocení rizik, personální zajištění, 

způsob optimálního rozdělení jednotlivých prací, výběr jednotlivých metod, způsob, 

kterým informujeme o výsledku a způsob, kterým bude zajištěno plnění jednotlivých 

úkolů. Dále je také vhodné organizaci rozdělit do několika úseků, kde ke každému úseku 

zapíšeme nebezpečný faktor, zdroj rizika, nejhorší možný následek, pravděpodobnost nebo 

četnost výskytu.  

Vyhledávání rizik je vhodné provádět více metodami, nejdůležitější je prohlídka 

pracoviště, při kterém využijeme metody tzv. Kontrolních seznamů (check-listů). Tato 

metoda využívá předem vypracovaný kontrolní seznam, podle kterého se identifikuje 

nebezpečí. Tento seznam obsahuje nebezpečné látky nebo potencionální zdroje nebezpečí. 

Na základě kontrolního seznamu, který definuje požadavky předpisů a norem, se vytvoří 

soubor otázek. Výhodou této metody, je její snadná použitelnost i pro méně zkušené 

pracovníky.    
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Další možnou metou pro vyhledávání rizik je metoda HAZOP. Je to velmi náročná 

metoda a je tvořena dvěma postupy. Studií provozuschopnosti, díky ní je nalezeno riziko  

a analýzou rizika, která nalezené riziko hodnotí. Tato metoda umožňuje identifikovat 

nebezpečné stavy v organizaci, navrhnout kroky k omezení jejich následků a vyhodnotit 

riziko. Základními kroky této metody jsou identifikace příčin, odhad možných následků  

a rizik, návrhy a opatření k odstranění rizik a ocenění. Metoda HAZOP je založena  

na principu systematického generování odchylek od projektovaného stavu 

Další hodně využívanou metodou vyhledání rizik je metoda Co se stane, když 

(WHAT-IF). Při této metodě kvalifikovaný tým pracovníků přezkoumává pomocí dotazů 

a odpovědí situace, které mohou nastat. Předpokladem je znalost prostředí a všech procesů 

všech zainteresovaných osob. Od nich se očekává, že na základě zkušeností odhalí 

nebezpečné stavy a situace, které by se mohly v organizaci vyskytnout. [2] 

  

2.3.2 Hodnocení rizik 

 

 Pro hodnocení rizik můžeme použít některou z bodových metod a to Jednoduchou 

bodovou metodu (JBM), která hodnotí rizika prostřednictvím pravděpodobnosti výskytu 

nežádoucího jevu, doby po kterou je zaměstnanec možnému riziku vystaven, ochranné 

reakce na vznik nové rizikové situace a následků rizika. Ke každému kritériu se pak přiřadí 

bodové hodnocení. Vynásobením těchto hodnot dostaneme hodnotu, která nám vyjádří 

míru rizika. 

Další komplexnější používanou bodovou metodou je BOMECH, která hodnotí 

rizika pomocí určitých kritérií. Mezi hodnotící kritéria patří odhadovaný možný následek 

ohrožení, počet součastně ohrožených osob, pravděpodobnost existence nebezpečného 

místa, doba za rok, po kterou je člověk vytaven možnému riziku, možnost ochranné 

reakce, nároky na psychofyzické vlastnosti člověka v poli rizika, nároky na bezpečnostní 

kvalifikaci, identifikaci, dynamičnost, citlivost nebezpečnosti nebezpečného faktoru  

na vliv pracovního prostředí. [11] Tato kriteria bodově ohodnotíme a sečteme. Výsledek 

nám určí míru rizika. 
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Podle výsledné míry rizika, se zaměstnavatel rozhodne, zda je pro něj riziko 

přijatelné nebo nepřijatelné, tedy zda přijme opatření ke snížení rizika či nikoliv. 

V případě, že se rozhodne, že tyto opatření přijme, musí odborně způsobilá osoba 

k prevenci rizik
3
 navrhnout opatření ke snížení nebo odstranění rizik. O tom, zda budou 

navrhovaná rizika přijata, rozhoduje pouze zaměstnavatel, který se k protokolu  

o nalezených rizicích a navržených opatření musí vyjádřit.  Zákoník práce nám udává 

povinnost vést dokumentaci o vyhledávání, hodnocení rizik při práci i o přijatých 

opatřeních. Tato dokumentace by měla obsahovat návrh řiditele na vyhledání a hodnocení 

rizik, způsobu provedení, doklady o měření a výpočtech rizik, doklady o navržení a 

provedení navrhnutých opatření.Posuzování rizik při práci musí být stálou součástí 

managementu firmy a mělo by být v pravidelných intervalech opakováno. Podle zákoníku 

práce má být posuzování rizik prováděno neustále, obecně můžeme říci, že alespoň jednou 

ročně. [1]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 tato osoba musí splňovat kvalifikační požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb.  
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3. BOZP z pohledu EU 

 

3.1 Základní vymezení 

  Tato kapitola bude pojednávat o počátcích bezpečnosti a ochrany zdraví v Evropské 

unii, o základních právních předpisech a o institucích EU angažujících se v této oblasti. 

3.1.1 Právní řád EU 

 

Právo EU je prioritní před českým právem. V případě, že vznikne konflikt mezi 

oběma právy, vždy platí příslušné ustanovení práva Evropské unie. Právo EU se dělí 

 do několika základních oblastí: 

 primární právo, 

 sekundární právo, 

 judikatura Evropského soudního dvora. 

 

Hlavním zdrojem evropského práva pro oblast BOZP jsou nařízení a směrnice, 

které jsou součástí sekundárního práva. Nařízení i směrnice jsou publikovány v Úředním 

věstníku EU. Nařízení ES je obecně závazný předpis, který zavazuje každého v celé EU. 

 Je závazné od okamžiku, kdy vstoupí v platnost a nevyžaduje žádnou dodatečnou 

implementaci do národních právních řádů. V případě, že by bylo nařízení v rozporu 

s předpisy daného státu, automatiky ji nahrazuje. Směrnice ES jsou závazné pouze ve 

smyslu výsledku, kterého má být díky ní dosaženo. Způsob, jakým bude stanoveného cíle 

dosaženo, je ponechán na národní úrovni.  K tomu je státům poskytnuta implementační 

lhůta, aby mohly přijmout příslušné zákony k naplnění cíle směrnice. V případě, že členský 

stát směrnice v této lhůtě řádně neimplementuje, může stanout před Evropským soudním 

dvorem.  
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3.1.2 Počátky BOZP v EU 

 

 První výzkumné programy v oblasti BOZP byly realizovány Evropským 

společenstvím uhlí a oceli (ESUO), které vzniklo v roce 1951 na základě tzv. Pařížské 

smlouvy. Jejich cílem bylo snížit výbuchy a požáry v uhelných dolech a tím zajistit 

bezpečnější pracovní prostředí. V roce 1957 bylo založeno, na základě Římské smlouvy, 

Evropské hospodářské společenství (EHS), které vydalo doporučení o pracovním lékařství 

a přijalo evropský seznam nemocí z povolání. V roce 1974 vznikl Poradní výbor pro 

bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci. Jeho hlavním úkolem bylo pomáhat 

Komisi při přípravě a provádění činností v této oblasti. Před vznikem jednotného 

evropského trhu bylo přijato ještě několik dalších směrnic, které se týkaly například 

ochrany zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu, olova nebo hluku při práci. 

Dalším významným krokem pro oblast BOZP bylo přijetí Jednotného evropského aktu, 

který byl přijat v roce 1986. Tím bylo do Smlouvy o EHS zavedeno nové právní 

ustanovení o sociální plotice, jehož cílem bylo zlepšit pracovní prostředí z hlediska BOZP. 

Dalším cílem bylo odstranit bariéry obchodu na jednotném trhu a zajistit uvedení 

bezpečných výrobků na trh. V roce 1999 vstoupila v platnost Amsterdamská smlouva, 

která přispěla v oblasti BOZP tím, že posílala zákonodárnou pravomoc v oblasti 

evropských sociálních politik. [6] 

 

3.1.3 Základní právní předpisy EU 

 

Nejdůležitější právním předpisem pro oblast BOZP je rámcová směrnice 

89/391/EHS, jejímž cílem je zavést opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a to ve všech pracovních odvětvích. Obsahuje zásady týkající se prevence rizik, 

ochrany života i zdraví, posouzení a odstranění rizik. Na tuto směrnici navazuje směrnice  

z roku 1991, která doplňuje opatření ke zlepšení bezpečnosti  ochrany zdraví při práci 

pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem. Jako další důležité 

směrnice pro oblast BOZP můžeme zařadit tyto dílčí směrnice: [7] 
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 směrnice o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí 

zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli, 

 směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům 

nebo mutagenům při práci, 

 směrnice o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích proti rizikům 

vyplývajícím z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům (hluk), 

 směrnice o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích proti rizikům 

vyplývajícím z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům (vibrace), 

 směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologických 

činitelů při práci, 

 směrnice o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na ochranu 

pracovníků pracujících v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

 směrnice o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční 

manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro 

zaměstnance, 

 směrnice o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání 

osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci.  

Rámcová směrnice o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, zavedla zaměstnavatelům povinnost vést seznam pracovních úrazů, které vedou 

k pracovní neschopnosti delší než tři dny. Dále také udává zaměstnavateli další povinnost, 

a to vypracovat zprávy o pracovních úrazech, které utrpěli jeho pracovníci. Jelikož jsou 

metody, způsoby sběru dat i právní předpisy pro zpracování dat o pracovních úrazech 

v jednotlivých zemích Evropské unie odlišné, je nutné je sjednotit. Z toho důvodu byla 

vypracována jednotná evropská metodologie a to na základě projektu ESAW (Evropské 

statistiky pracovních úrazů). Cílem této statistiky není jen eliminovat výskyt pracovních 

úrazů, ale také důsledky s nimi související. [10] 
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3.2 Klíčové subjekty 

 Kromě subjektů, které se angažují v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  

na vnitrostátní úrovni, existuje i řada subjektů působících na úrovni EU.   

 

3.2.1 Evropská komise 

 

Evropská komise v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spolupracuje 

s několika výbory: 

 Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, který Komisi 

napomáhá při přípravě, realizaci a hodnocení činností.  Jeho dalším úkolem  

je aktivně přispívat k identifikaci priorit Společenství, stanovit příslušné strategie  

a podpořit vzájemnou spolupráci.  

 Vědeckým výborem pro limitní hodnoty expozice, který posuzuje a vyhodnocuje 

rizika na pracovištích s výskytem nebezpečných chemických látek a přípravků. 

 Výborem vrchních inspektorů práce, jehož hlavním úkolem je kontrolovat 

prosazování sekundární práva v oblasti BOZP a rozvíjet spolupráci s vnitrostátními 

orgány.  

 

3.2.2 Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek 

(Eurofond) 

 

Tato nadace vznikla v roce 1975 a jejím hlavním úkolem je pomoc při plánování 

 a zlepšování životních pracovních podmínek v Evropě. Nadace Eurofond poskytuje 

informace, doporučení a odborné poznatky nejen o životních a pracovních podmínkách, ale 

také o průmyslových vztazích a sociální soudržnosti. Spolupracuje s odbornými 

institucemi, nadacemi a orgány členských států.  
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3.2.3 Evropská agentura pro BOZP 

 

Tato agentura byla založena v roce 1994 a má sídlo v španělském městě Bilbao.  

Jejím hlavním cílem je na pracovištích v Evropě zajistit bezpečnost, zdraví a vyšší 

produktivitu práce. Jednou z hlavních činností této agentury je pořádat kampaně, jejichž 

hlavním úkolem je zvýšit podvědomí a podpořit oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v celé Evropě. Také se snaží podpořit malé a střední podniky, kterým poskytuje 

pomoc při hodnocení rizik na pracovišti a při provádění správné praxe v oblasti prevence.  

Evropská agentura pro bezpečnost ochranu zdraví úzce kooperuje se zaměstnanci, 

zaměstnavateli, organizacemi EU, podniky i zástupci vlád. [8]. Agentura sbírá statistické 

údaje o bezpečnosti ochraně zdraví při práci a uskutečňuje ankety a průzkumy v celé 

Evropě. Součástí agentury je Evropské observatiorum rizik, které získané údaje analyzuje. 

Dále také agentura spolupracuje s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních 

podmínek a statistických úřadem Evropské unie Eurostatem.  
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4. Aplikace teoretických poznatků ve společnosti MS 

Technik, spol. s r. o. 

 

4.1 Charakteristika organizace 

 Tato kapitola bude zaměřena na základní charakteristiku společnosti MS Technik, 

spol. s r. o. Bude pojednávat o hlavních činnostech podniku, o organizační struktuře, 

lidských zdrojích a technickém vybavení organizace. 

 

4.1.1 Základní informace 

 

Obr. 4.1. Logo společnosti 

 

 

 

 

Zdroj: [9] 

 

IČO:    25886509 

DIČ:    CZ25886509 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Sídlo:    Dukelská 114, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

Pobočka:   Sklářská 3311, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Rok založení:   2001 
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4.1.2 Profil společnosti 

 

Tato společnost byla založena v roce 2001 v Šenově u  Nového Jičína. Zpočátku 

byla její činnost zaměřena pouze na lisování a svařování plechových výlisků. V roce 2004 

však rozšířila svou působnost založením pobočky v Rožnově pod Radhoštěm, která  

je zaměřena na povrchové úpravy kovů včetně možnosti omílání a průmyslového mytí. 

V současnosti již společnost MS Technik, spol. s r. o. poskytuje svým zákazníkům při 

výrobě plechových výlisků pro automobilový průmysl kompletní služby.  

Podnik vlastní certifikát řízení kvality ISO 9001, který zaručuje poskytování 

kvalitních výrobků a služeb a dodržování specifických požadavků zákazníků v souladu 

s příslušnými předpisy. Na základě normy ISO 9001 a národních standardů jakosti pro 

automobilový průmysl, byla vyvinuta norma ISO/TS 16949, podle jejíchž požadavků byla 

certifikována i organizace MS Technik spol. s r. o. V roce 2012 proběhl ve společnosti 

recertifikační audit, kterým podnik úspěšně prošel, a tím prodloužil platnost těchto 

certifikátů na další tři roky. Podnik je také od roku 2005 majitelem certifikátu podle 

standardů environmentálního managementu ISO 14001. Platnost tohoto certifikátu je 

omezena do roku 2014. Poté ve firmě proběhne recertifikační audit, který rozhodne, zda 

podnik stále splňuje požadavky této normy. Společnost se dobrovolně hlásí k činnostem, 

které ovlivňují kvalitu životního prostředí nejen ve firmě, ale i v regionu. Organizace 

splňuje všechny zákonné normy týkající se ŽP, právní a ostatní požadavky jsou 

rozpracovány na provozy. Hledisko životního prostředí se podnik snaží zahrnout do všech 

fází cyklu životnosti výrobků a to od jejich výroby až po jejich likvidaci. I při výrobě 

produktů společnost dbá na to, aby byl dopad na životní prostředí a na zdraví zaměstnanců 

co nejmenší, proto se snaží co nejvíce snížit vypouštění znečišťujících látek do složek ŽP 

(vody, půdy, ovzduší).  Pro podnik je tedy oblast životního prostředí a BOZP stejně 

prioritní jako jsou ekonomická hlediska. 
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2.1.2 Hlavní činnost   

 

 V součastné době podnik MS Technik, spol. s r. o. vyrábí výrobky z ocelových 

plechů, nerezu bronzu a hliníku, a to převážně do automobilového průmyslu. K výrobě 

používá tyto technologie:  

Lisování - organizace může k lisování využít postupový lis s automatickým podáváním 

nebo mechanický lis s ručním zakládáním. 

Galvanické pokování - železné díly lze galvanicky zinkovat závěsnou i hromadnou 

technologií.  Jako povrchovou úpravu lze použít modrý, žlutý nebo černý zinek. Speciální 

úprava modrého zinku je tlustovrstvá pasivace zinkové vrstvy bez šestimocného chromátu. 

Svařování – svařovat lze metodami MIG a MAG, jejichž výhodou je široký výběr 

přídavných materiálů a plynů a lehká možnost mechanizace a robotizace. Dalším typem 

svařování je metoda TIG, která umožňuje svařovat konstrukce z vysokolegovaných 

žáruvzdorných ocelí. Posledním svařovacím postupem je odporová bodová nebo 

výstupková metoda.   

Výroba nástrojů - společnost vlastní nástrojárnu, ve které vyrábí postupové, lisovací, 

svařovací i montážní nástroje. 

Ostatní - mezi ostatní doplňkové činnosti patří odmašťování výrobků v ekologické mycí 

lázni s antikorozním účinkem, omílání výrobků mezi kameny pomocí vibrace, broušení, 

začišťování ploch, hran a svárů, nýtování a vrtání. 

 

4.1.3 Organizační struktura 

  

 Podnik má dvě pobočky, kde každá z nich funguje samostatně a má vlastní systém 

vedení. V Rožnově pod Radhoštěm se nachází pouze galvanovna, ostatní výrobní činnosti 

spadají pod provozovnu v  Šenově.  Obrázek (příloha č. 1) popisuje organizační strukturu 

pobočky v Rožnově pod Radhoštěm, kde budu zpracovávat data pro svou bakalářskou 

práci.  Následující text bude pojednávat už pouze o tomto provoze. Jak z organogramu 

vyplývá, vedení společnosti zodpovídá za správu a fungování všech úseků v organizaci, 

z nichž každý úsek má svého vedoucího pracovníka, který zodpovídá za své oddělení.  
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4.1.4 Lidské zdroje 

 

Pobočka v Rožnově pod Radhoštěm v součastné době zaměstnává 82 osob, z nichž 

23 jsou ženy. Z hlediska pracovního zařazení můžeme zaměstnance kategorizovat  

na management, technicko hospodářské pracovníky (THP) a výrobní a režijní dělníky.      

          Na pozici manažera je v součastné době zaměstnána pouze jedna osoba a to ředitel 

společnosti, ten je zodpovědný za vedení jednotlivých oddělení. THP tvoří 8 osob, jejich 

hlavní úkolem je zajišťovat práce spojené s výrobní činností podniku. Do této kategorie  

je v podniku zařazen referent logistiky, který plánuje výrobu, komunikuje se zákazníky  

a vyřizuje jejich objednávky, navrhuje plány expedice výrobků a řídí skladové zásoby. 

Jedná se o práci, u které není pravděpodobný negativní vliv na zdraví. Dalšími 

zaměstnanci zařazenými do kategorie THP jsou směnoví mistři, jejichž hlavním úkolem  

je řídit a organizovat práci, dohlížet na plnění úkolů a časového harmonogramu, 

kontrolovat technický stav a vybavení strojů a kontrolovat dodržování BOZP. Jako režijní 

dělník je zaměstnáno 10 osob. Do této kategorie spadají hlavně údržbáři a seřizovači, kteří 

vykonávají údržbu a opravu strojů a zařízení. Ostatních 63 osob tvoří výrobní dělníci,  

u nichž hrozí největší pravděpodobnost pracovního úrazu. 

  Následující graf zobrazuje vývoj počtu zaměstnanců za posledních 5 let. Nejméně 

zaměstnanců měl podnik v roce 2009, protože z důvodu ekonomické krize značně poklesl 

počet zakázek.  

Graf č. 4.1 Vývoj počtu zaměstnanců od roku 2008 do roku 2012 
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Zdroj : vlastní zpracování 
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4.1.5 Pracovní úrazovost 

 

Zaměstnavatel organizace MS Technik, spol. s r. o. je, stejně jako zaměstnavatelé 

ostatních podniků, povinen při vzniku pracovního úrazu poskytnout zaměstnanci první 

pomoc, prošetřit příčinu a okolnosti jeho vzniku a nahlásit vzniklý pracovní úraz 

příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, 

zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn a odborovému orgánu nebo zástupci 

zaměstnanců. Zaměstnanec je ze zákoníku práce povinen, pokud mu to zdravotní stav 

dovolí, neprodleně ohlásit vzniklý pracovní úraz svému nadřízenému. To musí udělat také 

v  případě, že je svědkem pracovního úrazu jiné osoby. Dále je také povinen spolupracovat 

při objasňování příčin pracovního úrazu. Jako pracovní úraz je bráno podle zákoníku práce 

poškození zdraví nebo smrt, ke kterým došlo při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé 

souvislosti s nimi. Smrtelný pracovní úraz je takové poškození zdraví, které mělo za 

příčinu smrt, nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel do jednoho roku. V případě, že 

dojde k úmrtí zaměstnance nebo k takovému zranění, které vede k pracovní neschopnosti 

delší než tři dny, musí zaměstnavatel vypracovat záznam o úrazu a vést o něm 

dokumentaci. Záznam o úrazu musí být vyhotoven do pěti dnů od vzniku události a 

následně poslán oblastnímu inspektorátu práce a příslušné zdravotní pojišťovně.  Jestliže 

nedojde k pracovní neschopnosti nebo neschopnosti delší než tři pracovní dny, nemá 

zaměstnavatel povinnost ji někde vykazovat nebo ohlašovat. Všechny pracovní úrazy 

vzniklé v podniku musí být zaznamenány v knize úrazů, ve které musí být zapsány 

všechny potřebné údaje pro sepsání záznamu o úrazu.  

Kniha úrazu podniku MS Technik, spol. s r. o. je vypracovaná v knižní podobě a 

obsahuje několik údajů. Nejprve se zaznamenává jméno a datum narození zraněného, 

potom se zapíše čas a činnost, při které poranění došlo. Dále se stručně popíše typ zranění 

a způsob, jak k němu došlo. Od založení společnosti zatím nedošlo k žádnému pracovnímu 

úrazu, který by měl za následek smrt.  
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4.1.6 Technická zařízení  

  

Při provozování technických zařízení musí zaměstnavatel zajišťovat bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci. Podle zákona musí být stroje, technická zařízení a nářadí  

z hlediska BOZP vhodné pro práci, ke které budou používány a musí být vybaveny 

ochrannými zařízeními, která slouží k ochraně zdraví a života na pracovišti. Další 

povinností je pravidelné udržování, kontrolování a revidování všech strojů, technických 

zařízení a nářadí.  Provozovatel technického zařízení, také musí zajistit pravidelné údržby 

míst stanovených pro vykonávání práce, chodeb, schodišť, ale také míst určených 

k relaxaci, převlékání a osobní hygieně. Zaměstnavatel musí také určit termín, lhůtu 

 a rozsah všech kontrol, zkoušek, revizí a oprav technických zařízení a dále je povinen 

zajistit dodržování těchto termínů a kontrol a stanovit osobu, která zaručí jejich 

vykonávání. Minimálním požadavkem na bezpečný provoz strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí, je používat zařízení v souladu s provozní dokumentací, která musí být 

uchována po celou dobu provozu zařízení.  Před tím, než jsou tyto zařízení uvedena  

do provozu, musí být vykonána kontrola bezpečnosti provozu podle průvodní 

dokumentace výrobce. Dále tyto stroje musí být opatřeny návodem k použití a doklady o 

následujících pravidelných kontrolách a revizích.   

Elektrické ruční nářadí, je takové nářadí, které je připojeno k síti pohyblivým 

přívodem ukončeným vidlicí nebo je napájeno akumulátorem uloženým v konstrukci 

zařízení. Termíny revizí jsou závislé na zařazení do jednotlivých skupin podle četnosti  

a délky doby používání. V následující tabulce je napsán seznam elektrického ručního 

nářadí, které vlastní podnik MS Technik, spol. s r.o.  a data jejich příští revize.  

Tab. č. 4.1 seznam elektrického ručního nářadí a data jejich revize 

Nářadí Počet kusů Datum následující revize 

Úhlová bruska 2 5/2013 

Vrtačka  3 5/2013 

Pájedlo plastů 1               10/2013 

Pila přímá 1 5/2013 

Pájedlo plastových 

trubek 1               10/2013 

Vrtací kladivo  1 5/2013 

Horkovzdušná pistole 2 5/2013 

Pila kotoučová 1 5/2013 

Páječka 1 5/2013 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2 Analýza pracovní úrazovosti za rok 2010 až 2012  

  

V podniku MS Technik, spol. s r. o. v období od roku 2010 do roku 2012 bylo 

v knize úrazu zaznamenáno 26 pracovních úrazů. Z toho celkem 16 úrazů, vedlo 

k pracovní neschopnosti a 10 úrazů bylo bez pracovní neschopnosti. Nejvíce úrazů bylo 

evidováno v roce 2011 a nejméně v roce 2010. Z toho žádný pracovní úraz nebyl způsoben 

nebo ovlivněn jinou osobou. Z hlediska pohlaví se na pracovních úrazech více podíleli 

muži. Z celkového počtu poraněných to bylo 18 mužů a pouze 8 žen.  

Graf  4.2 Vývoj pracovní úrazovosti za období 2010 až 2012 
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Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z knihy úrazů vyplývá, že nejčastějším pracovním úrazem v organizaci 

MS Technik spol. s r. o. za sledované období, je poranění horních končetin. Z celkového 

počtu pracovních úrazů tvoří 78 % právě tohle zranění. Jedná se především o řezné rány, 

stržení kůže a pohmoždění prstů nebo zápěstí. Ke všem těmto poraněním došlo na dílně, 

pouze v jednom případě se pracovní úraz stal na schodišti.  Nejčastější příčinou těchto 

poranění je selhání lidského činitele. Žádný z těchto úrazů nevznikl porušením pracovní 

kázně. Zbývajících 12 % z celkového počtu úrazů tvoří poranění dolních končetin. Hlavní 

zdrojem těchto poranění je uklouznutí na schodech. Z čehož vyplývá, že uklouznutí  

na schodech je jedno z rizik na pracovišti. V podniku dochází v průměru  

k 9 úrazům za rok. Aby došlo ke snížení pracovní úrazovosti, měla by společnost 

podniknout určité kroky, které nejen sníží počet úrazů, ale také zabrání jejich zvyšování.   
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4.2.1 Návrh opatření ke snížení pracovní úrazovosti 

 

Nejčastější příčinou pracovních úrazů v organizaci bylo selhání lidského činitele, 

tedy nepozornost nebo nedodržení zásad bezpečnosti práce. Proto by bylo vhodné zvýšit 

zájem zaměstnanců o oblast BOZP. Poskytnout jim více informací o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci, provádět častější školení, ale také zvýšit počet kontrol 

dodržování bezpečnosti práce. Vedoucí zaměstnanci by si měli uvědomit, že každý vzniklý 

pracovní úraz nebo výrazné snížení pracovní pohody zaměstnanců, je důsledkem nízké 

úrovně jejich řízení. Dalším doporučením ke snížení pracovní úrazovosti je přijmout 

opatření, která povedou ke zkvalitnění systému řízení. Dalším krokem ke snížení pracovní 

úrazovosti je řádně vyšetřit důvod vzniku pracovního úrazu, identifikovat rizika a 

podniknout kroky, kterou povedou k odstranění těchto rizik. Pokud riziko nelze odstranit a 

ani jeho působení nejde snížit na přijatelnou míru technickými nebo organizačními 

opatřeními, je zaměstnavatel povinen
4

 poskytnout zaměstnancům osobní ochranné 

pracovní prostředky (OOPP). Protože druhou nejčastější příčinou pracovního úrazu 

v podniku bylo uklouznutí na schodech, měl by zaměstnavatel zajistit buď protiskluzové 

gumové pásy na schodiště, anebo uložit zaměstnavatelům povinnost nosit protiskluzovou 

obuv nebo protiskluzové návleky 

 

4.3 Systém řízení BOZP 

V organizaci MS Technik, spol. s r.o. není zaveden žádný certifikovaný systém 

řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podnik nemá vlastního zaměstnance, který by 

se specializoval na bezpečnost a ochranu zdraví, tuto činnost provádí pracovník externí 

poradenské firmy (osoba odborně způsobilá k prevenci rizik). Tato osoba poskytuje řiditeli 

pomoc při vytváření systému řízení BOZP a při zpracování příslušné dokumentace. Dále 

jednotlivým vedoucím zaměstnancům radí se zajišťováním BOZP. Poskytuje jim školení a 

kontroluje, zda jsou naplněny požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví. V případě, že 

odborně způsobilá osoba zjistí v rámci své kontroly, nějaké nedostatky nebo závady, 

navrhuje společně s vedoucími zaměstnanci postupy k jejich odstranění. Opatření se stávají 

závaznými až po schválení ředitelem.   

                                                             
4 podle § 104 zákoníku práce  
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V podniku MS Technik by měl být zaveden takový systém řízení BOZP, který bude 

možné integrovat s ostatními systémy řízení ve společnosti. Ve společnosti je již zaveden 

systém enviromentálního managementu podle požadavků normy ISO 9001 a systém 

managementu kvality podle normy ISO 14001. Vhodným systémem řízení bezpečnosti a 

ochrany zdraví je systém podle normy OHSAS 18001, která je kompatibilní se zmíněnými 

normami.  Zavedení certifikovaného systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, by pro 

podnik znamenalo nejen získání certifikátu, ale také zvýšení úrovně řízení BOZP v celé 

firmě. Certifikovaný systém managementu BOZP by nenahradil systém bezpečnosti a 

ochrany zdraví, který byl vytvořen odborně způsobilou osobou k prevenci rizik, protože 

tyto systémy se vzájemně doplňují. 

 

4.3.1 Základní požadavky na zavedení systému podle nároků normy 

OHSAS 18000  

  

 V následující kapitole budou srovnány základní požadavky normy OHSAS 18000 

se skutečným stavem v podniku MS Technik, spol. s r. o. Budou popsány hlavní 

nedostatky a navrženo doporučení, které by mělo tyto nedostatky odstranit.  

 

Všeobecné požadavky  

 Prvním požadavkem před zavedením systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 

podle této normy je zajistit její nákup a zavést ji jako řízený dokument mezi ostatní 

předpisy. Dále je také potřebné zajistit výpis z obchodního rejstříku a zkontrolovat, zda 

jsou prostory organizace využívány v souladu s platnou kolaudací. Podnik také musí 

definovat rozsah svého systému řízení BOZP, určit odborně způsobilou osobu k prevenci 

rizik a prověřit aktuálnost kategorizace prací.  

Zjištěné nedostatky spolčenosti 

 nevlastní normu OHSAS 18000, 

  nedefinovala rozsah svého systému managementu BOZP, 

 prostory nejsou využívány v souladu s platnou kolaudací. 
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Doporučení: 

 Organizace by si nejprve měla zakoupit normu OHSAS 18000 a zařadit ji mezi 

ostatní firemní dokumentaci. Zajistit, aby její prostory byly využívány podle platných 

kolaudačních dokladů.  A dále by měla určit rozsah svého sytému řízení pro oblast 

bezpečnosti  ochrany zdraví při práci. 

 

Politika BOZP 

Dalším požadavkem normy je vytvořit v podniku bezpečnostní politiku, zapracovat 

do ní morální kodex nebo obdobné zásady, dále také stanovit závazek k prevenci vzniku 

úrazů a poškození zdraví, závazek k respektování právní a ostatní legislativy a závazek  

se neustále zlepšovat ve svém systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví.  Všechny tyto 

závazky je nutné brát v úvahu ve veškerých rozhodovacích procesech společnost. 

Organizace je povinna všem zúčastněným stranám svou politiku zveřejnit. 

Zjištěné nedostatky společnosti: 

 nestanovila politiku BOZP ani koncepci systému řízení BOZP. 

Doporučení: 

Podnik by měl stanovit politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zapracovat 

do ní všechny nutné závazky.  Obsah této politiky integrovat s ostatními systémy 

managementu, které jsou v podniku (ISO 9001, ISO 14001). Až bude tato politika 

schválena, musí o ní informovat zaměstnance a zveřejnit ji pomocí nástěnky. Ostatní 

zúčastněné strany vyrozumět dopisem, e-mailem nebo zveřejněním na internetu. 

 

Plánování BOZP 

Norma OHSAS také požaduje, aby ve společnosti byly vyhledávány a posuzovány 

všechny rizika, a to pro všechny běžné činnosti i mimořádné činnosti. Rizika by měla být 

posuzována tak, aby byla přizpůsobena cílové skupině zaměstnanců i vybavení pracoviště.  

V podniku by měl být také vypracován registr vyhledaných rizik a registr právních 

předpisů pro oblast BOZP. Podle normy by měl podnik vytvořit registr právních předpisů  
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a jiných požadavků týkajících se BOZP a udržet aktuálnost těchto předpisů. V normě jsou 

také stanoveny zásady pro vytváření a udržování cílů a programů BOZP pro příslušné 

funkce a úrovně v rámci organizace. Stanovené cíle by měly vést k neustálému zlepšování 

a být v souladu s politikou a s právními i ostatními předpisy společnosti. Při stanovování 

cílu by měly být brány v úvahu názory všech zúčastěných stran. Vypracované programy by 

měly být vázány na stanovené cíle a měly by být v pravidelných a plánovaných intervalech 

přezkoumávány.   

Zjištěné nedostatky společnosti: 

 v registru právních předpisů je uveden neplatný právní předpis, 

 nestanovila cíle a programy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Doporučení: 

 Společnost by měla aktualizovat svůj registr právních požadavků, odstranit neplatné 

právní předpisy a zapracovat do systému řízení BOZP požadavky nových právních 

předpisů. Dále by měla do registru uvést všechny vnitřní předpisy s vazbou na BOZP. Také 

by měla stanovit cíle a programy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto cíle musí být 

stanoveny pro jednotlivé funkce a úrovně v rámci společnosti.  

 

Implementace a provoz 

Jedním z nejdůležitějších požadavků stanovených v normě OHSAS je že, vedení 

organizace a další vedoucí zaměstnanci musí prokazovat osobní angažovanost a aktivitu 

v oblasti BOZP. Druhým velmi důležitým požadavkem normy je povinnost vedoucích 

zaměstnanců prosazovat u podřízených zaměstnanců odpovědnost za dodržování 

bezpečnostních předpisů platných v podniku. Norma dále také stanovuje povinnost 

vypracovat vnitřní předpis pro školení a výcvik zaměstnanců nebo doplnit stávající 

předpis, stanovit zdravotní nebo odbornou způsobilost pro jednotlivé skupiny 

zaměstnanců, doplnit záznamy ze školení, vypracovat a aktualizovat plán výcviku, 

seznámit zaměstnance se systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

určit četnost školení a dodržovat ji, ověřovat znalosti účastníků školení a vyhodnotit 

efektivnost školení.  
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Další požadavkem normy je stanovit zásady komunikace s externími i interními 

zainteresovanými stranami, smluvními partnery, zástupci zaměstnanců a návštěvami. 

Komunikace by měla probíhat prostřednictvím podnikového časopisu, nástěnky, dotazníku 

nebo pracovní porady. Norma také požaduje, aby organizace vydala dokumenty a 

záznamy, které budou obsahovat politiku a cíle BOZP a ostatní dokumenty tykající se 

podpory BOZP. Tyto dokumenty by měly být před vydáním posouzeny, přezkoumány  

a identifikovány. Použité dokumenty musí být platné a musí být uloženy tak, aby bylo 

možné tyto údaje využít po stanovenou dobu v elektronické nebo písemné podobě. Jednou 

z nejrozsáhlejších kapitol v normě je kapitola tykající se řízení provozu. Zaměstnavatel je 

povinen stanovit nebezpečné činnosti a opatření k nim. Norma také  

po podniku požaduje, aby prováděl pravidelné evidence, kontroly, revize strojů a zařízení, 

elektrických zařízení a elektrických spotřebičů a aby vedl evidenci o nákupu a výdeji 

osobních ochranných pracovních prostředků.  

Zjištěné nedostatky společnosti: 

 vedení se málo angažuje v oblasti BOZP, 

 angažovanost v oblasti BOZP není dokladována, 

 není stanoven způsob ověřování znalostí účastníků školení, 

 efektivnost školení není hodnocena, 

 není zapracován interní předpis Komunikace, spoluúčast a konzultace,  

 neúplný seznam řízené dokumentace.  

Doporučení: 

 Ředitel podniku MS Technik, spol. s r. o. by se měl více angažovat v oblasti BOZP 

a přihlásit se ke své odpovědnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Vrcholové vedení i vedoucí zaměstnanci by měli dokládat, že svojí činností podporují 

vyšší úroveň řízení BOZP.  Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které v podniku 

provádí externí pracovník, by měla být lépe zajištěna. Měl by být vypracován způsob 

ověřování znalostí účastníků školení, například testem nebo pohovorem. Společnost by 

také měla hodnotit efektivnost školení.  
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Dále by bylo vhodné vytvořit vnitřní předpis, který by stanovil způsob komunikace. 

Vedení organizace by také mělo jmenovat osobu, která bude zodpovědná za BOZP. Ve 

společnosti je sice osoba, která se touto problematikou zabývá, ale není jmenována. Dále 

by měl byt aktualizován a o potřebné dokumenty doplněn seznam řízených dokumentů. 

 

Kontrola  

Další povinností organizace, vyplývající z normy OHSAS, je vytvořit systém pro 

pravidelné monitorování a měření výkonnosti v oblasti BOZP. Podnik by měl také vytvořit 

vnitřní předpis pro hodnocení souladu s právními a ostatními předpisy. Tohle hodnocení 

musí být prováděno pravidelně v průběhu celého roku. Musí být  také vypracovány 

záznamy o výsledcích těchto hodnocení. Dále musí být vytvořen postup, který by řešil 

vzniklé incidenty. V něm mají být stanoveny zásady pro preventivní a nápravná opatření. 

Dalším požadavkem je vypracovat vnitřní předpis pro řízení záznamů BOZP, tyto záznamy 

musí být snadno identifikovatelné a vyhledatelné. Podnik by měl v pravidelných 

intervalech hodnotit efektivitu SMBOZP prováděním interních auditů, u nichž musí být 

stanovena kritéria, rozsah, četnost a metody provádění.  Záznamy auditu musí být 

uchovány a o výsledcích auditů musí být informováno vedení organizace.   

Zjištěné nedostatky společnosti: 

 neměří ani nemonitoruje výkonnost v oblasti BOZP, 

 nemá vytvořen předpis pro řízení auditů BOZP. 

Doporučení: 

Podnik by měl začít měřit a monitorovat výkonnosti v oblasti BOZP, například 

zaznamenáváním počtu pracovních úrazů a počtu prostonaných dnů z důvodu pracovního 

úrazu. V organizaci existuje předpis pro řízení auditů, ale pouze pro oblast kvality a 

životního prostředí. Proto je potřebné tento předpis zpracovat i pro oblast BOZP. 
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Přezkoumání SMBOZP 

Posledním požadavkem vycházejícím z normy, je v pravidelných intervalech 

přezkoumávat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví organizace. Musí být 

přezkoumáno, zda je SMBOZP efektivní, vhodný a přiměřený. 

Zjištěné nedostatky: 

 nepřezkoumává systém řízení BOZP. 

Doporučení: 

 Posledním doporučením ke splnění všech požadavků je v pravidelných intervalech 

přezkoumávat SMBOZP podle všech požadavků normy OHSAS.  

 

4.4 Management rizik 

 

4.4.1 Vyhledávání rizik 

 

 Prvním krokem k posouzení pracovních rizik je jejich vyhledávání. Nejprve  

je důležitá osobní prohlídka pracoviště a pozorování pracovního prostředí. Po prohlídce 

pracoviště určíme a posoudíme všechny probíhající práce i všechny vnější faktory, které by 

mohly mít vliv na pracoviště. Na pracovišti také sledujeme vliv psychologických, 

sociálních a fyzikálních faktorů, které by mohly mít nějaký dopad na pracoviště. Musíme 

také shromáždit veškeré záznamy o pracovních úrazech zaměstnanců na pracovišti. 

Identifikace rizik podle typu prováděné činnosti: 

Vrtání - Vrtání je činnost, která je v podniku MS Technik, spol. s r. o. prováděna 

minimálně. Při práci z vrtačkou je zaměstnanec vystaven riziku poranění očí nebo obličeje 

odlétajícími třískami z vrtaného produktu, zachycení vlasů nebo oděvu do vrtáku, pořezání 

se o ostří vrtáku a pádu špatně upevněného vrtaného předmětu. 

Práce v kanceláři - Pro osoby pracující v kanceláři bylo vyhledáno jako nebezpečí 

naražení na ostrou hranu nábytku. Dalším možným rizikem je opaření se horkým nápojem. 

Může také dojít k pádu předmětu,  který může způsobit zaměstnanci pohmožděniny.  
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Chůze po schodech – Jak již bylo zjištěno z analýzy pracovní úrazovosti, dalším 

identifikovaným rizikem je poranění dolních nebo horních končetin uklouznutím  

na schodišti.  

Práce ve skladu - Pro pracovníky ve skladu byla identifikovaná rizika poranění 

nohou při zakopnutí o překážku, poranění osoby sesunutím materiálu z palety, pořezání 

rukou při rovnání beden a přejetí nohy vozíkem. 

Lisování - Při práci s lisem hrozí zaměstnancům rizika pořezání rukou  

o výrobek, poranění očí vystřelenou šponou, zanýtování kusu do rukou. 

Přesypávání - Pro pracovní činnost přesypávání je zaměstnanec vystaven 

nebezpečí  pořezání rukou o výrobek, pádu bedny na hlavu, pádu výrobku na hlavu a 

napíchnutí se na vidle vozíku. 

Mytí - Při mytí výrobků hrozí zaměstnanci riziko popálení se o horký výrobek, 

poleptání se chemikálií, pád z myčky, kýla způsobená manipulací s  těžkým břemenem. 

Obsluha myčky je také vystavena neustálému hluku, který může z dlouhodobého hlediska 

poškodit sluch.   

Navěšování - Při navěšování výrobků je obsluha stroje vystavena riziku pořezání 

rukou o výrobek, napíchnutí se na háček, nošení těžkého břemene, poleptání chemikálií a 

spálení o horký výrobek. 

 

4.4.2 Hodnocení rizik 

 

Pro hodnocení identifikovaných rizik byla ve firmě MS Technik použita 

jednoduchá bodová metoda (JBM), která byla vyvinuta T. Neugebaurem. Tato metoda 

jednotlivé rizika hodnotí podle čtyř kritérií: 

 A- pravděpodobnosti nežádoucího následku 

 B- doby, po kterou je zaměstnanec vystaven riziku za rok 

 C- možnosti ochranné reakce při vzniku rizikové situace 

 D- následků rizika 
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Ke každému kritériu je podle zjištěných skutečností přiřazeno bodové ohodnocení. 

Body všech kritérií pro jednotlivé nebezpečné činitele se vynásobí a podle výsledků  

je určena míra rizika a nutnost jeho řešení. Čím větší bude výsledná hodnota, tím je 

nutnější provést opatření, která by vedla k vyloučení rizika, nebo alespoň k omezení 

působení jeho vlivů.  Bodové hodnocení jednotlivých kritérií je uvedeno v následujícím 

přehledu.  

Pravděpodobnost nežádoucího následku:   Ochranná reakce: 

10 častý výskyt      1 nemožná 

6 možný výskyt      0,95 velmi obtížná 

3 není běžné, ale je pravděpodobné   0,9 obtížná 

1 někdy se vyskytne     0,85 možná 

0,5 prakticky nemožný     0,8 snadná 

0,1 vyloučený 

 

Expozice rizika:       Následky rizika: 

10 stále       100 katastrofické 

6  často (denně)      40 velmi závažné  

3 příležitostně      7 vážné   

2 občas (měsíčně)     3 lehké  

1  zřídka       1 zanedbatelné 

 

Tab. 4.1 Hodnocení  výsledné míry rizika 

Míra rizika Závažnost rizika Řešení rizika 

 Větší než 400  velmi vysoké riziko  zastavení činnosti 

 200 až 400  vysoké riziko  potřeba okamžitého řešení 

 70 až 200  značné riziko  potřeba řešení 

 20 až 70  riziko  potřeba zvýšené pozornosti 

 Menší než 20  přijatelné  není potřeba řešení 

Zdroj: [2] 
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4.4.3 Zhodnocení výsledků Jednoduché bodové metody 

 

Pro práci s vrtačkou bylo vyhodnoceno jako největší možné riziko poranění 

odlétajícími částicemi při vrtání, které mohou způsobit drobné řezné rány v obličeji a v 

horším případě může dojít k poranění očí. Jako druhé největší riziko pro tuto činnost bylo 

určeno pořezání se o ostří vrtáků, které může způsobit drobné řezné rány i vážnější 

poranění rukou. Obě tato rizika byla vyhodnocena jako rizika s nutností zvýšené 

pozornosti. Ostatní rizika, která byla vyhledána pro práci s vrtačkou byla zhodnocena jako 

přijatelná. Pro zaměstnance pracující v kanceláři byla všechna vyhledaná rizika 

vyhodnocena jako přijatelná.  Z toho největším rizikem byl  pád předmětu, který může 

způsobit drobné rány nebo pohmožděniny. Jako největší riziko, ze všech vyhledaných 

rizik, bylo vyhodnoceno uklouznutí na schodech. To může vést k pohmoždění nebo 

dokonce zlomení horních nebo dolních končetin.  Toto riziko bylo vyhodnoceno jako 

závažné riziko, proto je  potřebné ho nějak vyřešit. Jak již bylo zmíněno kapitole  analýzy 

úrazovosti, tohle riziko je jedním z častých příčin úrazů ve společnosti, proto by měla být 

provedena opatření, která toto riziko vyloučí nebo alespoň omezí působení jeho vlivů. Pro 

práci ve skladu bylo identifikované jako největší možné riziko přejetí vozíkem, které může 

způsobit pohmožděniny nohou. Dalším významným nalezeným rizikem bylo zakopnutí o 

překážku, které může způsobit odřeniny, pohmožděniny a v horším případě i zlomeniny. 

Také manipulace s bednami přestavuje značné riziko, může dojít k pořezání rukou. 

Všechna tato nebezpečí byla vyhodnocena jako rizika s potřebou zvýšené pozornosti. Jako 

přijatelné nebezpečí pak bylo vyhodnoceno sesunutí materiálu při manipulaci s paletami. U 

lisování bylo určeno jako riziko manipulace s výrobky a vystřelená špona. Obě tato rizika 

byla zařazena do kategorie rizik s potřebou zvýšené pozornosti. Z toho vystřelená špona, 

která může způsobit poranění očí, byla vyhodnocena jako méně závažné riziko. Při 

manipulaci s výrobky může dojít k pořezání rukou, což bylo vyhodnoceno jako riziko 

závažnější. Poranění při manipulaci s výrobky bylo i pro činnost přesypávání, 

vyhodnoceno jako jedno z rizik. Jako další nebezpečí jsme určili pád břemene, což může 

způsobit drobné ranky a pohmožděniny. Jako riziko s nejmenší závažností bylo, pro 

činnost přesypávání, zhodnoceno napíchnutí se na vidle vozíku. Všechna tato nebezpečí 

byla zařazena do kategorie rizik s potřebou zvýšené pozornosti.  Pro činnost mytí bylo 

vyhodnoceno, jako největší nebezpečí řezné rány a popáleniny způsobené manipulací 

s výrobkem. Jako další riziko bylo vyhodnoceno manipulace s chemikálií, která může 

způsobit poleptání kůže a pád z myčky, který může způsobit pohmožděniny nebo 
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zlomeniny končetin. Tato rizika byla zařazena jako rizika ,kde je nutná zvýšené pozornost. 

Jako přijatelná rizika pro tuto činnost byla zhodnocena manipulace s těžkými břemeny, 

která může způsobit kýlu a hluk, který může způsobit poškození sluchu. Pro poslední 

činnost navěšování bylo jako nejméně závažné nebezpečí určeno poleptání při práci 

s chemikálií. Ostatní rizika byla zařazena do kategorie rizik s nutností zvýšené pozornosti.  

Graf  4.1 Procentní podíl vyhodnocených rizik ze všech činností 

 

  

  

   

  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

  Jak je zřejmé z předchozího grafu, tak ze všech vyhodnocených rizik tvoří 61 % 

rizika, u kterých je potřebná zvýšená pozornost. Pouze 4 % procenta jsou značná rizika, 

které by bylo vhodné nějak řešit. Celkem 35 % z celkového počtu vyhledaných rizik tvoří 

přijatelné rizika, u nichž není nutné provádět žádná opatření.   

 

4.4.4 Návrh bezpečnostních opatření  

 

 Ve společnosti MS Technik, spol. s r. o. bylo vyhodnoceno pouze jedno závažné 

riziko, které je nutné nějak řešit. Tímto rizikem je uklouznutí na schodech. Jak již bylo 

zmíněno v kapitole analýzy úrazovosti, bylo by vhodné schodiště buď zabezpečit nějakými 

technickými prostředky (protiskluzové pásy), nebo poskytnou zaměstnancům osobní ochranné 

pracovní prostředky (protiskluzovou obuv, protiskluzové hroty) a zavést povinnost jejich nošení. 

Jelikož je instalace protiskluzových pásů technicky náročnější i více nákladnější, je pro 

společnost vhodnější alternativou nákup protiskluzové obuvi. Náklady na nákup této obuvi pro 

všechny zaměstnance pracující mimo kancelář by činily přibližně 50 000 Kč. Jako další 

významné riziko bylo vyhodnoceno pořezání nebo popálení při manipulaci s výrobky. Jelikož 
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je to činnost, která se v podniku provádí nejčastěji, bylo by vhodné zaměstnancům poskytnout 

pro manipulaci s výrobky OOPP (ochranné rukavice). Zaměstnavateli je doporučeno 

investovat s ohledem na kvalitu do těchto pracovních rukavic více prostředků. Náklady spojené 

s nákupem 100 kusů kvalitních pracovních rukavic by byly přibližně 5000 Kč. Dále bylo také 

vyhodnoceno, jako riziko s vyšší mírou závažnosti, poranění očí odlétajícími částicemi 

vrtaného produktu. Proto by měl vedoucí podniku zajistit také nákup ochranných brýlí. Tato 

investice je zanedbatelná. Ostatní rizika jsou většinou způsobena nepozorností a 

nedodržováním bezpečnostních předpisů a pracovních postupů. Zaměstnavatel by měl v tomto 

ohledu zajišťovat častější školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Po absolvování 

školení by měl každý zaměstnanec projít ověřovacím testem. Celkem by společnost zaplatila 

za nákup osobních ochranných pracovních prostředků přibližně 55 000 Kč. 
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5. Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu bezpečnosti a ochrany zdraví  

v galvanovně MS Technik, spol. s r. o. Nejprve byla provedena analýza úrazovosti, kde 

bylo zjištěno, že za poslední tři roky v podniku došlo ke 26 pracovním úrazům. Žádný 

z těchto úrazů neměl smrtelné následky a ani nebyl zaviněn jinou osobou. Jako nejčastější 

pracovní úraz bylo vyhodnoceno poranění rukou při manipulaci s výrobky. Další  zranění, 

které bylo zaznamenáno v knize úrazů bylo poranění dolních končetin způsobené 

uklouznutím na schodišti.  

 Další částí analýzy BOZP v podniku bylo srovnat součastný stav bezpečnosti   

a ochrany zdraví při práci s hlavními  požadavky normy OHSAS 18001. Při tomto 

srovnání bylo zjištěno spoustu nedostatků. V případě, že chce podnik získat certifikát podle 

této normy, měla by podniknout řadu kroků. Jedním z nich je zajištění nákupu této normy  

a poté vyhlášení bezpečnostní politiky. Dále je také nutné aktualizovat registr právních 

požadavků a stanovit programy a cíle týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedení 

společnosti by se mělo více angažovat v oblasti BOZP a mělo by také zajistit efektivnější 

školení zaměstnanců v této oblasti. Podniku se  také doporučuje  měřit a monitorovat 

výkonnost bezpečnosti a ochrany zdraví a pravidelně přezkoumávat SMBOZP.    

 V poslední části této práce byla vyhledána a vyhodnocena rizika pro jednotlivé  

činnosti. Celkem bylo vyhledáno a vyhodnoceno 26 pracovních rizik. Pouze jedno riziko 

bylo zhodnoceno  jako závažné riziko, které je potřeba řešit. Tímto rizikem je poranění 

končetin uklouznutím na schodišti. Jako opatření proti tomuto riziku bylo navržena montáž 

protiskluzových pásů na schodiště nebo nákup protiskluzové obuvi pro zaměstnance.  

Ostatní rizika byla vyhodnocena jako rizika přijatelná a  rizika s potřebou zvýšené 

pozornosti. Jako opatření proti těmto rizikům bylo doporučeno poskytnout zaměstnancům 

OOPP a provádět častější školení v oblasti BOZP. 
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