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1. ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce „BOZP v obchodní společnosti“ je problematika 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto téma jsem si vybrala, protože bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci je v poslední době velmi diskutované téma nejen z pohledu zákonné 

úpravy a norem, ale taktéž ze strany druhé  - nedodržování předpisů a tím pádem zvýšené 

množství pracovních úrazů. Každá společnost by měla mít sestavenou směrnici sloužící 

k zajištění BOZP, obsahující veškeré podstatné informace týkající se daného odvětví, do které 

mohou zaměstnanci v případě potřeby nahlédnout. 

Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci analyzovat BOZP ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o., zhodnotit 

pracovní podmínky, vytvořit pro společnost Vlčnovská stavební s.r.o. směrnici sloužící k 

zajištění BOZP a navrhnout doporučení, které povedou ke zvýšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a tím i k větší spokojenosti zaměstnanců. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, neboli BOZP je souhrn opatření, která jsou 

stanovena jak právními předpisy, tak i zaměstnavatelem. Cílem těchto právních předpisů je 

předcházení ohrožení a poškození lidského zdraví při výkonu pracovní činnosti. Za BOZP na 

pracovištích mají odpovědnost vedoucí zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že nedodržení 

předpisů může mít trestně-právní následky, jedná se o nedílnou součást každého podnikání. 

Pokud společnosti na školení týkající se BOZP najímají externí školitele, pak je nutné si 

uvědomit, že firmy do této oblasti investují nemalé finanční prostředky. Cílem každé firmy je 

zisk, proto se firmy snaží minimalizovat své náklady, aby docílily co nejvyššího možného 

zisku. 

Směrnice k zajištění BOZP jsou v kompetenci jednotlivých podniků, avšak pouze do té 

míry, aby neporušovaly rozsáhlé právní předpisy české legislativy. Směrnice k zajištění 

BOZP by měla být sestavena vždy tak, aby byla nejen pro management, ale i pro ostatní 

zaměstnance srozumitelná a transparentní. Správně sestavená směrnice k zajištění BOZP 

může napomoci k efektivnějšímu fungování podniku. 

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, jenž jsou dále členěny na dílčí 

podkapitoly. Ve druhé kapitole je věnována pozornost právní úpravě BOZP- charakteristice 

BOZP a na základě dostupné odborné literatury, platných zákonů a předpisů je zpracována 

zákonná úprava BOZP. Pozornost je také věnována BOZP na evropské úrovni, dozoru nad 

dodržováním BOZP a auditech BOZP ve společnostech.  
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Ve třetí kapitole jsou uvedeny základní údaje o společnosti, zhodnotcení BOZP v rámci 

celorepublikového průměru včetně úrazovosti v daném oboru a na základě teoretických 

poznatků získaných ve druhé kapitole analyzována BOZP v obchodní společnosti a pracovní 

podmínky zaměstnanců ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. V rámci této kapitoly je 

provedena analýza pracovních úrazů i analýza provedených dechových zkoušek na alkohol 

v těle zaměstnanců ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. Další částí této kapitoly je 

analýza BOZP, avšak z pohledu zaměstnanců, která je sestavena na základě dotazníku, který 

je přiložen v příloze. Jako příloha je přiložena směrnice k zajištění BOZP včetně veškerých 

nutných příloh, které pro společnost zpracuji. V této kapitole bude také zhodnocena navržená 

směrnice. 

Ve čtvrté kapitole budou navrhnuta řešení aktuálního stavu  BOZP společnosti tak, aby se 

rozvinuly její klady a co nejvíce potlačily slabé stránky.  Navrhnuta budou také určitá 

doporučení, která by měla vést ke zvýšení bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců. 

V práci je použita metoda syntézy při vytváření celistvé představy o zkoumaných 

skutečnostech, metoda analýzy pro rozložení skutečností na dílčí části, metoda deduktivní při 

utváření závěrů, metoda indukce při vyvozování obecnějších skutečností z dílčích jevů, 

metoda komparativní a metoda historická při analyzování BOZP ve vybrané obchodní 

společnosti. 
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2. PRÁVNÍ ÚPRAVA BOZP 

2.1. Charakteristika BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou komplexně upraveny zejména zákonem č. 

251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoníkem práce,  ve znění pozdějších předpisů a zákonem 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), ve znění pozdějších předpisů.  Legislativa z oblasti bezpečnosti práce má cíl prevenci a 

poskytování ochrany zaměstnancům. 

Existuje celá řada dalších právních předpisů, které se této problematiky dotýkají, jedná se 

zejména o Listinu základních práv a svobod, která ve čl. 28 zaručuje právo na uspokojivé 

pracovní podmínky, ve čl. 29  zaručuje ženám, mladistvým a osobám zdravotně postiženým 

právo na zvýšenou ochranu v pracovních vztazích a  ve čl. 31  zaručuje právo na ochranu 

zdraví. Důležitý je také zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č.455/1991 

Sb. o živnostenském podnikání řešící odpovědnost podnikatele a Směrnice Rady 89/391/EHS 

o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, školení zaměstnanců 

včetně jejich četnosti. 

Bezpečnost práce označuje zajištění zaměstnanci ochranu před poškozením zdraví. 

V širším slova smyslu se jedná o integrovanou ochranu lidského života a zdraví. Základní 

povinnosti zaměstnavatele i práva a povinnosti zaměstnanců, kontrola odborových orgánů a 

ochrana zdraví při práci jsou zakotveny v zákoníku práce. Moderní pohledy na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci zahrnují jak prevenci pracovních úrazů, tak i nemoci z povolání, 

dochází tedy k identifikaci, hodnocení a odstraňování rizik. 

„Cílem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je absence nebezpečí a předcházení 

zraněním a úrazům. Cílem ochrany zdraví je zajistit fyzický a mentální stav, při němž je 

pracovník ve vynikající kondici.“
1
 

Bezpečnost práce je obor zabývající se technickými, technologickými, organizačními, 

výchovnými a jinými opatřeními, jejichž cílem je vytvoření takového pracoviště, pracovního 

prostředí a práce, ve kterém nebude docházek k pracovním úrazům. Bezpečnost práce je 

                                                 
1
 STÝBLO, Jiří. Personální řízení v malých a středních podnicích. str.119. 
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zajišťována nejčastěji stanovením požadavků na pracoviště a jejich dodržováním, bezpečností 

technických zařízení, vhodnou organizací práce, vhodnými pracovními a technologickými 

postupy, požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců a pracujících osob.
2
 

Základní povinností zaměstnavatele je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika, které s sebou nesou možné ohrožení zdraví a 

života zaměstnanců při výkonu práce. Základní ustanovení týkající se BOZP uvádí zákoník 

práce. Ze zákoníku práce tedy vyplývá hlavní cíl organizace z pohledu BOZP, kterým je 

ochrana zdraví zaměstnanců při výkonu práce. BOZP lze upravit také v kolektivní smlouvě 

upřesněním organizace a zvýšením četnosti prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

prováděných zaměstnavatelem na všech pracovištích, nebo odchylnou úpravou určitých 

ustanovení zákoníku práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterými se 

zpracovávají předpisy Evropského společenství, pokud se jedná o odchýlení ve prospěch 

zaměstnance  „(konkrétně se jedná o následující ustanovení: §101, §102, §103 odst. 1 písm.a) 

až h), j) až k) až do konce ods.1, odst.2 až 5, §104, 105 odst.1 spočívající ve slovech 

„zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo je povinen objasnit příčiny a okolnosti 

vzniku tohoto pracovního úprazu, odst. 3 písm.a), odst. 4 a 7, § 106 odst. 1 až 4 písm.a), c), 

d), f) a g), §108 odst.2,3,6 a 7)“
3
. 

Dodržování předpisů BOZP v České republice zajišťuje státní odborný dozor nad 

bezpečností práce, státní zdravotní dozor, požární dozor a báňský dozor. Pokud v dané 

obchodní společnosti působí odborový orgán, pak také ten má kontrolní funkci a u 

zaměstnavatelů, kteří odborové orgány postrádají si mohou zaměstnanci zvolit své zástupce 

pro oblast BOZP.  Pokud nejsou předpisy BOZP dodržovány, pak jsou finanční postihy za 

nedodržování předpisů udělovány dle zákona č.251/2005 Sb., o inspekci práce. Zákon uvádí 

konkrétní přestupky a k nim příslušící finanční sankce. Sankce jsou udělovány inspektory 

některého z okresních inspektorátů práce v případě, že jsou shledána porušení zákonných 

nařízení. 

Součástí BOZP je taktéž prevence úrazů a nemocí z povolání, školení a vzdělávání 

v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a posuzování zdravotní způsobilosti 

zaměstnanců k práci.
4
 

                                                 
2
 JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. str.20 

3
 JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. str.15 

4
 STÝBLO, Jiří. Personální řízení v malých a středních podnicích. str.121. 
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„Péče o BOZP uložená zaměstnavateli podle §101 odst. 1 zákoníku práce nebo zvláštními 

právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích 

zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Velmi 

důležité je zajistit školení vedoucích zaměstnanců o právních a ostatních předpisech a 

následně ověřit prokazatelně tyto znalosti vedoucích pracovníků.“
5
 

Významnou roli pro podnikovou sféru hraje program „Bezpečný podnik“, který vyhlásilo  

MPSV, jehož cílem je pomáhat splnit ustanovení české legislativy a požadavky systému 

řízení ochrany zdraví při práci v zemích EU. 
6
 

„Oblast BOZP představuje jednu z významných oblastí sociální politiky EU. Členské státy 

uznaly, že zajištění bezpečnosti a pohody při práci přináší zvýšení produktivity a kvality 

produkce, což přispívá k podpoře hospodářského růstu a celkové zaměstnanosti.“
7
 

Normy BOZP by měly ve společnostech vyústit v kompaktní celek, BOZP směrnici. 

BOZP směrnice má za úkol informovat zaměstnance společnosti o možných rizicích a 

prevenci proti těmto rizikům. Jsou zde uvedeny informace nezbytné pro zajištění BOZP na 

pracovišti, informace týkající se nutných školení, bezpečnostních přestávek, pokynů při práci 

s odborným náčiním i další informace důležité pro daný obor. BOZP směrnice by měla být 

umístěna tak, aby ji měli zaměstnanci k dispozici v případě potřeby. 

Aby zaměstnavatelé dbali na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci je 

důležité nejen z hlediska plnění zákonných povinností, ale také z hlediska minimalizace 

zdravotních a bezpečnostních rizik, což je nejen morální, ale i zákonnou povinností 

zaměstnavatelů. Zvýšenou ochranou zdraví a bezpečností zaměstnanců při práci lze docílit 

vyšší produktivity, nižší absence zaměstnanců, nižších nákladů, které bezprostředně souvisí 

s úrazy a následnými možnými soudními spory, lepšího plnění požadavků klientů, lepší 

morálky pracovníků a lepších zaměstnaneckých vztahů.
8
 

2.2. Úprava BOZP dle zákoníku práce 

BOZP upravuje část pátá zákoníku práce, ve které jsou systematicky upraveny otázky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato oblast byla již několikrát novelizována 

v souvislosti s harmonizací českého právního řádu s právem Evropského společenství. Úprava 

                                                 
5
 AMBROSOVÁ, Hana et al. Abeceda personalisty.  Str. 209. 

6
 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana et al. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Str.6.  

7
 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana et al. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů . Str.193. 

8
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Str. 672. 
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pracovních podmínek v Evropském společenství stanoví systém minimálních úprav 

společných pro všechny členské státy. 

Jak v české právní úpravě, tak i v úpravě Evropského společenství je BOZP považována 

za součást pracovních podmínek. Směrnice Evropského společenství z oblasti BOZP zahrnují 

i činnost a služby poskytované mimo pracovněprávní vztahy. 

Základní povinností zaměstnavatele je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci. Musí přitom však brát v potaz veškerá možná ohrožení života svých zaměstnanců, 

která se týkají výkonu práce.  

Pokud na 1 pracovišti plní pracovní úkoly zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele, 

pak mají tito zaměstnavatelé povinnost informovat se vzájemně o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením, pokud vznikají na pracovišti a týkají se výkonu 

práce. Dále musí spolupracovat při zabezpečování BOZP u všech zaměstnanců na daném 

pracovišti. Zaměstnavatelé mají povinnost uzavřít písemnou dohodu o koordinaci činností 

v BOZP.
9
 

Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet pracovní prostředí a pracovní podmínky, které je 

bezpečné a neohrožující zdraví skrz vhodnou organizaci BOZP a přijímáním opatření, 

kterými se předchází rizikům. 

Zaměstnavatel má povinnost zabezpečovat BOZP nejen svým zaměstnancům, nýbrž všem 

fyzickým osobám, které se s jeho vědomím na pracovišti zdržují. BOZP se tedy nevztahuje 

pouze na zaměstnance, ale na každého, kdo se na pracovišti zaměstnavatele pohybuje s jeho 

vědomím. Náklady, které se pojí se zajištěním BOZP hradí zaměstnavatel a nesmí tyto 

náklady přenášet přímo ani nepřímo na své zaměstnance. Z daného pravidla existují 2 

výjimky: 

1. náklady, které vznikly při výkonu kontroly odborových orgánů nad bezpečností a 

ochranou zdraví při práci, hradí stát, 

2. periodické preventivní prohlídky u zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti 

epidemiologicky závažné, zaměstnanců na rizikových pracovištích, zaměstnanců, 

jejichž činnost může ohrozit zdraví jiných zaměstnanců nebo osob, a taktéž 

zaměstnanců, u kterých je požadována zvláštní zdravotní způsobilost, jsou hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění.
10

 

                                                 
9
 JAKUBKA, Jaroslav et al. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem 
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Zaměstnavatel tedy hradí veškeré náklady, které vznikají v souvislosti s pořizováním, 

přidělováním, opravami a udržováním prostředků individuální ochrany zaměstnanců. 

Náklady, které musí zaměstnavatel vynaložit na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, na 

hygienické vybavení pracovišť, na pořízení ochranných nápojů, na závodní preventivní péči 

poskytovanou zařízením závodní preventivní péče v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy 

a nehrazeném zdravotní pojišťovnou a na lékařská vyšetření, jsou daňově uznatelným 

nákladem u daně z příjmů a vykazují se jako náklady na pracovní a sociální podmínky a péči 

o zdraví.
11

 

Každý zaměstnavatel má povinnost předcházet rizikům a odstraňovat je nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Pokud není možné rizika zcela odstranit, pak 

má zaměstnavatel povinnost daná rizika vyhodnotit a přijmou opatření, která vedou 

k omezení působení rizik tak, aby ohrožení bezpečnost a zdraví zaměstnanců bylo minimální. 

Jako prevenci rizik lze definovat souhrn veškerých opatření zaměstnavatele, která vyplývají 

z právních a ostatních předpisů, která jsou podstatná k zabezpečení BOZP a opatření 

zaměstnavatele, jejichž cílem je předcházet rizikům, odstraňovat je a u neodstranitelných rizik 

minimalizovat jejich působení. 

Jedná – li se o neodstranitelná rizika, pak zaměstnavatel musí přijmout taková opatření, 

aby minimalizoval ohrožení zaměstnanců. Dle zákona musí zaměstnavatel vést dokumentaci 

o postupech při vyhledávání a vyhodnocování rizik a o tom, jaká opatření byla přijata. „Při 

přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vychází 

zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí: 

- omezování vzniku rizik, 

- odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

-  přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

- nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy, 

- nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a 

materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem 

nejnovějších poznatků vědy a techniky, 

                                                 
11

 JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci., str.96 



 12 

 

- omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních 

podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet 

nutný pro zajištění provozu, 

- plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

- přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům 

individuální ochrany, 

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

- udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“
12

 

 

Zaměstnavatel také musí přijmout opatření směřující ke zdolání mimořádných událostí, 

jako např. havárie, požáry a povodně či jiná vážná nebezpečí, která vyžadují evakuaci 

zaměstnanců, včetně pokynů pro zastavení práce a k bezodkladnému opuštění pracoviště a 

odchodu do bezpečí. Další povinností zaměstnavatele je určit dle druhu činnosti a velikosti 

pracoviště potřebný počet pracovníků, kteří organizují poskytování první pomoci, organizují 

evakuaci zaměstnanců a zajišťují přivolání odborníků. 

2.2.1. Povinnosti zaměstnavatele 

 Povinností zaměstnavatele jsou taxativně vymezeny v §103 odst.1 zákoníku práce. Jedná 

se o výčet povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům. Bere se větší důraz na 

zaměstnance, kteří jsou z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci více ohroženi – 

jedná se o zaměstnankyně těhotné, krátce po porodu, zaměstnance agentury práce, kteří jsou 

přiděleni k výkonu práce jinému zaměstnavateli a mladiství zaměstnanci. Zaměstnavatel 

musí.  

-  zajistit, aby konkrétní zaměstnanec nevykonával práce zakázané a práce, které 

z hlediska své náročnosti neodpovídají zdravotní způsobilosti a schopnostem 

zaměstnance, 

- informovat zaměstnance o skutečnosti, do jaké kategorie je zařazena práce, kterou 

vykonává. Kategorizace je upravena zvláštním právním předpisem – zákonem o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  
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- zabezpečit, aby práce, které jsou stanovené zvláštním právním předpisem vykonávali 

pouze zaměstnanci s platným zdravotním průkazem, kteří se podrobili zvláštnímu 

očkování či mají doklad o odolnosti vůči nákaze, 

- poskytnout informace zaměstnanci, které zdravotnické zařízení poskytuje závodní 

preventivní péči a informovat jej, jakým očkováním, prohlídkám  a vyšetřením je 

povinen se podrobit, 

- nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce, vyšetření či očkování, 

ztrátu na výdělku ve výši průměrného výdělku, nebo rozdílu mezi náhradou mzdy 

(platu) nebo nemocenským a průměrným výdělkem,  

- poskytnout před výkonem práce vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění 

BOZP a o přijatých opatřeních, 

- zajistit poskytnutí první pomoci zaměstnancům, 

- informovat zaměstnance o rizicích z hlediska BOZP a přijatých opatřeních, 

- nepoužívat takové způsoby odměňování, kdy zvýšení úsilí může vyvolat nebezpečí 

újmy na zdraví a jeho používání by vedlo při zvyšování pracovních výsledků 

k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. 

 

Další velmi podstatnou povinností každého zaměstnavatele je zajistit zaměstnancům 

školení o právních a ostatních předpisech, které doplňují odborné předpoklady a požadavky 

pro výkon práce vykonávané zaměstnanci, které slouží k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a vztahují se k rizikům, s nimiž se může zaměstnanec na pracovišti setkat. 

Školení provede zaměstnavatel u zaměstnance, který nastoupí do zaměstnání, při změně 

pracovního zařazení a druhu práce, je-li zavedena nová technologie nebo jsou měněny 

výrobní a pracovní prostředky nebo změny technologických a pracovních postupů a taktéž 

pokud mohou mít školení podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
13

 

Určení obsahu a četnosti těchto školení je v kompetenci zaměstnavatele, stejně jako 

způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Toto 

všechno stanoví zaměstnavatel ve vnitřních směrnicích a předpisech. Pokud to povaha rizika a 

jeho závažnost vyžaduje, pak musí být školení pravidelně opakováno.
14
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Lékařská vyšetření a vydané posudky zdravotního stavu musí být zpracovávány na 

základě zdravotního stavu zaměstnance a také se znalostí práce a pracovních podmínek, ve 

kterých bude zaměstnanec vykonávat svou práci. Toto posouzení je schopen odborně 

zpracovat jen lékař závodní preventivní péče. Zaměstnanec má povinnost se podrobit na 

vyzvání zaměstnavatele zdravotní preventivní prohlídce podle zdravotních předpisů u lékaře, 

kterého k výkonu závodní preventivní péče zvolí zaměstnavatel. 
15

 

Podstatnou povinností zaměstnavatele je povinnost zaškolit či zaučit zaměstnance, který 

vstupuje do zaměstnání bez potřebné kvalifikace. Zaškolení či zaučení se považuje za výkon 

práce, za dobu průběhu zaškolování náleží zaměstnanci mzda či plat. Povinností 

zaměstnavatele je také zaškolit či zaučit zaměstnance, je-li to nezbytné, který přechází na 

nové pracoviště nebo na nový druh práce z důvodu na straně zaměstnavatele. 

Pokud zaměstnanec pracuje ve ztíženém pracovním prostředí, pak má zaměstnavatel 

povinnost zaměstnanci vyplatit ke mzdě příplatek. Výše tohoto příplatku je ovlivněna 

nařízením vlády. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí musí být nejméně 10% 

z částky, která je stanovená jako základní sazba minimální mzdy.
16

 

Na pracovištích, které disponují rizikem při výkonu práce, při které může dojít 

k poškození zdraví, musí zaměstnavatel umístit bezpečnostní značky a značení a zavést 

signály zvukové, obrazové nebo světelné. Tyto značky či značení poskytují informace nebo 

instrukce, týkající se BOZP a zaměstnavatel musí  zaměstnance s nimi seznámit. Jejich 

vzhled, umístění i provedení bezpečnostního značení a značek, popř. signálů stanoví nařízení 

vlády.
17

 

2.2.2. Práva a povinnosti zaměstnanců 

Každý zaměstnanec má právo na zajištění BOZP, na poskytnutí srozumitelných informací 

o rizicích jeho práce a o realizovaných opatřeních na ochranu před jejich způsobením. Právem 

zaměstnance je odmítnutí výkonu práce, o které má důvodné ponětí, že tato práce 

bezprostředně a závažně ohrožuje jeho život či zdraví, resp. život či zdraví jiných osob. 

Takovéto odmítnutí práce nemůže být posuzováno jako nesplnění povinností zaměstnance. 
18
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Právem a zároveň i povinností zaměstnavatele je podílet se na vytváření bezpečného a 

zdravého pracovního prostředí, které neohrožuje zaměstnance, především uplatňováním 

opatření, které stanovil zaměstnavatel. 

„Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků 

zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů 

zaměstnance.“
19

 

Zaměstnanci musí dle zákoníku práce dbát na svou vlastní bezpečnost i bezpečnost 

ostatních osob na pracovišti, dodržovat bezpečnostní předpisy, účastnit se předepsaných 

školení a stanovených lékařských prohlídek. Povinností zaměstnanců je používat stanovené 

osobní ochranné pracovní prostředky, pomůcky a zařízení.  

Zaměstnanci nesmějí na pracovišti požívat alkoholické nápoje a nesmí zneužívat 

návykové látky na pracovišti, vyloučené je nastupovat pod jejich vlivem do práce, stejně tak 

nesmí zaměstnanec vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele mimo pracovní 

dobu. Zaměstnavatel má právo provádět namátkové kontroly u zaměstnanců na alkohol či 

drogy v těle, zejména u tzv. rizikových skupin zaměstnanců. Těmito zaměstnanci jsou 

považováni např. řidiči či osoby pracující ve výškách. Výsledek kontroly by měl být vždy 

zaznamenán do protokolu o provedené namátkové kontrole v případě pozitivního i 

negativního zjištění. Zaměstnanci musí dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovišti. 

Zákaz kouření je rozšířen i na jiné prostory zaměstnavatele než jen samé pracoviště. Tento 

zákaz se týká i jiných prostor, kde jsou účinkům kouření vystaveni také jiní zaměstnanci – 

nekuřáci. Povinností každého zaměstnance je podrobit se vyšetření na zjištění alkoholických 

či návykových látek v těle. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na 

zaměstnance, kteří vykonávají práci v nepříznivých mikroklimatických podmínkách a 

požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu a taktéž se nevztahuje na zaměstnance, u nichž 

je požívání alkoholických nápojů součástí plnění pracovních úkolů či je s tím obvykle 

spojeno.
20

 

Důležité je oznamovat zaměstnavateli nedostatky a závady, které by mohly ohrožovat 

zdraví či bezpečnost při práci a podle svých možností a schopností se podílet na odstraňování 

těchto nedostatků a závad.
 21

 

Další povinnosti zaměstnanců jsou: 
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- účast zaměstnanců na školení zajišťuje-li je zaměstnavatel, které se týkají oblasti 

BOZP, 

- dodržování právních a ostatních předpisů a pokynů zaměstnavatele týkající se zajištění 

BOZP, se kterými byl řádně seznámen a řídit se danými zásadami bezpečného chování 

na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 

- nutnost dodržovat při práce jasně dané a vymezené pracovní postupy a 

- oznamovat nadřízenému zaměstnanci veškeré nedostatky a zásady na pracovišti. 

 

Každý zaměstnanec má právo na pracovní volno k účasti na školení, které přádá odborová 

organizace v rozsahu 5 pracovních dnů v kalendářním roce s náhradou mzdy či platu ve výši 

průměrného výdělku, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. 

2.2.3. Osobní ochranné pracovní prostředky 

Pokud není možné odstranit nebo dostatečně omezit pomocí prostředků kolektivní 

ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, pak má zaměstnavatel povinnost 

poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnancům.  

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou takové prostředky, které: 

- chrání zaměstnance před riziky, 

- nesmí ohrožovat zdraví zaměstnanců, 

- nesmí bránit při výkonu práce zaměstnanců a 

- musí splňovat požadavky stanovené ve zvláštním předpisu.
22

 

 

Technické požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky jsou stanoveny nařízením 

vlády č.21/2003 Sb., kterým se také stanoví technické požadavky na ochranné pracovní 

prostředky. V prostředí, ve kterém obuv a oděv podléhají při práci mimořádnému opotřebení 

nebo znečištění či plní ochrannou funkci, poskytne zaměstnavatel jako osobní ochranné 

pracovní prostředky také pracovní oděv a obuv.  

V nařízení vlády č.495/2001 Sb., je stanoven rozsah a podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Tato úprava  

je plně harmonizována s právem Evropského společenství. 

Zaměstnavatel musí vypracovat vlastní seznam, který upravuje poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků na jeho pracovištích, který je sestavený podle vyhodnocení 
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rizik na daných pracovištích. Osobní ochranné prostředky poskytuje zaměstnavatel 

zaměstnancům bezplatně a je zakázáno, aby je zaměstnavatel nahrazoval finančním plněním – 

poskytnutí peněžních prostředků zaměstnanci, aby si osobní ochranné prostředky opatřil 

sám.
23

 

Povinností zaměstnavatelů je zajišťovat, aby osobní ochranné pracovní prostředky byly 

vhodné pro vykonávanou práci, musí je náležitě přiměřeně udržovat, čistit a vyměňovat, 

ihned, pokud je to nezbytné. Bezpečně je skladovat, pokud nejsou užívány. Musí zajišťovat 

správné užití vybavení, informovat a trénovat zaměstnance ve správném užívání ochranného 

vybavení.
24

 

Z pohledu daně z příjmů považujeme jako daňový výdaj veškeré výdaje, které byly 

vynaložené na BOZP a také výdaje vynaložené na hygienické vybavení pracoviště, dle zákona 

č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Těmito výdaji jsou 

konkrétně myšleny výdaje, které musí zaměstnavatel hradit, včetně veškerých výdajů na 

pořízení osobních ochranných pracovních prostředků. 

Výdaje, které jsou spojené s pořízením ochranných pracovních prostředků nad zákonem 

stanovený limit nelze uplatnit do daňových výdajů v souladu s §25 odst.1 písm. j) zákona o 

daních z příjmů. Tyto výdaje není možné zahrnout do daňových výdajů ani v případě, pokud 

poskytnutí těchto nadlimitních ochranných prostředků je v souladu s kolektivní smlouvou, 

vnitřním předpisem zaměstnavatele, pracovní či jinou smlouvou.
25

 

Z hlediska zaměstnanců zákon o daních z příjmů stanoví, že se ochranné pracovní 

prostředky a ochranné nápoje nepovažují za příjmy ze závislé činnosti a tudíž nejsou 

předmětem daně. Hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, dezinfekčních 

prostředků a ochranných nápojů, které jsou poskytovány nad rozsah stanovený ve zvláštním 

předpisu, je zdanitelným příjmem zaměstnanců. 

2.2.4. Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech či nemocech 

z povolání 

Povinností zaměstnavatele, u kterého došlo k pracovnímu úrazu nebo smrti zaměstnance, 

je objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu nebo toto objasnění příčin a okolností 

                                                 
23

 JAKUBKA, Jaroslav et al. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem 

k 1.1.2011, str. 197 

24
 FOOT, Margaret et al. Personalistika, str.338. 

25
 SEDLÁKOVÁ, Eva. Daňové a nedaňové výdaje, str.18. 
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zajistit. Je-li to možné, při objasňování příčin a okolností úrazu má být přítomen zraněný 

zaměstnanec, svědkové a jsou-li ve společnosti zástupci zaměstnavatelů, pak i oni. Stav na 

místě, kde došlo k úrazu zaměstnance nemá být měněn až do doby, než se vyjasní všechny 

okolnosti a příčiny úrazu zaměstnance. 

Pokud na pracovišti utrpí úraz zaměstnanec jiného zaměstnavatele, pak má povinnost 

jiného zaměstnavatele informovat o tom, co se stalo a umožnit mu účastnit se objasňování 

příčin pracovního úrazu. Povinností je také seznámit jiného zaměstnavatele s výsledky 

objasňování. 

Zaměstnavatel musí vést knihu úrazů nebo evidenci pracovních úrazů. Zaznamenávají se 

veškeré pracovní úrazy, ke kterým došlo na pracovišti, i takové, kterými nebyla způsobena 

pracovní neschopnost. 

Je-li pracovní neschopnost zaměstnance delší než 3 kalendářní dny, nebo dojde-li k úmrtí 

zaměstnance jako následek pracovního úrazu, povinností zaměstnavatele je vést o takovýchto 

úrazech dokumentaci a vyhotovovat záznamy. Pracovní úrazy musí zaměstnavatel ohlásit 

stanoveným subjektům a přijímat opatření, které mají předejít opakování stejných úrazů či 

úrazů ze stejných příčin. 

Povinností zaměstnavatele je vést evidenci týkající se nemocí z povolání.  V evidence 

uvede všechny své zaměstnance, u kterých byla uznána nemoc z povolání. Musí uplatnit na 

svých pracovištích taková opatření, aby rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nebo 

přímo nemoc z povolání, byly odstraněny nebo alespoň sníženy.
26

 

2.2.5. Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP 

Jedním ze základních práv zaměstnanců je právo účastnit se řešení otázek v souvislosti 

s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Tohoto se mohou zaměstnanci účastnit především 

prostřednictvím svých stanovených zástupců. 

Povinností zaměstnavatele je umožnit zástupcům, nebo přímo svým zaměstnancům se 

účastnit při jednáních, které se týkají otázky BOZP a vyslechnout jejich informace a 

připomínky.  

Zaměstnavatel má povinnost projednat: 

- podstatná opatření, které se týkají BOZP, 

                                                 
26

 JAKUBKA, Jaroslav et al. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem 

k 1.1.2011, str.199. 
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- vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření, které povedou ke snížení jejich 

působení, výkon v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do kategorií podle 

zvláštního předpisu, 

- organizaci  školení o právních a ostatních předpisech, které slouží k zajištění 

BOZP a  

- určení odborně způsobilé FO k prevenci rizik dle zákona o zajištění dalších 

podmínek BOZP. Požadavek projednat určení této osoby se zástupci zaměstnanců 

je podložen právem ES. 

 

Zaměstnavatel má  povinnost také informovat odborovou organizaci, která působí 

v jeho společnosti, nebo zástupce pro oblast BOZP, popř. přímo zaměstnance o: 

- zaměstnancích, kteří jsou určení zaměstnavatelem k organizování poskytnutí první 

pomoci, k zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru a 

Policie České republiky a k organizování závodní preventivní péče, 

- výběru a zajišťování závodní preventivné péče pro zaměstnance, 

- určení odborně způsobilé FO k prevenci rizik  a  

- každé další záležitosti, která může podstatně ovlivnit BOZP.  

 

Zaměstnavatel musí minimálně jednou za rok organizovat prověrku BOZP na všech svých 

pracovištích a odstraňovat zjištěné závady a nedostatky.
 
 

Povinností zaměstnavatele je také zajistit odborové organizaci nebo  zástupci pro oblast 

BOZP při práci školení, které jim umožní řádný výkon jejich stanovené funkce. Musí jim také 

zpřístupnit stanovené doklady a umožnit jim při kontrolách prováděných orgány dozoru podle 

zvláštních  právních předpisů přednést své připomínky k otázkám týkajícím se zabezpečení 

BOZP.
27

 

2.3. Bezpečnostní přestávky 

„Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit a provádět pracovní postupy tak, 

aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 

nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Takové práce mohou 

                                                 
27

 JAKUBKA, Jaroslav et al. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem 

k 1.1.2011, str.204. 
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být pro zaměstnance zdrojem rizika práce. Nelze-li takové práce vyloučit, musí být 

přerušovány bezpečnostními přestávkami.“
28

 

Bezpečnostní přestávky jsou považovány za výkon práce a započítávají se tak do pracovní 

doby, jsou placené a za tuto dobu náleží zaměstnanci plat či mzda. Je však nutné dbát na 

odlišení bezpečnostních přestávek od přestávek v práci na jídlo a oddech, které se do pracovní 

doby nezapočítávají a nejsou tedy ani placené. Pouze v případě, pokud bezpečnostní 

přestávka bude připadat na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, pak se tato přestávka 

v práci na jídlo a oddech bude započítávat do pracovní doby zaměstnance. 

V případech stanovených zvláštními předpisy, kdy vykonávaná práce zatěžuje 

organismus, pak doba výkonu této činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus 

v rámci pracovní doby musí být časově omezena a musí být vedena evidence o dobách 

výkonu činnosti a taktéž o dobách bezpečnostních přestávek. 

Nařízení vlády č. 361/2007 určuje podmínky ochrany zdraví při práci a upravuje 

bezpečnostní přestávky u: 

- práce trvale vykonávané při teplotách od 10°C do 4°C nebo práce na pracovišti, kde je 

teplota rovna 4°C nebo nižší, 

- prací, které jsou spojeny s monotonií, 

- prací, které jsou ve vnuceném pracovním tempu, 

- prací, které jsou specifické svou zrakovou zátěží a 

- u trvalých prací, které jsou zařazené jako rizikové práce a pokud je při nich nezbytné 

nepřetržité používání OOPP k omezení působení rizikového faktoru nebo pokud je 

povaha ochranného pracovního prostředku vyžaduje. 

2.4. Ochranné nápoje 

Zaměstnavatelé mají povinnost poskytovat svým zaměstnancům ochranné nápoje dle 

§104 zákoníku práce, které slouží k ochraně jejich zdraví před účinky tepelné zátěže či zátěže 

chladem. Podávané ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné a nesmí obsahovat více, 

než 6,5 hmotnostních procent cukru.  V ochranných nápojích nesmí množství alkoholu 

překročit 1 hmotnostní procento, avšak ochranné nápoje, které jsou podávány mladistvým 

nesmí obsahovat žádný alkohol. 

Ochranné nápoje chrání zaměstnance před: 

                                                 
28

 AMBROSOVÁ, Hana et al. Abeceda personalisty, str.25. 
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- zátěží způsobenou teplem – poskytuje se minimálně ve množství nejméně 70% tekutin 

a minerálních látek ztracených z organismu za osmihodinovou směnu potem a 

dýcháním, 

- zátěží způsobenou chladem – zaměstnavatel poskytuje teplý ochranný nápoj, 

v minimálním množství půl litru za osmihodinovou směnu. 

 

Ochranné nápoje, které chrání zaměstnance před zátěží teplem nebo chladem mohou 

obsahovat látky, které zvyšují odolnost organismu. Hygienický limit ztráty tekutin 

z organismu potem a dýcháním za směnu trvající osm hodin je 1,25 litru tekutin. Náhrada 

minerálních látek prostřednictvím ochranného nápoje se uplatňuje v případě, že výsledky 

měření ztráty tekutin za směnu překračují 3násobek stanoveného hygienického limitu. Pokud 

je tedy nutné, pak se podává voda se střední mineralizací, tedy s obsahem 500 až 1500 mg 

rozpuštěných pevných látek na každý litr vody. Pokud dojde ke ztrátě tekutin do trojnásobku 

hygienického limitu, pak se náhrada tekutin zajišťuje podáváním vody s nízkou mineralizací, 

tedy s obsahem 50 až 500 mg rozpuštěných pevných látek na 1 litr vody.
29

 

Dle zákona o daních z příjmů, konkrétně §24 odst.2 písm. j) bod 1, který říká, že daňovým 

výdajem jsou taktéž výdaje vynaložené na pořízení ochranných nápojů, které lze poskytovat 

v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. Výdajem daňovým jsou tedy i výdaje na 

pořízení pitné vody, kterou zaměstnavatel musí zaměstnancům na pracovišti poskytnout, a to 

bez ohledu na zdroj této pitné vody. Může se tedy jednat o pitnou vodu z vodovodu, vodu 

v barelech či lahvích. 

Výdaje, týkající se pořízení ochranných nápojů nad stanovený rozsah, není možné do 

výdajů daňových zařadit v souladu se zákonem o daních z příjmů. Zařazení těchto výdajů do 

daňově uznatelných není možné ani v případě, že toto nadlimitní poskytování ochranných 

nápojů je v souladu s kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem zaměstnavatele, pracovní či 

jinou smlouvou. 

Dle pokynu GFŘ D – 6 se výše uvedené ustanovení zákona o daních z příjmů nevztahuje 

na daňovou uznatelnost nákladů na pořízení pitné vody v jakékoli formě, tedy i balené pitné 

vody a také na pořízení ochranných nápojů v souladu se zvláštním předpisem pro horké a 

studené provozy.
30

 

 

                                                 
29

 JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, str.120. 

30
 SEDLÁKOVÁ, Eva. Daňové a nedaňové výdaje, str.19. 
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2.5. Pracovní úrazy 

Povinností každého zaměstnavatele dle §105 zákoníku práce je vyšetřit jak příčiny, tak i 

okolnosti vzniku pracovního úrazu zaměstnance, pokud to jeho zdravotní stav dovolí, tak za 

jeho účasti. Tohoto prošetření se účastní i příslušný odborový orgán či zástupce zaměstnanců 

pro oblast BOZP.  

Zaměstnavatel musí vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, ke kterým došlo na 

pracovišti, jejichž následkem byl zraněn zaměstnanec s pracovní neschopností, která byla 

delší než tři kalendářní dny či úmrtí zaměstnance. Tuto dokumentaci musí vést zaměstnavatel 

také, i když nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než tri dny a to z důvodu, aby 

mohla sloužit jako podklad pro stanovení potřebných opatření a pro pozdější sepsání záznamu 

o úrazu, pokud se následky úrazu projeví později. Evidenci musí zaměstnavatel vést u 

zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání vzniklá na pracovišti zaměstnavatele. 

Při pracovním úrazu zaměstnance je zaměstnavatel povinnen pracovní úraz ohlásit a zaslat 

záznam o úrazu stanoveným orgánům či institucím na formuláři stanoveném danou institucí.
31

 

„Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je 

zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za: 

a) ztrátu výdělku, 

b) bolest a ztížení společenského uplatnění, 

c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením a 

d) věcnou škodu dle §265 odst. 3 zákoníku práce.“
32

 

2.5.1. Hlášení pracovních úrazů 

Povinností zaměstnance je bezodkladně oznámit svému nadřízenému svůj pracovní úraz, 

pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí. Taktéž je povinen oznámit pracovní úraz jiné osoby, 

pokud byl tomu svědkem. 

Povinností zaměstnavatele je ohlásit pracovní úraz bez zbytečného odkladu: 

- státnímu zástupci nebo Policii České republiky, pokud zjištěné skutečnosti a 

souvislosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, 

- příslušnému odborovému orgánu či zástupci zaměstnanců u zaměstnavatele pro oblast 

BOZP, 

- zaměstnavateli zaměstnance, který jej k práci u druhého zaměstnavatele vyslal, 
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- organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěný pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu, 

- příslušnému inspektorátu práce, pokud k úrazu došlo na pracovišti zaměstnavatele, 

stavbách a nebo při činnostech, které podléhají dozoru inspektorátu práce nebo 

příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li mu jeho činnost a vyžaduje-li 

poškození zdraví pobyt v nemocničním zařízení po dobu delší než 5 dní. 

 

Stane-li se na pracovišti zaměstnavatele smrtelný pracovní úraz, pak je povinností 

zaměstnavatele ohlásit jej bez zbytečného odkladu: 

- Policii České republiky dle její územní příslušnosti, 

- příslušnému odborovému orgánu a zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, 

- zaměstnavateli, vyslal-li svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, 

- příslušnému inspektorátu práce, 

- příslušné zdravotní pojišťovně a 

- organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ 

své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu.
33

 

 

Pro účely hlášení úrazu je za smrtelný pracovní úraz považováno také takové poškození 

zdraví, které způsobilo smrt zaměstnance po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec 

zemřel, a to nejpozději ve lhůtě do jednoho roku ode dne, kdy k pracovnímu úrazu došlo. 

K ohlášení pracovního úrazu jmenovaným institucím lze použít veškeré možné 

dosažitelné možnost, která umožňují rychlá sdělení, zejm. tedy telefon, fax či e-mail. 

Jedno vyhotovení záznamu o pracovním úrazu je zaměstnavatel povinen předat 

postiženému zaměstnanci, popř. při smrtelném pracovním úrazu jeho rodinným 

příslušníkům.
34

 

2.5.2. Pracovní úrazy v ČR 

Vývoj pracovních úrazů dokumentuje včetně hlášených případů pracovní neschopnosti 

pro pracovní úraz je sledován od roku 2001. Trend vývoje pracovních úrazů je klesající 

s mírnými výkyvy. 
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Graf 2.1 Vývoj pracovních úrazů v ČR 
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Zdroj:https://osha.europa.eu/fop/czech-

republic/cs/statistics/files/Pracovni_urazovost_2011.pdf, vlastní zpracování. 

 

2.5.3. Evidence pracovních úrazů 

Monitorování veškerých ohlášených pracovních úrazů a informace o pracovních úrazech 

vyhodnocuje, zpracovává a sleduje Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad. Statistiky 

vypracovává ze záznamů o úrazech, které musí na základě příslušného ustanovení zákoníku 

práce a v souladu s navazujícím nařízením vlády zasílat zaměstnavatelé v případě, že 

k pracovnímu úrazu dojde. Vývoj pracovních úrazů také monitoruje každý rok Český 

statistický úřad v programu „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz“. 

Statisticky se zkoumá počet nově ohlášených případů pracovní neschopností, které byly 

způsobeny pracovním úrazem, počet smrtelných pracovních úrazů, nově zjištěné nemoci 

z povolání u zaměstnanců a údaje o odškodňování pracovních úrazů i nemocí z povolání. 

Sběr dat, jejich evidenci a následné zpracování informací o hlášených nemocech 

z povolání na celostátní úrovní má na starost Národní registr nemocí z povolání, který 

monitoruje jejich strukturu, příčiny vzniku a následně vývoj výskytu. 

https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/statistics/files/Pracovni_urazovost_2011.pdf
https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/statistics/files/Pracovni_urazovost_2011.pdf
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Centrální registr kategorizace prací je veden rezortem zdravotnictví. Samotná 

kategorizace prací je zákonem uložená povinnost zaměstnavatelů zařadit práce podle předem 

stanovených pravidel do jedné ze čtyř stanovených a charakterizovaných kategorií. Kategorie 

jsou charakterizovány následujícím způsobem: 

 

- kategorie 1 – práce, které nepředstavují podle současných znalostí pro pracovníka 

žádné riziko, 

- kategorie 2 – práce, při jejichž výkonu dochází k poškození zdraví vlivem pracovních 

podmínek a nelze vyloučit u osob se zvýšenou citlivostí, 

- kategorie 3 – práce, při které není spolehlivě snížena technickými opatřeními na 

úroveň stanovenou hygienickými limity rizikovost faktorů pracovního prostředí a pro 

zajištění ochrany zdraví zaměstnanců je proto nutné použít ochranné pracovní 

prostředky a jiná další ochranná opatření, 

- kategorie 4- práce, jejichž vykonávání je spojeno s vysokým rizikem poškození zdraví 

zaměstnanců, přičemž poškození zdraví není možné vyloučit ani při dostatečném 

využívání dostupných a použitelných ochranných opatření. Kategorie práce č.3 a č.4 

jsou v zákoně považovány za rizikové práce.
35

 

 

Velmi podstatným zdrojem pro oblast BOZP je v současné době internetový portál FOP, 

který je součástí informační sítě BOZP v EU. FOP je zaměřen na problematiku týkající se 

BOZP v EU ve vztahu k ČR. Národním kontaktním místem je webová stránka organizace. 

Významným je také oborový portál BOZPinfo, který se taktéž zabývá oblastí BOZP v ČR a je 

zaměřen především na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnosti a 

také na další uživatele z řad malých a středních podniků. Primárním cílem je poskytovat 

uživatelům komplexní informace a přehled zdrojů o BOZP, které jsou volně dostupné na 

internetu. Vydává rovněž elektronické periodické, tak i neperiodické publikace. 
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2.5.4. Bezpečnostní barvy 

Pojmem bezpečnostní barvy rozumíme barvy, kterým je přiřazen speciální bezpečnostní 

význam. Význam a účel přiřazený bezpečnostním barvám se používá zejména pro tyto 

pokyny a informace: 

- červená barva – je značkou zákazu, signalizuje nebezpečí a říká zaměstnancům, že 

mají zastavit, přerušit práci, mají opustit prostor, 

- žlutá, oranžová a zelenožlutá barva – je značkou výstrahy a informuje zaměstnance, 

aby byl opatrný, připravil se nebo si ověřil určité skutečnosti,  

- modrá značka – je značkou příkazu určitého chování nebo postupu, příkazu k použití 

osobních ochranných pracovních pomůcek a 

- zelená barva – signalizuje nouzový východ, je značkou první pomoci a bezpečí. 

 

Tabulka 2.1 Seznam kontrastních barev k barvám bezpečnostním: 

Bezpečnostní barva Kontrastní barva 

červená bílá 

modrá bílá 

žlutá černá 

želená bílá 

bílá černá 

černá bílá 

Zdroj: Abeceda personalisty, str. 25. Vlastní zpracování. 

 

Bezpečnostní a kontrastní barvy se používají především k vyznačování přechodných či 

trvalých rizikových míst (zejm. místa s rizikem pádu, překážek nebo padajících předmětů, 

schodů a otvorů v podlahách) a používají se taktéž v bezpečnostních značkách umísťovaných 

na pracovištích. Používání těchto barev ve značkách a světelných signálech je praveno 

nařízením vlády č.11/2002 Sb.
36
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2.6. BOZP na evropské úrovni 

Činnost Společenství v oblasti sociální politiky (které je BOZP součástí) má právní základ 

ve článku 137 Smlouvy o založení ES. V roce 1989 byla přijatá směrnice Rady 89/391/EHS o 

zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což dokazuje význam 

této oblasti. V souladu se jmenovanou směrnicí bylo postupně přijato i dalších 19 směrnic na 

ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků při práci. 

Politikou BOZP se v rámci Evropské komise zabývá Generální ředitelství pro 

zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Poradním orgánem je Poradní výbor pro 

bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci, který byl za tímto účelem zřízen. Jeho členy 

jsou zástupci vlád a sociálních partnerů členských států. 

Evropská komise pro oblast BOZP stanovuje vždy na určité období strategie. V letech 

2007 – 2012 byl v rámci strategie stanoven cíl snížit nemoci z povolání a současně snížit 

výskyt pracovních úrazů o 25 % v rámci EU.
37

  

WHO v letech 2008 – 2017 realizuje přijatý Celosvětový akční plán pro oblast ochrany 

zdraví pracovníků. Tento plán se zaměřuje na veškeré aspekty zdraví pracovníků včetně 

prevence pracovních rizik, ochrany a podpory zdraví pracovníků, pracovních podmínek a 

lepší zpětné vazby mezi zdravotním systémem a pracovníky. Mnoho zemí EU si vypracovalo 

vlastní strategie BOZP s účelem poskytnutí jasnějšího přehledu o obecném směru a vymezení 

konkrétních priorit BOZP v daných zemích. 

Na Evropské úrovni působí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Jedná se o tripartitní organizaci, což znamená její spolupráci se zástupci vlád, zaměstnanců i 

zaměstnavatelů. Jejím cílem je učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo 

pro práci. Dalším cílem je podpořit výměnu informací mezi jednotlivými členskými i 

kandidátskými státy EU a šířit informační i vzdělávací materiály. Zejména se zaměřuje na 

prevenci rizik za účelem zlepšení pracovních podmínek v Evropě. Prostřednictvím svých 

kampaní zvyšuje povědomí a šíří informace o významu bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků v Evropě. Jejím výstupem je navrhování a vytváření praktických nástrojů pro 

mikro, malé a střední podniky s cílem usnadnění hodnocení rizika na pracovišti a sdílení 

poznatků  a správné praxe v oblasti BOZP v oblasti, týkající se jejich činnosti i mimo tuto 

oblast. Agentura vyhlašuje v rámci Evropského týdne BOZP tematické kampaně a soutěže 

„Správná praxe“, čímž vyzývá konkrétní organizace k předložení a realizaci svých návrhů na 

řešení BOZP na daném pracovišti. Úzce spolupracují s vládami, organizacemi zaměstnavatelů 
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i zaměstnanců, subjekty EU i se soukromými podniky. Výzkum v oblasti rozpoznávání a 

hodnocení nových i vznikajících rizik je prováděn pomocí kampaní a projektů: 

- kampaň zdravé pracoviště, 

- projekt on-line interaktivní hodnocení rizik, 

- průzkum podniků ESENER, 

- projekt prognóza.
38

 

 

Další agenturou, která se věnuje BOZP je Evropská nadace pro zlepšování životních a 

pracovních podmínek se sídlem v Dublinu, jejímž cílem je poskytování orgánům EU a 

členským státům informace, studie a analýzy z oblasti BOZP.
39

 

2.7. Dozor nad dodržováním BOZP 

Kontrola dodržování povinností, které plynou z pracovněprávních předpisů, včetně 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je hlavním úkolem státního úřadu inspekce práce a 

osmi oblastních inspektorátů práce. Jejich činnost se řídí zákonem č.251/2005 Sb., o inspekci 

práce.  

Státní dozor nad BOZP se člení na: 

- státní odborný dozor nad bezpečnostní práce, který je prováděn orgány a organizacemi 

státního odborného dozoru, 

- státní zdravotní dozor, který je prováděn orgány ochrany veřejného zdraví, 

- požární dozor, prováděný orgány požární ochrany a 

- báňský dozor prováděný báňskými úřady.
40

 

 

Státní úřad inspekce práce řídí a spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem 

jejich činnosti není represe, ale prevence. Prevencí rozumíme snahu o přecházení negativním 

jevům pracovním úrazům, nemocem z povolání a haváriím technických zařízení a současně 

snaha o co nejlepší zvládání následků těchto situací, pokud k nim dojde. Tyto instituce se 

nezabývají pouze kontrolami. Jejich náplní práce je i činnost poradenská, konzultační a 
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osvětová. Tyto orgány mohou v odůvodněných případech ukládat pokuty za správní delikty 

nebo za spáchané přestupky.
41

 

Oblastní inspektoráty práce mají oprávnění provádět kontrolu u zaměstnavatelů, zda 

dodržují povinnosti, které vyplývají z právních předpisů uvedených v §3 zákona o inspekci 

práce a mohou vyžadovat po zaměstnavateli, aby odstranili zjištěné nedostatky. Za zjištěná 

porušení mohou zaměstnavatelům ukládat pokuty. Při provádění kontroly je vycházeno 

z dokladů a informací, které předloží zaměstnavatel inspektorovi na základě zákona o 

inspekci práce. Každé porušení pracovněprávních předpisů musí inspektor zahrnout do 

protokolu o provedené kontrole.
42

 

Vrchní dozor nad hornickou činností, činností prováděnou hornickým způsobem, požární 

ochranu v podzemí, dodržováním pracovních podmínek vykonává Český báňský úřad a 9 

obvodních báňských úřadů . 

2.8. Audity BOZP ve společnostech 

„Audit bezpečnosti zkoumá celou organizaci, aby prověřil, zda naplňuje své bezpečnostní 

záměry a cíle. Zkoumá hierarchie, proces plánování bezpečnosti, rozhodování, delegování, 

vytváření a realizaci politiky a všechny oblasti plánování programů bezpečnosti.“
43

 

Při vyhodnocování rizika jsou identifikována konkrétní nebezpečí a jsou kvalifikována 

rizika, která s danými nebezpečími přímo i nepřímo souvisí. Audity ochrany zdraví a 

bezpečnosti při práci zabezpečují mnohem úspěšnější přehled veškerých aspektů politiky, 

postupů a programů na ochranu zdraví a bezpečnosti práce.
44

 

Provádění auditů bezpečnosti zabezpečují poradci pro bezpečnost a taktéž personalisté. 

Čím více jsou do procesu auditu zapojeni manažeři, pracovníci a představitelé odborů, tím 

lépe. Audity se často provádějí pod záštitou výboru pro ochranu zdraví a bezpečnost i při 

práci, jehož členové jsou při procesu auditu aktivní. 

 Některé ze společností používají pro účely nezávislého auditu taktéž externích 

institucí. 
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 Osoby, které ve společnostech audity BOZP provádějí by měly vyhodnotit priority a 

náklady a následně navrhnout vedení organizací programy, které směřují ke zlepšení situace 

BOZP ve společnosti. 

 Audity ochrany zdraví a bezpečnosti při práci se zabývají zejména následujícími 

otázkami: 

- Splňuje politika ochrany zdraví a bezpečnosti při práci veškeré požadavky stanovené 

zákonem? 

- Jakým způsobem se vyšší manažeři oddávají záležitostem BOZP a jakým způsobem se 

angažují? 

- Jsou BOZP oddáni a zaangažování i ostatní manažeři, vedoucí týmů či mistři? 

- Existuje ve společnosti výbor pro BOZP? 

- Je výbor pro BOZP efektivní? 

 

Účelem prováděného auditu je vyvolat akci v oblasti uvedených otázek. Osoby 

provádějící audit by měly vyhodnotit priority i náklady a navrhnout vedení organizace 

postupy, které povedou ke zlepšení zjištěné situace. 
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3. BOZP ve vybrané obchodní společnosti 

Tato kapitola je věnována především analýze BOZP ve vybrané obchodní společnosti, 

způsobům zjišťování a prevence rizik na pracovištích obchodní společnosti Vlčnovská 

stavební s.r.o. 

3.1. BOZP ve stavebnictví 

Jelikož v praktické části mé diplomové práce bude sestavena směrnice BOZP pro 

společnost stavební, proto nyní konkrétněji k BOZP ve stavebnictví.  

Stavebnictví jako jedno z tradičních odvětví je typické vysokou pracovní úrazovostí. 

Odvětví se řadí k těm odvětvím, kde je nutné trvale věnovat zvýšenou pozornost týkající se 

BOZP. Hlavní roli zde hrají inspektoráty bezpečnosti práce, které jsou pod Českým úřadem 

bezpečnosti práce. Ve stavebnictví se zaměřují na oblast s nejvyšší možnou závažností úrazů, 

tedy na práci ve výškách a na práci nad volnou hloubkou. Inspektoráty bezpečnosti práce 

provádějí kontroly na stavbách – zaměřují se především na dodržování požadavků BOZP  a 

na technický stav zařízení, které mohou způsobit úraz.
45

 

Povinností každého zaměstnavatele je zajistit, aby prostorové a konstrukční uspořádání 

pracoviště a jeho vybavení odpovídalo pracovním podmínkám z hlediska BOZP  a také 

hygienickým požadavkům na pracovní prostředí. Důležité je, aby prostory, určené pro práci, 

ale i chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené minimální rozměry a povrch. 

Pracoviště musí být vhodně osvětlena, nejlépe denním světlem, podstatný je také způsob 

odvětrání, topení a zásobování vodou. Prostory, určené k osobní hygieně zaměstnanců, jejich 

převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinku či stravování musí také splňovat stanovené 

technické požadavky, provedení i vybavení.  

Je nutné dbát na to, aby únikové cesty, východy a komunikace vedoucí k nim byly 

přístupné a stále volné.
46

 

Zaměstnanci mají povinnost využívat veškeré obdržené ochranné pracovní pomůcky. 

Zaměstnavatel musí poskytovat ochranné pracovní pomůcky dle konkrétní situace. Těmito 

pomůckami může tedy být konkrétně: 

- zimní čepice, zimní obuv, rukavice s teplou vložkou a ochranný oděv proti chladu, 

- čepice, šátek, hygienická obuv, dlouhý bílý pracovní oblek či pracovní plášť, 
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- obuv s protiskluzovou podrážkou jako ochrana před možným nebezpečím uklouznutí 

či pádu,   

- přilba, kožené boty s ocelovou výztuží při práci se zvýšeným rizikem pádu materiálu, 

- ušní „špunty“, chrániče sluchu, protihluková přilba jako ochrana proti zvýšenému 

hluku, 

- bezpečnostní pás s přídavným lanem pro práci ve výškách, 

- svářečské brýle, svářečské rukavice, ohnivzdorný oblek, kožené kamaše při svařování, 

- spodky, vesta a usňová obuv při práci venku a v nevytápěných prostorách v zimních 

obdobích, 

- oblek s impregnací při práci venku za nepříznivého počasí, 

- rukavice při práci na pracovištích se zvýšeným znečištěním a 

- ochranné brýle, kukla, respirátor, zástěra při práci v prostředí obsahujícím škodliviny a 

dráždidla. 

 

Zaměstnanci mají nárok také na obdržení mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 

ochranných mastí a regeneračních prostředků. 

3.1.1. Úrazovost ve stavebnictví 

Při pracovních úrazech, i při nemocech z povolání má zaměstnavatel povinnost vést 

v knize úrazů evidenci o veškerých úrazech. Nutné je vyhotovit záznamy a vést dokumentaci 

o veškerých pracovních úrazech, kdy došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností 

delší než 3 kalendářní dny či k úmrtí zaměstnance. 

Graf zachycuje vzájemný poměr pracovních úrazů v ČR a v EU. V grafu jsou porovnány 

také četnosti smrtelných pracovních úrazů pro 9 vybraných odvětví dle klasifikace OKEČ a 

pro stavebnictví. 
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Graf č. 3.1 – Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví vůči celkovému počtu 

smrtelných pracovních úrazů. 

 

Zdroj: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/ew2004/acrobat/prac_urazovost.pdf 

 

Počet smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví tvoří svým počtem velmi významný 

podíl na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů. Ve stavebnictví jsou nejčastějšími 

příčinami vzniku pracovních úrazů zejména pády osob z částí staveb či budov, pády osob 

z lešení či jiných pomocných konstrukcí a žebříků, sesuv zeminy na osoby provádějící výkon 

práce ve výkopech, bezprostřední kontakt pracovníka s pracovním strojem, pád části stavby či 

zavěšených břemen na osobu vykonávající pracovní činnost, úrazy způsobené elektrickým 

proudem či nezajištěným kabelovým vedením, pořezání, udeření, odření, popálení, 

pohmoždění a zlomeniny. 

Nemalý počet smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví je zapříčiněn požitím 

alkoholu, což je stále trvající problém v souvislosti s výkonem práce. Pokud zaměstnanec 

zkonzumuje alkohol, ztratí sebekontrolu, jeho smysly jsou otupělé, má zhoršenou schopnost 

soustředění, osoba přestává vnímat a také bere na lehkou váhu případné hrozící nebezpečí. 

Velkým problémem je tedy to, že osoba, která požije alkoholický nápoj či jinou návykovou 

látku neohrožuje pouze své zdraví, ale také zdraví svých spolupracovníků a dalších osob, 

které se v danou dobu vyskytují na pracovišti. 
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Graf č.3.2 – Srovnání četností pracovních úrazů v ČR a v EU pro 9 odvětví OKEČ a ve 

stavebnictví vyjádřené v %. 

 

Zdroj: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/ew2004/acrobat/prac_urazovost.pdf 

 

Z grafu je zřejmé, že klesá absolutní počet pracovních úrazů. V grafu je sice klesající 

trend zachycen pouze do roku 2002, nicméně na základě statistických údajů je trend vývoje 

počtu pracovních úrazů i nadále klesající. Stejně je tomu tak i u smrtelných pracovních úrazů, 

jejichž počet je klesající. 

 

Graf  č.3.3: Vývoj počtu pracovních úrazů ve stavebnictví v ČR 

 

Zdroj: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/ew2004/acrobat/prac_urazovost.pdf 

 

https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/ew2004/acrobat/prac_urazovost.pdf
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Pracovní úrazy a nehody mají také ekonomický dopad na vývoj společnosti. Prvotně 

se jedná o velké lidské tragédie, které nesou s sebou také velké ekonomické náklady, 

způsobené vznikem úrazů či nehod. Může se jednat o náklady, spojené se škodami na strojích, 

zařízení, výrobcích, polotovarech či materiálu, ztráta času, který je vynaložen na odstraňování 

trosek a času vynaloženého na opravu zničeného, přerušení prací v době vyšetřování, které má 

za cíl určení příčin a odpovědnosti za úrazy, právní výdaje, pokuty či ztráta důvěry a také 

špatná pověst stavební firmy.
47

 

3.2. Služby a poradenství v oblasti BOZP 

Poradenství a služby poskytuje celá řada odborných institucí, které působí jako PO nebo 

podnikající FO samostatně výdělečně činné. Tyto subjekty se většinou zabývají taktéž 

školením v oblasti BOZP a požární ochrany, stavebním dozorem a službami v oblasti řízení 

jakosti. Na zakázku na základě smluvního vztahu také často zpracovávají agendu týkající se 

BOZP, vytváří směrnice a nařízení, provádí soustavné vyhledávání a identifikaci rizik, 

zpracování dokumentace v oblasti prevence rizik a interní audit dokumentace BOZP, 

poskytují také odbornou pomoc v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání, odbornou 

pomoc na pracovištích objednatele a dohlížení na uplatňování a dodržování právních a 

vnitropodnikových předpisů na pracovišti objednatele. 

V rámci služeb si lze objednat následující školení: 

- vstupní školení zaměstnanců v oblasti BOZP, 

- periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP, 

- školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP, 

- školení zaměstnanců určených k první pomoci, 

- základní školení řidičů motorových vozidel, 

- opakované školení řidičů motorových vozidel, 

- školení pro práci ve výškách, 

- školení pro obsluhu zařízení, 

- odborná příprava členů preventivní požární hlídky, 

- odborná příprava preventisty požární ochrany. 

 

Na všech těchto druzích školení jsou tvořeny prezenční listiny s uvedenými jmény 

školených zaměstnanců a jejich podpisy (dle požadavků Inspektorátu práce a státního 

                                                 
47

 http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/stavebniprace08.two.html 
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požárního dozoru), je vypracována a zaměstnavateli poskytnuta osnova školení, jsou 

testovány znalosti školených a pro vedoucí zaměstnance jsou vydána osvědčení. 

Ke každému uskutečněnému školení je nutné, aby zaměstnavatel měl v evidenci 

následující záznamy a dokumenty: 

- prezenční listina – prezenční listina je stěžejním dokumentem ze školení a musí 

obsahovat veškeré identifikační znaky, které dokládají správnost a platnost veškerých 

použitých dokumentů a údajů. Konkrétně by tedy měla obsahovat: 

 název zaměstnavatele, jehož zaměstnanci byli školeni, 

 název školení, 

 osnova školení, 

 časový rozvrh školení, 

 podkladové materiály pro školení 

 datum školení, 

 jméno, příjmení a podpis lektora, 

 způsob ověření znalostí účastníků školení, 

 doba trvání školení, 

 seznam účastníků školení a jejich podpisy. 

- osnova školení, 

- prezentace či skripta dle kterých bylo školení prováděno, 

- oprávnění lektora, je-li právním předpisem tento požadavek stanoven, 

- ověření znalostí účastníků školení a 

- vyhodnocení efektivnosti školení.
48

 

 

Tyto písemné záznamy o provedených školeních musí zaměstnavatelé uchovávat po dobu 

3 let od data uskutečnění školení. 

Zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnancům školení v dostatečném rozsahu o 

BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud nebudou zaměstnanci pracovat z pevných a 

bezpečných pracovních podlah ve výškách nad 1,5 metru, budou-li pracovat na pohyblivých 

pracovních plošinách a na žebřících ve výšce nad 5 metrů.  

                                                 
48

 AMBROSOVÁ, Hana et al. Abeceda personalisty, str.220. 
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3.3. O společnosti  

 Obchodní společnost Vlčnovská stavební je společností s ručením omezeným a byla 

založena dne 3.prosince 2008. Sídlo společnosti je Vídeňská 55, 639 00 Brno. Je registrována 

u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 60603.   

 Předmětem podnikání společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. je v současné době 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování a výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Do srpna roku 2012 byla předmětem činnosti 

společnosti také činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence. 

 Hlavní činností, kterou společnost Vlčnovská stavební s.r.o. vykonává jsou stavební 

práce – provádění staveb, přípravné a dokončovací stavební práce. 

 Společnost založil jediný společník vlastnící 100% obchodní podíl. Základní kapitál 

tvoří vklad ve výši 200 000,-Kč a je splacen v plné výši. 

 Statutárním orgánem je jednatel společnosti, který jedná za společnost samostatně.  

 

Obrázek 3.1: Organizační struktura společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 Ve společnosti jsou zaměstnáni pracovníci na následujících pracovních pozicích -  

zedník a stavební dělník. Společnost klade velký důraz na kvalitu, rychlost a cenovou 

dostupnost poskytovaných služeb a realizovaných staveb. 

 Pro vedení účetnictví a mzdové agendy je používán ekonomický a účetní program 

Money S3, který je vhodný pro menší obchodní společnosti. Společnost vede účetnictví, 

zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a je registrována k platbě DPH. 

 

JEDNATEL 

 

      STAVBYVEDOUCÍ 

 

 ZEDNÍCI 

 

     STAVEBNÍ DĚLNÍCI 
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Ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. nepůsobí odborová organizace. Zaměstnavatel 

tedy své povinnosti vůči zaměstnancům plní v zákonem stanoveném rozsahu. 

3.4. Struktura zaměstnanců 

Společnost Vlčnovská stavební s.r.o. nyní zaměstnává 12 zaměstnanců v profesi zedník, 

stavební dělník a pomocný dělník.   

 

Tabulka 3.1: Vývoj počtu zaměstnanců 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Průměrný počet pracovníků 20 21 15 13 12 

Přepočtený počet pracovníků 17 13 11 10 9 

Řídících pracovníků 2 2 2 1 1 

Invalidních pracovníků 2 2 2 2 2 

Zdroj: Společnost Vlčnovská stavební, s.r.o., vlastní zpracování. 

 

 V obchodní společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. v současné době není zaměstnána 

žádná žena, nicméně do roku 2011 zde pracovala jedna žena na pozici jednatelka, která 

zabezpečovala veškerou administrativu týkající se chodu společnosti. Její pracovní náplní 

byly taktéž činnosti týkající se ekonomické oblasti. Tyto činnosti v současné době vykonává 

jednatel společnosti.  

 Společnost zaměstnává 2 pracovníky pobírající částečně invalidní důchod, konkrétně 

pro invaliditu prvního stupně. Pracovníci, kteří jsou částečně invalidní jsou zaměstnáni na 

pracovní pozici pomocný dělník. Jejich pracovní náplní jsou převážně pomocné práce při 

odborných pracích. Tyto práce nejsou v rozporu s jejich zdravotními problémy, které bere 

zaměstnavatel v potaz. 

 Zaměstnanci společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. jsou jak občané České republiky, 

tak i občané Slovenské republiky. Počet zaměstnanců v v letech 2008 – 2011 má klesající 

trend. Tato situace je způsobena projevy krize a následným omezováním a pozastavováním 

jak státních zakázek, tak i zakázek pro velké nadnárodní společnosti.. V letech 2012 a 2013 

pokračuje klesající trend v počtu pracovníků ve společnosti. Došlo ke snížení počtu řídících 

pracovníků, za veškerou administrativu je zodpovědný majitel společnosti, který je současně 

jednatelem. Pro rok 2014 nejsou předpokládány velké výkyvy v počtu zaměstnanců oproti 

roku 2013.  
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Graf 3.1: Věková struktura zaměstnanců v roce 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 V grafu Věková struktura zaměstnanců v roce 2013 je v relativním vyjádření 

vyjádřena struktura zaměstnanců dle věku. Největší 50-ti procentní podíl tvoří zaměstnanci ve 

věku 50 – 60 let, v tomto věku ve společnosti pracuje 6 zaměstnanců. 34% tvoří 4 

zaměstnanci ve věku 40 – 50 let. Ve společnosti nepracuje žádný zaměstnanec mladší 20 let. 

 V roce 2013 ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. nepracoval žádný zaměstnanec  

s vysokoškolským vzděláním. Největší podíl má 7 zaměstnanců, tedy 56 % zaměstnanců, 

jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je vyučení. 4 zaměstnanci mají dokončené středoškolské 

vzdělání s maturitou a 1 zaměstnanec má pouze základní vzdělání. 

 

Graf 3.2: Nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnanců společnosti v roce 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Graf 3.3: Pracovní pozice ve společnosti v roce 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Na řídící pozici ve společnosti pracuje v současné době pouze 1 pracovník – majitel a 

jednatel společnosti, který představuje  8% z celkového počtu pracovníků. Jeho pracovní 

náplní je zajišťování chodu společnosti po technické stránce, tak i po stránce ekonomické. 50 

% zaměstnanců, tedy 6 zaměstnanců pracuje na pracovní pozici zedník. Tito zaměstnanci mají 

k dané pracovní pozici patřičné vzdělání i praxi. 5 zaměstnanců, tj. 42 %  v relativním 

vyjádření, pracuje jako dělník, pomocný zedník. Tito zaměstnanci nejsou většinou vzděláni 

v daném oboru, nebo jim chybí patřičná praxe a zkušenosti. 

3.5. Pracovní podmínky  

Ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. v současné době všichni zaměstnanci mají 

uzavřené písemné pracovní smlouvy, někteří na dobu určitou, ale většinou na dobu neurčitou. 

Všichni pracovníci jsou zaměstnáni na plný pracovní úvazek, který činí 40 hodin týdně. 

Ve společnosti chybí sestavená vnitřní BOZP směrnice, která by poskytovala ucelený 

pohled na BOZP.  

3.6. Systém BOZP ve společnosti Vlčnovská stavební, s.r.o. 

Každý ze zaměstnanců je při nástupu do zaměstnání jednatelem ústně poučen o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP probíhá každoročně v pravidelném ročním 

intervalu. Zaměstnanci, kteří pracují ve výškách, jsou proškoleni školicí agenturou v oblasti 
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práce ve výškách nad volnou hloubkou a zaměstnanci, kteří pro zaměstnavatele řídí osobní 

automobil, pravidelně absolvují školení způsobilosti řidičů. 

Zaměstnanci jsou po provedeném školení přezkoušeni ze získaných znalostí. Toto 

přezkoušení probíhá většinou ústní formou. 

Veškerá pravidelná školení, která zaměstnanci společnosti absolvují, jsou prováděny 

externí školicí agenturou. 

Ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. jsou dodržovány v pravidelných intervalech výše 

jmenovaná školení, avšak veškeré informace, které by byly shrnuty a poskytnuty v tištěné 

formě k nahlédnutí zpracované ve formě vnitřní směrnice týkající se oblasti BOZP chybí. 

Zaměstnavatel zaměstnancům poskytuje každý rok v pravidelném intervalu ochranné 

pracovní pomůcky, které zaměstnanci potřebují k výkonu práce. Těmito ochrannými 

pracovními pomůckami jsou: 

-  speciální pracovní obuv s vyztuženou špičkou,  

- holínky,  

- pracovní monterky, 

- blůza,  

- výstražná vesta,  

- přilba a 

- pracovní rukavice kožené. 

V případě potřeby mají zaměstnanci vždy k dispozici a využití: 

- ochranné brýle,  

- štíty,  

- respirátory a  

- pláštěnky.  

 

Zaměstnancům je v letních měsících poskytována na stavbách balená minerální voda. 
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3.7. Analýza pracovních úrazů ve společnosti Vlčnovská stavební 

s.r.o. 

Tabulka 3.2: Přehled pracovních úrazů ve společnosti 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet pracovních úrazů celkem 1 1 0 0 1 

Počet smrtelných pracovních úrazů - - - - - 

Počet pracovních úrazů skončených pracovní 

neschopností zaměstnance 

1 1 0 0 1 

Počet nemocí z povolání - - - - - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. se v uvedených letech staly 3 pracovní úrazy, 

z čehož však nebyl žádný smrtelným pracovním úrazem a žádný ze zaměstnanců společnosti 

netrpí žádnou prokázanou nemocí z povolání. Všechny tři úrazy byly kvalifikovány jako 

pracovní úrazy. Každý z těchto zraněných zaměstnanců byl v pracovní neschopnosti. 

 

Tabulka 3.3: Konkretizace jednotlivých pracovních úrazů 

 Pracovní zařazení zraněného 

zaměstnance 

Způsobené zranění Pracovní 

neschopnost 

2009 Zedník Pohmoždění ramenního 

kloubu 

ANO 

2010 Dělník Řezná rána na dolní 

končetině 

ANO 

2013 Dělník Zlomenina horní končetiny ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2009 došlo ke zranění zedníka, který si způsobil pohmoždění ramenního kloubu. 

V roce 2010 si dělník při přípravných pracích způsobil řeznou ránu na dolní končetině. V roce 

2013 jeden z dělníků utrpěl zlomeninu horní končetiny. Žádná z pracovních neschopností 

netrvala déle než 45 dnů.  
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3.8. Analýza provedených dechových zkoušek na alkohol 

Tabulka 3.4: Přehled provedených dechových zkoušek na alkohol 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet provedených kontrol 21 17 20 23 22 

Počet kontrol s absolutně negativním výsledkem 17 12 18 20 14 

Počet kontrol s pozitivním výsledkem 4 5 2 3 1 

Počet pracovníků, jejichž výsledek dechové zkoušky byl 

pozitivní 

11 7 5 3 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. bylo doposud zvykem, že namátkové kontroly na 

alkohol v těle zaměstnanců prováděl pomocí elektronického testovacího přístroje jednatel/ 

stavbyvedoucí společnosti u náhodného počtu zaměstnanců. 

Počet zjištěných pozitivních výsledků na alkohol v těle zaměstnanců je celkem vysoký 

vzhledem k počtu prováděných kontrol. Alkohol na pracovišti a v pracovní době byl vždy 

zjištěný pouze u dělníků, nikoli u zedníků. V posledních letech je trend klesající, což je 

pozitivním faktorem.  

Důležité je, aby namátkové kontroly probíhaly v kratším časovém intervalu, tedy častěji a 

více namátkověji, nikoli plošně u všech zaměstnanců. Tímto by bylo možné docílit ještě 

dalšího snížení počtu pracovníků, u nichž byl zjištěn alkohol v těle na pracovišti. 

K takovému jednání zaměstnanců dochází nejspíš proto, že v případě pozitivního 

výsledku na alkohol nedochází k jejich potrestání. Jediným „trestem“ je to, když pošle osoba, 

která kontrolu u zaměstnanců provedla zaměstnance domů a daný den buď musí čerpat 

dovolenou. V případě, že dovolenou nečerpá, ať už z důvodu, že nechce, nebo již nemá nárok 

na dovolenou, pak má pro daný den neomluvenou absenci. Naopak u dělníků, jejichž mzdy 

jsou nižší než mzdy zedníků, by bylo dle názoru autorky řešením zavést finanční postih 

v případě porušení předpisů. Toto opatření by se mohlo týkat i jiných porušení, nejen 

alkoholu na pracovišti. 

3.9. Analýza BOZP z pohledu zaměstnanců 

Dotazník, který slouží jako podklad pro sestavení této části práce je přiložen jako příloha. 

Na základě spolupráce s jednatelem společnosti byl sestaven dotazník týkající se BOZP 

z pohledu zaměstnance. Zaměstnancům bylo vysvětleno, že slouží pro účely zjištění pohledu 
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zaměstnanců na věc a povede k sestavení BOZP směrnice. Zaměstnanci byli také 

informováni, že dotazníky jsou anonymní a zaměstnavatel dostane pouze výsledky 

zpracované v přehledných tabulkách a grafech, nikoli konkrétní odpovědi vázané na určitý 

dotazník. 11 zaměstnanců dotazník vyplnilo, 1 zaměstnanec odmítl jeho vyplnění.  

Dotazník je rozdělen do dvou částí, první část je obecná, druhá je konkrétně zaměřená již 

na BOZP ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. tak, jak ji vidí sami zaměstnanci. Tento 

pohled je důležitý, protože na základě zjištěných skutečností máme možnost posoudit, zda se 

zaměstnanci na svých pracovištích a v zaměstnání celkově cítí bezpečně či zda z jejich 

pohledu mají některá opatření, která majitel považuje za důležitá, jsou opravdu účinná. 

3.9.1. Vyhodnocení obecné části dotazníku 

Ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. pracuje v roce 2013 12 zaměstnanců, z čehož 1 

zaměstnanec odmítl vyplnění dotazníku. Proto do těchto výsledků není zahrnut a bude 

vycházeno z počtu 11 zaměstnanců, jimiž byl dotazník vyplněn. 

Nejvíce zaměstnanců, tedy 45% v relativním vyjádření, což představuje 5 zaměstnanců je 

ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. zaměstnáno po dobu 1 - 3 roky. Druhou nejvíce 

zastoupenou skupinou jsou 3 zaměstnanci pracující ve společnosti více jak 4 roky, což je 

v relativním vyjádření 27%.  

 

Graf 3.4: Doba, po jakou jsou zaměstnanci zaměstnáni ve společnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ve společnosti převažují pracovní smlouvy na dobu neurčitou. 82 % zaměstnanců 

v relativním vyjádření, tedy  9 zaměstnanců má uzavřené pracovní smlouvy na dobu 

neurčitou, zbylých 18% tvoří 2 zaměstnanci, kteří mají pracovní smlouvu na dobu určitou. 
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Graf 3.5: Typ pracovního poměru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Velmi podstatným faktorem, který by měl zaměstnavatel brát v potaz je spokojenost 

zaměstnanců se zaměstnáním, neboť je-li zaměstnanec spokojený, chodí do práce rád, jeho 

psychický stav je v pořádku, má pak i vyšší výkonnost, než v situaci, kdy je „zadumaný“, 

netěší se do práce ať už z jakéhokoli důvodu. Hodnotit svou spokojenost mohli zaměstnanci 

na pěti stupňové škále, kdy položka 1 je rovna odpovědi „ANO, VELMI“ a položka 5 je 

rovna odpovědi „NE“. 45% zaměstnanců v relativním vyjádření, tedy 5 zaměstnanců, je se 

svým zaměstnáním spokojeno velmi, odpověděli položkou 1. 4 zaměstnanci v absolutním 

vyjádření, tedy 36% zaměstnanců odpovědělo položkou 3, což znamená, že jejich spokojenost 

nepřevyšuje nespokojenost. Zbylí 2 zaměstnanci, tedy 18% v relativním vyjádření odpověděli 

položkou č.2 tedy jejich spokojenost se zaměstnáním se blíží položce „ANO, VELMI“. 

Z těchto údajů lze vyvodit, že zaměstnanci jsou se svým zaměstnáním spokojeni, žádný ze 

zaměstnanců, kteří vyplňovali dotazník, neodpověděl na tuto otázku položkou 4 a 5. 

 

Graf 3.6:  Spokojenost zaměstnanců se zaměstnáním 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.9.2. Vyhodnocení dotazníků v oblasti BOZP  

V této části dotazníku je pozornost věnována konkrétním postřehům zaměstnanců,  

jejich dojmům a pocitům, které jsou také velmi důležité. Pokud se zaměstnanec na svém 

pracovišti necítí bezpečně, pak se to může projevit i na jeho výkonnosti. 

9 zaměstnanců, neboli 82 % zaměstnanců v relativním vyjádření, se vyjádřilo, že OPP, 

které dostávají pravidelně od svého zaměstnavatele jsou dle jejich názoru dostačující. 2 

zaměstnanci, kteří představují 18% v relativním vyjádření, shledávají OPP, které obdrží 

v pravidelných intervalech jako nedostačující. Hlavním problémem nebyl rozsah OPP, ale 

jejich množství. Zaměstnanci požadují větší množství OPP, konkrétně tedy ochranných 

rukavic, gumových rukavic a podobných pomůcek. Jiné námitky ze strany zaměstnanců 

nebyly shledány. 

Graf 3.7: Názor zaměstnanců na poskytované OPP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Další testovanou oblastí je proškolování zaměstnanců při přechodu na nové pracoviště – 

dotazován byl názor zaměstnanců na dostatečnost proškolení. 10 zaměstnanců, neboli 91% 

v relativním vyjádření má pocit, že proškolení při přechodu na nové pracoviště je dostatečné, 

pouze 1 pracovník má pocit, že proškolení není dostatečné, což může být způsobeno několika 

vlivy, například délka jeho pracovního poměru ve společnosti, zkušenosti s výkonem obdobné 

práce na jiných pracovištích či celková doba práce v oboru, od čehož se odvíjí praktické 

zkušenosti. 

Graf 3.8: Dostatečnost proškolení zaměstnanců při přechodu na nové pracoviště 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Další položenou otázkou byla otázka, zda zaměstnanci ví, kde mají možnost se 

informovat o BOZP dodatečně, mimo možnost dotazovat se při školení.  Výsledky jsou téměř 

alarmující, neboť pouze 6 zaměstnanců, v relativním vyjádření 55% zaměstnanců, má 

povědomí o tom, kde má možnost získat dodatečně informace týkající se BOZP. Zbylých 5 

zaměstnanců, neboli 45% netuší, kde může tyto informace získat. 

Na otázku, zda je prevence BOZP ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. dle 

zaměstnanců dostatečná, měli zaměstnanci možnost odpověď situovat do pětistupňové 

stupnice, kdy položka 1 znamená „Ano, prevence je dostatečná“ a položka 5 znamená „Ne, 

prevence je absolutně nedostačující“. Nejvíce zaměstnanců  - 7 – v relativním vyjádření 64% 

zaměstnanců odpovědělo položkou č.2, tedy prevence je spíše dostatečná. 1 zaměstnanec 

odpověděl položkou č. 1 vypovídající, že je dle něj prevence dostatečná a 3 zaměstnanci 

odpověděli položkou č.3. Žádný ze zaměstnanců se tedy nedomnívá, že by byla prevence 

BOZP ve společnosti absolutně nedostačující, pouze 3 zaměstnanci zvolili položku č.3, která 

nemá až tak velkou vypovídací hodnotu o tom, na kterou stranu se spíše přiklání. 

 

Graf 3.9: Dostatečnost prevence BOZP ve společnosti dle zaměstnanců 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dotazovanou otázkou je skutečnost, zda si myslí, že by měla probíhat častější kontrola 

dodržování BOZP. 9 zaměstnanců, 82% v relativním vyjádření si myslí, že by kontroly 

dodržování BOZP měly probíhat častěji než doposud, pouze 2 zaměstnanci, tedy 18% 

v relativním vyjádření uvedlo, že četnost kontrol dodržování BOZP by nemuselo probíhat 

častěji a lze z toho vyvodit, že se domnívají, že je četnost kontrol dostatečná. 
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Graf 3.10: Dostatečnost četnosti kontrol dodržování BOZP dle zaměstnanců 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na položenou otázku, zda by měla probíhat častěji orientační dechová zkouška na 

alkohol v těle zaměstnanců odpovědělo 7 zaměstnanců ano a pouze 36% zaměstnanců 

v relativním vyjádření, tedy 4 zaměstnanci si myslí, že četnost kontrol na alkohol v těle 

zaměstnanců je dostatečná. Na základě provedené analýzy, která vykazuje klesající vývojový 

trend počtu pracovníků, u nichž byl zjištěn pomocí orientační dechové zkoušky alkohol v těle 

na pracovišti, se můj názor shoduje spíše s většinovou skupinou zaměstnanců. 

 

Graf 3.11: Dostatečnost četnosti kontrol na alkohol v těle zaměstnanců 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Současně se 6 zaměstnanců, tedy 55% v relativním vyjádření, vyjádřilo, že orientační 

dechové zkoušky na alkohol v těle zaměstnanců má preventivní charakter. S tímto se 

ztotožňuji, neboť vzhledem k dlouhodobě rostoucímu trendu růstu počtu preventivních 

namátkových orientačních dechových zkoušek dochází k dlouhodobému klesajícímu trendu 

v počtu pozitivních výsledků kontrol. 5 zaměstnanců, kteří vyjadřují 45% zaměstnanců, si 

však myslí, že tyto kontroly s sebou nenesou preventivní charakter. 
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Graf 3.12: Kontroly na alkohol v těle zaměstnanců a jejich preventivní charakter 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Další otázka se týkala potíží s oblastí BOZP, které mohou zaměstnancům nastat. Opět byl 

možný výběr z pětistupňové škály. Pouze 4 zaměstnanci, v relativním vyjádření 36% 

zaměstnanců, uvedli, že v případě potíží v oblasti BOZP ví, na koho se mají obrátit. 4 

zaměstnanci tuší, za kým by nejspíš šli, ale nejsou si jistí, zda je jejich domněnka správná. 

Zbylí 3 zaměstnanci netuší, na koho by se v případě potíží týkajících se BOZP měli obrátit. 

Na otázku, co zaměstnance motivuje  dodržovat BOZP odpovídali zaměstnanci různě. 

Někteří ze zaměstnanců, kteří mají smlouvu na dobu určitou zmiňovali strach z toho, že jim 

při porušení předpisů BOZP nebude prodloužena smlouva. Jiní zmiňovali obavy z obtížného 

hledání si nové práce při relativně vysoké nezaměstnanosti v okrese. Dalším důvodem, proč  

dodržovat BOZP, uvedli zaměstnanci také možnost úrazu – tím, že dodržují zásady BOZP 

chrání své zdraví. Posledním zmíněným byl také strach z finanční tísně, která by mohla nastat 

v rodinách zaměstnanců v případě jejich pracovní neschopnosti a v důsledku toho možné 

platební neschopnosti. 

 

Graf 3.13: Zobrazení znalosti zaměstnanců – na koho se mají obrátit při potížích s 

BOZP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Předposlední otázka se týkala komunikace mezi vedoucími zaměstnanci a jejich 

podřízenými. Zaměstnanci mohli hodnotit komunikaci na pětistupňové škále, kde volba č.1 

znamenala situaci „Velmi kvalitní komunikace, na vysoké úrovni, nedochází k nedorozumění, 

spíše přátelský vztah“ a volba č.5 je charakterizována situací „Velmi špatná komunikace, 

zaměstnanci neví, na koho se mají v případě potřeby obrátit, mají pocit, že komunikace 

vázne“. Velmi pozitivní je, že 5 zaměstnanců, kteří představují 50% zaměstnanců, 

odpovědělo volbou č.2, tedy přiklání se k variantě kvalitní komunikace bez komunikačních 

šumů a 20 % zaměstnanců odpovědělo volbou č.1. Z celkového počtu jen 3 zaměstnanci 

odpověděli volbou č.3, čímž ovšem komunikaci ve společnosti ani nepochválili, ani 

nezkritizovali. 

 

Graf 3.14: Úroveň komunikace vedoucích zaměstnanců s podřízenými 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Závěrečná otázka dala možnost zaměstnancům napsat své konkrétní návrhy, které by 

mohly dle jejich názoru vést ke zlepšení BOZP ve společnosti nebo přispět k jejich lepším 

pocitům a vztahům na pracovišti, které bezprostředně z BOZP vyplývají. Této možnosti však 

žádný ze zaměstnanců nevyužil a všechny dotazníky u této otázky zůstaly nevyplněny. 

3.10. Navrhovaná směrnice 

Dle skutečností, které mi byly společností Vlčnovská stavební s.r.o. poskytnuty a na 

základě závěrů, které jsem si vyvodila z provedených analýz, z vyhodnoceného 

dotazníkového šetření mezi zaměstnanci společnosti a ze srovnání stavu ve společnosti 

s platnou právní úpravou jsem pro společnost sestavila BOZP směrnici, která ve společnosti 

dosud chybí. Směrnici jsem zpracovala na základě platné legislativy a na základě praktik, 

které ve společnosti mají ustálený charakter. 
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3.10.1. Školení zaměstnanců 

Školení zaměstnanců je rozděleno na 3 části: 

- vstupní školení, 

- seznámení zaměstnanců s pracovištěm a 

- periodické školení. 

 

Při každém školení, které je prováděno buď externí školicí agenturou nebo jednatelem 

společnosti, je jednatel povinen vytvořit presenční listinu všech zúčastněných zaměstnanců na 

daném školení. 

Cílem vstupního školení je proškolení zaměstnanců majitelem společnosti při nástupu 

pracovníka do zaměstnání při vzniku pracovního poměru. Toto proškolení probíhá ústní 

formou a majitel společnosti musí provést záznam o proškolení nového zaměstnance.  

Seznámení zaměstnanců s pracovištěm je prováděno buď přímým vedoucím konkrétního 

zaměstnance nebo majitelem společnosti vždy před zařazením zaměstnance na nové 

pracoviště, při přeřazení zaměstnance na nové pracoviště, při změně technologického postupu 

nebo změně zařízení či při změně předpisů.  Předmětem toho proškolení je: 

- druh práce a používané stroje, technologická zařízení a pracovní prostředky,  

- seznámení se zvyklostmi ve společnosti, 

- seznámení s technologickými, prováděcími a pracovními předpisy, které se 

bezprostředně týkají činnosti zaměstnance, 

- nebezpečí vzniku požáru na daném pracovišti a minimalizace těchto nebezpečí, včetně 

umístění hasicích přístrojů, 

- přístupové a únikové cesty na pracovišti a 

- bezpečnostní značení, hlavní uzávěry energie, vody a plynu. 

Při seznámení zaměstnanců s pracovištěm je veden evidenční arch informující o tom, kdy 

a kteří zaměstnanci byli proškoleni a toto stvrzují také svým podpisem. 

 

Zaměstnanec musí být seznámen s již zjištěnými riziky a s povinnostmi používání 

ochranných pracovních prostředků. Podstatné jsou konkrétní podmínky, ve kterých bude 

zaměstnanec pracovat. Součástí proškolení je seznámení se se zajištěním první pomoci a 

místem, kde se nachází lékárnička a s místem, kde se poskytuje první pomoc. Součástí je 

seznámení pracovníka se zákazem vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných 



 52 

 

omamných látek. Periodická školení bude ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. provádět 

externí školicí agentura jako doposud. Veškerá odborná školení provádí v rámci externí 

školicí agentury osoba způsobilá v daném oboru. Do periodických školení řadíme školení 

řidičů, školení o práci ve výškách a  nad volnou hladinou, školení vazačů a školení pro 

pracovníky, kteří využívají pro výkon své práce elektrické zařízení. 

 

Tabulka 3.5: Lhůty pro jednotlivé školení: 

ŠKOLENÍ PERIODA ŠKOLITEL POZNÁMKA 

Vstupní školení při nástupu do 

zaměstnání 

majitel společnosti  

Seznámení zaměstnanců s 

pracovištěm 

Při změně 

pracoviště, 

technologie, zařízení 

či předpisů 

Vedoucí 

zaměstnanec, 

majitel společnosti 

 

BOZP - dělníci 1 x ročně školicí agentura  

BOZP - THP 1 x za 2 roky školicí agentura  

Referenční školení řidičů 1 x ročně školicí agentura  

Školení pro práci ve výškách 1 x ročně školicí agentura  

Školení pro pracovníky 

využívající k výkonu práce 

elektrické nástroje (pila, kango, 

flexa, vrtačky …) 

1 x ročně školicí agentura  

Školení vazačů 1 x ročně školicí agentura  

    

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.10.2. Kniha kontrol 

Majitel / jednatel společnosti má povinnost dle vnitřní směrnice BOZP vést listy 

kontrol, které slouží k přehledu o provedených kontrolách na pracovišti po stránce všeobecné 

bezpečnosti práce. Tyto listy jsou pro společnost Vlčnovská stavební s.r.o. sestaveny na 

základě konzultací s majitelem a jsou přiloženy jako příloha. 

3.10.2.1. Typy prováděných kontrol 

Kontroly, které je majitel oprávněn provádět: 
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- kontrola na alkohol/drogy v těle zaměstnanců, 

- kontrola dodržování předpisů a pravidel BOZP a 

- kontrola rizikových faktorů na pracovišti. 

3.10.2.2. Četnost prováděných kontrol 

Četnost prováděných kontrol je stanovena minimálně 1x za měsíc. Četnost kontrol 

může být i vyšší, v závislosti na uvážení majitele společnosti, na aktuální situaci na pracovišti, 

kterou hodnotí dle svého uvážení majitel a také na výsledku již provedených kontrol. Z každé 

provedené kontroly má povinnost vyhotovit majitel zápis o provedené kontrole. Do daných 

listů se zapisuje výsledek kontroly. 

3.10.2.3. Orientační dechová zkouška na alkohol 

 Majitel má právo provádět orientační dechové zkoušky na zjištění alkoholu v dechu 

zaměstnanců. Sám si určí počet těchto zkoušek. U každé z těchto zkoušek musí být přítomen 

alespoň 1 svědek. Dechová zkouška se provádí cca 10 minut po požití jakéhokoli nápoje či 

potraviny. Výsledek zkoušky se zapíše do daného tiskopisu nazvaného „Protokol o provedené 

kontrole na alkohol/drogy v těle zaměstnanců“. V případě, že je zkouška pozitivní, test se po 

10 minutách zopakuje znovu. V případě pozitivního výsledku musí být pracovník ihned 

vykázán z pracoviště či dopraven na zdravotní středisko a podroben lékařskému vyšetření. Při 

úrazu je nutné, aby orientační dechová zkouška byla provedena vždy bezodkladně. Pokud 

pracovník odmítne podstoupit zkoušku, pak je výsledek považován za pozitivní. 

 V případě pozitivního výsledku orientační dechové zkoušky na alkohol musí 

zaměstnavatel zaměstnance vykázat z pracoviště, z čehož vyplývá povinnost zaměstnance se 

rozhodnout, zda bude čerpat dovolenou nebo zda bude mít v den, kdy mu byl alkohol v těle 

zjištěný, neomluvenou absenci. Majitel společnosti má právo zaměstnanci uložit dle svého 

uvážení postih ve výši 300 – 1000 Kč z prémií přidělovaných zaměstnancům dle jejich 

výkonu, které jsou nenárokovou složkou mzdy. Výše postihu by měla být stanovena dle míry 

ohrožení nejen konkrétního zaměstnance, ale i dle toho, jakým způsobem ohrožuje své kolegy 

či chod daného pracoviště.  

Zaměstnanci by si měli být také vědomi, že pozitivní výsledek orientační dechové 

zkoušky na alkohol je porušením pracovně právních předpisů. Pozitivní výsledek orientační 

dechové zkoušky by proto mohl být kvalifikován jako vážné porušení pracovně právních 

předpisů, na jejichž základě může společnost Vlčnovská stavební s.r.o. rozvázat pracovní 

poměr okamžitě či výpovědí ze strany zaměstnavatele. 
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3.10.2.4. Kontrola dodržování předpisů a pravidel BOZP 

Kontrolu dodržování předpisů a pravidel BOZP provádí majitel společnosti nebo jím 

pověřená kompetentní osoba. Kontroly jsou nahodilé, nejsou zaměstnancům dopředu 

oznamovány a jejich četnost je dle nutnosti a uvážení majitele společnosti. O provedené 

kontrole je kontrolující povinen sepsat „Protokol o provedené kontrole dodržování předpisů a 

pravidel BOZP“.  

3.10.2.5. Kontrola rizikových faktorů na pracovišti 

Obdobně jako v případě kontroly dodržování předpisů a pravidel BOZP  je to i 

s kontrolou rizikových faktorů na pracovišti. Tuto kontrolu provádí majitel nebo jím pověřená 

osoba v četnosti, kterou stanoví majitel společnosti. V případě, že kontrolující osoba zjistí 

nějaké zvýšené riziko, pak je nutné jej uvést včetně jejího detailního popisu do protokolu. 

Pokud na toto zjištěné riziko upozornil některý ze zaměstnanců, pak se toto také uvede do 

protokolu. 

3.10.3. Způsob jednání v případě pracovního úrazu 

V případě, že na pracovišti zaměstnavatele dojde k úrazu některého se zaměstnanců či 

jiné osoby, pak je osoba, která toto zjistí, povinna neprodleně přivolat zraněnému rychlou 

záchrannou službu a poskytnout mu bezodkladně první pomoc. Osoba, která přivolala rychlou 

záchrannou službu vyčká se zraněným příjezd rychlé záchranné služby. 

V době, kdy je již zraněný v péči odborníků, má osoba povinnost oznámit skutečnost, 

že se na pracovišti stal úraz neprodleně svému nadřízenému zaměstnanci, který vyhotoví 

listinu nazývanou „Záznam o úraze“. Nezbytnými náležitostmi tohoto záznamu jsou: 

- identifikace zaměstnavatele, na jehož pracovišti se úraz stal, 

- místo úrazu, 

- činnost, při které došlo k úrazu, 

- identifikace zraněného, 

- vztah k zaměstnavateli, 

- konkrétní údaje o úrazu, 

- přesný popis zranění, 

- údaje o provedeném testu na alkohol/drogy v těle zraněné osoby, 

- zdroj úrazu, 

- předpisy a nařízení, které byly porušeny, 

- údaje o svědcích, kteří byli přítomni pracovnímu úrazu, 



 55 

 

- podpis svědků, 

- podpis zraněného a 

- podpis osoby, která záznam sepsala. 

3.10.4. Ochranné pracovní prostředky 

 Zaměstnavatel má dle vnitřní BOZP směrnice zaměstnancům poskytovat každý rok 

v pravidelném intervalu ochranné pracovní pomůcky, které zaměstnanci potřebují k výkonu 

práce. Těmito ochrannými pracovními pomůckami jsou: 

-  speciální pracovní obuv s vyztuženou špičkou,  

- holínky,  

- pracovní monterky včetně blůzky a pokrývky hlavy,  

- výstražná vesta a přilba,  

- pracovní rukavice kožené, včetně pracovních rukavic s vyteplenou vložkou (dále jen 

„zimní pracovní rukavice“), 

- ochranný oděv před chladem a vlhkem pro zaměstnance pracující v zimních měsících 

ve venkovních prostorách,  

- zátky do uší pro práci v hlučném prostředí, 

- zimní pokrývka hlavy vhodná pro nošení pod přilbou, 

- respirátory a 

- pláštěnku. 

 

V případě potřeby mají zaměstnanci vždy k dispozici a využití ochranné brýle a štíty.  

Vzhledem k častému využívání respirátorů a pláštěnek jsem shledala za vhodnější poskytnout 

každému zaměstnanci respirátor a pláštěnku individuálně. 

  

Zaměstnanci mají v letních měsících k dispozici na stavbách balenou minerální vodu. 

3.11. Ekonomická stránka BOZP 

Vzhledem k situaci, že ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. nepracuje žádný 

zaměstnanec s akreditací pro provádění referenčního školení řidičů a zajištění této akreditace 

pro některého ze zaměstnanců je velmi nákladnou záležitostí, referenční školení řidičů je 

zajišťováno školiteli Autoškoly Strnad – Pěrková. Tato školení probíhají vždy v několika 

dílčích celcích. Pozornost je věnována novinkám, které vstoupily v platnost, zopakováním 

základních náležitostí i upozornění na „netypické“ situace či na výjimky. Během výkladu 
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mají možnost zaměstnanci pokládat školiteli dotazy. Po zodpovězení dotazů následuje ověření 

znalostí. O úspěšném absolvování tohoto školení obdrží zaměstnanci potvrzení o absolvování 

referenčního školení řidičů.  

Cena za školení je stanovována dle počtu zaměstnanců, kteří se školení zúčastnili. Dle 

smlouvy konkrétně 300Kč za jednoho zaměstnance. 

Školení v rámci BOZP, které neprovádí sám majitel společnosti je prováděno opět 

externím školitelem. Cena za školení se odvíjí od náročnosti přednášené tématiky. Pohybuje 

se v rozmezí od 200 – 400 Kč za jednoho zaměstnance. 

Veškerá školení, na kterých se zaměstnanci účastní z iniciativy zaměstnavatele – jsou pro 

zaměstnance povinná - plně hradí zaměstnavatel a zaměstnancům za dobu účastni na školení 

náleží mzda. 

Ochranné pracovní prostředky, jako jsou boty a pracovní oděv zaměstnavatel poskytuje 

v pravidelných intervalech 1x za rok svým zaměstnancům v hodnotě 1000 Kč, zimní pracovní 

bunda a holinky se poskytují zaměstnancům 1x za 3 roky v hodnotě 1300 Kč. Výstražnou 

vestu, přilbu a pláštěnku obdrží každý zaměstnanec při nástupu do zaměstnání a v případě 

poškození obdrží nový ochranný prostředek. 

Pracovní rukavice, respirátory, ochranné brýle a špunty do uší se zaměstnancům 

poskytují dle aktuální potřeby, zpravidla v hodnotě cca 10 000 Kč ročně pro všechny 

zaměstnance. 
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4. Zhodnocení BOZP ve vybrané obchodní společnosti 

V této kapitole je věnována pozornost zhodnocení aktuální situace ve společnosti 

Vlčnovská stavební s.r.o., zhodnocení sestavené BOZP směrnice a také možným změnám, 

které mohou být ve společnosti provedeny za účelem nejen zlepšení situace ve společnosti, 

ale také zajištění kompatibility BOZP systému s českou legislativou. 

4.1. Zhodnocení situace ve společnosti 

Vzhledem k situaci, že ve společnosti Vlčnovská stavební s.r.o. doposud chyběla jakákoli 

směrnice sloužící k zajištění BOZP, je situace „chaotická“.  

Pro zaměstnance není k dispozici přehled všech školení, kterých mají povinnost se 

účastnit a taktéž není sestaven soupis všech povinností zaměstnanců i zaměstnavatele. 

Zaměstnancům vždy s dostatečným předstihem jejich nadřízený pracovník oznámil 

nutnost účasti v daný termín na školení či na preventivní prohlídce. Neexistoval žádný 

ucelený soupis, který by komplexně upravoval BOZP v dané společnost. 

Ve společnosti lze kladně zhodnotit výsledky prováděných kontrol jak na alkohol, tak na 

dodržování předpisů a pravidel BOZP, avšak stejně zásadním problémem, jako u školení je 

absence jakéhokoli „soupisu“, kde by zaměstnanci obdrželi veškeré informace. 

4.2. Zhodnocení směrnice k zajištění BOZP  

Směrnice k zajištění BOZP pro společnost Vlčnovská stavební s.r.o. je zpracována 

takovým způsobem, aby plně vyhovovala legislativním požadavkům, ochraně zdraví při práci 

i její prevenci, tzn. je vydána v souladu s ustanoveními uvedenými v zákoně č.251/2005 Sb., o 

inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 

znění pozdějších předpisů a v zákoně 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, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 Zpracování směrnice sloužící k zajištění BOZP proběhlo na základě provedených analýz 

stavu BOZP ve společnosti a zjištění aktuálního stavu. Směrnice sloužící k BOZP je sestavena 

na základě konzultací s majitelem společnosti Vlčnovská stavební s.r.o.  

Účelem směrnice sloužící k zajištění BOZP je usnadnit a zjednodušit práci všem 

zaměstnancům, kteří mají zodpovědnost nad dodržováním BOZP a také usnadnit orientaci 
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zaměstnancům, jejichž povinností je směrnici BOZP dodržovat. V rámci BOZP musí vedoucí 

zaměstnanci řádné vést veškerou dokumentaci, která je uvedena.  

Cílem sestavené směrnice k zajištění BOZP je usnadnit orientaci zaměstnanců a 

poskytnout všem ucelený přehled o jejich právech, povinnostech a také povinnostech 

zaměstnavatele. 

4.2.1. Rozsah působnosti BOZP směrnice 

Směrnice k zajištění BOZP se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti, kteří pro 

společnost Vlčnovská stavební s.r.o. pracují na základě pracovní smlouvy. 

Směrnice BOZP se vztahuje v celém svém rozsahu také na pracovníky, kteří ve 

společnosti pracují na základě dohody o provedení práce či na základě dohody o pracovní 

činnosti. I tito zaměstnanci mají povinnost dodržovat všechna ustanovení zakotvená v BOZP 

směrnici týkající se jich přímo či nepřímo. 

4.2.2. Školení zaměstnanců 

Školení zaměstnanců jsme rozdělili na 3 části dle četnosti jeho opakování a dle doby, kdy 

školení probíhá.  

Vstupním školením rozumíme proškolení zaměstnance, které je provedeno při nástupu do 

zaměstnání, jsou jím proškolení všichni noví zaměstnanci nastupující do společnosti.  

Seznámení zaměstnanců s pracovištěm je provedeno vždy, když dochází k přesunutí 

zaměstnance na jiné pracoviště v případě, že zaměstnanec na tomto pracovišti doposud 

nepracoval. Jedná se konkrétně o seznámení zaměstnance se situací na pracovišti, 

s konkrétními opatřeními, která jsou nutná na daném pracovišti dodržovat a zaměstnanci jsou 

také obeznámeni s rizikovými faktory a způsobu jednání, kterým se snažíme tyto rizikové 

faktory minimalizovat.  

Periodickým školením jsou chápána taková školení, která se opakují pravidelně v určitých 

intervalech, ať už se jedná o periodu jednoho roku či dvou let. 

Školení provádí dle svých kompetencí vždy majitel společnosti, vedoucí zaměstnanec 

nebo školicí agentura, kterou najme majitel společnosti nebo jiná odpovědná osoba.  

Za dodržování periodicity školení zodpovídá majitel společnosti, jehož úkolem je pečlivě 

naplánovat dobu školení tak, aby s touto dobou byli všichni zaměstnanci včas seznámeni a 

mohli se školení bez komplikací zúčastnit.  
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Za dobu školení náleží zaměstnancům mzda ve stejné výši, jako při výkonu zaměstnání. 

Pokud školení probíhá mimo místo výkonu práce, pak mají zaměstnanci nárok na proplacení 

cestovních nákladů na dopravu do tohoto místa. 

4.2.3. Provádění kontrol 

Dle sestavené směrnice k zajištění BOZP má pravomoc provádět kontroly 

majitel/jednatel společnosti, popřípadě osoba majitelem stanovená a pověřená prováděním 

dané kontroly. Majitel společnosti má právo provádět kontrolu na alkohol/drogy v těle 

zaměstnanců, kontrolu dodržování předpisů a pravidel BOZP a kontrolu rizikových faktorů na 

pracovišti. 

Provádění jednotlivých kontrol je důležité primárně z hlediska prevence, neboť 

nedodržování BOZP, alkohol či drogy v těle zaměstnanců na pracovišti nebo velké množství 

rizikových faktorů na pracovišti mohou zvyšovat riziko úrazu či ohrožení zdraví zaměstnanců 

v práci. 

Směrnice nestanovuje přesnou četnost kontrol, avšak je doporučeno, aby kontroly 

probíhaly minimálně 1x za měsíc a to z preventivního hlediska. Četnost kontrol může být 

však i vyšší, dle uvážení majitele či jiné oprávněné osoby.  

Osoba, která provádí kontrolu má povinnost vyhotovit zápis o provedené kontrole do 

přiloženého formuláře. Do tohoto formuláře zaznamená datum a čas kontroly, předmět 

kontroly a všechny podstatné skutečnosti, které byly kontrolou zjištěny. 

4.2.4. Způsob jednání zaměstnanců v případě pracovního úrazu.  

Ve směrnici sloužící k zajištění BOZP je také upraveno jednání zaměstnanců v případě, 

že dojde k pracovnímu úrazu či úrazu na pracovišti. Osoba, která zjistí, že je jiná osoba 

zraněná, má povinnost přivolat zraněnému rychlou záchrannou službu a poskytnout mu 

bezodkladně první pomoc. Nutností je vyčkat do příjezdu rychlé záchranné služby. 

 Po převzetí zraněného odborníky má osoba, která byla svědkem úrazu nebo osoba, 

která přivolala rychlou záchrannou službu povinnost oznámit tuto skutečnost svému 

nadřízenému zaměstnanci či jinému oprávněnému zaměstnanci, který sepíše záznam o úraze, 

který je přiložen jako příloha. 

4.2.5. Ochranné pracovní prostředky 

Zaměstnanci mají nárok každý rok obdržet od zaměstnavatele ochranné pracovní 

prostředky. Rozsah OPP ve směrnici je oproti stávajícímu stavu rozšířen. 
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4.2.6. Prevenční povinnosti 

V části věnované prevenčním povinnostem bylo při sestavení směrnice sloužící 

k zajištění BOZP vycházeno především z legislativní úpravy a se zřetelem na zvyky ve 

společnosti.  Jsou uvedeny jak povinnosti zaměstnavatele v oblasti týkající se BOZP, tak i 

povinnosti zaměstnanců, čímž je vytvořen ucelený přehled. 

4.2.7. Lékařská péče 

Směrnice k zajištění BOZP jednoznačně stanovuje, že každý zaměstnanec je povinen se 

podrobit lékařskému vyšetření za účelem vydání posudku zdravotního stavu zaměstnance, zda 

je či není schopen vykonávat určenou práci. 

Ve směrnici k zajištění BOZP je uvedena konkrétní lékařka, vykonávající závodní 

preventivní péči.  

4.2.8. Účinnost směrnice k zajištění BOZP 

Účinnost navržené směrnice je na základě konzultace s majitelem společnosti stanovena 

od 1.6.2014. Tato doba by měla být dostatečná pro seznámení se zaměstnanců se směrnicí. 

 

4.3. Navrhované změny 

Pro zvýšení spokojenosti a pohodlí zaměstnanců při práci by zaměstnanci pracující ve 

venkovním prostředí měli v zimních měsících dostávat vyteplené ochranné pracovní 

prostředky s nepromokavým povrchem.  

Ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců, jejich nižší náchylnosti k nemocem či jejich lepší 

obranyschopnosti, lepšímu jak fyzickému, tak i psychickému zdraví by bylo vhodné využít 

systému benefitů a dát zaměstnancům možnost výběru: 

- příspěvek na sportovní aktivity, 

- příspěvek na relaxační aktivity, 

- příspěvek na doplňky stravy, 

- příspěvek na vitaminy aj. 
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5. Závěr 

Tématem mé diplomové práce je „BOZP v obchodní společnosti“. Cílem diplomové 

práce bylo na základě teoretických poznatků o BOZP analyzovat BOZP ve vybrané obchodní 

společnosti, zhodnotit pracovní podmínky a vytvořit pro společnost Vlčnovská stavební s.r.o. 

směrnici k zajištění BOZP, která povede ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

tím i větší spokojenosti zaměstnanců. Pro tuto práci jsem si vybrala obchodní společnost 

Vlčnovská stavební s.r.o. 

V teoretické části jsem charakterizovala BOZP, její význam, úpravu BOZP dle 

zákoníku práce, bezpečnostní přestávky a pozornost jsem věnovala i BOZP na evropské 

úrovni, dozorem nad dodržováním BOZP a auditům BOZP ve společnostech. 

V praktické části jsem charakterizovala společnost, popsala její organizační strukturu a 

na základě stanoveného cíle jsem analyzovala pracovní podmínky a BOZP v dané obchodní 

společnosti. Popsala jsem BOZP ve stavebnictví a úrazovost ve stavebnictví a v neposlední 

řadě je pozornost věnována také ekonomické stránce BOZP. 

V hodnotící části jsem zhodnotila současnou situaci v obchodní společnosti, provedla 

zhodnocení směrnice k zajištění BOZP a navrhla možné způsoby, jak ještě zlepšit BOZP 

v obchodní společnosti, které by mohly zvýšit jak motivaci a spokojenost zaměstnanců, tak ji 

jejich výkonnost. Nedílnou součástí této práce je vypracovaná směrnice k zajištění BOZP, 

jejíž absence ve společnosti byla největším nedostatkem. 

Vytyčený cíl práce jsem dle mého názoru splnila. Vytvořila jsem pro společnost 

Vlčnovská stavební s.r.o. směrnici k zajištění BOZP, která je největším přínosem této 

bakalářské práce. 
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