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Anotace 

Tato bakalářská práce obecně vysvětluje systém řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a reálně a hlouběji je pak takový systém a jeho prvky analyzován ve 
společnosti Moraviapress a.s., Břeclav. Zvolenou metodou postupu - interním auditem 

v amatérském pojetí jsou detekovány a prezentovány výsledky osobního šetření ve 
společnosti, tj. nejenom prohlídky provozů, technologických zařízení a prostor, ale 
zejména firemní dokumentace dokladující úroveň SM BOZP, kompetence, práva a 
povinnosti pracovníků na všech stupních řízení, řízení rizik. Zjištěný SM BOZP a jeho 

úroveň jsou konfrontovány s teoretickými poznatky podle právních a technických 
předpisů, a v rámci možností je navržena aktualizace či doplnění SM BOZP společnosti 
pro jeho možný efektivnější chod. Bakalářská práce, jako interní dokument, pak může 
doplňovat bezpečnostní politiku společnosti Moraviapress a.s.. 
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Annotation 

This bachelor thesis generally explains occupational safety and health system 

and such system with its elements is further analysed in company Moraviapress in Břeclav 

in reality. Personal investigative results in the company are detected and presented by the 

chosen method of procedure – internal audit in amateur concept. These results are not only 

inspections of operation, technological facilities and areas but particularly company 

documents supporting level of OSH system, competences, rights and obligations of 

workers at all levels of control, risk management. Found OSH system and its level is 
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Seznam použitých zkratek 

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BP - bezpečnost práce 

ČBÚ - Český báňský úřad 

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí 
ČR - Česká republika 

ČSN - česká technická norma 

EMS - systém řízení environmentu dle ISO 14001 

EPS - elektronická požární signalizace 

EU - Evropská unie 

GHS - Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií 
podle Organizace spojených národů 

HZS - Hasičský záchranný sbor 
ILO (MOP) - Mezinárodní organizace práce při OSN 

ISO - Mezinárodní organizace pro standardizaci 
KHS - Krajská hygienická stanice 

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

NCHLS - nebezpečné chemické látky a směsi 
NV č. - Nařízení vlády číslo 

OHSAS - ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci – Požadavky 

OIP - Oblastní inspektorát práce 

OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky 

OZO BOZP - odborně způsobilá osoba k plnění úkolů v prevenci rizik 

OZO PO - odborně způsobilá osoba v požární ochraně 

PLS - pracovně lékařská služba 

PO - požární ochrana 

QMS - systém řízení kvality/jakosti dle ISO 9001 

Sb. - Sbírky 

SM BOZP - systém managementu (řízení) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
SÚIP - Státní úřad inspekce práce 

ust. - ustanovení 
VTZ - vyhrazená technická zařízení 
Vyhl. č. - Vyhláška číslo 

zák. č. - zákon číslo 

ZP - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
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1 Úvod a cíle práce 

Od pradávna člověk při svých každodenních činnostech používal nejrůznější 

dřevěné, kamenné, kovové nástroje a nářadí, které využíval nejrůznějším způsobem ke 

svému přežití v dané společnosti. Ať už pomocí nich obdělával půdu, nebo vyráběl 

předměty denní potřeby, nebo stavěl přístřešky, obydlí a později i domy, a nebo vyráběl i 

zbraně, musí být nesporné, že při těchto činnostech se člověk nezřídka zranil. S vývojem a 

nástupem vyspělejších materiálů a s využíváním strojů v dnešní industrializované 

společnosti je člověk v této souvislosti daleko více vystaven riziku vzniku poranění. 

Ve výrobní sféře pak následek takové mimořádné události bývá spojen s pracovní 

neschopností zaměstnance a jeho léčbou, také se vznikem hmotné škody na výrobním 

zařízení, s časovou ztrátou, a v této souvislosti se vznikem ekonomických škod výrobního 

podniku, které mohou mít až fatální následky pro existenci podniku. Zcela zřejmě 

z naznačených důvodů si člověk již dávno uvědomil, že chce-li kontinuálně dosahovat těch 

nejlepších výrobních výsledků se ziskem, či poskytovat konkurenceschopné služby, musí 

k těmto dospět bezpečnou cestou beze ztrát. 

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnuje celou řadu úkonů a 

činností, jako například zajištění zdraví neohrožujícího pracoviště, pracovních podmínek a 

prostředků, hygieny práce, pracovně-lékařské služby, bezpečnosti strojů a zařízení, 

bezpečnosti používání a manipulace s materiály, instruování, školení a přezkušování 

pracovníků, prohlídek, oprav a revizí strojů a zařízení, předcházení vzniku úrazů a nemocí 

z povolání, identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, přijímání organizačních a 

technických opatření, přidělování a používání osobních ochranných pracovních prostředků, 

dokumentaci těchto úkonů, a dalších. Jejich rozsah je náročný nejenom na časový a 

prostorový fond, ale také na počet zainteresovaných zaměstnanců a kompetence vedoucích 

pracovníků organizace. BOZP interdisciplinárně zahrnuje řadu různých poznatků z 

různých vědních oborů a úzce také souvisí s požární ochranou, krizovým managementem a 

environmentální bezpečností. Je zřejmé, že rozsah úkonů BOZP bude v organizaci odvislý 

od počtu zaměstnanců, od oborového zaměření a výrobního programu, od prostorového 

uspořádání areálu a provozů, ale zejména také od přístupu vrcholového managementu 

organizace k otázkám BOZP. 
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Jednotná, ucelená a provázaná koncepce všech oblastí BOZP, cílů a bezpečnostní 

politiky by měla mít pro organizaci přínos v podobě pozitivních ekonomických ukazatelů, 

pozitivní firemní kultury, zvyšování produktivity práce, snižování počtu pracovních úrazů, 

nemocí z povolání, majetkových ztrát, ekologické zátěže, což se musí odrazit i v kladném 

vnímání vnějším okolím organizace, zejména pak obchodními partnery a dodavateli.  

Trvalého zvyšování úrovně BOZP v organizaci lze dosáhnout zavedením 

systémového řízení BOZP, které bude integrováno do komplexních řídících činností a 

struktur organizace. Ovšem zavádění systémů řízení BOZP, stejně jako systémů řízení 

QMS či EMS, není na mezinárodní úrovni, ani v rámci Evropské unie, ani v České 

republice povinně stanoveno. V případě, že organizace v ČR nemá zaveden SM BOZP, tak 

v oblasti BOZP vychází z principů a zásad tzv. "správné praxe", která vyplývá z národní 

legislativy, tj. z příslušných zákonů, nařízení vlády ČR, vyhlášek, technických norem a 

předpisů, interních předpisů a metodik. 

Jelikož již na tomto místě je možné konstatovat zásadní zjištění ve společnosti 

MORAVIAPRESS a.s., Břeclav (dále jen "společnost"), že v této není zaveden žádný 

certifikovaný systém řízení BOZP, ani program BOZP, kromě systémů managementu 

kvality a environmentu, jsou v této práci teoreticky představeny současné existující 

systémy řízení či programy BOZP a jejich prvky, ale také požadavky právních a jiných 

norem a předpisů pro naplnění tzv. správné praxe v BOZP. 

V praktické části bakalářské práce jsou na základě autorova provedeného 

osobního šetření ve společnosti prezentovány zjištěné aspekty a kritéria problematiky 

BOZP. Pro účel naplnění cíle bakalářské práce - analýzy stávající úrovně a systému řízení 

BOZP ve společnosti - byla zvolena metoda "interního auditu", ovšem v amatérském 

pojetí, tj. v neúplném rozsahu podle kritérií stanovených normami a metodikami pro 

auditování systémů managementu. 

Záměrem práce bylo i vytvořit jednotně koncipovaný dokument, který by obsahoval 

analyzovaný stav a úroveň problematiky BOZP ve společnosti v porovnání s vyžadovanou 

základní právní úpravou, případné návrhy ke zlepšení organizace správné praxe BOZP, či 

návrhy zavedení opatření pro dosažení vyšší úrovně BOZP ve společnosti, a který by bylo 

možné využít i při naplňování cílů a programů v rámci bezpečnostní politiky společnosti 

Moraviapress a.s., Břeclav, pokud tato je, či do budoucna bude, stanovena. 
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2 Vývoj BOZP 

2.1 Z historie BOZP 

S lehkou nadsázkou je možné konstatovat, že dokladovaná historie bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci sahá až do 18. století před naším letopočtem – do starověku, kdy 

však neexistovala lidská práva. Tehdy babylonský panovník a král Chamurappi vydal tzv. 

"Chamurappiho babylonský zákoník", který patří k nejstarším dochovaným zákonům 

lidstva. Tento zákoník obsahuje 282 článků. Některé z nich upravovaly nejen náhrady, ale 

také tresty za úmyslné i neúmyslné poranění jiné osoby při práci. Je však velmi polemické 

tyto zákony řadit do problematiky BOZP v dnešním pojetí, ovšem již v tu dobu některé z 

nich opravdu měly charakter bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Přibližně kolem roku 1500 před n. l. egyptský panovník Ramses III. měl mít lékaře, který 

pečoval o pracovníky, tehdy spíše o Ramsesovy otroky. 

Dále za feudalismu, kdy vznikaly organizace tovaryšů, cechovní organizace a spolky, se 

objevují represivně uplatňovaná pravidla, která je možné také do jisté míry považovat za 

požadavky na zajištění BOZP. 

V roce 1300 n. l. král Václav II. vydal zákoník „Ius Regale Montanorum“ (Právo horního 

regálu) pro hornickou činnost. Mimo jiné obsahoval pravidla k zajištění bezpečné práce, ke 

stanovení délky pracovní doby, k zajištění bezpečnosti stavby tesařskou výdřevou šachet. 

Z tohoto pohledu se pravděpodobně jedná o nejstarší právo na světě se sociálními a 

pracovně-právními předpisy. S úpravami tento zákoník platil až do roku 1854.  

Již v roce 1518 byl zveřejněn Jáchymovský horní řád Štěpána Šlika, ve kterém je poprvé 

zohledněn pracovní úraz. 

Zákonodárství přichází až s průmyslovou revolucí. 

V roce 1776 Rakousko-Uhersko vydává zákon na ochranu dětí v továrnách, následuje 

zákaz zaměstnávání žen v dolech v Anglii, a v roce 1869 v Německu je vydán 

Živnostenský řád. 

V roce 1811 byly vydány první obecné předpisy, zahrnující bezpečnost práce, platné pro 

české země. Z tohoto roku “Všeobecný občanský zákoník” obsahuje povinnost 

zaměstnavatele chránit život a zdraví zaměstnance. 
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V habsburské monarchii byl roku 1852 přijat trestní zákon, který obsahoval několik 

ustanovení související s problematikou BOZP. Byly zavedeny tresty za přestupky, kdy 

došlo k vážnému poškození zdraví nebo dokonce smrti osoby. Roku 1884 byl vydán zákon 

o maximální délce pracovní doby v hornictví; v podnicích s více než 20 zaměstnanci a v 

malovýrobě nebyla regulována. 

V roce 1888 byl přijat zákon o úrazovém pojištění dělníků a o rok později zákon o 

nemocenském pojištění. 

Hlubokou tradici má také dozor nad dodržováním bezpečnosti práce. V jisté 

formě tovární inspekce existovala již v letech 1790 až 1825. Obnovena byla v r. 1883 

zákonem č. 117 Říšského zákoníku, kdy byla zřízena živnostenská inspekce. 

Roku 1918, po vzniku samostatného Československa, byly rakouské živnostenské zákony 

převzaty a inspekce, podřízená ministerstvu sociální péče, pokračovala v činnosti až do 

roku 1952. 

V roce 1951 podle vzoru Sovětského svazu byl vydán zákon o BOZP, jež ukládal 

dozorování nad dodržováním bezpečnosti práce jednotné odborové organizaci. 

V 60. letech 20. století vzrůstaly požadavky na zavádění vysokých nároků na 

kvalitu produktů i zboží, což logicky vedlo ke zvýšení produktivity pracovníků i efektivity 

práce. Toho bylo možné dosáhnout pouze zajištěním vysoké bezpečnosti a spolehlivosti 

výroby ve spojení s bezpečností a ochranou lidského zdraví a životů. Tehdy došlo ke 

změně v chápání bezpečnosti při práci. 

Roku 1961 byl vydán zákon č. 65/1961 Sb., o BOZP. 

V roce 1968 byl vydán zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 

bezpečnostní práce, v platném znění (platný dodnes), který stanovil jednotný státní 

odborný dozor nad bezpečností práce a technickými zařízeními. Tento odborný dozor má 

pravomoci na vynucování dodržování předpisů jak pro zaměstnavatele, tak pro 

zaměstnance. 

V roce 1981 na konající se generální konferenci “Mezinárodní organizace práce” 

byla přijata “Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí”. Z této 

úmluvy vychází také politika BOZP v ČR, na niž navazuje také “Národní akční 

program”. Ten nese konkrétní, adresné a termínované úkoly, které současně se zřízením 
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“Rady vlády ČR pro BOZP” vytváří lepší podmínky ke zlepšování úrovně v oblasti BOZP 

v České republice. [13]  

První systematický a moderní pokus o formulování systému BOZP vznikl ve Velké 

Británii, kde v roce 1993 bylo vydáno doporučení HS(G) 65 – Successful health and safety 

management, které bylo v roce 1996 transformováno do normy BS 8800 – Occupational 

health and safety management system. Tato norma ve světě vyvolala velký rozruch a 

jednotlivé státy se snažily vydat standard, který by byl odpovídající národní alternativou. 

Tato norma znamenala důležitý posun v oblasti řízení BOZP, avšak neumožňovala 

certifikaci systému managementu. To byl také jeden z důvodů, proč byla v roce 1999 

vydána mezinárodně uznávaná specifikace OHSAS 18001 (Occupational Health and 

Safety Assessment Series), která stanoví požadavky na systém managementu BOZP, podle 

nichž lze zavedený systém posuzovat a certifikovat. [6] 

V roce 1998 začal Odbor BOZP Mezinárodního úřadu práce (nyní SafeWork), 

který je součástí Mezinárodní organizace práce (MOP, anglicky International Labour 

Organization), ve spolupráci s Asociací hygieny práce (IOHA) s identifikací klíčových 

prvků systémů řízení BOZP. Prvním krokem bylo zrevidování současných standardů a 

dokumentů týkajících se systémů řízení BOZP. To vedlo k identifikaci společných prvků 

těchto systémů a k vypracování návrhů směrnic. 

Koncem roku 1999 British Standards Institution (BSI), člen ISO, přišla s oficiálním 

návrhem na zřízení nového oboru pro odbornou činnost "řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci" s cílem vypracovat normu ISO. Tato konkurenční iniciativa ze strany ISO 

vůči práci probíhající v ILO (MOP) se setkala se silným mezinárodním odporem a 

kampaní na zastavení práce ISO. Výsledkem byl neúspěch návrhu BSI a potvrzení práce 

ILO. Směrnice ILO pro systémy řízení BOZP byly tripartitně přijaty, schváleny správní 

radou ILO, a publikovány v roce 2001. [11] 

2.2 BOZP v současnosti 

BOZP je velice široký interdisciplinární obor. V současné době neexistuje 

oficiální a přesná definice. Definovat BOZP lze na základě nejrůznějších aspektů a kritérií, 

která jsou v dané problematice posuzována. Velmi obecně je možné konstatovat, že  BOZP 

představuje souhrn opatření stanovených právními a technickými předpisy a 
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zaměstnavatelem, která v pracovním procesu mají působit zejména preventivně, tj. 

předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví, života, a majetku. 

BOZP zahrnuje různé oblasti a problematiky, zejména: 

 management rizik (vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci, kategorizace prací), 
 technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na 

pracovní postupy, 
 hygienu práce, 
 zakázané práce a pracoviště (obecně zakázané práce, práce a pracoviště zakázané 

specifickým skupinám zaměstnanců), 
 bezpečnost technických zařízení (vyhrazených elektrických, plynových, tlakových 

a zdvihacích, ale i dalších), 
 pracovně-lékařské služby (kontroly pracovišť, expozice rizikovými faktory, 

zdravotní prohlídky zaměstnanců, školení první zdravotnické pomoci atd.), 
 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, 
 ergonomie práce, 
 bezpečnostní značky a signály, 
 školení zaměstnanců a dalších osob, 
 pracovní úrazy, nemoci z povolání. [4] 

Do problematiky zajištění BOZP se též prolíná požární ochrana, krizový 

management a okrajově i firemní ekologie (ochrana životního prostředí u zaměstnavatele). 

Česká republika do svého právního řádu přejala systém zajištění BOZP podle 

Evropské unie k 1. lednu 2001. 
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2.2.1 Systémový přístup k řízení BOZP 

Již od počátku 90. let je zaváděn tzv. systémový přístup k řízení organizací 

pomocí standardů norem ISO řady 9000 - pro řízení kvality, a řady 14000 pro řízení 

environmentálních rizik (ochrana životního prostředí z ekologické zátěže podniku). Na 

kompatibilním základu těchto norem je přistupováno také k vývoji systémů řízení v oblasti 

BOZP, které v podstatě ve světě i v ČR vznikaly podobným způsobem a z podobných 

vstupních podmínek. Ve své podstatě všechny více či méně známé SM BOZP apelují na 

jejich integraci do celkového systému managementu organizace, byť nepovinně, a kladou 

strategii v podobě jednoznačné odpovědnosti vrcholových manažerů organizace v otázkách 

BOZP, a ne již samostatně delegovanou odpovědnost zaměstnanců na pozicích tzv. 

"bezpečnostních techniků". 

Obecné definice pojmů, které je možné aplikovat na SM BOZP: 

Systémový přístup - komplexní chápání jevů vyskytujících se při řešení problémů se 

všemi souvislostmi ve svém dynamickém vývoji; 

Systém - účelově uspořádaná množina prvků a množina vazeb mezi nimi, s dynamickým 

chováním, které společně určují vlastnosti celku. 

2.2.2 Demingův / PDCA cyklus  

Systémy řízení BOZP, ostatně jako systémy řízení jakosti a environmentu, 

vycházejí ze základního mezinárodně uznávaného tzv. Demingova cyklu
1, což je základní 

princip systémového přístupu k řízení. Je označován také jako PDCA cyklus – podle 

zkratek anglických slov Plan - Do – Check – Act (česky: Plánuj – Dělej – Kontroluj – 

Jednej), charakterizujících tuto metodu neustále se opakujícího cyklu za účelem trvalého 

zlepšování či zvyšování kvality, ať už výrobků, služeb, řídících činností, atd. – viz. názorné 

schéma Obrázek 1. 

                                                

1 William Edwards Deming – americký statistik, zakladatel metody tzv. PDCA cyklus pro 

postupné zvyšování kvality (systém TQM – Total Quality Management) 
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Systém řízení BOZP tvoří politika, řízení organizace, řízení plánování a realizace, 

hodnocení a činnosti směřující ke zlepšení řízení. Oblast politiky řízení zahrnuje prvky 

politiky BOZP a účasti pracovníků, a je základem systému řízení BOZP v organizacích, 

protože směruje organizaci do budoucna. 

Jednotlivé etapy PDCA cyklu lze charakterizovat takto: 

P – stanovit cíle a procesy nezbytné k dosažení požadovaného výsledku (obecně) 

D - implementovat procesy (tj. provedení naplánovaných činností) 

V rámci BOZP etapy P a D zahrnují počáteční posouzení rizik, vypracování a 

provádění plánů BOZP a prevenci rizik. Pomocí počátečního posouzení organizace 

zjistí výchozí stav BOZP, a tyto výsledky jsou pak základem pro provádění politiky 

BOZP. Oblast řízení organizace zahrnuje odpovědnost, kompetence, odborný výcvik a 

dokumentaci.  

C - monitorování a měření procesů ve vztahu k politice, cílům a stanoveným požadavkům, 

vypracování zprávy o výsledcích (tj. kontrola provedených činností) 

V BOZP je třeba kontrolu provádět ve všech stadiích a mají ji provádět vždy osoby, 

které jsou nezávislé na kontrolované činnosti, a nemusí to být nutně auditor třetí 

strany. Dále tato etapa zahrnuje monitorování výkonu a měření, vyšetřování 

pracovních úrazů, nemocnosti pracovníků, nemocí z povolání, nehod, také audit a 

kontrolu systému řízení.  

A - provedení opatření podle výsledků kontroly, upravení cílů a procesů směrem ke 

zvyšování výkonnosti a k trvalému zlepšování 

V závěrečné etapě se provádějí preventivní a nápravná opatření v oblastech BOZP 

zjištěných při hodnocení a kontrolách. 

Uvedené dílčí procesy mají ukázat, jak systém řízení BOZP v organizaci funguje, 

a jejich prostřednictvím je možné identifikovat případné slabiny celého systému. Všechny 

přístupy apelují na potřebu trvalého zlepšování výkonu systému BOZP cestou neustálého 

rozvíjení řídících činností, dílčích systémů a technik směřujících k prevenci pracovních 

rizik.  
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Obrázek 1: Schématické znázornění Demingova (PDCA) cyklu [6] 

3 Teoretické pojetí systémů managementu BOZP 

Jak bylo shora uvedeno, a jak je možné hodnotit studiem nejrůznějších 

aplikovatelných systémů řízení či programů BOZP, lze konstatovat, že základní rámec 

všech SM BOZP vychází ze směrnic ILO publikovaných v roce 2001, označovaných jako 

ILO-OSH:2001 (dále jen "směrnice ILO“). Kompatibilita se směrnicemi ILO se projevuje 

i ve specifikaci požadavků normy OHSAS 18001. 

3.1 Směrnice ILO-OSH:2001 

Směrnice ILO, v podobě metodických návodů, představují unikátní mezinárodní 

vzor kompatibilní s jinými normami a návody pro SM BOZP. Promítají se do nich 

hodnoty, které vyznává ILO, například tripartita, relevantní mezinárodní standardy, včetně 

úmluv k BOZP ratifikovaných ČR - "Úmluvy o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o 

pracovním prostředí" (Úmluva č. 155) a "Úmluvy o závodních zdravotních službách" 

(Úmluva č. 161). Směrnice ILO nejsou právně závazné, a jejich cílem není nahrazovat 

národní právní předpisy a přijaté normy. Jejich aplikace nevyžaduje certifikaci, ale 

současně ji také nevylučuje. Doporučuje se forma osvědčení dobré praxe, pokud si to přeje 

země, která směrnice provádí. 

Směrnice ILO vycházejí z principu, že BOZP by měla být integrální složkou 

řízení organizace. I když je integrace žádoucí, jsou podle velikosti a typu provozu možná 

pružná uspořádání. Důležitější než formální integrace je vždy zajištění dobrého výkonu a 
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výsledků v oblasti BOZP. Směrnice ILO mimo jiné zdůrazňují, že za BOZP odpovídá v 

každé organizaci její vedení. 

Směrnice ILO obsahují metodický návod na postup ve dvou úrovních - celostátní 

a podnikové. 

Na celostátní úrovni směrnice požadují ustavení národního rámce pro systémy BOZP, 

který by měl být založen na zákonech a dalších právních předpisech.  

Národní politiku pro systémy řízení BOZP by měly formulovat kompetentní instituce po 

konzultaci s reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, a v závislosti na 

specifických podmínkách, velikosti a povaze činnosti organizace by tato politika měla být 

zaměřena na: 

 prosazení systému řízení BOZP, jakožto součásti celkového řízení, 
 podporu dobrovolných uspořádání pro systematická zlepšení BOZP, 
 zamezení nepotřebné byrokracie, administrativy a nákladů, 
 potřebnou podporu ze strany inspektorátu bezpečnosti práce a dalších relevantních 

institucí. [12] 

Na podnikové úrovni kapitola o SM BOZP klade důraz zejména na principy, že za 

dodržení souladu s národními právními předpisy odpovídá zaměstnavatel, že na řídící 

úrovni BOZP jsou odpovědní i linioví manažeři, že je třeba integrovat SM BOZP do 

celkové politiky řízení organizace. 

Jinak směrnice ILO na podnikové úrovni pro aplikaci SM BOZP uplatňuje základní dílčí 

oblasti systémového přístupu řízení podle neustále opakujícího se Demingova cyklu, a to v 

rozsahu, v jakém jednotlivé cykly P-D-C-A byly blíže specifikovány v kapitole č. 2.2.2. 

Směrnice ILO patří v ČR k těm častěji implementovaným. 
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3.2 Norma OHSAS 18001 

Původně vzniklá verze této normy, OHSAS 18001:1999, a její doprovodný 

dokument OHSAS 18002:2000 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci – směrnice pro zavádění OHSAS 18001, který cituje specifické požadavky OHSAS 

18001 a poskytuje potřebné návody k jejich implementaci do praxe, byly aktualizovány 

jejich verzemi v roce 2007. Z britské verze BS OHSAS 18001:2007 vznikl v roce 2008 její 

český překlad ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu BOZP – Požadavky 

(dále jen "OHSAS", o níž je následně pojednáváno), a následně i česká verze doprovodné 

ČSN OHSAS 18002:2009 Systémy managementu BOZP – Směrnice pro implementaci 

OHSAS 18001:2007. Český překlad provedl Český normalizační institut. [6] 

OHSAS předpokládá zavedení jejích prvků do rámce strukturovaného systému 

managementu začleněného v rámci organizace pro efektivní přezkoumání a auditování 

výkonnosti organizace v oblasti BOZP a pro neustálé dosahování požadavků na shodu s 

právními předpisy a politikou organizace, k dosažení cíle v oblasti BOZP a ekonomických 

cílů. Za správnou aplikaci OHSAS odpovídají její příslušní uživatelé. Soulad s OHSAS 

nemůže poskytovat zproštění příslušných právních povinností. 

OHSAS je zpracována tak, aby byla kompatibilní s normami ISO 9001 (QMS) a 

ISO 14001 (EMS), a aby byla možná integrace všech tří systémů řízení. Na základě 

OHSAS je možné posuzovat a certifikovat SM BOZP v organizaci. Stejně jako Směrnice 

ILO, tak i OHSAS vychází z metodiky cyklu PDCA. 

Předmětem OHSAS je posuzování BOZP, specifikace požadavků na SM BOZP 

tak, aby organizace mohly řídit svá rizika v oblasti BOZP a v této oblasti zlepšovat svou 

výkonnost. Norma neuvádí specifická kritéria výkonnosti v oblasti BOZP, ani neposkytuje 

podrobné specifikace pro navrhování SM pro tuto oblast 

OHSAS specifikuje požadavky na SM BOZP, které mají organizaci umožnit 

přípravu a zavedení politiky a cílů, které budou brát v úvahu požadavky právních předpisů 

a informace o rizicích v oblasti BOZP. Norma je zamýšlena tak, aby mohla být uplatněna v 

organizacích všech typů a velikostí, a aby zohlednila různé geografické, kulturní a sociální 

podmínky. Tento přístup je realizován začleněním základních prvků OHSAS do struktury 

systémů řízení organizace. Těmito prvky jsou: Politika BOZP, Plánování, Implementace 

a provoz, Kontrola a Nápravná opatření, Přezkoumání systému managementu, a 
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všechny tyto prvky jsou zatíženy prvkem Neustálého zlepšování. Úspěch systému závisí 

na osobní angažovanosti a aktivitě všech úrovní a funkcí organizace, zejména vrcholového 

vedení. Takový systém umožňuje organizaci vytvořit politiku BOZP, stanovit cíle a 

procesy k dosažení závazků obsažených v politice, přijmout opatření nezbytná pro zlepšení 

její výkonnosti, a prokázat soulad systému s požadavky normy OHSAS. 

Hlavním cílem OHSAS je podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP v 

rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami. Mnoho z těchto požadavků lze řešit 

souběžně, a tato řešení mohou být kdykoliv revidována.  

OHSAS může používat jakákoliv organizace, která má zájem: 

 vytvořit SM BOZP za účelem odstranění nebo minimalizace rizik u pracovníků a 

jiných zainteresovaných stran vystavených nebezpečím v oblasti BOZP 

souvisejícím s jejich činnostmi, 

 implementovat, udržovat a neustále zlepšovat SM BOZP, 

 prokázat shodu se svou politikou BOZP, kterou vyhlásila, 

 prokázat soulad s OHSAS různými postupy, vč. certifikace. 

Rozsah uplatnění požadavků OHSAS v organizaci závisí na různých faktorech, 

např. na politice BOZP, povaze a složitosti její činnosti a rizicích. [16] 

ČSN OHSAS 18001:2008 je dnes nejčastěji implementovaným přístupem v 

oblasti BOZP v České republice. 

3.2.1 Významné termíny a definice OHSAS 18001 

Níže jsou uvedeny některé z významných pojmů a definic normy OHSAS dle 

[16]. Samozřejmě tyto termíny vycházejí a lze uplatnit i v jiných známých systémech 

řízení. 

organizace – společnost, sdružení, firma, podnik, orgán nebo instituce, nebo jejich část 

nebo kombinace, uvedené nebo neuvedené v rejstříku, veřejné nebo 

soukromé, které mají své vlastní funkce a správu, 

pracoviště – jakýkoliv fyzický prostor, kde jsou vykonávány činnosti související s prací 

řízenou organizací, 
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nebezpečí – zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka 

nebo poškození zdraví, nebo jejich kombinaci, 

identifikace nebezpečí – proces rozpoznání existence nebezpečí a stanovení jeho 

charakteristik, 

riziko – kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečí události nebo expozice a 

závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí 

nebo expozicí jejímu vlivu, 

přijatelné riziko – riziko, které bylo sníženo na úroveň, kterou může organizace tolerovat 

se zřetelem na své právní závazky a vlastní politiku BOZP, 

posuzování rizika – proces hodnocení rizika vyplývajícího z nebezpečí, vzhledem k 

přiměřenosti jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda riziko je 

nebo není přijatelné, 

incident – událost související s prací, při které došlo nebo mohlo dojít k úrazu, poškození 

zdraví (bez ohledu na závažnost), nebo ke smrtelnému úrazu, 

nehoda – incident, který vede k úrazu, poškození zdraví nebo smrti, 

skoronehoda – incident, při němž nedojde k úrazu, poškození zdraví nebo smrti (např. tzv. 

"uniknutí o vlásek", "nebezpečná událost bez následku"), 

výkonnost v oblasti BOZP – měřitelné výsledky managementu rizika v oblasti BOZP 

samotnou organizací, 

politika BOZP – celkové záměry a směrování organizace ve vztahu k výkonnosti v oblasti 

BOZP, oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením organizace, 

cíl BOZP – záměr BOZP z hlediska výkonnosti v oblasti BOZP, jehož dosažení si 

organizace stanoví (pokud možno, kvantifikován), 

postup – specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu (může či nemusí být 

dokumentován), 

preventivní opatření – opatření k odstranění příčiny potencionální neshody nebo jiné 

potenciální nežádoucí situace (má zabránit výskytu neshody), 

nápravné opatření – přijímáno s cílem zabránit opakovanému výskytu neshody. 
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3.2.2 Stručná charakteristika prvků OHSAS 

Pro tuto kapitolu autor čerpal zejména ze zdrojů dle [3], [16]. 

OHSAS pro zavedení a neustálé zlepšování SM BOZP v organizaci stanoví 

naplnění požadavků jednotlivých prvků normy, kdy však nespecifikuje konkrétní postupy 

nebo činnosti, jak k tomuto dospět, ale uvádí, co je třeba při řízení BOZP provést, brát v 

úvahu, a v jakém rozsahu. 

Při implementaci SM BOZP dle OHSAS je třeba držet se následujícího stručně 

uvedeného postupu: 

provést analýzu pro implementaci SM BOZP; vydat politiku BOZP; identifikovat a 

vyhodnotit všechna rizika BOZP; zpracovat registr rizik BOZP; stanovit rizika a jejich 

závažnost; stanovit opatření pro řízení zjištěných rizik; zpracovat registr právních a jiných 

požadavků; stanovit cíle, cílové hodnoty a programy pro jejich realizaci; stanovit 

odpovědnosti a zdroje; školit zaměstnance na jednotlivých úrovních; nastavit efektivní 

komunikaci všemi směry; zpracovat dokumentaci a tuto řídit; zpracovat systém řízení 

rizik; stanovit způsob monitorování a měření (řízení ukazatelů rizik, legislativních 

požadavků, cílových hodnot, havarijní připravenosti, realizace nápravných a preventivních 

opatření, interních auditů). 

Vrcholové vedení organizace musí stanovit a schválit politiku BOZP, a zajistit, 

aby tato politika BOZP odpovídala povaze a rozsahu rizik organizace v oblasti BOZP, aby 

obsahovala závazek k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k neustálému zlepšování 

řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP, aby obsahovala závazek alespoň k plnění 

aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků zavázaných organizací, 

aby poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů BOZP, aby byla 

dokumentována, implementována a udržována, aby o ní bylo komunikováno se všemi 

osobami v organizaci, aby byla dostupná všem zainteresovaným stranám, aby byla 

pravidelně přezkoumávána s ohledem na neustálou vhodnost a přiměřenost ve vztahu k 

organizaci. 

Při plánování musí postupy pro identifikaci nebezpečí a posuzování rizika brát v 

úvahu zejména běžné a mimořádné činnosti, činnosti všech možných osob vyskytujících se 

na pracovištích, lidské chování, nebezpečí identifikovaná i mimo a v okolí pracoviště, 
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infrastrukturu, vybavení a materiály na pracovišti, změny v organizaci, úpravy a dočasné 

změny SM BOZP a jejich vliv na provoz, procesy a činnosti, požadavky právních předpisů 

k posuzování rizika, návrh pracovišť, procesů, zařízení, strojů, provozních postupů a 

organizace práce. 

Podle OHSAS při určování způsobu řízení nebo zvažování změn stávajícího způsobu 

řízení musí být pro snižování rizik použita tato posloupnost: 

1. odstranění rizika 

2. nahrazení zařízení, stroje, technologie 

3. technická opatření 
4. značení/varování a/nebo organizační opatření 
5. osobní ochranné prostředky. 

Obecně lze interpretovat, že organizace musí mít přístup k požadavkům právních 

předpisů a jiným požadavkům na BOZP jí se týkajících, musí tyto požadavky aktualizovat 

a zajistit jejich implementaci do SM BOZP organizace, a řídit se jimi. 

Organizace musí mít dokumentované, pokud možno měřitelné, cíle pro 

příslušné funkce a úrovně, a v souladu s politikou BOZP. Pro dosahování cílů organizace 

využívá stanovené programy, které musí minimálně obsahovat určení odpovědností a 

pravomocí příslušným funkcím a úrovním, a zdroje a časový rámec pro dosažení cílů. 

Vrcholové vedení musí přijmout hlavní odpovědnost za BOZP a SM BOZP v 

organizaci, a musí prokazovat svou osobní angažovanost a aktivitu pomocí známých a 

osvědčených manažerských nástrojů. Organizace musí pak jmenovat člena nebo členy 

vrcholového vedení se zvláštní odpovědností za BOZP se stanovením úloh a pravomocí 

pro zajištění vytvoření, implementaci a udržování SM BOZP dle OHSAS, a pro 

předkládání zpráv o výkonnosti SM BOZP vrcholovému vedení k přezkoumání. 

Úkony ovlivňující BOZP mohou v organizaci provádět jenom způsobilé osoby 

dle odpovídajícího vzdělání, výcviku a zkušeností, a k tomuto je třeba uchovávat příslušné 

záznamy. Organizace musí určovat potřebu výcviku a vzdělávání v souvislosti s riziky v 

oblasti BOZP, hodnotit efektivnost výcviku a k tomu přijatých opatření. 

Dále je normou OHSAS dán požadavek jak na interní komunikaci napříč všemi 

úrovněmi řízení organizace, tak i s osobami z vnějšího prostředí, ale i na řešení a zpětnou 

odezvu na externí podněty. Vyžaduje se také zapojení, spoluúčast a konzultace u všech 

zaměstnanců na všech úkonech a činnostech v rámci organizace a zajišťování SM BOZP. 
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Kromě politiky BOZP a cílů musí mít organizace dokumentovaný popis rozsahu 

SM BOZP, popis hlavních prvků SM BOZP a jejich vzájemné provázanosti, dokumenty 

vyžadované normou OHSAS a dokumenty, včetně záznamů, související s managementem 

rizik v oblasti BOZP. 

Organizace musí mít řízenou dokumentaci, která je vyžadována SM BOZP a 

OHSAS. Dále musí určit operace a činnosti spojené s identifikovaným nebezpečím, které 

je třeba řídit k zajištění řízení rizik v oblasti BOZP, což musí zahrnovat i management 

změny. Musí vytvořit, implementovat a udržovat postupy pro identifikování možností 

vzniku havarijních situací, a pro reagování na takové havarijní situace. Tato havarijní 

připravenost organizace musí být pravidelně přezkoumávána, eventuálně revidována dle 

aktuálních požadavků či podmínek. 

Výkonnost v oblasti BOZP musí být v organizaci pravidelně monitorována a 

měřena, a to jak kvalitativně, tak i kvantitativně, podle potřeb organizace. Zjištěné 

výsledky monitoringu a měření je třeba využívat k provádění analýzy nápravných a 

preventivních opatření. Ve shodě se svými závazky musí organizace být v souladu s 

požadavky příslušných právních předpisů a jinými vztaženými požadavky. Dále organizace 

stanoví postupy pro vyšetřování incidentu, neshody, nápravných a preventivních 

opatření za účelem jejich analýzy, stanovení nových nápravných či preventivních opatření 

a ke zlepšování a komunikování těchto postupů. Předcházet by mělo posouzení rizik. 

Změny v SM BOZP je třeba náležitě dokumentovat. 

Organizaci je také stanoveno v pravidelných intervalech provádět interní audity 

SM BOZP s cílem stanovit, zda SM BOZP odpovídá plánovaným činnostem tohoto 

systému, včetně požadavků OHSAS, zda je správně implementován a udržován, zda je 

efektivní při plnění cílů a politiky BOZP organizace. Audit má vedení organizace 

poskytnout informace o jeho výsledcích. 

Pro účel zajištění trvalé vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti SM BOZP jej musí 

vrcholové vedení organizace v plánovaných intervalech přezkoumávat. Přezkoumání 

zahrnuje posuzování příležitostí ke zlepšování a potřeb změn SM BOZP, včetně politiky a 

cílů BOZP.  Záznamy o přezkoumání SM musí být uchovávány. OHSAS stanoví vstupy a 

výstupy přezkoumávání SM BOZP, kdy výstupy musí být dostupné pro komunikaci a 

konzultaci v organizaci.  
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3.3 Self-Audit Handbook for SMEs 

Self-Audit Handbook for SMEs (Samoprověřovací příručka pro malé a střední 

podniky, dále jen "S-AH") byla zpracována v roce 1995 Evropskou komisí v Bruselu na 

základě zkušeností a potřeb malých a středních podniků v EU. S-AH je navržena pro 

umožnění identifikace a ocenění nedostatků a úrazových rizik. Jejím úkolem je pomoci při 

zlepšování systému bezpečnosti, kvality výroby a pracovního výkonu. Jedná se o snadno 

použitelný a finančně nezatěžující nástroj pro malé a střední podniky. 

Při aplikaci této metody lze docenit zejména nesporné výhody, jako jsou snadno 

srozumitelný úvod do problematiky BOZP, propracovaný způsob zhodnocení stávajícího 

stavu v organizaci, a velice dobře nastavený systém pro tvorbu cílů, plánů a opatření ke 

zlepšení v oblasti BOZP. Naopak, a to zejména pro organizace v ČR, je nevýhodou, že 

požadavky aplikované dle této příručky nelze certifikovat, a zřejmě neexistuje její 

autorizovaný český překlad. Zřejmě proto není aplikovatelnost příručky S-AH v ČR 

rozšířená. [11] 

3.4 Bezpečný podnik 

Program "Bezpečný podnik" (dále jen "BP") v roce 1996 vyhlásilo v ČR 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho garantem je Státní úřad inspekce práce, sídlem v 

Opavě, který jeho prosazování a realizaci v právních subjektech považuje za prioritní 

zejména s ohledem na potřebu účinnějšího prosazování zákonem stanovených požadavků 

na prevenci v oblasti BOZP. Od roku 2003 je BP na základě usnesení vlády č. 475 součástí 

Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K provedení programu BP byla 

SÚIP vydána příručka, účinná dnem 1. 12. 2009, a již aktualizována. 

Za cíl si BP klade především zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob 

úroveň BOZP, včetně ochrany životního prostředí, docílit tím zároveň i vyšší úrovně 

kultury práce a pracovní pohody, a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému 

řízení. Požadavky na systém řízení BOZP, specifikované v programu "Bezpečný podnik", 

vychází z principu a zásad uplatňovaných systémovými normami ISO 9001, ISO 14001, 

ČSN OHSAS 18001:2008 a Směrnicí ILO-OSH:2001. Z uvedeného je patrné, že krom 

jiného BP klade zásadní požadavek na neustálé zlepšování celého systému řízení. 
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Ve vymezeném rozsahu BP zahrnuje také zásadní požadavky týkající se ochrany 

životního prostředí a požární ochrany, úzce související s bezpečností práce, zejm. 

stanovené požadavky pro bezpečné nakládání s odpady, s nebezpečnými chemickými 

látkami/přípravky, pro plnění základních povinností uložených organizaci předpisy na 

úseku PO. Systémové prvky týkající se prevence havárií pro omezení možnosti jejich 

vzniku, případně zajištění bezpečné likvidace havárie, jsou kontrolovány v rámci prevence 

závažných havárií. 

BP vyžaduje uplatňování a prosazování preventivního přístupu především ze 

strany řídícího managementu organizace, a to s cílem předcházet vzniku mimořádných 

událostí. Prioritou tedy je systematická identifikace a eliminace rizik na pracovištích, nebo 

alespoň omezování jejich negativních účinků na přijatelnou (akceptovatelnou) úroveň v 

případech, kdy nelze tato rizika odstranit. 

BP je určen především pro velké a středně velké organizace, ale i menší, ve 

kterých je zpravidla s ohledem na větší počet rizik vyplývajících z prováděných činností 

ohroženo také více osob, včetně většího rizika ohrožení životního prostředí a okolí, nežli je 

tomu u malých právních subjektů. SÚIP do zapojení BP vyzývá především organizace s 

počtem zaměstnanců 100 a více, což je tzv. orientační ukazatel. Ovšem jako návod k řízení 

BOZP, s ohledem na místní podmínky, může BP sloužit i menším organizacím. 

V rámci ověřování shody SM BOZP zavedeného v organizaci s požadavky programu BP 

se ověřuje funkčnost systému v rámci všech realizovaných procesů a činností. Přitom se při 

hodnocení plnění požadavků programu vychází i z výsledků kontrol provedených v 

organizaci kompetentními orgány státní správy (ČIŽP, ČBÚ, KHS, HZS) a z jejich 

stanovisek. BP je svými požadavky zaměřen především na prevenci. 

SÚIP jsou stanoveny podmínky, které musí organizace splnit a splňovat pro 

oprávněné užívání označení "Bezpečný podnik" s jeho logem. Osvědčení programu BP je 

organizaci vydáváno na dobu platnosti tří let.  Žádost o ověření shody zavedeného SM 

BOZP s požadavky BP může organizace podat až v okamžiku, kdy splňuje všechny 

stanovené podmínky. Splnění daných podmínek je prověřováno orgány inspekce práce 

(OIP). Účast organizací na programu je dobrovolná, ovšem po přihlášení se k účasti na BP 

podáním žádosti se tímto organizace zavazuje řídit stanovenými podmínkami. Osvědčení 

programu BP je i závazkem organizace k neustálému zlepšování zavedeného SM BOZP. 
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Předpokládá se také, že organizace s osvědčením programu BP bude v pozitivním smyslu 

působit i v rámci svých obchodních aktivit směrem k dodavatelům a jiným 

zainteresovaným stranám. Do programu BP může být zahrnuta jenom dílčí organizační 

složka, namísto celé organizace. 

Součástí kontroly inspektory OIP pro posouzení udělení osvědčení programu BP 

je i pohovor se zaměstnanci organizace zaměřený na jejich povědomí zejména o zásadách 

bezpečné práce na pracovišti a s výrobními prostředky, s tím spojených rizicích a způsobu 

prevence a ochrany před nimi, o používání osobních ochranných pracovních prostředků, o 

postupu při vzniku mimořádné události, o zásadách poskytování první pomoci při úrazech. 

Osobními dotazy inspektora je také zjišťován stav povědomí zaměstnanců o pojmu 

"skoronehoda" a o jejích souvisejících opatřeních. V průběhu tříleté lhůty platnosti 

osvědčení programu BP musí organizace zavedený SM BOZP podrobit minimálně dvěma 

auditům, a to prvnímu do 1 roku od vydání osvědčení programu BP a druhému do 1 roku 

od předchozího auditu. 

Jedním z důvodů ukončení platnosti osvědčení programu BP organizaci ze strany OIP, 

nebo i k ukončení prověrky SM BOZP pro udělení osvědčení, je i fakt, že v případě vzniku 

mimořádné události bude zjištěno, že příčinou této události je porušení předpisů pro 

zajištění BOZP pouze na straně organizace. 

Při každoročním hodnocení plnění požadavků programu BP jsou zohledňovány 

tzv. indikátory zlepšování SM BOZP organizace. Jako hlavní indikátor zlepšování je dle 

BP považován přehled pracovní úrazovosti, který musí organizace každoročně vždy do 

konce měsíce ledna zaslat příslušnému OIP k posouzení - tzn. zda jsou indikátory 

optimální, přiměřené, pravdivé a zda odpovídají skutečnosti. 

Zavedení programu "Bezpečný podnik" organizaci neposkytuje zproštění 

příslušných právních povinností a nevylučuje možnost uplatňovat zákon č. 251/2005 Sb., o 

inspekci práce, v platném znění. 

Jednou z výhod programu BP je, že při zavádění a uplatňování jeho požadavků je 

možná bezplatná metodická pomoc a podpora ze strany OIP. Nevýhodou programu je 

skutečnost, že nebývá uznáván v zahraničí, a tak jsou organizace nuceny implementovat a 

certifikovat jiné SM BOZP, jako např. OHSAS 18001. 
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Zavedení systému řízení BOZP dle programu BP spočívá v realizaci celé řady 

zásad, z nichž jsou níže některé důležité uvedeny: 

 stanovit bezpečnostní politiku, obsahující základní záměry, strategii a vize 
organizace ve vztahu k výkonnosti v oblasti BOZP, usilovat o neustálé zlepšování 
úrovně BOZP a ochrany životního prostředí, 

 stanovit měřitelné cíle k dosažení záměru BOZP, v souladu s bezpečnostní 
politikou organizace, 

 vytvořit, zavést a udržovat v aktuálním stavu v rámci plánování postupy pro 
průběžnou identifikaci nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, 

 posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a 
motivovat je ke spolupráci na zvyšování úrovně bezpečnosti práce, 

 dokumentovat systém řízení BOZP (postupy, procesy, změny), monitorovat a 

kontrolovat činnost systému a přijímat opatření k nápravě, 

 porovnávat dosaženou úroveň BOZP a efektivnost systému řízení s výsledky 
dosaženými jinými právními subjekty - porovnání provádět zejména se stavem na 
úseku: pracovní úrazovosti, prevence, realizovaných bezpečnostních opatření, 
havarijního zabezpečení, pracovních podmínek, pracovního prostředí a zdravotní 
péče, [5] 

 a další. 

Osvědčení programu "Bezpečný podnik" jsou organizacím oficiálně předávána 

SÚIP ve spolupráci s MPSV zpravidla dvakrát v roce. Na webových stránkách SÚIP 

Opava jsou zveřejňovány potřebné informace o programu určené zainteresovaným 

organizacím, změny programu, ale také je zde uveřejněn seznam organizací, které jsou 

držiteli osvědčení tohoto programu. 

O programu BP v této kapitole autor čerpal ze zdrojů dle [5], [11]. 

Dalšími podpůrnými metodickými návody k zavedení SM BOZP v organizacích v 

ČR jsou např. příručka "Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku", vytvořená v 

roce 2001 (podíl zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR), a také "Národní příručka 

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci", vydaná MPSV v roce 2003. 
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4 Legislativa ČR v oblasti BOZP 

Národní právní úprava v oblasti BOZP v ČR je v souladu se základními zásadami 

a standardy obsaženými v úmluvách Mezinárodní organizace práce, směrnicích Evropské 

unie, a v dokumentech Světové zdravotnické organizace. Základní právní rámec pak v ČR 

tvoří Ústava ČR a Listina základních práv a svobod, která v článku 28 upravuje právo na 

uspokojivé pracovní podmínky pro všechny zaměstnance. Dále jsou to právní předpisy EU, 

ratifikované mezinárodní úmluvy, jimiž je ČR vázána, vnitrostátní právní a technické 

předpisy a normy. 

ČR splnila svůj závazek vyplývající z členství v EU a zabezpečila transpozici 

základní směrnice Rady 89/391/EHS z 12. června 1989, o provádění opatření ke zvýšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, a soustavy jejích jednotlivých dílčích 

směrnic, které se týkají specifických rizik a aspektů práce, kterým jsou pracovníci při práci 

vystaveni. 

V roce 2003 byla Vládou ČR schválena Národní politiku BOZP. V souladu s 

touto byla téhož roku zřízena Rada vlády pro BOZP, jako stálý poradní orgán vlády ČR v 

oblasti BOZP. Následně v roce 2008 vydalo MPSV "novou" Národní politiku BOZP ČR, 

aby ČR dostála usnesení Rady EU z června 2007 o nové strategii Společenství pro BOZP, 

kterým jsou členské státy výslovně vyzvány, aby ve spolupráci se sociálními partnery 

vypracovaly a uskutečňovaly jednotné vnitrostátní strategie v oblasti BOZP v zájmu 

dalšího snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání, zejména v těch odvětvích, 

která vykazují jejich nadprůměrnou míru. V rámci svých úkolů Rada vlády pro BOZP 

vyhlašuje Národní akční program BOZP na konkrétní následující období, naposledy na 

roky 2015 – 2016. [9] 

4.1 Právní a jiné předpisy BOZP 

Systém právních a technických předpisů pro BOZP v ČR, stanovující požadavky, 

povinnosti, práva, a jiné formy jednání zainteresovaných stran v oblasti BOZP, neřeší, jak 

má organizace tyto požadavky naplňovat, ani v jakém rozsahu, ani nestanoví konkrétní 

postupy při organizování BOZP pro tu danou oblast výrobní činnosti organizace, ale 

stanoví "pouze" základní principy systému řízení BOZP v organizaci, resp. minimální 

požadavky tzv. správné praxe BOZP zejména s důrazným ohledem na prevenci rizik, na 
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snížení úrazovosti pracovníků a na trvalé zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Jakým způsobem se k řešení problematiky BOZP každá z organizací postaví, to je 

ponecháno na vrcholovém managementu organizace, samozřejmě a nedílně se zapojením 

všech řídících článků a všech pracovníků v organizaci. 

Nad dodržováním správné praxe BOZP pak dohlíží příslušné a kompetentní 

orgány státní správy. Může se jednat například o inspektory Oblastních inspektorátů 

práce začleněné pod Státním úřadem inspekce práce, o pracovníky hygienické správy, 

Hasičského záchranného sboru ČR, Krajského úřadu, České inspekce životního prostředí, 

nebo inspektory Technické inspekce ČR jako státního odborného dozoru (dále jen SOD) 

pro vyhrazená technická zařízení. 

Je logické, že organizace příslušně registrované ke své výdělečné činnosti v ČR 

jsou vázány dodržováním právních, technických, a dalších relevantních předpisů platných 

pro oblast BOZP v ČR. Jedná se zejména o zákony, prováděcí vyhlášky, nařízení vlády 

ČR, technické předpisy a normy (tyto v určitých případech). Níže je uveden jenom 

základní výčet těch nejzásadnějších právních předpisů, jejichž zákonná ustanovení musí 

organizace dodržovat a plnit jejich požadavky při organizaci a zabezpečení problematiky 

BOZP, a to ať už mají či nemají zaveden některý z certifikovatelných nebo jenom 

"návodných" systémů řízení BOZP. 

Jedná se zejména o zákony v platném znění čísel: 

 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, 

 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, 
 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 
 251/2005 Sb., o inspekci práce, 
 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, 
 262/2006 Sb., zákoník práce, 

 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, 

 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon), 

 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 
 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, 
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zejména o vyhlášky v platném znění čísel: 

 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních (bez změny), 
 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách (bez změny), 

 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách (bez změny), 
 246/2001 Sb., o požární prevenci, 
 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným 

ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z 
důvodu přípravy na povolání (bez změny), 

 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 
a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací (bez změny), 

 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli, 

a zejména o nařízení vlády ČR čísel: 

 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, v platném znění, 

 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky, 

 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 
spotřebičů paliv, 

 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, 

 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v 
platném znění, 

 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném 

znění, 
 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
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 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 

 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, a další.  

Dále je nezbytné pro stanovení SM BOZP také uvažovat a uplatňovat vnitřní 

předpisy organizace s vazbou na BOZP, včetně pracovního řádu, kolektivní smlouvy s 

odborovou organizací, stanovená pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami, přípravky a směsmi, jejich bezpečnostní listy, návody na používání strojů a 

zařízení v provozech organizace, a jejich další průvodní a provozní dokumentaci. 

4.1.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen "ZP"), je právní 

předpis snad nejvyšší právní síly v oblasti BOZP, a to zřejmě proto, že obecně v rovině 

pracovněprávní i v oblasti BOZP stanovuje práva a povinnosti zaměstnavatele vůči 

zaměstnancům, ale samozřejmě i naopak. 

Co se týče oblasti BOZP, tak ZP tuto upravuje zejména v Části páté – Bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci v rozsahu ustanovení §§ 101 – 108, dále v Části desáté – Péče o 

zaměstnance v rozsahu ustanovení §§ 224 – 247, také v Části dvanácté – v této pak 

zejména v Hlavě III – Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v rozsahu ustanovení §§ 281 – 285, a v ust. § 302 ZP jsou uvedeny další 

povinnosti pro vedoucí zaměstnance. 

Některé ze zásadních povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP jsou: 

 péče o BOZP uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí 
pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení, 

 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na všechna rizika 
možného ohrožení jejich života a zdraví; ZP určuje, na koho se tato povinnost 
vztahuje, a kdo za plnění úkolů plynoucích z této odpovědnosti zaměstnavatele 
odpovídá, 

 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost 
by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 
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 informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce 
zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis, kterým je zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, 

 sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařské 
služby (dříve označované jako závodní preventivní péče), a jakým druhům 
očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s 
výkonem práce jsou povinni se podrobit; umožnit zaměstnancům podrobit se těmto 
očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními 
předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, 

 nahradit zaměstnanci, který se podrobí lékařské preventivní prohlídce, vyšetření 
nebo očkování podle výše uvedeného, případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši 
průměrného výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu 
nebo nemocenským a průměrným výdělkem, 

 zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu 
určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k 
jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce 
dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP podle ZP a podle zvláštních 
právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik 
a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a 
pracoviště, 

 zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho 
pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a 
pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních (vzájemně v písemné podobě), 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob 
v případě mimořádných událostí, 

 jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod 
v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně; těhotné zaměstnankyně, 
zaměstnankyně, které kojí a zaměstnankyně-matky do konce 9. měsíce po porodu 
je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení 
nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají 
snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže 
spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich 
bezpečnosti nebo zdraví dítěte, 

 umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se 

zajišťováním BOZP, 

 zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 
 nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci 

vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví, a jehož použití by vedlo při 
zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, 

 zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními 
předpisy, 
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 informace a pokyny je třeba zajistit vždy při přijetí zaměstnance, při jeho 
převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního 
prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních 
postupů; o informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci, 

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

které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se 
týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít 
zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně 
vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování; školení zaměstnavatel zajistí při nástupu 
zaměstnance do práce, a dále - při změně pracovního zařazení, druhu práce, při 
zavedení nové technologie nebo změně výrobních a pracovních prostředků nebo 

postupů, a v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP, 

 určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, 

způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném 
školení; vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně 
opakováno; v ostatních případech musí být školení provedeno bez zbytečného 
odkladu, 

 v případě pracovního úrazu, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto 
úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, 
svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP a bez 

vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností 
vzniku pracovního úrazu; dále vést knihu úrazů, do této zaznamenávat všechny 
pracovní úrazy, o pracovních úrazech zpracovávat příslušnou dokumentaci a tuto 

zasílat ve stanovených případech stanoveným institucím, které také musí 
vyrozumívat, 

 je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k 
jejich odstranění, 

 minimálně jednou ročně organizovat prověrky BOZP na všech pracovištích, a další. 
 

Některé ze zásadních povinností zaměstnance v oblasti BOZP jsou: 

 znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a 
požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je jeho nedílnou a trvalou součástí 
kvalifikačních předpokladů, 

 dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s 
nimiž byl řádně seznámen, 

 dle svých možností dbát o svou vlastní bezpečnost, 
 účastnit se školení BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem, včetně ověření svých 

znalostí, 
 podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným dle 

zvláštních právních předpisů, 
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 při práci dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 
prostředky, dopravní prostředky, OOPP a ochranná zařízení, 

 nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích, a v 

pracovní době i mimo tato pracoviště; pod jejich vlivem nevstupovat na pracoviště; 
nekouřit na pracovištích a jinde, kde jsou účinkům cigaretového kouře vystaveni i 
jiní pracovníci, 

 na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance, písemně stanoveného 

zaměstnavatelem, se podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky, 

 oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 
pracovišti ohrožující BOZP, dle svých možností podílet se na odstraňování 
nedostatků, 

 bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní 
úraz (dle zdravotního stavu), 

 počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku; pokud hrozí 
škoda, je povinen na tuto upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance, event. 
zakročit, pokud je třeba vznik hrozící škody odvrátit, 

 oznámit nadřízenému vedoucímu zaměstnanci skutečnost, když nemá vytvořeny 
potřebné pracovní podmínky, 

 nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele 

 nesmí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a 
pracovní prostředky zaměstnavatele, včetně výpočetní techniky a 
telekomunikačních zařízení, a další. 

 

Některé ze zásadních práv zaměstnance v oblasti BOZP jsou: 

 na zajištění BOZP, na srozumitelné informace o rizicích jeho práce a o opatřeních 
na ochranu před jejich působením, 

 oprávněn odmítnout výkon práce, která důvodně bezprostředně a závažným 
způsobem ohrožuje život nebo zdraví jeho nebo jiné osoby, 

 právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí, a další. 

Je evidentní, že oprávnění (např. vést osobní spis zaměstnance) a povinnosti 

zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP jsou velmi obsáhlá, a 

zjevně je nežádoucí a minulo by se cílem bakalářské práce všechna tato ustanovení citovat. 

V tomto aspektu lze však konstatovat, že povinnosti stanovené ZP zaměstnavateli jsou v 

odkazovaných zvláštních právních, prováděcích a technických předpisech podrobněji 

rozdokumentovány a specifikovány. Technické normy však nejsou právně závazné. 

V této kapitole autor čerpal ze zdrojů dle [3], [14]. 
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4.1.2 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek BOZP), kromě toho, že zaměstnavateli stanovuje povinnosti pro zajištění 

požadavků na pracoviště, pracovní prostředí (včetně staveniště), na výrobní a pracovní 

prostředky a zařízení, na organizaci práce a pracovní postupy, na bezpečnostní značky, 

značení a signály, na předcházení ohrožení života a zdraví při výskytu rizikových faktorů 

pracovních podmínek na pracovišti, stanovuje také povinnost zajišťovat a provádět úkoly v 

hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců (dále jen 

"zajišťování úkolů v prevenci rizik") s ohledem na nebezpečí ohrožení bezpečnosti a 

zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele, na základní 

znalosti a dovednosti zaměstnanců, na počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a 

jimi vykonávanou práci. 

Podle shora citovaného zákona může zaměstnavatel zajišťovat plnění úkolů v 

prevenci rizik sám, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za 

podmínek uvedených níže v závislosti na počtu zaměstnávaných zaměstnanců. Jinak je 

povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v 

pracovněprávním vztahu, a nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit tyto úkoly 

jinou odborně způsobilou osobou – obecně odborně způsobilou osobu k plnění úkolů v 

prevenci rizik (dále jen OZO BOZP). 

Pokud zaměstnává zaměstnavatel: 

a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu 

potřebné znalosti, 

b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu 

odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami, 

c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více 

odborně způsobilými osobami. [15] 
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Zákon č. 309/2006 Sb. dále stanovuje zaměstnavateli povinnosti vůči OZO BOZP 

jako např. spolupracovat, poskytnout součinnost, potřebné prostředky, dobu k výkonu jeho 

činnosti, poskytnout dokumentaci a informace specifikované tímto zákonem, mimo jiné 

také písemnosti týkající se pracovní úrazovosti a nemocí z povolání. OZO BOZP při své 

činnosti postupuje v součinnosti s jinými odborně způsobilými fyzickými osobami podle 

zvláštních právních předpisů (např. revizní technici vyhrazených technických zařízení), s 

odborovou organizací a zástupcem zaměstnanců pro oblast BOZP. 

Tento zákon také specifikuje předpoklady pro udělení osvědčení OZO BOZP 

(opakovatelně platnost na 5 let) co se týče minimálního požadovaného vzdělání, délky 

odborné praxe, a prokázání úspěšně vykonané zkoušky z odborné způsobilosti. 

Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a 

zdraví zaměstnanců (tzv. vyhrazená technická zařízení2
 tlaková, zdvihací, plynová, 

elektrická), pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou 

práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně 

způsobilí zaměstnanci. [15] 

Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance, kromě jiného, jsou stanovená 

zdravotní způsobilost, stanovený věk – nikdy ne nižší než 18 let, stanovené odborné 

vzdělání, stanovená odborná praxe ve stanovené délce a v oboru, doklad o úspěšně 

vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti, dokončené zaškolení nebo zácvik 

zákonem určenými osobami (dovozce, distributor, uvádějící do provozu VTZ, příp. 

zaměstnavatel). I osvědčení osoby o zvláštní odborné způsobilosti pro VTZ je platné na 5 

let. 

  

                                                

2 dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění 
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5 Postup řešení problému a dosažení cíle práce 

Rozhodnutí autora vůbec do koncepce bakalářské práce zapojit společnost 

MORAVIAPRESS a.s. Břeclav (dále jen "společnost") vzniklo v době, kdy autor neměl 

vůbec žádné ponětí, zda v této společnosti je či není zaveden některý ze systémů 

managementu či programů BOZP. Tedy autor ne náhodou kontaktoval Ing. Renatu 

Hrubou, členku představenstva a současně finanční a personální ředitelku společnosti, od 

které získal kladné stanovisko pro záměr v rozsahu cíle bakalářské práce podrobit 

společnost analýze systému řízení BOZP. Pro následné řešení zadaného tématu práce a pro 

nezbytné konzultace byl autorovi významnou mírou nápomocen Ing. Stanislav Poláček, 

manažer kvality a ekolog ve společnosti (dále jen "manažer kvality"). 

V souladu s hlavním cílem bakalářské práce – analyzovat systém řízení BOZP ve 

společnosti Moraviapress a.s. Břeclav – se jako jediný možný a účelný postup autorovi 

jevilo analýzu provést osobním šetřením a prověrkou přímo v areálu společnosti 

situovaného v Břeclavi. V rámci autorova volnočasového prostoru a podle možností 

vysoké pracovní vytíženosti manažera kvality byly při vzájemném osobním jednání 

prováděny konzultace přímo v prostorách společnosti, a to jak v kanceláři manažera 

kvality, tak i v provozech společnosti. 

5.1 Auditování 

Způsob, forma a rozsah autorova osobního šetření ve společnosti, jakým bylo 

možné zjistit, zda a jaký SM BOZP je zaveden ve společnosti, a tento analyzovat, vykazuje 

základní znaky a charakteristiku interního auditu. I když autor nikdy nebyl školen jako 

auditor a nemá ani žádné zkušenosti s auditováním, je obecně známo, že existuje česká 

technická norma ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systému managementu 

jakosti a/nebo systému environmentálního managementu. Podle této normy je 

audit – systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání důkazů z auditu a 

pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritéria auditu. 

"Systematický“ znamená, že audity musí být nedílnou součástí systému managementu 

dané organizace s plánovanými postupy a zdroji. "Nezávislý“ vyjadřuje podmínku 

nezávislosti osob provádějících audit na auditované oblasti. "Dokumentovaný“ 
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charakterizuje nutnost realizovat audity podle předem schválených dokumentovaných 

postupů. 

Základní členění na audity interní a externí není vedeno podle toho, kdo audit 

vykonává, ale podle toho, kdo zejména využívá závěry = výstupy z auditování. Závěry z 

interních auditů využívá výhradně sama auditovaná organizace, zatímco závěry z externích 

auditů jsou využívány i jinými organizacemi z vnějšku. Auditovat lze systém, proces, 

produkt, personál. 

5.1.1 Interní audit systému řízení BOZP ve společnosti 

"Interní audit" SM BOZP společnosti byl pojat v omezeném rozsahu tak, že byl 

zaměřen na základní aspekty a činnosti v oblasti BOZP uskutečňované podle právních a 

jiných předpisů a podle pokynů společnosti k zajištění BOZP, když v této není zaveden 

žádný certifikovaný systém řízení BOZP nebo obdobný program. O záměru auditora, tj. 

autora práce, v jakém rozsahu, jaké oblasti, činnosti, dokumentace, procesy, postupy budou 

analyzovány, byl předem při počáteční konzultaci informován manažer kvality. V průběhu 

dílčích šetření však byl rozsah analýzy oblastí BOZP mírně omezen či naopak rozšířen tak, 

jak autor hlouběji pronikal do zavedené správné praxe BOZP ve společnosti. Tímto mohla 

být naplněna jedna ze zásad provádění auditů, a to pomocí metody tzv. vzorkování, kdy 

audit provedený na zvoleném vzorku sytému může, ale také nemusí, odrážet skutečný stav 

celého systému. To záleží právě na náhodné volbě vzorku ze systému. Jednotlivá dílčí 

šetření v rámci sedmi konzultačních návštěv společnosti nebyla předem dlouhodobě 

plánována, nýbrž byla operativně dojednána a bezprostředně uskutečněna. Průběžně 

zjištěné výsledky "auditu" byly pro následné využití rozdokumentováním při vlastním 

zpracování této práce zaznamenávány formou písemných poznámek, eventuálně podle 

omezení podléhajících interním bezpečnostním pravidlům společnosti i formou digitální 

fotodokumentace nebo zajištěním opisu dotčeného dokumentu. Jako návodná kritéria 

auditu posloužily některé prvky normy OHSAS a samozřejmě závazná ustanovení 

některých z dříve citovaných právních norem – viz. kapitola 4.1. 

Výsledky auditu formou zpracované bakalářské práce mohou být předloženy 

vedení společnosti pro jejich posouzení a pro případné využití k rozvoji či zvyšování 

efektivity správné praxe BOZP. 
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Z pohledu odborných znalostí se autor staví do role auditora se základními 

znalostmi v oblasti BOZP. 

Jako vzorky pro interní audit SM BOZP společnosti byly považovány zejména: 

 firemní interní dokumentace strukturovaně založená v kanceláři a pod správou 

manažera kvality společnosti – týkající se organizačních záležitostí chodu 

společnosti (řády, manuály, příručky), stanovení odpovědností, kompetencí, práv 

a povinností zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, výrobních středisek, 

motivačních programů, firemního vzdělávání, řízení dokumentů a záznamů, 

postupů pro záznamy technických zásahů na strojích, metrologie používaných 

stanovených měřicích zařízení, bezpečnostních pravidel pro užívání informačních 

technologií, řízení rizik, kategorizace prací, revizí vyhrazených technických 

zařízení, bezpečnostních prohlídek výrobních prostor a areálu společnosti, školení 

zaměstnanců v oblasti BOZP, ochrany před výbuchem, havarijní připravenosti, 

první zdravotnické pomoci, požární ochrany a bezpečnosti, environmentální 

bezpečnosti, nakládání s chemickými látkami a směsmi, 

 operativní postupy a pokyny stanovené a vydávané pro zajištění BOZP, 

 přiměřeně v rámci zjednodušené prohlídky provozů jejich technické a strojové 

vybavení, bezpečnostní opatření a prvky k zajištění BOZP s ohledem na charakter 

strojních zařízení a provozů, a 

 také chování a jednání zaměstnanců v zájmu zachování BOZP ve společnosti. 

Stav SM BOZP ve společnosti, resp. zjištěné informace a data, jsou v možném 

dokumentovatelném rozsahu (ohled na ochranu know-how společnosti) prezentovány 

následně v této práci. Současně jsou výsledky auditu nepravidelně konfrontovány s 

požadavky právních a jiných předpisů pro oblast BOZP, ale také s prvky normy OHSAS 

vzhledem k její kompatibilnosti se systémy managementu kvality (ISO 9001) a 

environmentu (ISO 14001), které má společnost zavedené a certifikované. 
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6 O společnosti MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 

Společnost MORAVIAPRESS a.s., IČ: 00543411, sídlem U Póny 3061, 690 02 

Břeclav (dále jen společnost), jako taková byla založena v roce 1990. Od roku 2011 je jako 

dceřiná společnost integrována do koncernu společnosti Leykam Let's Print Holding AG, 

sídlem Neudörfl v Rakousku. Další výrobní závody koncernu se nachází v Rakousku a 

Slovinsku, prodejní místa pak i v Praze, v Německu a Chorvatsku. 

MORAVIAPRESS a.s. je jednou z předních tiskáren v ČR. Hlavní výrobní 

činností je rotační ofsetový tisk, jehož technologií se zde tisknou časopisy, katalogy, 

prospekty a formuláře ve středních až vysokých nákladech. Současně společnost vyrábí 

veškeré tiskoviny pro volby v ČR a je výhradním distributorem Sbírek zákonů v ČR. Podíl 

exportu zákazníkům ve střední a východní Evropě činí téměř 50 % výroby. [8] 

Zaměstnanci společnosti jsou organizováni v odborové organizaci ZO OSPO 

MORAVIAPRESS a.s., IČ: 75127008, sídlem na totožné adrese společnosti, existuje 

uzavřená kolektivní smlouva. Společnost disponuje 245 kmenovými zaměstnanci (z toho 

47 technicko-hospodářské, zbytek dělnické pozice), a celkem asi 300 brigádníky a 

agenturními zaměstnanci za rok. Společnost nezaměstnává osoby zdravotně postižené, 

naproti tomu dle zákona odebírá výrobky z chráněných dílen pro spotřebu ve vlastní režii.  

6.1 Organizační struktura  

Představenstvo / Vrcholový management / - sekretariát / 

Výroba / Obchod / Finance a personalistika / Obslužné procesy / 

Výroba – / Prepres (předtisková příprava) / Tisk / Knihárna / Dokončovací práce / 

Logistika / Technologie / Technický servis / Plán / 

Obchod – / obchod Břeclav / obchod Praha / 

Finance a Personalistika - / Finanční účtárna / Mzdová účtárna / Controlling / 

Obslužné procesy - / Nákup a sklady / Manažer kvality, environmentu, BOZP / IT / 

Vozový park / 
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Z hlediska stanovení odpovědností je odpovědnost za řízení BOZP kumulována s 

odpovědnostmi za systémy řízení QMS a EMS do jediné pracovní pozice manažera 

kvality-ekologa společnosti. 

6.2 Výrobní provozy a strojní zařízení 

Ofsetový tisk je bezreliéfní tisk z plochy. Technologie ofsetového tisku je tvořena 

odvíječem a měničem papírových rolí (Obrázek 2), tiskovými jednotkami napojenými na 

kontejnery barev a na chladící agregáty. Potištěný pás papíru je pak sušen a dopravován do 

úseku skládacího (falcovacího) stroje, zde příslušně rozčleněn a dále do knihárny ke 

kompletaci, a k expedici. [1] 

 

Obrázek 2: Odvíječ a měnič rolí papíru ve skladu papíru [autor] 

6.2.1 Tiskové jednotky 

Válce tiskových jednotek a chladící válce jsou ochlazovány chladící vodou. 

Tisknoucí a netisknoucí místa se nacházejí v jedné rovině, kdy otisk probíhá na principu 

odpařování vody a přilnavosti mastných míst. K rotačnímu tiskařskému stroji (tzv. rotačka) 

jsou potrubím pod tlakem přiváděny celkem čtyři základní tiskařské barvy – černá, modrá, 

červená a žlutá a technologická voda. Barvy mohou obsahovat organické součásti. V 

současnosti již není používán vysoce hořlavý izopropylalkohol jako příměs do 

technologické vody. Z hlediska požární bezpečnosti je technologie zabezpečena 

elektronickou požární signalizací. V provozu společnosti jsou instalovány čtyři ofsetové 

rotačky tov. výr. Heidelberg M600 (2x), KBA Compacta C618, MAN Roland Lithoman IV 

(až 45000 otáček/hodinu) a jeden ofsetový archový tiskový stroj tov. výr. KBA Rapida 

R105. Tiskovými jednotkami prochází odvíjený "nekonečný" pás papíru, který je potištěn 

a dále dopravován do sušící pece. 
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6.2.2 Sušící pec 

Touto bezkontaktně prochází potištěný pás papíru, na němž při teplotě až 300 °C a 

postupně nižší zasychá tiskařská barva. Systém pece je tvořen mimo jiné soustavou 

přívodu a odvodu ohřívacího a chladícího vzduchu, a také odvodem odpařených výparů 

rozpouštědel z tiskařských barev. V zájmu zachování bezpečnosti zaměstnanců, zdraví 

neškodného pracoviště a ochrany životního prostředí jsou výpary ze sušící pece odváděny 

a při teplotě v rozmezí 770 – 820 °C spalovány ve spalovacích jednotkách, kdy teplo spalin 

je využíváno zpětně v sušící a spalovací soustavě k předehřívání vzduchu. 

6.2.3 Skládací (falcovací) stroj 

V tomto úseku za sušící pecí je zajištěno řezání a skládání produktu (tiskovin) na 

požadované formáty (Obrázek 3). Skládací aparát (falc) je tvořen soustavou převáděcích 

válců, oddělovacích nebo perforovacích nožů a skladačů, kdy po vyložení je produkt dále 

pomocí dopravníků nebo např. motorovými přepravními či vysokozdvižnými vozíky 

dopraven k finálnímu zpracování do knihárny. 

 

Obrázek 3: Skládací stroj za sušící pecí [autor] 

6.2.4 Knihárna a Dokončovací práce 

Zde se provádí pracovní operace jako ořez, lepení, šití, zhotovování vazby 

předpřipravených archů na příslušných strojích, např.: řezačka, balička, skupinová balička, 

sešívačka, minipacky. I zde je využíváno dopravníkových pásů. 
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6.2.5 Odsávání ořezového papíru a Lisovna 

Ořezový papír je jako odpad od příslušných strojů odsáván a dopravním 

pozinkovaným potrubím za pomocí proudu vzduchu centrálně dopravován do lisovny 

papíru, kde v separátoru dochází k mechanickému oddělení zbytků papíru od prachových 

částic. Prach je odsáván a filtrován přes textilní vakové filtry s automatickým oklepem. 

Papírový ořez zbavený prachu odpadá do násypky lisu pod separátorem, kde je lisován do 

objemných formátů, zabalen a odtud expedován k dalšímu zpracování mimo areál 

společnosti. 

Zejména pro tuto část provozu tiskárny, včetně odsávacího a dopravního systému 

ořezového papíru, vzhledem k nebezpečí zvýšeného výskytu papírového prachu a tak 

riziku možného výbuchu, jsou stanovena protivýbuchová preventivní opatření. 

6.2.6 Expedice 

Zde je hotový produkt (časopisy, katalogy, prospekty, formuláře, a jiné) za 

pomocí transportních a zdvižných vozíků, ale i ruční manipulací, připravován k expedici, a 

nakonec expedován k přepravě nákladními motorovými vozidly zákazníkovi. 

6.2.7 Sklad hořlavých kapalin 

Na okraji areálu společnosti, mimo dosah výrobních provozů a skladových hal a 

prostor, i mimo dosah nemovitých objektů vně areálu, je umístěn označený sklad 

hořlavých kapalin. Sklad je opatřen bezpečnostními tabulkami "Zákaz vstupu nepovolaným 

osobám !", "Zákaz výskytu a manipulace s otevřeným ohněm !", a označením stanovené 

bezpečnostní odstupové vzdálenosti 6,5 metru z hlediska požární bezpečnosti. 

Samozřejmostí je mimo jiné i na skladu hořlavin umístěn pokyn "Zákaz kouření v areálu 

podniku !". 
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7 Analýza systému řízení BOZP 

Z komunikace s manažerem kvality a z analýzy firemní dokumentace lze 

konstatovat zjištění, že ve společnosti jsou zavedeny, certifikovány a udržovány SM dle 

ISO 9001 a ISO 14001, a ve společnosti není zaveden ani certifikován žádný ze systémů 

řízení BOZP, ani v této není realizován některý z programů BOZP, jako např. "Bezpečný 

podnik", "Ceny za správnou praxi", nebo "Podnik podporující zdraví". Společnost se tak 

musí řídit platnými právními a jinými předpisy pro "naplňování požadavků správné praxe" 

BOZP v ČR, zejména pak příslušnými ustanoveními zákoníku práce. 

S ohledem na počet zaměstnanců společnosti, tj. s ohledem na povinnost 

stanovenou ust. § 9 odst. 3 písmeny b), c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek BOZP, a když společnost nemá zaměstnanou osobu níže specifikovanou, 

zajišťuje úkoly v prevenci rizik ve společnosti konkrétní určitá fyzická osoba, která je 

odborně způsobilá k plnění úkolů v prevenci rizik dle ust. § 10 odst. 1, 2 citovaného 

zákona (dále jen OZO BOZP). Prostřednictvím téže konkrétní osoby, současně jako osoby 

odborně způsobilé v požární ochraně (dále jen OZO PO) podle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 

133/1985, o požární ochraně, v platném znění (dále jen "zákon o PO"), společnost plní i 

úkoly a povinnosti na úseku požární ochrany a prevence. Platná osvědčení osoby o 

odborné způsobilosti OZO BOZP a OZO PO, stejně jako její osvědčení o živnostenském 

podnikání v uvedených oborech, lze v dokumentaci BOZP a PO společnosti dohledat. 

Tedy zajišťování úkolů v prevenci rizik a v požární ochraně má společnost ošetřeno 

externě outsourcingovými službami. 

V návaznosti na hlavní činnosti společnosti, na předchozí známé prováděné 

stavební úpravy pro rozvoj a obměnu strojově-tiskařského parku se vyžaduje a autor práce 

nepochybně předpokládá, že všechny provozní a výrobní objekty v areálu společnosti jsou 

příslušně užívány ke schválenému účelu na základě kolaudačních rozhodnutí. 

Společnost má zpracován tzv. layout areálu i provozů (půdorysné schéma 

rozložení výrobních objektů a příslušných prostor) pro zvýšení přehlednosti a orientace jak 

vlastních, brigádních, či agenturních zaměstnanců, tak i externích osob jako např. řidiči 

přepravců, návštěvy, kontrolní a revizní technici, inspekční orgány, atd.. Layout je zanesen 

v interních dokumentech, rozmístěn v areálu, v jednotlivých provozech, ale zejména je 

umístěn na vnější přístupové straně na hlavní vstupní/vjezdové vrátnici společnosti. 
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7.1 Interní dokumentace 

Z auditované interní dokumentace společnosti, vedené u manažera kvality, byly 

identifikovány a posuzovány zejména ty níže uvedené dokumenty, jež se svým obsahem 

přímo vztahují na oblast BOZP, nebo mají bližší význam pro nastavení a organizaci řízení 

BOZP ve společnosti. 

"Organizační a podpisový řád" HP1 

 stanovuje a popisuje organizační jednotky společnosti (dále jen OJ) 
 jako vedení společnosti stanovuje Dozorčí radu a Představenstvo, Vedoucí oddělení 

a Vedoucí týmů 

 řeší zastupování, delegace a pravomoci společnosti – zastupitelnost, podepisování 
písemností, stanoví význam podpisu 

 zásady organizování a řízení společnosti: 

 systém vnitřního řízení společnosti – na třech úrovních, dohled a kontrola 
vedením společnosti, představitelem managementu pro kvalitu a environment 
(manažerem kvality), a vedoucími pracovníky 

 stanoví vnitřní předpisy: stanovy společnosti, řády, příručka jakosti a 
environmentu, procesní postupy, příkazy představenstva 

 OJ Nákup – zahrnuje Obchod, Marketing 

 OJ Výroba – zahrnuje správu budov, nákup a instalace strojů, opravy a údržbu 
technologie, oddělení – příprava výroby, tisk, knihárna a dokončovací práce, 
logistika, technický servis, tým správa budov 

 manažer kvality – ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, spotřebitelský řetězec C-o-C 

 OJ Finance – zahrnuje tým Vozový park 

 OJ Personalistika, Informační technologie 

 Přílohy Organizačního a podpisového řádu zahrnují: 

 organizační schéma společnosti 

 stanovení odpovědností osob za shodu s platnou legislativou – finanční a 
personální manažer; manažer veřejných zakázek; ekolog společnosti (ADR, 
pracovní rizikové faktory hluku a vibrací, NCHLS, prevence závažných 
havárií); manažer kvality (zákon o PO, BOZP, vyhlášky místní samosprávy) 

"Spisový a skartační řád Moraviapress a.s." HP1 SP3 

"Řízení dokumentů a záznamů" HP2  

 mimo jiné stanovuje členění dokumentů – obsah položek "zpracoval/změnil", 
"schválil/uvolnil", "dne", "verze", "strana" 

 odpovědnost zpracovatele za aktualizaci / změnu dokumentu 
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 odpovědnost manažera kvality za storno a stažení dokumentu z intranetové sítě 
společnosti 

 konkrétní zkratky pro označení dokumentů a jejich význam pro přiřazení 
příslušným interním procesům a zpracovatelům 

 řízení externí dokumentace – odpovědnost garantům procesů dle oblasti a typu 
procesů 

 právní předpisy, legislativa – odpovědnost garantů dle dokumentu "Osoby 

odpovědné za shodu s platnou legislativou" 

 technické normy – dle potřeby 

 rozhodnutí úřadů, komunikace s úřady ohledně BOZP, ekologie – kompetence 

manažera kvality 

Dokument prokazuje splnění požadavků norem ISO 9001 a 14001, ale 

alternativně také normy OHSAS 18001 na její prvek 4.4.5 Řízení dokumentů. 

"Pracovní řád" HP1 SP2 

 mimo jiné vznik, změna, ukončení pracovního poměru 

 povinnosti zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, uživatele IT 

 nároky zaměstnanců – dle kritérií dělník/směna/pracovník THP - pracovní doba, 
přestávky v práci, dovolená, mzda 

 povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců – pracovní kázeň, předcházení škod, 
odpovědnost za škodu, náhrada škody 

 ochrana osobních údajů 

 pracovní spory, stížnosti zaměstnanců 

"Informační manuál pro zaměstnance" HP1 SP2 

 profil společnosti – certifikace, výklad politiky kvality 

 vstupní formality 

 vstupní zdravotní prohlídka, informace o smluvním lékaři pracovně-lékařské služby 
společnosti, a jeho sídlo 

 informační technologie – každý pracovník má přidělen vlastní uživatelský účet, 
směrnice pro užívání IT 

 pracovní doba, přestávky v práci 
 péče o zaměstnance 

 odborová organizace ZO OSPO MORAVIAPRESS a.s., IČ: 75127008 – činnost od 
ledna 2008, kolektivní smlouva 

 další informace: 

 stanoven zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém areálu 
společnosti (kouření jen na vyhrazených místech), zákaz požívání a zneužívání 
alkoholu a jiných návykových látek v zaměstnání ale i vně 



48 

 informace o rizikových faktorech práce – hluk – četnost lékařských prohlídek 

 výskyt vysoce hořlavých kapalin ve skladu hořlavin 

 povinnost třídění odpadů do připravených označených kontejnerů 

 1. pomoc při pracovních úrazech – odkaz na lékaře PLS 

 OOPP – povinnost a princip jejich užívání 

 NCHLS – pracovat s nimi jen proškolená osoba, v místech skladování a 

užívání jsou k dispozici bezpečnostní listy NCHLS 

 požární ochrana – uložení, označení a používání hasících přístrojů; napojení 
elektronické požární signalizace (dále jen EPS) ke strážní službě (uvedena 
telefonní linka); o požárních preventivních hlídkách, námětových cvičeních; 
postup v případě požáru – hasit zaměstnancem, ohlašovna požáru na interní tel. 

lince č. 145 nebo užít hlásící tlačítka rozmístěná v areálu společnosti 

Tímto dokumentem v relevantním rozsahu společnost naplňuje velmi důležitý 

právní požadavek dle ust. § 103 odst. 1 ZP – "o informacích a pokynech je zaměstnavatel 

povinen vést dokumentaci". 

"Metodika firemního vzdělávání ve společnosti Moraviapress a.s." HP1 SP2 

 mimo jiné stanovuje druhy školení v návaznosti na dokument "Osoby odpovědné 
za shodu s platnou legislativou" pro povinné sledování, uchovávání a poskytování 
k nahlédnutí 

 stanovuje povinná školení dle zákonných norem: 

 vstupní pro nové pracovníky – rozsah BOZP, PO, EMS, firemní dokumentace, 
místní provozní řády a předpisy 

 periodická – rozsah BOZP, PO, nakládání s odpady, NCHLS (zajištěno 
interně); externě dále řidičů motorových vozidel, vysokozdvižných vozíků; 
vazačů břemen a obsluhy zdvihacích zařízení; svářečů; elektro pracovníků dle 
Vyhl. č. 50/1978 Sb.; dle ADR 

 odborné kurzy zaměřené na změnu legislativy BOZP / PO 

 pro BOZP: školení vstupní, vedoucích zaměstnanců - perioda 3 roky, 

pracovníků - perioda 1 rok 

 odborné kurzy na změnu legislativy EMS - rozsah nakládání s NCHLS, odpady, 
perioda 1 rok 

 odborné kurzy na změnu legislativy BOZP, PO, EMS, metrologie – pro 

zaměstnance odpovědné za soulad s legislativou, zajišťující chod společnosti po 
stránce právní, včetně interních auditorů 

 vzdělávání formou rotace na pracovních pozicích (v současnosti ve společnosti 
nerealizováno) 
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"Příručka kvality MORAVIAPRESS a.s." HP2 

 obsáhlý dokument, členěný dle příslušných kapitol normy ISO 9001 

 v této je zahrnut významný dokument "Politika kvality a EMS" – v tomto ve 

vztahu k zaměstnancům je stanoven závazek společnosti: "vytvářet bezpečné a 

zdravé pracovní prostředí pro všechny zaměstnance" 

Alternativně pro SM BOZP jsou stanoveny požadavky prvku 4.2 Politika BOZP 

normy OHSAS 18001. 

"Inovační manuál" HP2 SP2 

 pro zlepšování efektivity, produktivity, kvality, konkurenceschopnosti, pozice na 
trhu 

 cíle inovačního procesu: 

 v oblasti procesů – nová technická řešení 

 v oblastech nákladů a produktů 

 v oblasti ostatní – snížení zátěže životního prostředí, zlepšení bezpečnosti 
práce 

 podle výše úspory společnosti finanční ohodnocení zaměstnanci 

"Postupy pro záznamy technických zásahů na strojích" HP6 

 stanovené pro zásahy do tiskových strojů, pro pracovníky Tisku závazné 

 zápisem do interního IT systému – "Kniha poruch strojů" 

 stanovení odpovědností za práce na strojích a za zápisy provedených úkonů 

 provádí tiskař na dané směně – zapisuje plánovanou údržbu, práce v době "není 
práce", práce při opravě stroje, při technologických odstávkách 

"Vyhodnocení možných rizik ohrožení, analýza, posouzení rizik" 

 poznámka autora: jedná se o tzv. registr rizik, velmi obsáhlý dokument, 
zpracovaný externím OZO BOZP 

 aktualizovaný 1x/rok, naposledy 13. 08. 2014 

 zahrnuje konkrétní platné osvědčení OZO BOZP 

 zahrnuje "Dokumentaci rizik" dle § 102 odst. 4 zákoníku práce, "Seznámení s 

výsledky rizik" dle § 101 odst. 3 ZP 

 souhrnně, obsáhle a zjevně obecně (i když zřejmě pro velmi široký záběr 
pracovních činností) zahrnuje princip "řízení rizik", tj. identifikovaná nebezpečí 
při práci, z těchto vyhodnocená plynoucí rizika ohrožení, a stanovená preventivní, 
technická a nápravná opatření 

 dále zahrnuje popis kontrol, prohlídek, revizí, jejich četnost, periody a rozsah, 

právní a technické předpisy vztahující se k VTZ, včetně kotlů 
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 uvedena tatáž stanovená kritéria z hlediska PO k EPS, požární vodě (hydrant), 
náhradním zdrojům osvětlení únikových východů 

 součástí "registru rizik" jsou volně samostatně vedené dokumenty "Kategorizace 

prací z hlediska faktorů hygieny práce" a dokument o začlenění prostor 
společnosti podle požárního nebezpečí provozovaných činností 

"Kategorizace prací" HP9 SP2 

 hlavní dokument původně vytvořený v roce 2010, dodatečná kategorizace v roce 
2011: zdravotní rizikové faktory zejména hluku, vibrací, prachu 

 z dokumentu vyplývá komunikace společnosti s orgány Krajské hygienické stanice 

"Začlenění provozů podle požárního nebezpečí"  

 zpracováno externím OZO BOZP/PO 

 týká se provozů: sklad hořlavých kapalin, tiskárna – výrobní hala, tisk, hala 

rotaček; sklady papíru, archiv I, II; knihárna, expedice, montáž, lisovna papíru 

 prohlášení o začlenění s vyplývajícím závěrem – činnosti ve všech uvedených 
provozech jsou provozovány se zvýšeným požárním nebezpečím dle příslušných 
písmen ust. § 4 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o PO 

 dokument aktualizován 1x / rok 

"Protokol o nezařazení objektu nebo zařízení společnosti MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 

ani do skupiny A, ani do skupiny B podle zákona č. 56/2006 Sb., o prevenci závažných 

havárií" 

 v tomto vyplývá z uvedeného druhu a množství umístěných nebezpečných látek v 

objektu společnosti celkové množství 6,93 % množství nebezpečné látky uvedené v 
příloze č. 1 k citovanému zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II 

 dokumentem je splněna povinnost protokolárního záznamu uvedené skutečnosti 
(stejnopis zaslán krajskému úřadu) 

 společnost je tak bez povinnosti zpracovat bezpečnostní program nebo 
bezpečnostní zprávu dle zákona o prevenci závažných havárií 

"Dokumentace o ochraně před výbuchem dle ATEX 137 – dle NV č. 406/2004 Sb." 

 ATEX - direktiva EU 94/9/ES - sjednocení značení a předpisy pro elektrická 
zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu, označení "Ex". 

 zahrnuje "Protokol o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostor v areálu 
Moraviapress a.s. Břeclav" 

 posouzení zejména vzhledem k nebezpečí výskytu papírového prachu v kombinaci 
s vysoce hořlavými látkami (v podobě výparů z tiskařských barev, ředidel, 
odmašťovacích prostředků - např. Dampwash) a k riziku výbuchu ve vnitřních 
prostorách odtahového systému papírového prachu a filtru 
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"Havarijní postupy" HP9 SP2  

 stanovuje základní povinnosti zaměstnavatele (společnosti), zaměstnance 

 používání hasicích přístrojů, zvládnutí a únik závadných látek formou úkapů, 
drobná ohrožení životního prostředí 

 postup při havárii – únik olejů, chladících směsí a ostatních NCHL 

 postup při zjištění úniku koncentrace škodlivin nad limitní množství do ovzduší 
 hlášení o havárii, záznamy 

 ADR, přeprava NCHLS po silnici 
 z hlediska havarijní připravenosti je havarijní plán přezkoumáván a aktualizován 1x 

ročně 

"Nakládání s chemickými látkami a směsmi" HP9 SP02  

 určuje, kde ve společnosti je možný výskyt NCHLS 

 užívané výstražné symboly dle GHS, nakládání s obaly, označování 
 obsahuje povinnosti ze zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, a další legislativy 

 pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a směsmi (odpovědnost 
manažera kvality) 

 skladování (odpovědnost vedoucího skladového hospodářství) 
 evidence bezpečnostních listů pro suroviny – odpovědnost ekologa 

 evidence bezpečnostních listů na pracovištích – odpovědnost vedoucích pracovníků 

"Pokyny k třídění odpadů ve společnosti Moraviapress a.s." HP9 SP02  

 zahrnuje layout-schéma sběrných míst odpadů v areálu 

"Požární řády" dle § 31 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 

 stanoveny a vypracovány pro: haly rotaček a archového stroje, knihárnu, sklad 
materiálů pro knihárnu, pro logistiku, archiv, sklad sbírek zákonů, lisovnu papíru, 
sklady papíru I, II, sklad hořlavin 

"Provozní řády"  

 vypracovány mimo jiné pro: všechny sklady (vč. skladovacích, manipulačních 
podmínek), pro všechny rotační tiskové stroje (rotačky) 

 s přílohami všech používaných nebezpečných chemických látek 

"Prohlídky firmy BOZP, PO, QMS, EMS" s uvedením data prohlídky 

 jedná se o záznamy provedených operativních inspekčních prohlídek všech 
provozů a prostor společnosti vždy za účasti manažera kvality a OZO BOZP/PO 

 zahrnuje také preventivní požární prohlídky na všech provozech dle ust. § 12 Vyhl. 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, včetně kontroly "ohlašovny požárů" na hlavní 
vrátnici 
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 perioda 4x/kvartál a časovány tak, aby prohlídky postihly všechny pracovní směny 

 výsledky kontrol jsou zpracovány: 

 zápisem zjištěných nedostatků a závad z kontroly pracovišť – uvedena závada, 
místo zjištění, popis, fotodokumentace, odpovědná osoba za nápravu, termín 
odstranění závady 

 výstup také "prohlášením o zápisu do Požární knihy" dle ust. § 37 Vyhl. o 
požární prevenci 

 podpisy OZO BOZP/PO, manažera kvality, a schválení statutárním zástupcem 
společnosti – příkladný záznam z prohlídky firmy je uveden v Příloze 2 

Zcela zřejmé prokázání naplnění požadavku dle ust. § 102 odst. 3 ZP, vnímaného 

jako jednoho ze zásadních povinností zaměstnavatele, stanovených v procesu řízení rizik. 

"Přezkoumání integrovaného systému managementu QMS a EMS" HP2 SP1 

 obsáhlý dokument zpracovaný pro prokázání naplnění požadavků norem ISO 9001 
a ISO 14001 

 v tomto začleněna kapitola "Management bezpečnosti práce", ve které je uvedena 
a zhodnocena pracovní úrazovost zaměstnanců společnosti za roky 2010 – 2014 

(2010:13 pracovních úrazů = dále jen PÚ; 2011:12; 2012:6; 2013:4; 2014:8 PÚ) 

 rok 2014 – počtem PÚ se jedná o průměr z posledních pěti let (1x PÚ v 
dokončovací výrobě, 3x PÚ v tisku, 4x PÚ v knihárně, u všech prac. úrazů byla 
pracovní neschopnost delší jak 3 dny) – viz. Graf 1 

 vyhodnocení "Stav nápravných a preventivních opatření" – konstatováno, že 
"preventivní opatření jsou ve velké míře realizována v rámci operativních 
rozhodnutí vedoucích pracovníků a není určena povinnost je zaznamenávat; 
opatření většího rozsahu (finanční, organizační) jsou projednávána na poradách 
vedení společnosti Moraviapress a.s." 

 

Graf 1: Pracovní úrazovost v letech 2010 – 2014 [autor] 
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Z komunikace s manažerem kvality byl zjištěn aplikovaný a operativně nastavený 

postup takový, že každý pracovní úraz šetří osobně OZO BOZP na místě s příslušným 

vedoucím pracovníkem, a na základě výsledků tohoto šetření se stanovují nápravná 

opatření: opětovné proškolení, označení místa nebezpečí piktogramem / bezpečnostními 

značkami a tabulkami, technická opatření v podobě úpravy stroje či pracoviště. 

Společnost splňuje požadavek dle ust. § 105 odst. 5 ZP - "Zaměstnavatel je 

povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů." V zákoníku práce bez 

dalšího příslušného rozdokumentování povinnosti. 

"První pomoc" 

 v dokumentu je mimo jiné zaměstnancům oznámeno, že lékárničky jsou uloženy u 
předáků směn na jednotlivých provozech, a také u strážní služby (hlavní vrátnice) 

 stanoveny pokyny pro případ nastalého pracovního úrazu (PÚ) – povinnost 

zaměstnance hlásit vedoucímu zaměstnanci a ten provede záznam do "Knihy 
úrazů" 

 uveden lékař PLS pro zaměstnance společnosti 

Školení BOZP 

 ve společnosti není zpracován žádný samostatný interní předpis či metodika, 

týkající se problematiky školení zaměstnanců v oblasti BOZP 

 platnost a termíny následujících školení, a potřebné zajištění a účast zaměstnanců 
na školení operativně ve spolupráci s personálním úsekem kontrolují vedoucí 
pracovníci; dle jejich požadavků a konzultací s manažerem kvality a OZO BOZP 
jsou stanoveny termíny a odborná zaměření následných školení 

 spoluprací manažera kvality a OZO BOZP/PO vypracovány podpůrné dokumenty: 

 "Osnova školení zaměstnanců BOZP-PO-EMS" HP9 (v řízeném režimu), 
obsahuje kapitoly "Bezpečnost práce", "Požární ochrana", "Ochrana životního 
prostředí", "Opatření před nástupem zaměstnance na pracoviště"; zahrnuje 

prohlášení OZO BOZP/PO o jeho oprávněnosti pro školení vedoucích 
zaměstnanců o PO dle § 36 odst. 1 Vyhl. o požární prevenci ve vztahu k ust. § 
16a odst. 1 písm. a) zákona o PO; osnova aktualizovaná pro rok 2015 – pro 

názornost viz. Příloha 1 

 "Přehled obsahu a četnosti školení / odborných profesí z BOZP / dle § 103 

odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb. ZP / Vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských 

službách a některých druzích posudkové péče" – zahrnuje položky: profese, 
předpis, lhůta/perioda školení a lékařských prohlídek (dále jen LP), datum 
školení a LP, následný datum školení a LP 
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Poskytování OOPP 

 operativně stanoveno: přidělování OOPP po konzultaci s manažerem kvality a OZO 
BOZP zajišťuje personální úsek ve spolupráci s vedoucími úseků; evidenci 
přidělení jednotlivých OOPP zaměstnancům vede personální úsek 

 využíván zpracovaný "Seznam poskytovaných OOPP", který je projednáván v 
rámci kolektivní smlouvy s odborovou organizací 

 zahrnuje položky: OOPP pro organizační jednotky Tisk, Knihárna, Údržba, 
Dokončovací práce, Logistika, Sklady, Příprava výroby; druh OOPP; 
množství; perioda/hospodářský rok 

7.2 Prohlídky provozů 

Z interních předpisů, citovaných v kapitole 7.1, je zřejmé, že převážná většina z 

nich se vztahuje na výrobní provozy z pohledu řízení BOZP, tj. směřuje zejména k 

prevenci a řízení rizik. Níže v této kapitole jako první v pořadí je však citován detekovaný 

místní provozní bezpečnostní předpis společnosti, který upravuje přímý výkon pracovní 

činnosti, postupy, způsoby užívání výrobních strojů a zařízení, pracovního nářadí a 

nástrojů, a jejich údržbu a kontroly v provozech společnosti. Krom tohoto jsou zmíněny 

další relevantní poznatky autora z "auditu řízení provozu". 

Z komunikace s manažerem kvality vyplynulo, že odpovědnosti za revize 

dotčených zařízení byly stanoveny na základě výsledku jednání ve společnosti a zápisu z 

tohoto jednání. Odpovědnost za revize většiny zařízení tak byla stanovena manažerovi 

kvality a vedoucímu technického úseku, kteří tímto zodpovídají za dodržení stanovených 

termínů revizí. 

"Místní provozní bezpečnostní předpis – Technologický a bezpečnostní pracovní postup" 

dle § 2 písm. g) NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 vztažen na konkrétní zařízení identifikovatelné dle názvu, výrobního čísla, roku 
výroby, typu, včetně uvedení školitele - OZO BOZP 

 krom jiného výrazně stanovuje prvotní seznámení se s návodem k obsluze, jeho 

uložení, dále zakázané činnosti, bezpečnostní prvky na stroji 
 přílohami je vyobrazení na strojích používaných piktogramů, bezpečnostních 

značek a tabulek, včetně informace o zákazové tabulce pro nezapínání stroje 

užívané při jeho seřizování, opravách, kontrolách, údržbě, čištění 
 důležitá telefonní čísla záchranných složek 
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 další přílohy: "Plán údržby stroje", "Provozní deník kontrol průvodní 
dokumentace", "Jmenování osob za provádění ročních kontrol", "Prezenční listina 
zaměstnanců k prokázání školení dle osnovy, seznámení s technologickým a 
pracovním postupem, ústního ověření znalostí" 

Kamerový systém 

 společnost provozuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, v platném znění 

 pro interní využití nainstalován v provozech a na interních venkovních dopravních 
komunikacích; možnost záznamu videosekvence 

 obsluha a správa u konkrétního odpovědného pracovníka společnosti 
 pro využití i pracovníkovi strážní služby na hlavní vrátnici (ostraha budov, 

hmotného majetku společnosti, pohyb nákladních vozidel) 

"Záznam o pohybu vozidel" HP6 SP4 

 dokument pro Logistiku, v řízeném režimu 

 vztahuje se na vozidla a řidiče externích přepravců 

 mj. zahrnuje položky: údaje o vozidle, o přistavení vozidla, o dodávce a zboží a 
zejména písemné "Pokyny pro řidiče" pro chování řidičů v areálu společnosti, v 
zájmu ochrany životního prostředí, pro případ úniku ropných látek z vozidla, s 
informací o nutném vyrozumění strážní služby 

Tento dokument doplňují důrazné pokyny pro externí řidiče přepravců, umístěné 

na vstupu do hlavní vrátnice, a to ve smyslu, aby při vjezdu do areálu společnosti měli 

oděnu výstražnou reflexní vestu a obutou bezpečnostní obuv.  

Je možné konstatovat, že dokumentem a doplňujícími pokyny pro řidiče 

společnost splňuje povinnost stanovenou ust. § 103 odst. 1 písm. g) ZP, tj. "zabezpečit, aby 

zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práci na jeho pracovištích obdrželi před 

jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých 

opatřeních, …" (rozuměno v dílčím rozsahu pro externí řidiče). 

V návaznosti na předchozí zjištění byl u manažera kvality identifikován i obdobně 

významný dokument – vyplňovací předtisk "Vzájemné informování se o rizicích – 

Dohoda o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci". V rozsahu této dohody je ve 

společnosti zajištěno vzájemné písemné informování se o rizicích a přijatých opatřeních k 

ochraně před jejich působením, včetně jejich koordinace, a spolupracování při zajišťování 

BOZP v případě, že na jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou a více 
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zaměstnavatelů, jak stanovuje povinnost účastněným zaměstnavatelům ust. § 101 odst. 3 

ZP. Dohoda mimo jiné stanovuje povinnost vybavení zaměstnanců externího 

zaměstnavatele OOPP, pracovním oděvem a obuví, a také možný způsob předání 

předmětných informací i elektronicky. 

V rámci provedených dvou zjednodušených (zrychlených) prohlídek provozů bylo 

možné detekovat různá technická a organizační opatření pro zajištění BOZP na 

pracovištích, stanovená právními a jinými předpisy BOZP/PO. Ze všech možných stojí za 

zmínku např.:  

 zjevné rozdělení a výrazně označené oddělení dopravních cest a komunikací pro 
přepravní motorové/nemotorové vozíky a pro pěší zaměstnance, včetně zvlášť 
oddělených průjezdů a průchodů v meziprostorech napojených objektů (Obrázek 4) 

 příslušné označení a zvýraznění nebezpečných (okrajových, vystupujících, 
přesahujících, méně zřetelných) profilů konstrukcí, nebo různých překážek při 
pohybu v provozech v blízkosti dopravních cest, ale i na strojích, a také 
průjezdních a průchodných profilů (Obrázek 4) 

 v blízkosti dopravních cest zejména pro pěší zaměstnance užito účinných, 
dostatečně pevných mechanických zábran pro zamezení nechtěného či náhodného 

výskytu pracovníka v dosahu pracovního prostoru stroje  

 užití barevného označení nádob s chemikáliemi pro rozlišení jejich obsahu a pro 
vyloučení záměny 

 zřetelné a identifikovatelné označení únikových cest a nouzových východů, 

umístění nouzového osvětlení 
 v blízkosti protipožárních dveří a vrat na zřetelném místě umístěny tabulky s 

pokyny pro vyžadovanou polohu jejich křídel pro zajištění protipožární účinnosti a 

správné funkce v případě požáru. 

  

Obrázek 4: Vzájemné oddělení komunikací, označení průjezdných profilů [autor] 
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7.3 Lidské zdroje 

V průběhu "auditu" autor práce u zaměstnanců společnosti nedetekoval žádné 

porušení pracovní kázně, co se týče porušení správné praxe BOZP, stanovené právními a 

jinými předpisy, ani interními předpisy společnosti k zajištění BOZP. 

Příkladně, při nahodilém vstupu do provozu, kde byl aktuálně zřejmý vliv 

existujícího zdravotního rizikového faktoru – hluku, všichni zde přítomní zaměstnanci 

užívali ochranu sluchu, poskytovanou jim podle Seznamu OOPP zaměstnavatelem. 

Jak v provozu, tak i v kanceláři manažera kvality byla detekována bezproblémová 

komunikace všemi možnými prostředky mezi manažerem kvality a zaměstnanci. 

7.4 Zhodnocení výsledků "interního auditu" - návrhy 

V rozsahu auditovaných vzorků systému řízení BOZP ve společnosti autor 

subjektivně dospěl k názoru, že nastavené zásadní mechanismy a principy řízení BOZP ve 

společnosti jsou realizovány operativně. To samozřejmě vychází ze skutečnosti, že 

problematika BOZP není ve společnosti podřízena certifikovanému SM BOZP. Autor 

omezujícím pohledem amatérského auditora zastává názor, že mimo jiné mechanismy pro 

prevenci a řízení rizik a pro oblast školení zaměstnanců v BOZP, aplikované ve 

společnosti, jsou plně funkční a účinné. Přesto v uvedených oblastech autor považuje do 

budoucna za účelné zabývat se jimi hlouběji. 

V oblasti prevenci a řízení rizik byl detekován zpracovaný velmi obsáhlý "registr 

pracovních rizik", který se autorovi jeví jako univerzální pro pracovní pozice všech 

výrobních provozů tiskárny, ale současně také pro všechny technicko-hospodářské pozice. 

V tomto ohledu se zpracovaný registr rizik jeví formální, nepřehledný a mnohdy 

nadbytečný. V této formě pak může být problematické seznamovat zaměstnance se všemi 

nebezpečími a z toho plynoucími pracovními riziky. Pro případ, že obdobné stanovisko 

zaujme i společnost, autor navrhuje registr rizik vhodným způsobem upravit (rozčlenit) či 

doplnit o volný přílohový seznam rizik, který by byl cílený na konkrétní pracovní pozice 

typické pro daný tiskařský provoz, jak může vyplývat z kapitoly 6.2. Nově doplněný 

registr rizik by také zohledňoval konkrétní pracovní činnosti a operace na konkrétních 

tiskařských a dalších strojích a zařízeních v provozech společnosti. Pro novou identifikaci 

nebezpečí a hodnocení rizik by musela být zvolena vhodná ze známých metod analýzy 
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rizik, a mělo by být stanoveno, která rizika by byla prioritně řešena, tzn. která by 

přednostně, vzhledem k vyšší míře způsobilosti ohrozit pracovníky, podléhala stanovení 

preventivních organizačních a technických opatření za účelem odstranění nebo 

minimalizace rizik. A třebaže stávající registr rizik je aktualizován jednou ročně, mohl by 

být doplněný registr rizik revidován průběžně v kalendářním roce, nebo vždy ve 

stanovených případech (změna, úprava pracovního stroje, technologie, prac. pozice, atd.). 

Lze konstatovat, že společnost pravidelně aktualizuje interní dokumentaci pro její 

řídící a organizační postupy BOZP, aby byla v souladu s platnou právní úpravou. 

Příkladem toho je i "Osnova školení zaměstnanců BOZP-PO-EMS" aktualizovaná pro rok 

2015, viz. Příloha 1. Změna, resp. doplnění osnovy školení, se týkala např. novelizace NV 

č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném 

znění (naposledy změněné NV č. 170/2014 Sb. s účinností od 01.01.2015). Dotčená 

osnova školení zahrnuje výčet právních a jiných předpisů, z nichž vyplývají povinnosti a 

úkoly společnosti nejenom pro oblast BOZP, ale také PO a ochrany životního prostředí. 

Tento výčet lze také chápat jako registr právních a jiných předpisů, jež splňuje 

požadavek prvku normy OHSAS 18001 4.3.2 Požadavky právních a ostatních předpisů. 

Podle výčtu školených předpisů, oblastí a problematik, zahrnutých v obsahu 

osnovy školení, chápe autor proces školení ve společnosti jako globalizovaný pro všechny 

zaměstnance, pracovní činnosti a pozice, všechna pracoviště. V tomto aspektu autor 

navrhuje školení BOZP–PO–EMS rozčlenit, a vždy nad rámec základních právních 

předpisů a stanovené povinnosti pro oblast BOZP nadstavbově zúžit a zaměřit na konkrétní 

jednotlivé pracovní profese; alespoň ty profese, které představují specializace jako např. 

obsluha VTZ, vysokozdvižných vozíků, kotlů, vazači břemen, svářeči, práce ve výškách s 

nebezpečím pádu, práce s NCHLS, atp.. Samozřejmě i pro školení těchto specializací by 

musely být zpracovány samostatné osnovy školení. A je zcela evidentní, že taková 

členitost školení BOZP-PO-EMS by představovala zvýšené nároky na časový fond pro 

přípravu, realizaci, i aktuálnost, nehledě na případnou potřebu společnosti oblast školení 

upravit interním předpisem, který by zahrnoval stanovený systém rozsahů školení, 

odpovědností, platností osvědčení, periodicit školení, stanovování a hlídání termínů 

školení, a dalších relevantních kritérií. 

Autor navrhuje pro školení vedoucích zaměstnanců na změnu legislativy v oblasti BOZP 

zkrátit periodu opakování ze tříleté na jednoroční, shodně jako u ostatních zaměstnanců. 
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8 Závěr 

Jedním z cílů bakalářské práce bylo provést analýzu stávajícího systému řízení 

BOZP ve společnosti MORAVIAPRESS a.s. Břeclav. K provedení samotné analýzy autor 

zvolil metodu interního auditu stanovených vzorkových kritérií systému řízení BOZP v 

rozsahu vlastních základních znalostí problematiky řízení BOZP, které postupně v průběhu 

dílčích šetření auditu byly více a více prohlubovány, a to i za přispění nápomocného 

manažera kvality společnosti. Auditované vzorky představovaly zejména firemní 

dokumentaci týkající se oblasti BOZP, relevantní výrobní provozy, a také základní řídící 

postupy směřující k prevenci a řízení rizik a pracovních úrazů ve společnosti. Žádoucí pro 

získání dostačujících vstupních informací a dat pro zpracování bakalářské práce bylo 

auditovat celou oblast BOZP ve společnosti, resp. co nejširší záběr této oblasti. Musí být 

proto zřejmé, že v rozsahu bakalářské práce nebylo možné provést audit do hloubky každé 

z dílčích významných oblastí BOZP. 

Analýzou systému BOZP bylo zjištěno, že ve společnosti v současné době není 

zaveden žádný z certifikovatelných systémů řízení BOZP, ani žádný z programů BOZP. 

Lze tedy konstatovat jediné, že společnost aplikuje systém tzv. správné praxe BOZP, kdy 

se řídí a musí splňovat požadavky právních a jiných předpisů vztahujících se na BOZP v 

České republice a Evropské unii. Společnost má integrovaně zavedeny a udržuje 

certifikované systémy řízení kvality ISO 9001 a environmentu ISO 14001. Vzhledem ke 

kompatibilnosti certifikovatelného systému řízení BOZP podle normy ČSN OHSAS 

18001:2008 se systémy řízení kvality a environmentu si autor dovoluje konstatovat, že 

společnost má tímto zavedeny některé ze základních prvků normy OHSAS, co se týče 

řídících principů a činností systémů managementu. 

V bakalářské práci je mimo jiné teoreticky představena norma OHSAS 18001 a 

její základní požadavkové prvky. Ovšem v žádném případě autor neměl v úmyslu cíleně 

směrovat či jinak ovlivňovat společnost MORAVIAPRESS a.s., Břeclav, resp. její 

vrcholový management, k přijetí a zavedení této normy do stávajících řídících procesů. 

Pouze je tedy naznačena možnost, jak zvýšit efektivnost řízení společnosti v oblasti BOZP. 

Je pouze na zvážení samotné společnosti, zda by pro ni bylo přínosné, efektivní, rentabilní 

a jinak výhodné (např. vzhledem k velkému podílu exportu) certifikovatelnou normu 

OHSAS implementovat. 
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Na základě zjištěných výsledků interního auditu autor dospěl k názoru, že 

aplikovaná "správná praxe" BOZP ve společnosti je na vysoké úrovni, co se týče 

záběru řízených oblastí a konkrétních stanovených postupů, byť převážná část 

problematiky BOZP je řešena operativně stanovenými postupy a příkazy vedoucích 

zaměstnanců ve spolupráci s manažerem kvality a osobou odborně způsobilou k plnění 

úkolů v prevenci rizik. 

Pro zvýšení úrovně a efektivity správné praxe BOZP ve společnosti autor navrhl 

opatření v oblastech prevence a řízení pracovních rizik a školení zaměstnanců v 

BOZP, která jsou v základu popsána v předchozí kapitole 7.4. 

V rámci bakalářské práce byly interním auditem firemní dokumentace týkající se 

problematiky BOZP, PO, QMS, EMS identifikovány ty dokumenty, které se relevantním 

způsobem a jejich obsahem vztahují k řízení BOZP, zejména k řízení a prevenci rizik a 

pracovní úrazovosti. Takové dokumenty pak byly podrobněji analyzovány a 

rozdokumentovány ve vztahu k jejich obsahu z hlediska kritérií, aspektů a právních 

požadavků BOZP. Přestože se zjevně nejedná o zcela všechny dokumenty takového 

charakteru, autor je toho názoru, že jejich společná koncipace v této bakalářské práci může 

snadněji zainteresovaným představitelům společnosti poskytnout představu o stávající 

úrovni a funkčnosti systému BOZP v jejich společnosti. Tuto představu pak mohou 

doplňovat jiné teoretické informace o možnosti oblast BOZP vůbec systémově řídit, a o 

některých současných existujících systémech řízení či programech BOZP, které jsou 

uvedeny v úvodních kapitolách práce. Takto ucelená představa vrcholového managementu 

společnosti pak může iniciovat rozhodnutí zavést a certifikovat OHSAS 18001, nebo 

jenom implementovat některé z jejích prvků, nebo provést opatření ke zvýšení úrovně 

správné praxe BOZP, anebo systém BOZP vést dosavadním způsobem bez jeho 

zlepšování. 

Autor upřímně pro sebe samého spatřuje v bakalářské práci velký přínos v podobě 

prohloubení teoretických poznatků systémového řízení BOZP, a pak v poznání při jejich 

aplikaci v praxi. Zejména do budoucnosti může být autorovi přínosné osobní šetření 

formou interního auditu. 

Autor zastává názor, že v rozsahu zpracované bakalářské práce byl naplněn cíl 

práce v souladu s jejím zadáním.  
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Osnova školení zam stnanc

BOZP   -   PO   -   EMS 

Bezpe nost práce 

Seznámení zam stnanc  s kategorizací prací z. .471/2005 Sb., vyhl.MZ .107/13 Sb., NV 68/2010 Sb. A 9/2013 
SB, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, kterým se stanoví podmínky ochr. zdraví zam stnanc
p i práci 
Z. .392/2005 Sb.,  kterým se m ní z. . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících 
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a n které další zákony 
z. .111/2007 Sb.,  kterým se m ní z. . 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu, ve zn ní pozd jších p edpis , a n které 
další zákony, seznámení s vypracovanou kategorizací a za azením do kategorií na pracovišti. 
Z. . 373/2011., o specifických zdravotních službách Pracovn léka ské služby a posuzování zdravotní zp sobilosti 
osoby ucházející se o zam stnání §53 - §65. Vyhl. . 79/2013 Sb., o pracovn léka ských službách a n kterých 
druzích posudkové pé e, Vyhl. . 385/2006 Sb o zdravotnické dokumentaci (vstupní, periodické, výstupní LP) 

Zákon íslo 262/2006 Sb., zákoník práce ÁST PÁTÁ HLAVA I,II,III §§ 101-108 
ÁST DESÁTÁ  pracovní podmínky  §§ 224-226  

zaškolení a zau ení § 228, zvláštní pracovní podmínky n kterých zam stnanc  §§ 237-242 
pracovní podmínky mladistvých zam stnanc  §§ 243-247 

ÁST DVANÁCTÁ rada zam stnanc  a zástupc  pro oblast BOZP §§ 281-285 
P sobnost odborových orgán  § 286 

ÁST T INÁCTÁ  základní povinnosti zam stnanc  a vedoucích zam stnanc  §§ 301-302 

Zákon .309/2006 Sb.,  kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovn právních vztazích a o zajišt ní 
bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy §§  2, 3, 4,5,6,7 

Stru né seznámení se Zákonem o inspekci práce .251/2005 Sb., a z. .266/2006 Sb.  o úrazovém pojišt ní 
zam stnanc
Zákon .309/2006 Sb.,  kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v 
pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovn právní vztahy. 

Na . vl. . 170/2014Sb., kterým se m ní NV . 201/2010SB. o zp sobu evidence úraz , hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

Na .vl. .495/2001Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prost edk , mycích, istících a dezinfek ních prost edk  seznámení s používáním OOPP dle § 3 odst.3., seznámení 
s vlastní sm rnicí OOPP ve spole nosti.a dle § 104 odst.5 ZP. 

Vyhláška .288/2003 Sb. Kterou se stanoví práce a pracovišt , které jsou zakázány t hotným ženám, kojícím 
matkám, matkám do konce 9.m síce po porodu a mladistvým 

Seznámení osob bez elektrotechnické kvalifikace  vyhl. . 50/1978 Sb. § 3 pracovníci seznámení, § 4 pracovníci 
pou ení, Plakát PRVNÍ POMOC p i úrazu el. proudem. 

SN 50110-1 obsluha a práce na elektrických za ízeních. 

P íloha 1 - Osnova školení zam stnanc  BOZP - PO - EMS pro 2015
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Na ízení vlády .168/2002 Sb. kterým se stanoví zp sob organizace práce a pracovních postup , které je 
zam stnavatel povinen zajistit p i provozování dopravy dopravními prost edky, p íloha 1 odst.2 písm.e), doprava 
na staveništi, vypracovaný MPBP pro dopravu.

SEZNÁMENÍ s  p edpisy pro skladové hospodá ství a za ízení dle SN 26 9030 l.3.2. a DP  dle SN 26 8812 
ISO 3691 

NV .101/2005 Sb. o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní prost edí §§ 1-3, bod 1-12 

Na ízení vlády . 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích 
s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky, seznáme MPBP pro práce ve výškách. 

Z. . 463/2012 Sb kterým se m ní Z. . 266/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobkya o zm n  a dopln ní 
n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . 

P ÍLOHA karty vyhodnocení OOPP:Prezen ní listina seznámení zam stnanc  s používáním OOPP dle sm rnice 
§ 3 odst.3 NV .495/2001 Sb., a p evzetí p id lených OOPP dle KARTY OOPP a (sm rnice  OOPP) na základ
hodnocení rizik dle § 104 odst.5 ZP. 

Seznámení zam stnanc  s výsledky vyhodnocení rizik § 101 odst.3 ZP, na jednotlivých pracovištích a opat eními 
na jejich odstran ní.

Požární ochrana 

1. Organizace a p sobnost Hasi ského záchranného sboru v oblasti 
požární ochrany, zák. .133/85 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  a provád cí vyhl. MV . 246/2001 Sb. – vybrané-
stat . Organizace PO v objektu, stanovení organizace zabezpe ení požární ochrany v souladu s § 30 vyhl. MV 
. 246/2001 Sb. o PO, požární situace na pracovišti. Místo, kde je povoleno kou it a kde je kou ení zakázáno a 

zakázána manipulace s otev eným ohn m. 

2. Požární nebezpe í: ho lavé materiály, zápalná teplota, okysli ování (vzduch). 
Dovolené a zakázané manipulace s el. za ízeními - vypína e, žárovky, va i e, 
prodlužovací kabely. Bezpe nostní listy.   
(24 V, 220 V, 380 V) - CSN 34 3108 Bezpe nostní p edpisy o zacházení s el. za . 
osobami bez elektrotechnické kvalifikace - vybrané stat . 

3. Seznámení s požárním ádem a p ílohami požárního ádu jako jsou seznam zam stnanc  za azených 
do preventivních požárních hlídek, seznam bezpe nostních tabulek dle ISO 3864, bezpe nostní barvy a zna ky, 
na .vl. .11/02 Sb., umíst ní tabulek.Upozorn ní na skute nost, že požární ád se zpracovává jen na pracovištích 
se zvýšeným a vysokým požárním nebezpe ím.Seznámení s požárními poplachovými sm rnicemi, kde je nutno dbát 
na aktualizaci telefonních ísel.Upozorn ní na stav prevence na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpe ím, 
zákaz kou ení a používání otev eného ohn eší sm rnice ke sva ování dle vyhl.MV .87/2000 Sb. 
Pokud v organizaci je zpracován evakua ní plán seznámení s grafickou a textovou ástí evakua ního plánu 
spole nosti. 

4. Seznámení zam stnanc  s provozem spole nosti, upozorn ní na technologické za ízení, seznámení s místními 
provozními podmínkami spole nosti pro p ípad požáru. 
Seznámení s technologickými a pracovními postupy, seznámení s návody na obsluhu technologických za ízení 
v eském jazyce. 

5. Seznámení zam stnanc  se zajišt ním požární ochrany v dob  sníženého provozu a v mimopracovní dob  nap . 
Ostraha spole nosti, vrátní, upozorn ní na ád ohlašovny požár  ve spole nosti, kde se nachází, jeho ozna ení 
bezpe nostní tabulkou. 

6. Ho lavé kapaliny a PTCH § 39 
-t ídy nebezpe nosti I.-IV t . nebezpe nosti, bezpe nostní listy,  
- SN 65 0201 „HK“ sklad HK, ho lavé nebo požárn  nebezpe né látky § 44 vyhl. MV .246/01 Sb.  
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-hlavní sklady množství v tší než 100m3 HK všech t . nebezpe nosti 
-provozní sklady nejvýše zásoba 100m3 ve výrobních provozech, 20 m3 v nevýrobních provozech 
-p íru ní sklady množství do 7 m3 HK všech t íd nebezpe nosti v p epravních obalech 

7. Nebezpe í p i požárech, pojem požární úsek jejich d lení, požární dve e, požární klapky 
- škody na materiálech, zdraví, životech 
- vysoké teploty a jejich p sobení na materiály 
- vznik plyn  (dokonalé ho ení, nedokonalé ho ení um lých hmot - jeho zplodiny). 
- ší ení požáru 
- možnosti a p í iny výbuchu 

8. Seznámení a vysv tlení pojm  v cný prost edek PHP, požární voda (hydranty) požárn  bezpe nostní za ízení 
nap .(EPS, SHZ, ZDP, odvody tepla a kou e apod.) 
PHP je nutno provád t pravidelné revize RT a to 1 x ro n , vnit ní a t snostní 1 x 5 let. 
rozmíst ní:dob e p ístupné ve výšce 1,5m a 1ks/200m2 plochy pokud není stanoveno jinak. 

9. Tepelné spot ebi e § 42, požadavky na komíny kou ovody § 43 vyhlášky 
- SN 06 1008 – požární bezpe nost tepelných za ízení 
-neplatí pro ru ní spot ebi e, žehli ky, oh ívací p ístroje, páje ky, lampy a jiné 
-vztahuje se na lokální spot ebi e, zdroje tepla pro úst ední vytáp ní do výkonu 70 kW 
-lokální spot ebi e k va ení oh evu vody a vytáp ní 
pevný spot ebi : p ipevn n ke stanovišti (šrouby, záv sy apod.), hmotnost p evyšuje 18 kg 
-jeho provoz vyžaduje trvalé p ipojení k potrubí 
vestavný spot ebi : sestávající se z 1 nebo více funk ních uzl , vestav n do nábytku, vozidla, sklopných jednotek, 
výklenk  ve zdi apod. 
p enosný spot ebi : lze p enášet na r zná stanovišt
pojízdný spot ebi : je opat en kole ky, kladkami apod., umož ující pojížd ní na r zná stanovišt

10.Tlakové nádoby k doprav  plyn SN 07 8304 
-nádoby na plynná paliva k pohonu spalovacích motor
-plyny oxidující kyslík, plyny ho lavé propan – butan používané ke sva ování platí SN 38 6460 
-láhve musí být chrán ny a zajišt ny p ed nárazem a pádem, umíst ní nádob od topných t les a sálavých povrch
musí být takové aby povrchová teplota nep ekro ila 50 st.C 
-p ed použitím musí být zkontrolován stav nádoby v rozsahu pokyn  k obsluze, v p ípad  závady se musí nádoba 
vrátit do plnírny s uvedením druhu závady nap . poškozené plášt , uvoln né patky, nefunk ní ventil, ne itelné 
ozna ení nádoby kde není z ejmé o jaký plyn se jedná, po použití láhve se musí ventil t sn  uzav ít a p ípojka 
se pojistí záv rnou maticí s t sn ním.Zkoušky a opravy tlakových lahví mohou provád t jen oprávn né organizace 
-umíst ní lahví v provozu v provozní budov  vícepodlažní umístit max.8 lahví s objemem 1 láhve 50 l. 
-zákaz umís ovat láhve v bytech, sklepích, suterénech, v pr chodech, pr jezdech, únikových cestách, schodištích, 
p dách, kancelá ích, šatnách, garážích, kotelnách a na ve ejn  p ístupných prostorách. 
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Ochrana životního prost edí 
EMS dle SN EN ISO 14001:2005 l. 4.2.f 

1. Politika kvality a EMS    
2. Pln ní cíl  EMS spole nosti  
3. Environmentální profil spole nosti 
4. Záv ry a úkoly z p ezkoumání vedením 
5. Zm ny v dokumentaci (P íru ka, sm rnice apod.) 
6. Významné aspekty pracovišt  a zp sob jejich ízení (Instrukce nebo Provozní, Havarijní ády) 
7. Zajišt ní odpadového hospodá ství  

• Povinnost t íd ní odpad , ukládání do nádob na ur ených místech, dodržování kód  odpad

• Ozna ování nádob, zejména NO 

• Vedení evidence – odpov dnosti 

• Povinnosti p i p edávání odpad  oprávn né osob  – p epravní listy NO 
8. Nakládání s chemickými látkami a p ípravky 

• Povinnost kontroly zna ení obal  p i p evzetí 

• Bezpe nostní listy dle seznamu látek používaných na pracovišti, pravidla 

• Ochranné pracovní pom cky 

• Havarijní zajišt ní 
9. Emise 

• Vedení provozní evidence PEZZO 

• Provozní ád VZZO 

• M ení emisí 
10. Havarijní plány a praktický nácvik likvidace havárie 

• Uložení havarijních prost edk , hasící techniky 

• Systém ohlašovací povinnosti – plán vyrozum ní 

• Zásady první pomoci 

• Praktický nácvik 

• Následné innosti 
11. Úkoly, pln ní úkol  na pracovišti 
12. Vedení záznam  v etn  jejich autorizace. 

Opat ení p ed nástupem zam stnance na pracovišt  jsou: 

1. proškolení z BOZP a PO, podpis na prezen ních listinách,  
2. léka ská prohlídka,  
3. seznámení s návody na obsluhu,  
4. seznámení s technologickým a pracovním postupem,  
5. pracovní smlouva a popis pracovní innosti  
6. osobní list OOPP a vydávání OOPP. 
7. seznámení s provozními ády pracovit
8. seznámení s požárními ády pracovit
9. seznámení s firemní dokumentací (Pracovní ád, Organiza ní a podpisový ád, Mzdový p edpis, ...) 
10. seznámení s procesní dokumentací (karty proces ) 
11. formulá e, IPP, p íkazy p edstavenstva 
12. Kolektivní smlouva 
13. práce s CHLP a nakládání s odpady 
14. seznámení s Dokumentací o ochran  p ed výbuchem (ATEX 137) 
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Platnost školení 1 rok. 

MORAVIAPRESS 
podpis zpracovatele: Ing. Stanislav Polá ek ………………........................................................

podpis zpracovatele: Ing. Ivo Št pánek ………………………………………………..……...........
BPPO servis, Hlavní 492/106, 691 41 B eclav, tel: 519 321 181, www.bpposervis.cz,  e-

mail:bppo@seznam.cz, Osoba odborn  zp sobilá v PO dle § 11 .Z-TPO-81/2001 Radek Horký, .:Z-64/96 
Ing. Ivo Št pánek

16.1. 2015

Podle § 36 odst.1 vyhl.MV .246/01 Sb. o PP prohlašuji, že jsem oprávn n k provedení školení vedoucích 
zam stnanc   podle § 16a odst.1 písm.a) zákona .133/85 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . 

Z-64/96 Ing .Ivo Št pánek

Razítko o.o.z. v PO dle § 11 zákona Razítko statutárního zástupce spole nosti, schvaluji TA PŠ 

Datum a podpis o.o.z.,TPO dle § 11 zákona 
Datum a podpis statut. zástupce spole nosti, schvaluji 

TA PŠ
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Prohlídka firmy  
BOZP, PO, QMS, EMS

datum prohlídky 

26.11.2014 – A 

  strana 1 z 4

Zápis z kontroly pracoviš   

o preventivní požární prohlídce na všech provozech firmy, dle z. . 133/85 Sb. ve zn ní pozd jších 
p edpis  a dle § 12 odst., vyhl. MV .246/2001 Sb. o požární prevenci. 
o provedené kontrole bezpe nosti ochrany zdraví p i práci na všech provozech firmy, dle smlouvy 
o BOZP, zákon íslo 262/2006 Sb., zákoník práce ÁST PÁTÁ HLAVA I, II, III § 101-108, 
o kontrole životního prost edí a ekologie se zam ením na zákon o chemických látkách a zákonech 
o odpadech a p edpis  souvisejících ve zn ní pozd jších p edpis

Kontrola provozu:  

zjišt ná závada 

Název pracovišt , preventivního úseku: nádvo í 
Popis závady a nápravné opat ení:Ozna ení hydrantu v komunikaci 
Odpovídá: vedoucí technického úseku 
Termín odstran ní datum: 2/15 

zjišt ná závada 

Název pracovišt , preventivního úseku: sklad HK 
Popis závady a nápravné opat ení: 
P ístup k požárnímu žeb íku, jedná se o PBZ  
Odpovídá: vedoucí technického úseku 
Termín odstran ní datum: trvale 

P íloha 2 - Prohlídka firmy BOZP, PO, QMS, EMS
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Prohlídka firmy  
BOZP, PO, QMS, EMS

datum prohlídky 

26.11.2014 – A 
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zjišt ná závada 

Název pracovišt , preventivního úseku:  tisk 
Popis závady a nápravné opat ení: 
Provést žluté zna ení p ekážek v komunikaci na stoji, na ramp  stroje tisku 
Odpovídá: vedoucí tisku 
Termín odstran ní datum: 1/15 

zjišt ná závada 

Název pracovišt , preventivního úseku: knihárna  
Popis závady a nápravné opat ení: 
P ístup k el. rozvad i min. 0,8m 
Odpovídá: vedoucí knihárny 
Termín odstran ní datum: ihned 
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Prohlídka firmy  
BOZP, PO, QMS, EMS

datum prohlídky 

26.11.2014 – A 
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zjišt ná závada 

Název pracovišt , preventivního úseku: knihárna 
Popis závady a nápravné opat ení:Zakrytování stroj
Odpovídá: vedoucí knihárny 
Termín odstran ní datum: ihned 

zjišt ná závada 

Název pracovišt , preventivního úseku:  expedice 
Popis závady a nápravné opat ení: P ístup k nást nnému hydrantu, jedná se o PBZ  
Odpovídá: vedoucí expedice 
Termín odstran ní datum: pr b žn

zjišt ná závada 

Název pracovišt , preventivního úseku:  expedice 
Popis závady a nápravné opat ení: P ístup k hydrantu, jedná se o PBZ 
Odpovídá: vedoucí expedice 
Termín odstran ní datum: pr b žn
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Prohlídka firmy  
BOZP, PO, QMS, EMS

datum prohlídky 

26.11.2014 – A 
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zjišt ná závada 

Název pracovišt , preventivního úseku: knihárna  
Popis závady a nápravné opat ení: P ístup k PHP S2 CO2 
Odpovídá:   
Termín odstran ní datum: 2/15 

Dne 26.11.2014 provedena kontrola PO a BOZP Ing. Št pánek ivo 

Zajistit volnost vrat a p ístup k prost edk m PO 
Dodržovat ustanovení požárních ád  pracoviš
T.: úkol trvalý 

Kontrola ohlašovny požáru a.s. 
Bez závad 

Dále bez zjevných požárních závad 

Ing. Ivo Št pánek: osoba odborn  zp sobilá k zajiš ování úkol  prevenci rizik : OZ-R/54                               
a osoba odborn  zp sobilá v PO  : Z-64/96  

Proveden zápis do požární knihy v souladu s § 37 vyhl. MV . 246/201 Sb. o PO 

Schválil statutární zástupce spole nosti:…………………………………………………… 

Ing. Ivo Št pánek osoba odborn  zp sobilá  PO, BOZP 

  

  

Ing. Stanislav Polá ek management kvality 
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