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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu pracovních podmínek v podniku se zvláštním 

zřetelem bezpečnosti práce. Poskytuje informace o teoretických východiscích 

bezpečnosti práce, zkoumá její praktické uplatnění v podniku a přináší pohled na řízení 

rizik. V neposlední řadě nabízí návod na zlepšení stávajících opatření v rámci 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis is focused on the analysis of work conditions in the company 

with special begard on the security of work. It provides informations about theory of 

security of work, it explores its practical use in the company and gives a view on the 

risk management. Not least it offers instructions how to improve current precautions in 

terms of safety and health protection at work. 
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Úvod 
 

Práce je jednou z hlavních součástí života člověka. Prací si vydělává na zajištění 

základních životních podmínek, uspokojuje svou touhu po realizaci a také se zapojuje 

do sociálního koloběhu ve společnosti. Vědomí, že člověk může pracovat a realizovat 

se, je velmi důležité pro osobní pohodu a psychickou vyrovnanost. Naopak nemožnost 

nalézt zaměstnání nebo jeho ztráta působí na jedince velmi negativně.  

Předložená bakalářská práce se zabývá bezpečností práce a především řízením rizik. 

V oblasti řízení rizik se posuzují a analyzují faktory, které by mohly přispívat ke vzniku 

úrazů a nemocí z povolání, přisoudí se jim určitá váha a následně se přijímají opatření, 

aby se případným nežádoucím následkům zamezilo. Existuje samozřejmě více metod 

hodnocení nebezpečí a rizik a je jen na firmě, které metody jí budou vyhovovat a které 

metody si zvolí. Záleží na konkrétních podmínkách ve firmě a na tom, kolik je firma 

ochotna investovat do bezpečnosti svých zaměstnanců.  

Bakalářská práce má za cíl zhodnotit a analyzovat současný stav podniku v oblasti 

bezpečnosti práce a řízení rizik, zaměřuje se na metody řízení rizik, počet pracovních 

úrazů v podniku a na prevenci v oblasti bezpečnosti práce. Dále přináší racionální  

a proveditelné návrhy na zlepšení bezpečnosti práce.  

Při zpracování bakalářské práce jsou použity metody pozorování, myšlenkového 

experimentování, analýzy a syntézy. Klíčovou metodou je vědecké pozorování. Tato 

metoda je založena na systematičnosti a záměrnosti. Podává důkazy o určité části 

reality, tudíž je pro zpracování bakalářské práce nejvhodnější metodou.  

Bezpečnost práce je oblast s velkým potenciálem a její důležitost se bude neustále 

zvyšovat. Je jen na zaměstnavatelích, jak danou problematiku uchopí a jak se jí budou 

zabývat.  



 

 11 

 

1 Teoretická východiska 
 

1.1 Pracovní podmínky 
 

Povinností zaměstnavatele je vytvořit pro své zaměstnance takové pracovní podmínky, 

aby svou práci mohli vykonávat bezpečně. Zaměstnavatel tedy [10]: 

� zřizuje, udržuje a zlepšuje zařízení pro zaměstnance, 

� stará se o úpravu pracoviště, o zlepšení vzhledu a úpravy, 

� vytváří podmínky pro uspokojování rekreačních, kulturních a tělovýchovných 

potřeb svých zaměstnanců, 

� zajišťuje pracovnělékařskou péči. 

 

Do pracovních podmínek můžeme zařadit tyto oblasti: 

� mzdové (platové) podmínky, 

� pracovní prostředí, 

� pracovní doba, 

� kolektiv pracovníků, 

� doprava na pracoviště, 

� péče o pracovníky, 

� zajištění lékařské péče pro pracovníky, 

� bezpečnost práce, 

� podmínky pro speciální skupiny obyvatel (tělesně a mentálně postižené, 

matky s dětmi, těhotné ženy, mladistvé). 

 

Základním právním předpisem upravujícím podmínky práce je Ústavní zákon č. 2/1993 

Sb., Listina základních práv a svobod, v platném znění. Tento zákon říká [7]: 

Hlava čtvrtá, článek 26, bod 3:  „Každý má právo získávat prostředky pro své životní 

potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát  

v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.“ 
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Hlava čtvrtá, článek 28: „Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na 

uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.“ 

Hlava čtvrtá, článek 29, bod 1: „Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo 

na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.“ 

Hlava čtvrtá, článek 29, bod 2: „Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na 

zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě povolání.“ 

Hlava čtvrtá, článek 29, bod 3: „Podrobnosti stanoví zákon.“ 

 

Pracovní podmínky jsou dále upraveny v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 

konkrétně v těchto částech [10]: 

� část IV. Pracovní doba a doba odpočinku, 

� část V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

� část VI. Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky 

z příjmů z pracovněprávního vztahu, 

� část X. Péče o zaměstnance, 

� část XII. Informování, projednání v pracovněprávním vztahu a oprávnění 

odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

� část XIII. Společná ustanovení. 

 

 

1.2 Bezpečnost práce 
 

Definice 

Bezpečnost práce je tvořena souhrnem různých opatření, která při správné aplikaci 

snižují pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví na minimum. Cílem 

těchto opatření není jen vytvořit odpovídající podmínky, ale také zajišťovat jejich 

dodržování. K tomu slouží příslušné zákony, normy a vyhlášky spolu s poznatky 

z různých vědních oborů, např. stavebnictví, technických věd nebo ekonomie [12].  

Bezpečnost práce je tedy otázkou [1]: 

� vytvoření politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 

� posouzení a odhadu rizik, 
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� auditů, inspekcí a kontrol, 

� prevence nehod a úrazů, 

� závodní lékařské péče, 

� informování zaměstnanců o BOZP, 

� měření potřebných ke správnému stanovení limitů BOZP, 

� školení a vzdělávání zaměstnanců. 

 

Manažeři podniku by si měli uvědomit, že dodržování pravidel BOZP a důraz na 

bezpečnost práce není jen v zájmu zaměstnanců samotných, ale také v zájmu podniku. 

V případě úrazů a nemocí z povolání zaznamená totiž podnik ekonomické ztráty, které 

by vůbec nemusely nastat. Navíc vysoká míra nehodovosti a úrazovosti není pro podnik 

dobrou vizitkou. 

 
 

1.2.1  Základní pojmy 

Analýza rizika 

Identifikace nežádoucích událostí, které vedou k realizaci rizika; analýza mechanismů, 

kterými tyto nežádoucí události mohou vzniknout a obvykle odhad velikosti  

a pravděpodobnosti nebo jakýchkoliv škodlivých účinků. 

 

Audit bezpečnosti 

Posouzení bezpečnosti pracoviště, prostoru, objektu, zařízení nebo činnosti 

odpovědným nebo odborným pracovníkem. 

 

Bezpečnostní technik 

Odborný technický pracovník ustanovený vedoucím organizace k tomu, aby pomáhal 

vedení organizace při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

Certifikace 

Obecně je to proces, jehož výsledkem je osvědčení nebo potvrzení o určitých 

skutečnostech, které nastaly nebo jsou deklarovány, vydané příslušnou oprávněnou 

institucí. 
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Expozice 

Kontakt fyzikálního, chemického, případně biologického faktoru s vnějšími hranicemi 

organismu. 

 

Nebezpečí 

Zdroj potencionálního poškození nebo situace s potencionální možností úrazu, zranění 

nebo jiného poškození zdraví; je to zdroj ohrožení. 

 

Osobní ochranná pracovní pomůcka 

Prostředek určený k individuální ochraně osob, jehož použití zabraňuje nebo oslabuje 

působení nebezpečných a škodlivých faktorů (rizik) pracovního procesu. 

 

Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Soubor technických a jiných požadavků stanovených na základě poznatků vědy  

a techniky, jejichž realizace v projekci, konstrukci, provedení, umístění, provozu 

technických zařízení a při pracovní činnosti zajišťuje bezpečnost práce a technických 

zařízení. 

 

Pracovní úraz 

Událost, při které došlo u zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním k poškození na zdraví nebo k jeho smrti. 

 

Přijatelnost rizika 

Míra nebezpečnosti systému, pravděpodobnost vzniku úrazu, která se za stávajících 

technických, organizačních, ekonomických a sociálních podmínek považuje ještě za 

únosnou. 

 

Riziko 

Pravděpodobnost výskytu nějaké události s nežádoucími následky. 
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Riziková práce 

Práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související 

s prací. Řadí se do 4 kategorií.  

 

Úraz 

Poškození (porucha) zdraví, tělesného nebo duševního, vyvolaná zpravidla náhlou 

vnější příčinou [12]. 

 

 

Role v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého zaměstnance podniku, hlavní 

odpovědnost ovšem nesou manažeři a  příslušní vedoucí směn. Role by měly být 

rozděleny takto [2]: 

Manažeři jsou odpovědni za vytvoření politiky BOZP a její náležité provádění. Reagují 

na zprávy od vedoucích směn a přijímají nápravná opatření v případě problémů  

a nevyhovujících předpisů. 

Úkolem vedoucích směn je zabezpečovat informovanost pracovníků o BOZP a dbát na 

dodržování pravidel stanovených manažery. Dále s manažery spolupracují na zlepšení 

podmínek a pravidel BOZP. 

Pracovníci mají za povinnost řídit se postupy a příkazy vytvořenými manažery a dbát na 

dodržování veškerých pravidel vztahujících se k jejich pracovnímu úkolu. 

Poradci pro bezpečnost poskytují rady v otázkách bezpečnosti práce, provádějí 

hodnocení rizik, bezpečnostní audity a kontroly. Prošetřují nehody a zpracovávají 

hlášení o vývoji BOZP a současné situaci v podniku. 

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Podnik by měl formulovat svou politiku týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Promyslí tedy své záměry, definuje prostředky, pomocí nichž své záměry bude 

uskutečňovat a stanoví pravidla, jimiž se budou zaměstnanci podniku řídit. Stanovená 

politika v sobě nese dva druhy sdělení. Zaprvé je to sdělení interní, které má osvětlit  

všem zaměstnancům, z jakého důvodu se vedení podniku rozhodlo věnovat pozornost 

bezpečnosti práce. Zadruhé je to sdělení externí, pomocí něhož dává firma svým 
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dodavatelům, odběratelům i zákazníkům najevo, že klade důraz na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci. Staví se tak do pozice solidního a důvěryhodného partnera 

[6]. 

Politika je obvykle zpracována do krátkého dokumentu, v jehož první části je podnik 

představen a uvedeny důvody zaměření na bezpečnost práce. Ve druhé části se vysvětlí 

vlastní záměry a zásady a závěrečná část popisuje závazky, které se firma bude snažit 

dodržet [6]. 

 

1.2.2  Právní úprava 
 
Právní úprava bezpečnosti práce 

Základním právním předpisem je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 

znění. Konkrétně pátá část Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá zaměstnavateli 

tyto povinnosti [10]: 

� zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem fyzickým osobám, které 

se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, 

� v případě, že na jednom pracovišti pracují zaměstnanci dvou a více firem, jejich 

zaměstnavatelé musí spolupracovat na zajištění jejich bezpečnosti a povinnosti 

si písemně vymezit, 

� vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, 

� soustavně vyhledávat nebezpečné činitele, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. 

Vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.  

� pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti, dodržovat metody, způsob zjištění  

a hodnocení rizikových faktorů, 

� při nemožnosti rizika odstranit povinnost vyhodnotit a přijmout opatření k jejich 

minimalizaci, 

� přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, 

požáry, povodně, jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců, 

� kontrolovat účinnost a dodržování bezpečnostních opatření, 

� nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž 

náročnost by nebyla v souladu s jeho schopnostmi a zdravotní způsobilostí, 

� informovat zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, 
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� zajistit zaměstnancům školení ohledně BOZP, 

� poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky, pokud nelze rizika odstranit 

nebo dostatečně omezit, 

� poskytovat mycí, čisticí a dezinfekční prostředky podle znečištění kůže a oděvu, 

a to bezplatně, 

� při pracovním úrazu objasnit příčiny a okolnosti vzniku, 

� vést evidenci o úrazech a o zaměstnancích s prokázanou nemocí z povolání, 

ohlásit úraz příslušným institucím, přijmout opatření proti opakování úrazů. 

 

Část pátá v § 106 přiznává zaměstnanci tato práva [10]: 

� na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích práce, 

� odmítnout vykonat práci, jestliže si myslí, že by ohrozila jeho život nebo život 

někoho jiného, 

� podílet se na vytvoření bezpečného pracovního prostředí. 

  

a ukládá tyto povinnosti [10]: 

� dbát o vlastní bezpečnost a bezpečnost lidí, kterých se dotýká jeho jednání, 

� účastnit se školení BOZP, 

� podrobit se lékařskému vyšetření, 

� dodržovat právní pokyny a pokyny zaměstnavatele, 

� používat osobní ochranné pracovní prostředky, pracovat podle stanovených 

postupů a používat stanovené prostředky, 

� nepožívat alkoholické nápoje a neužívat návykové látky, 

� informovat zaměstnavatele o závadách a nedostatcích na pracovišti, 

� oznámit zaměstnavateli pracovní úraz. 

 

Dalšími důležitými právními předpisy jsou: 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, 

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném 

znění, 

Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce, 
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Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, 

Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 

Nařízení vlády č. 290/1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, 

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, v platném znění. 

 

Právní úprava ochrany zdraví při práci 

Základním právním předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

v platném znění.  

Na základě prováděcího právního předpisu č. 432/2003 Sb. se práce zařazují na základě 

výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zaměstnancovo zdraví, a na základě jejich 

rizikovosti, do 4 kategorií. Práce třetí a čtvrté kategorie zařazuje orgán ochrany 

veřejného zdraví, práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel. Ostatní práce 

spadají do kategorie první [9]. 

Dalším právním předpisem je Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanovují 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 

Právní úprava požární ochrany 

Požární ochranu upravuje zákon č. 133/1985 Sb. ve znění zákona č.186/2006 Sb. 

s účinností od 1. ledna roku 2007, v platném znění, a zákona č. 267/2006 Sb. s účinností 

od 1. ledna 2008, o požární ochraně, v platném znění, a vyhláška č. 246/2001 Sb.  

Tyto právní předpisy stanoví právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám 

např. tyto povinnosti [8]: 

� zabezpečovat požární techniku a udržovat ji v provozuschopném stavu, 

� pro hašení požárů a záchranné práce vytvořit uspokojivé podmínky, 

� označovat bezpečnostními značkami pracoviště, 
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� ohlašovat požáry, 

� zabezpečit školení zaměstnanců, 

� vést dokumentaci požární ochrany. 

 

1.2.3  Státní dohled 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Oblast bezpečnosti práce spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. To 

uskutečňuje dohled nad dodržováním podmínek BOZP pomocí Státního úřadu inspekce 

práce (SÚIP)  a oblastních inspektorátů práce. SÚIP byl zřízen v Opavě a v jeho čele 

stojí generální inspektor. V čele inspektorátů je to vedoucí inspektor [19], [21]. 

Úřad a inspektoráty kontrolují, zda jsou na pracovištích podniků dodržovány všechny 

povinnosti, které pro firmy vyplývají z právních předpisů, kontrolují dodržování 

kolektivních smluv a také vnitřních předpisů [21] . 

SÚIP je vůči inspektorátům v nadřazeném postavení, odborně je vede a koordinuje 

kontrolu, kterou provádějí. Vytváří roční program kontrolních akcí, vykonává kontrolu, 

ukládá opatření k odstranění nedostatků a následně zjišťuje, zda k odstranění nedostatků 

skutečně došlo [21]. 

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce 

Dalším úřadem, který se zabývá problematikou BOZP je Výzkumný ústav bezpečnosti 

práce (VÚBP). Ústav je veřejnou výzkumnou institucí, kterou zřídilo Ministerstvo práce  

a sociálních věcí. VÚBP uskutečňuje vědecký výzkum v oblasti bezpečnosti práce, 

ověřuje a aplikuje metody a prostředky v oblasti prevence rizik, monitoruje stav a vývoj 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracovává a uchovává statistické údaje [23].  

VÚBP dále poskytuje poradenství a nabízí též možnost vzdělávat se v oblasti BOZP 

[23]. 

 

Institut výchovy bezpečnosti práce  

Důležitou institucí je i Institut výchovy bezpečnosti práce. Institut je příspěvková 

organizace spadající pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, byl zřízen v Brně v roce 
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1974. Zaměřuje se na vzdělávání dospělých v oblasti BOZP. Umožňuje získat odbornou 

způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik, pořádá kurzy bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (např. aktualizační kurz, lektor BOZP, revizní technik komínů) [15]. 

 

 

1.3 Hodnocení a řízení rizik 

Je to velmi důležitá podoblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spočívá 

v identifikaci nebezpečí a následné analýze rizik, která jsou s nimi spojena [3].  

Prevenci rizik zaměstnavateli ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 

znění: „Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních 

podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního 

právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je 

povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 

stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 

faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení 

rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu“. [10, §102, odst. 3] 

 

Identifikace rizik a nebezpečí 

Identifikace nebezpečí by měla probíhat průběžně, protože ve firmě dochází k zavádění 

nových technologií, přijímání a propouštění zaměstnanců, mění se legislativní 

požadavky, dochází k nehodám a úrazům.   
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Obrázek 1. Schéma událostí ve firmě  

 
(Pramen: Hodnocení rizik – Prezentace bezpečnostního technika pro zaměstnance AES 
Bohemia, s.r.o. ze dne 20. 6. 2007) 
 
 
Ve firmě může dojít k těmto třem typům událostí: incident, nehoda a skoronehoda [12]: 

„Nehoda je nechtěná událost, která způsobí smrt, poškození zdraví, zranění, poškození 

nebo ztrátu. 

Incident je událost, jež zapříčila nehodu nebo měla potenciál ji způsobit. 

Skoronehoda je skutečná událost, která nastala, při níž mohlo dojít k ohrožení života  

a zdraví, majetku, (případně i současně), ale pouze náhodnou shodou okolností k tomuto 

následku nedošlo.“ 

 

Metody 

Aby se těmto událostem zabránilo, je třeba nebezpečí identifikovat a rizika analyzovat.  

Existuje více metod, jimiž se rizika analyzují. Jsou to tyto metody [3, str. 62-67]: 

 

� „Analýza lidské spolehlivosti (Human Reliability Analysis – HRA) 

Postup na posouzení vlivu lidského činitele na výskyt nehod, havárií apod. či 

některých jejich dopadů. Zahrnuje přístupy ve vztahu „člověk – stroj“ a ve 

vztahu systému „člověk – technologie“. Má těsnou vazbu na aktuálně platné 

pracovní předpisy především z hlediska bezpečnosti práce  

NEHODA 

INCIDENT 

SKORO 
NEHODA 
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� Analýza stromu událostí (Event Tree Analysis – ETA) 

Postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události přes konstruování 

událostí vždy na základě dvou možností – příznivé a nepříznivé. Znázorňuje 

všechny události, které se v posuzovaném systému mohou vyskytnout. Podle 

toho, jak počet událostí narůstá, výsledný graf se postupně rozvětvuje jako větve 

stromu. 

� Analýza toho, co se stane, když (What - If Analysis) 

Postup na hledání možných dopadů vybraných provozních situací. V podstatě se 

jedná o spontánní diskuse a hledání nápadů, ve které skupina zkušených lidí 

dobře obeznámených s procesem klade otázky nebo vyslovuje úvahy o možných 

nehodách.  

� Bezpečnostní kontrola (Safety Audit) 

Postup hledající rizikové situace a navržení opatření na zvýšení bezpečnosti. 

Metoda představuje postup hledání potenciálně možné nehody nebo provozního 

problému, který se může objevit v posuzovaném systému. V praxi je používán 

připravený seznam otázek a matice pro hodnocení míry rizik. 

� Kontrolní seznam (Check list) 

Postup založený na systematické kontrole plnění předem stanovených podmínek  

a opatření. Seznamy kontrolních otázek (Checklists) jsou zpravidla vytvořeny na 

základě charakteristiky sledovaného systému nebo činností, které se systémem 

souvisejí, a možnými dopady, selháním prvků systému a vznikem škod. 

� Předběžná analýza ohrožení (Preliminary Hazard Analysis – PHA) 

Postup na vyhledávání nebezpečných stavů či nouzových situací, jejich příčin  

a dopadů, a na jejich zařazení do kategorií dle předem stanovených kritérií.“  

� a další. 

 

Firma na základě svých konkrétních podmínek zvolí metodu, pomocí které bude riziko 

analyzovat.  
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2 Analytická část 

2.1 Představení spole čnosti 
 

AES Bohemia (viz Příloha č. 1.) je součástí společnosti AES, jež provozuje továrny na 

pěti kontinentech ve 26 zemích, např. Velké Británii, Maďarsku, Chile, Indii nebo 

Pákistánu [44].  

AES byla založena roku 1981, svou první továrnu zřídila roku 1985 v Texasu v USA. 

Na počátku devadesátých let začala expandovat do celého světa [44]. 

Roku 2001 se AES rozhodla otevřít závod i v České republice a vznikla společnost AES 

Bohemia. Závod samotný byl postaven roku 1961 jako součást firmy Silon a.s.. AES ho 

odkoupila v již zmiňovaném roce od společnosti Termo Ecotech [44].  

AES zaměstnává celkem 30 000 zaměstnanců ve 21 závodech, pobočka v ČR čítá  

91 pracovníků [44].  

 

Z Obchodního rejstříku jsou známy tyto údaje [26]: 

„Spisová značka C 10103 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích 

Název subjektu AES Bohemia spol. s.r.o. 

IČO   25106481 

Sídlo   Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, okres Tábor, PSČ 391 02“ 

 

Základní kapitál zapsaný v Obchodním rejstříku činí 10 milionů korun českých.  

 

V čele společnosti stojí ředitel a zároveň i jednatel Chris Connorton. Organizační 

struktura viz Příloha č. 2. 

 

Předmět činnosti [44]: 

� výroba a rozvod elektřiny, 

� výroba a rozvod tepla, 

� výroba a prodej stlačeného vzduchu a chladu, 

� výroba pitné, filtrované, měkčené a demineralizované vody, 

� provozování vodovodů a kanalizací. 
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Zařízení [44]: 

Původní zařízení: 

� 3 kotle na uhlí, 

� 2 6MW turbíny. 

 

Zařízení nově instalovaná r. 1999 [44]: 

� 50 MW turbína se dvěma regulovanými odběry,  

� chladicí věž s 5 buňkami, 

� 2 demi linky, každá s výkonem 40 t/h vody (výroba demineralizované vody). 

 

Produkty, jako jsou elektřina, pára nebo pitná voda jsou dodávány pěti hlavním 

odběratelům, k nimž patří: Silon s.r.o., JČE a.s., Madeta a.s., Kovosvit a.s., Maso Planá 

a.s. [44]. 

 
 

2.1.1  Problém v podniku 
 

Jako každý výrobní podnik, i AES Bohemia musí řešit otázku bezpečnosti práce. Na 

základě požadavků mateřské společnosti i své vlastní iniciativy se firma začala této 

oblasti velmi věnovat a prosazuje heslo: Bezpečnost je naše priorita.  

V oblasti bezpečnosti práce se angažují všichni zaměstnanci, od generálního ředitele po 

běžné pracovníky v provozu. Každý má určeny své povinnosti a velmi se dbá na jejich 

dodržování. Bezpečnostní politika v podniku je určena jak legislativou oboru 

teplárenství, tak vnitropodnikovými směrnicemi a nařízeními. Týká se nejen osob 

zaměstnaných u firmy, ale také pracovníků jiných firem, kteří v objektu podniku 

pracují, nebo návštěv. 

Bezpečnost práce je řešena v několika rovinách. První je dodržování zákonných norem  

a nařízení vlády. Druhá je analýza a řízení rizik a nebezpečí. Třetí je spolupráce provozu  

a údržby, která probíhá prostřednictvím Systému sledování údržby. Tento systém 

funguje jako počítačová aplikace a nazývá se IMPAC.  
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V AES Bohemia je zaměstnán i bezpečnostní technik. V práci mu napomáhá 

bezpečnostní výbor, složený z kvalifikovaných a odborně vybavených pracovníků.  

Důsledné uplatňování zásad bezpečnosti práce vede k tomu, že za poslední rok se 

v podniku nestal žádný vážný úraz.  

 

2.2 Směrnice v podniku 

AES Bohemia získala certifikaci OHSAS 18001 a také ISO 14001. Firmě k dosažení  

a udržení těchto certifikátů slouží tyto směrnice: 

� B11 Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, 

� C-S02 Azbest – bezpečné nakládání, 

� C-S03 Nouzové cesty – únikové východy, 

� C-S04 Traumatologický plán, 

� C-S07 Reakce při požáru, 

� C-S08 Hasicí přístroje, 

� C-S09 Předpis pro uzavřené prostory, 

� C-S11 Práce ve výškách, 

� C-S13 Zajištění pracoviště, 

� C-S15 Osobní ochranné pracovní pomůcky, 

� C-S16 Oční sprchy, 

� C-S22 Provoz na pozemních komunikacích, 

� C-S23 Bezpečnost dodavatelů, 

� C-S27 Hodnocení rizik, 

� C-S28 Bezpečnostní výbor, 

� a další. 
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C-S02 Azbest – bezpečné nakládání [29] 

Tato směrnice chrání zaměstnance před účinky azbestu, který způsobuje poškození 

dýchacích cest. Dále také má za účel zamezit nekompetentním nebo neautorizovaným 

osobám, aby přišly do styku s touto látkou. 

Nakládat s azbestem může pouze odborně vyškolená osoba, která má náležitá 

oprávnění. V současné době se ve firmě takováto osoba nevyskytuje, tudíž je na práce 

v místě, kde je možný výskyt azbestu (viz Příloha č. 3.) objednána odborná firma.  

Bezpečnostní technik je plně odpovědný za implementaci a auditování předpisu, za jeho 

dodržování nese odpovědnost vedoucí údržby, který zároveň schvaluje práce na 

místech, která mohou obsahovat azbest. 

Tato směrnice platí pro všechny pracovníky AES Bohemia, jakož i pro dodavatele.  

O směrnici musí být pracovníci náležitě proškoleni a musí být písemně potvrzena jejich 

účast. Dodavatelé jsou poučeni odpovědnou osobou.  

Kontrolní činnost, tj. dodržování směrnice, náleží bezpečnostnímu technikovi a také 

vedoucímu údržby. 

 

C-S03 Nouzové cesty – únikové východy [30] 

Tato směrnice specifikuje požadavky na únikové cesty z pohledu požární ochrany ve 

smyslu úniku z prostor, kde vzniká nebo vzniklo prostředí nebezpečné člověku pro 

trvalý pobyt. Všechny objekty v AES Bohemia mají únikové východy a požárně dělicí 

konstrukce, které jsou vyznačeny vždy na každém patře při vstupu. 

Únikové cesty se dělí na: 

� Nechráněná úniková cesta – trvale volný komunikační prostor směřující 

z posuzovaného požárního úseku k východu  na volné prostranství nebo do 

chráněné únikové cesty (limitní doba úniku v nechráněné cestě je stanovena na 

2,5 minuty). 

� Částečně chráněná úniková cesta – viz. nechráněná, ale prochází požárním 

úsekem nebo prostorem bez požárního rizika, popř. sousedním požárním 

úsekem. 

� Chráněná úniková cesta – trvale volný komunikační prostor vedoucí 

k východu na volné prostranství, chráněný proti účinkům požáru.  
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Je nezbytné, aby veškeré únikové cesty zůstávaly volné a je zakázáno ukládat jakýkoli 

materiál nebo zboží, které by mělo za následek vytváření překážek v případě úniku. 

Minimální šíře únikové cesty je 55 cm a musí být bezpodmínečně dodržována za všech 

okolností. Minimální šíře dveří v únikových cestách je 80 cm. 

 

Evakuace je řízena z velínu hlavního výrobního bloku domácím rozhlasem  

a vysílačkami rozvodným elektrikářem a zástupcem provozního mistra. Zaměstnanci 

jsou povinni použít všechny nechráněné únikové cesty v úrovni všech podlaží  

a chráněné únikové cesty mezi podlažími (schodiště oddělené požárně dělicími 

konstrukcemi). Následně se shromáždí v prostoru před vrátnicí a na přilehlém parkovišti 

a zástupce směnného mistra provede kontrolu počtu evakuovaných osob. Zraněným 

osobám se poskytne první pomoc dle traumatologického plánu a jsou přivolány 

jednotky integrovaného záchranného systému. 

Požární evakuační plán je uložen na velínu hlavního výrobního bloku a je k dispozici 

k nahlédnutí. Jeho přílohou je grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých 

podlažích.  

 

C-S04 Traumatologický plán [31] 

Traumatologický plán podává podrobný návod, jak se zachovat v případě úrazu jedné 

nebo více osob. V úvodu jsou uvedena telefonní čísla na složky integrovaného 

záchranného systému a pohotovostní čísla pro případ úniku plynu, vody nebo v případě 

problémů s elektřinou.  

Každý zaměstnanec AES Bohemia, který utrpěl pracovní úraz (pokud je toho schopen)  

a každý jiný zaměstnanec, který je svědkem úrazu, popř. ten, který se o něm dozví 

nejdříve, je povinen ihned úraz oznámit svému vedoucímu nebo nejbližšímu 

nadřízenému zraněného zaměstnance. Oznamovací povinnost platí i pro drobná 

poranění. 

V případě úrazu jsou zaměstnanci povinni poskytnou první pomoc. K tomu jim slouží 

lékárnička. Každé použití lékárničky (obsahu) i ošetření drobného poranění a požití 

jakéhokoli léku se musí zapsat do Knihy drobných úrazů, která je u lékárničky.  
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Zaměstnanci musí znát umístění lékárničky první pomoci na svých pracovištích, 

správné použití jejího obsahu a možnost přivolání odborné lékařské první pomoci. 

Školení v této věci zajišťuje zaměstnavatel.  

Traumatologický plán musí být k dispozici u každé lékárničky první pomoci, která se 

nachází na každém stálém pracovišti. Také služební vozidla musí být vybavena 

lékárničkou dle platných  provozních předpisů. Obsah lékárničky se jednou za půl roku 

překontroluje a doplní.  

V traumatologickém plánu je dále popsáno poskytování první pomoci, stabilizovaná 

poloha, umělé dýchání a nepřímá srdeční masáž, první pomoc při šoku a úrazech 

elektrickým proudem, první pomoc při krvácení a zlomeninách a infarktu, autotransfúze 

a první pomoc při popáleninách. 

Platí dvě důležité zásady: 

� je důležité vždy zajistit odbornou lékařskou pomoc,  

� v podmínkách teplárny nesmí být nikdy na pracovišti nikdo sám, pokud není 

zajištěna vzájemná kontrola alespoň rádiovým spojením. 

 

C-S07 Reakce při požáru [32] 

Tato směrnice obsahuje Požární řád. V úvodu jsou popsána zařízení, nacházející se 

uvnitř hlavního výrobního bloku (kotle č. 1, 2 a 3; parní generátory č. 2 a 3; vlastní 

zauhlovací technologické zařízení) a požárně technické charakteristiky látek. Ty 

zahrnují popisy vlastností látek a také doporučené způsoby jejich hašení při vzniku 

požáru. Dále směrnice udává koncepci skladování tuhých hořlavých látek a hořlavých 

kapalin. 

Požadavky po zajištění požární ochrany jsou následující: 

� zaměstnanci pracující na pracovišti musí být seznámeni s předpisy požární 

ochrany týkající se daného pracoviště, 

� vstup na pracoviště musí být označen tabulkou „Nepovolaným vstup zakázán“. 

Bezpečnostní příkazy a zákazy je třeba trvale umístit na viditelných místech  

a udržovat v bezvadném stavu. 

� obsluhovat zařízení hlavního výrobního bloku smí pouze zaměstnanec s platným 

osvědčením o své odbornosti. O provozu hlavního výrobního bloku se vedou 

záznamy v Provozním deníku. 
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� při poruše zařízení je nutno tuto závadu ohlásit a s ohledem na její závažnost 

zajistit další bezpečný provoz hl. výrobního bloku (příp. odstavit zařízení 

z provozu), 

� a další. 

 

Směrnice dále popisuje opatření k zamezení vzniku a šíření požáru (např. že 

v prostorách hl. výrobního bloku je zakázáno kouření, manipulace s otevřeným ohněm  

a vstup nepovolaným osobám) a zvláštní úkoly zaměstnanců. K nim patří hlavně 

nařízení, že v případě vzniku požáru je každý pracovník, který požár zpozoruje, povinen 

jej ohlásit na velín hl. výrobního bloku nebo přímo na telefonní číslo 150, dále svému 

nadřízenému, a přiměřeně se podílet na lokalizaci a likvidaci požáru. 

 

C-S08 Hasicí přístroje [33] 

S předchozí směrnicí souvisí směrnice o hasicích přístrojích. V ní se říká, že každý 

požár lze již v zárodku úspěšně hasit přenosným hasicím přístrojem. Návod na použití 

je uveden na plášti přístroje. Všechny hasicí přístroje se uvádějí do činnosti až těsně 

před použitím v blízkosti požářiště. Hasit je třeba vždy ve směru větru.  

Následuje rozdělení hasicích přístrojů na vodní, vzducho-pěnový, práškový a s inertním 

plynem. U každého z těchto přístrojů je popsáno hasivo, účinek, vhodnost a nevhodnost 

použití a dále případy, kdy se v žádném případě nesmí hasit uvedeným přístrojem. 

Například u vzducho-pěnového jsou uvedeny tyto charakteristiky: 

� hasivo: roztok vody s koncentrátem pěnidla, 

� účinek: dusivý, zabraňuje přístupu vzduchu, 

� vhodný: jako vodní přístroj, hasí kapaliny rozpustné ve vodě – líh, éter, dále 

asfalt, benzín, dehet, barvy, laky, 

� nehasit: zařízení pod elektrickým napětím, hořící lehké kovy – hliník a jeho 

slitiny, dural, elektron. 

 

Pravidelné kontroly a revize hasicích přístrojů provádí jednou za rok autorizovaná 

firma. Pověření zaměstnanci AES Bohemia provádějí měsíční kontroly, kdy zjišťují stav 

hasicích přístrojů (vizuálně kvůli poškození; prohlídkou manometru, zda je pod tlakem; 

ometením uhelného prachu). Záznamy o prohlídkách jsou k dispozici na velínu 
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hlavního výrobního bloku, navíc jsou jednotlivé kontroly zaznamenány na štítkách 

jednotlivých hasicích přístrojů. 

Každoročně při školeních BOZP a požární ochrany (PO)  je vysvětlován princip 

fungování hasicích přístrojů, jejich správné použití a vhodnost pro jednotlivé druhy 

požáru. Je doporučeno umožnit pracovníkům praktickou zkoušku použití přístrojů 

alespoň jednou za 2 roky.  

 

C-S09 Předpis pro uzavřené prostory [34] 

Tato směrnice si klade za účel chránit osoby, pracovníky dodavatele a zařízení před 

působením nebezpečných materiálů a nebezpečných vlivů prostředí při práci 

v uzavřených (stísněných) prostorech nebo v jejich blízkosti.  

AES Bohemia také musí provést všechna bezpečnostní opatření nutná k prevenci 

neoprávněného vstupu do uzavřených prostorů, musí označit druh a velikost nebezpečí 

v prostorech vyžadujících povolení a v prostorech nevyžadujících povolení, a to ještě 

dříve, než do nich lidé vstoupí, a musí vytvořit a uplatnit všechny prostředky, postupy  

a techniky bezpečného vstupu do prostorů vyžadujících povolení. 

Směrnice dále definuje pojmy, jako stísněný prostor, nebezpečná atmosféra, pracovník 

dozoru, a další.  

Důležité pojmy jsou prostory vyžadující a nevyžadující povolení. Prostor vyžadující 

povolení je takový stísněný prostor, který vyžaduje povolení pro vstup a obsahuje 

nebezpečné ovzduší nebo je zde potenciál výskytu nebezpečí, které může způsobit smrt 

nebo vážné zranění pracovníků. Prostor nevyžadující povolení je jeho opakem. Je také 

stísněný, ale neobsahuje nebezpečné ovzduší ani potenciál výskytu nebezpečí.  

Směrnice také stanoví odpovědnost pro oprávněně vstupující osoby, pracovníky dozoru, 

zkušební pracovníky a odpovědnost AES Bohemia za dodavatele při povolování prací 

v uzavřených prostorách.  

 Uzavřené prostory se dělí do čtyř tříd 1A, 1B, 2 a 3 podle míry výskytu znečištěného 

vzduchu.  

Ještě před vstupem do uzavřeného prostoru vyžadujícího povolení je nutné vyplnit 

formulář (povolení) platný pro konkrétní místo vstupu. Povolení musí vyplnit vedoucí 

provozu. Když všechny subjekty povolení vyplní, umístí se povolení poblíž vstupu, aby 

se vstupující osoby mohly přesvědčit, že přípravy ke vstupu byly provedeny. Povolení 
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zůstane v platnosti, dokud bude akce probíhat. Jeho platnost ukončí vedoucí provozu 

v případě dokončení práce, změny podmínek nebo střídání směn. Po ukončení platnosti 

se dokument vloží do pořadače a archivuje se jeden rok. 

Školení záchrany ze stísněných prostor se uskutečňuje jednou ročně a je povinné pro 

všechny zaměstnance, kteří se podílejí na pracích ve stísněných prostorách.  

 

C-S11 Práce ve výškách [35] 

Tato směrnice slouží ke snížení rizika úmrtí nebo zranění pracovníků při práci na 

žebřících nebo lešeních. Požadavky v ní uvedené jsou v souladu s vyhláškou  

č. 362/2005, o práci ve výškách a Českými technickými normami ČSN (ČSN 738101 

Lešení, společná ustanovení; ČSN 738102 Pojízdná lešení; ČSN 738105 Dřevěná 

lešení; ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce; ČSN 738107 Trubková lešení; 

ČSN 738111 Pracovní a ochranná dílcová lešení; ČSN 738112 Pojízdná pracovní 

dílcová lešení). 

Při práci ve výškách jsou stanoveny tyto povinnosti: 

� co nejvíce se snažit práce ve výškách neprovádět, aby se rizika plynoucí z tohoto 

druhu práce vyloučila. Pokud to není možné, provést zhodnocení rizik  

a podniknout všechny kroky k jejich vyloučení. 

� veškerá práce ve výškách musí být dobře plánovaná a v případě nutnosti se musí 

vystavit povolení pro práci, 

� je nutno dodat veškeré nezbytné vybavení, aby byl umožněn bezpečný přístup  

a sestup, 

� veškeré žebříky a pracovní plošiny musí být odpovídajícím způsobem zajištěny 

a musí mít nosnost odpovídající hmotnosti pracovníků, kteří je používají  

i materiálu na plošině umístěného, 

� pokud se práce provádí venku, vezme se v úvahu počasí a pokud by práce za 

daného počasí byla nebezpečná, je nutno ji zastavit, 

� všichni zúčastnění pracovníci musí být poučeni o chování v případě nouze, 

� v okolí použití žebříků a plošin musí být umístěna bezpečnostní signalizace  

a místo musí být označeno plotem nebo zábranami pro označení bezpečnostních 

zón, 

� a další. 
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Směrnice dále popisuje konkrétní požadavky na použití žebříků, schůdků a lešení. 

Navíc lešení musí být označeno (viz příloha č. 4.).  

Školení pro práce, při kterých pracovník stojí na pevné podložce (lešení, žebřík, 

montážní plošina), která nemá kolektivní ochranu (zábradlí), je prováděno technikem 

BOZP nebo určenou osobou alespoň jednou za 2 roky.  

Školení pro práci, při které pracovník nestojí na pevné podložce (práce ze sedáku), je 

prováděno odborníkem v oboru jednou za 2 roky. Je vyžadováno řádné školení  

i přeškolení. Nezbytnou součástí je i praktická zkouška. 

 

C-S16 Oční sprchy [38] 

Tato směrnice udává postup v případě zasažení očí chemickými látkami vyskytujícími 

se v závodě. Pro bezprostřední pomoc jsou na exponovaných místech instalovány oční  

a bezpečnostní sprchy. Jsou označeny informačními bezpečnostními tabulkami, 

opatřeny přívodem pitné vody a jednoduchým ovládáním. Takže osoba, jež má 

zasažený zrak, může bez problémů spustit přívod vody a provést výplach postižených 

míst.  

Při každém zasažení zraku chemickou látkou je třeba ihned řádně vypláchnout oči 

proudem vody a neprodleně vyhledat lékařské ošetření. 

Oční a bezpečnostní sprchy jsou umístěny na šesti místech (vodní hospodářství, 

demistanice, místnost čerpadel nad havarijní jímkou, vodárna u nádrže síranu 

železitého, dávkování vápenného hydrátu, baterkárna záložního zdroje).  

Oční a bezpečnostní sprchy se udržují v čistotě a pravidelně se kontrolují (minimálně 

jednou týdně). Zjištěné závady se okamžitě hlásí zodpovědnému pracovníkovi a nechají 

se neprodleně odstranit.  

Dále jsou v lékárničkách umístěny lahve s čistou vodou na řádné vypláchnutí očí. Stav 

lékáren je kontrolován jednou měsíčně během pravidelných pochůzek.  
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2.3 Proces řízení rizik 
 

V procesu řízení rizik se uplatňují tři směrnice: 

� B11 Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, 

� C-S13 Zajištění pracoviště – Povolení k bezpečné práci, 

� C-S27 Hodnocení rizik. 

 

Směrnice C-S27 Hodnocení rizik [41] 

Stanoví systém a odpovědnosti pro identifikaci nebezpečí, odhad míry rizika a udává 

postupy pro kontrolu a zmírňování jejich výše. Poskytuje také dostatečné hodnocení 

rizik, která mohou ovlivnit zdraví a bezpečnost zaměstnanců podniku a hostů při jejich 

práci a souvisejících aktivitách. Je také využívána při stanovování místních 

bezpečnostních pracovních předpisů (MBPP). 

Směrnice se vztahuje na všechny pravidelné i nepravidelné aktivity prováděné 

v podniku. Při kontrole rizik se berou v úvahu 3 klíčové oblasti: 

� Riziko vznikající při vstupu do podniku (nákup nových částí, technologií či 

technologických částí), 

� Rizika vznikající během interních aktivit a prací, 

� Rizika ostatní, způsobené při výstupu z podniku. 

 

Hodnocení rizik je proces na odhalování nebezpečí, označování, určování míry  

a významu rizika. Proces analýzy rizik se skládá ze dvou hlavních částí, první je 

rozpoznání rizika a druhá určení míry rizika.  

Prvním krokem v procesu hodnocení rizik je identifikace nebezpečí spojeného s každou 

oblastí a každou prací. Vedoucí oblasti a/nebo kvalifikovaný hodnotitel rizik jsou 

odpovědni za identifikaci nebezpečí.  

Bezpečnostní výbor jmenuje zástupce každé oblasti a kvalifikovaného odhadce rizik, 

kteří následně vytvoří tým pro identifikaci nebezpečí spojených s jednotlivými částmi  

a pracemi.  

Identifikace nebezpečí zahrnuje dvě hlavní činnosti, a to identifikaci nebezpečí na 

pracovišti a analýzu nebezpečí dané práce. 
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Identifikace nebezpečí na pracovišti [41] 

Je to velice důležitá a náročná aktivita vyžadující důkladné zvážení nebezpečí. Z tohoto 

důvodu byla AES Bohemia rozdělena do 17 oblastí (viz Příloha č. 5. a 6.). V každé 

z těchto oblastí se identifikuje nebezpečí a uvede se v Dokumentu identifikace rizik na 

pracovišti (viz Příloha č. 7.). Dokument musí obsahovat kategorii nebezpečí, seznam 

nebezpečí, základní hodnocení rizik, seznam existujících zmírňujících opatření  

a zbytkové hodnocení rizik.  

Skupina vytvořená z odborníků v dané oblasti, členů bezpečnostního výboru a/nebo 

kvalifikovaného odhadce rizik navštíví danou oblast nebo část pracoviště a určí 

nebezpečí s ní spojená. Identifikace nebezpečí je rozdělena do následujících kategorií: 

� Fyzické nebezpečí (úraz elektrickým proudem, záření, radiace, vysoká teplota, 

vysoký tlak, práce ve výškách, pohyb, rotace, stísněné prostory, nerovné 

povrchy), 

� Chemické nebezpečí (hořlavé, výbušné, toxické, reagující, korozívní, páry  

a výpary, toxické plyny, částice ve vzduchu), 

� Biologické nebezpečí (vystavení se mikroorganismům, infekce, kontakt s krví  

a tělními tekutinami, laboratorní odpad, nakažlivé choroby, nakažené jídlo, 

hmyz a paraziti), 

� Ergonomické nebezpečí (rozložení práce, dlouhodobé sezení, teplota 

v místnosti, vlhkost, větrání, nedostatečné osvětlení, odpočinek na práci, stres, 

nárazové zatížení v práci, hluk). 

Nominovaný tým po konzultaci s vedoucím dané oblasti sepíše nalezená nebezpečí dle 

jednotlivých kategorií do Dokumentu identifikace rizik na pracovišti. Tento dokument 

bude zkontrolován vedoucím dané oblasti a bezpečnostním výborem a následně 

potvrzen generálním ředitelem.  
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Analýza nebezpečí určité práce [41] 

Je to detailní proces pro identifikaci nebezpečí specifických pro určitou práci a následné 

navržení snížení rizik spojených s každým nebezpečím. Analýza nebezpečí práce se 

skládá z následujících kroků: 

� Vybrání určité práce v závislosti na nehodách, které se v minulosti udály nebo 

v závislosti na nebezpečnosti a četnosti práce, 

� Rozložení práce na jednotlivé kroky, 

� Identifikace nebezpečí spojených s každým krokem, 

� Určení opatření vedoucí ke zmírnění jednotlivých nebezpečí a míry rizika. 

 

Výsledky analýzy jsou zaneseny do Dokumentu Analýzy nebezpečí určité práce, který 

obsahuje název práce a místo, odpovědnou osobu a vedoucího, následnost jednotlivých 

kroků práce, potencionální nebezpečí vztahující se ke každému kroku, zmírňující 

opatření ke každému nebezpečí, bezpečnostní požadavky práce a osobní ochranné 

pracovní pomůcky pro danou práci (viz Příloha č. 8.).  

Zástupce výboru bezpečnosti s pomocí kvalifikované osoby a pomocí konzultací 

s vedoucím dané oblasti provádí danou analýzu a vyplňuje Dokument. Dokument musí 

být prověřen vedoucím oblasti a bezpečnostním výborem a odsouhlasen generálním 

ředitelem. 

 

Po identifikaci nebezpečí vztahujících se k prostorům a pracem, výbor bezpečnosti, 

společně s vedoucím dané oblasti, určí pravděpodobnost a závažnost spojenou s každým 

nebezpečím. Tento proces se nazývá Předpokládání rizika.  

 

 

2.3.1  Předpokládání rizika 

Pravděpodobnost určuje míru, do jaké událost může nastat a odpovídá na otázku: Jak 

často se z nebezpečí stane nehoda? Výsledky mohou být tyto [41]: 

� Téměř jisté (5): stane se kdykoli, 

� Pravděpodobné (4): stane se za 1 až 5 let, 

� Průměrné (3): nastane jednou za 5 let, 
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� Nepravděpodobné (2): nastane jednou za 10 let, 

� Zřídka (1): nastane jednou za 20 let nebo déle. 

 

Při odhadu pravděpodobnosti se bere v úvahu počet zaměstnanců vystavených 

nebezpečí, frekvence a trvání expozice, blízkost zaměstnanců zdroji nebezpečí, faktory 

vyžadující pracovat ve stresu, nedostatek řádného školení a vedení, nevhodnost 

pracoviště, historie nehod [41].  

 

Závažnost je určována okolnostmi události. Odpovídá na otázku: Když nebezpečí 

způsobí nehodu, jak závažné budou následky? Výsledky mohou být tyto [41]: 

� Kritická (5): smrt, značná provozní ztráta (> $ 200 000), porušení legislativy,  

� Vysoká (4): závažná nemoc nebo trvalá neschopnost, velké ztráty provozní nebo 

na majetku (> $ 20 000), 

� Průměrná (3): více než dva dny neschopnosti, lékařské ošetření, vážné ztráty 

provozní nebo na majetku (> $ 10 000), 

� Malá (2): jeden den neschopnosti, první pomoc, nezávažné ztráty provozní nebo 

na majetku (> $ 1 000), 

� Zanedbatelná (1): bez pracovní neschopnosti, nepohodlnost, bez ztrát na 

produkci či majetku. 

 

Po zvážení závažnosti a pravděpodobnosti se výsledky zanesou do tabulky. Čísla  

v tabulkách se získají vynásobením koeficientu pravděpodobnosti a závažnosti, např. při 

téměř jisté pravděpodobnosti a kritické závažnosti je výsledkem absolutní číslo 25, 

které podle níže uvedené hodnotící tabulky značí extrémní riziko. 
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Tabulka 1. Odhad rizika  

ZÁVAŽNOST OKOLNOSTÍ   

Kritická 

(5) 

Vysoká  

(4) 

Průměrná 

(3) 

Malá  

(2) 

Zanedbatelná 

(1) 

Téměř Jisté 

(5) 

25 20 15 10 5 

Pravděpodobné  

(4) 

20 16 12 8 4 

Průměrné  

(3) 

15 12 9 6 3 

Nepravděpodobné 

(2) 

10 8 6 4 2 

P
R

A
V

D
Ě

P
O

D
O

B
N

O
S

T 

Zřídka  

(1) 

5 4 3 2 1 

 

Pramen: Směrnice C-S27 Hodnocení rizik 

 

Riziko se vyhodnotí takto [41]: 

Skóre 20 – 25 značí extrémní riziko. Vyžaduje okamžitou pozornost, opatření musí být 

zavedeny ještě před započetím práce. 

Skóre 12 – 18  značí vysoké riziko. Vyžaduje opatření, jakmile to bude možné, opatření 

by měla být zavedena před započetím práce. 

Skóre 6 – 10 značí střední riziko. Vyžaduje opatření kdykoli to bude možné nebo 

vhodné. Práce může být prováděna s omezujícími opatřeními. 

Skóre 1 – 5 značí nízké riziko. Není potřeba přijímat opatření. Situaci je potřeba 

monitorovat.  

 

Na základě výsledků hodnocení míry rizika bezpečnostní výbor společně s vedoucím 

dané oblasti určí ochranná (zmírňující) opatření. Jednotlivá opatření jsou podle 

důležitosti seřazena takto [41]: 
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I. Technická opatření: zaměřují se na zdroj rizika a cíl v rámci navrhování práce  

a pracovního prostředí tak, aby se eliminovalo nebezpečí nebo snížilo vystavení 

nebezpečí. 

Zahrnují např. design pracovního prostředí, prostředky automatizace nakládání 

s materiály, ochranu strojů, omezení přístupu, zajištění zámkem či výstražným 

štítkem, omezení (např. bezpečnostní ventily), centrální odvětrávání, aj. 

II.  Organizační opatření: zaměřují se na omezení vystavení nebezpečí formou 

plánování pracovního rozvrhu, změnou postupů a zvyků, zlepšením čistoty  

a hygienických návyků, atd. 

Zahrnují např. nákupní kritéria (nářadí, nástroje, židle, apod.), politiku  

a směrnice, školení, bezpečnostní postupy a směrnice, aj. 

III.  Osobní ochranné pracovní pomůcky: slouží k ochraně zdraví pracovníků. Jsou to 

ochranná přilba, ochranné brýle, ochrana sluchu, ochranná obuv, respirátory, 

ochrana proti pádu aj.  

 

Navrhovaná a doporučovaná opatření musí být odsouhlaseny generálním ředitelem. Po 

shodě na jednotlivých opatřeních je vedoucí dané oblasti zodpovědný za jejich 

implementaci. Bezpečnostní výbor monitoruje a kontroluje implementaci opatření  

a hodnotí, zda tato opatření jsou účinná a eliminují rizika. V případě, že přijatá opatření 

nejsou účinná, budou určena a doporučena nová opatření, která budou prověřena  

a odsouhlasena pro přijetí [41].  

 

Bezpečnostní výbor a vedoucí oblasti jsou odpovědni za seznámení všech zaměstnanců 

s nebezpečími a příslušnými riziky. Seznámení se provádí pomocí vydání (vyvěšení) 

popisu jednotlivých nebezpečí a rizik v dané oblasti, letáků, plakátů, popisů, školení  

a bezpečnostních schůzek [41]. 

 

Jakmile jsou účinná opatření zdárně implementována, proces hodnocení rizik musí být 

revidován a aktualizován jednou za 12 měsíců od data přijetí opatření nebo pokud dojde 

k těmto skutečnostem [41]: 
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� Nehoda, 

� Byly provedeny změny v podniku na zařízení, v úkolech, procesu či došlo 

k jiným změnám, které mají za následek neplatnost původního hodnocení  

a přehodnocení rizik a nebezpečí je potřeba. 

� Je zjištěno, že hodnocení rizik již dále nevyhovuje nebo není přesné (např. 

prověření odhalilo dříve neznámé riziko). 

 

Zajímavým aspektem řízení rizik v AES Bohemia je sledování tzv. skoronehod. Jde  

o situace, které naznačují reálné nebezpečí úrazu, a proto se musí hlásit a být 

neodkladně odstraněny. Jedná se například o rozsypané sklo hrozící pořezáním člověka 

nebo odklopené víko kanálu, kde kdokoli může utrpět úraz [41]. 

 

 

Směrnice B11 Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany [43] 

Byla vydána s cílem zajistit řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, zajistit požární 

bezpečnost na všech pracovištích a všech objektech, ať již trvale nebo dočasně 

užívaných podnikem.  

Směrnice stanovuje pravidla pro podnik, řízení a kontrolu pracovních činností na úseku 

BOZP, předcházení ohrožení života a zdraví při práci. Zároveň vymezuje odpovědnost 

za plnění povinností v této oblasti. Směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance 

podniku, všechny objekty a prostory patřící podniku, osoby pracující pro podnik  

a osoby, které se na pracovištích zdržují s vědomím zaměstnanců podniku. 

Směrnice stanovuje postup při zajišťování  BOZP ( dokumentace a doklady, povinnosti 

zaměstnanců, revize a prohlídky technických zařízení, prověrky BOZP na pracovištích, 

výcvik zaměstnanců v BOZP, osobní ochranné pracovní prostředky, povinnosti vedení 

podniku při pracovních úrazech a nemocech z povolání) a pro požární ochranu.   

 

Směrnice C-S13 Zajištění pracoviště – Povolení k bezpečné práci/LOTO (Lock out, tag 

out) [36] 

Společnost AES Bohemia zavedla jednotný LOTO postup pro zajištění ochrany osob 

před zraněními způsobenými elektrickým proudem, mechanickou energií, prouděním 

látek z potrubí, ohněm, toxickými látkami a podobnými potencionálními nebezpečími. 
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Tento plán je také zaměřen na prevenci neúmyslných zapnutí zařízení/systémů, které 

nejsou připraveny k provoznímu použití. 

V rámci LOTO postupu se používají štítky a zámky, které musí každý respektovat. 

Vedoucí provozního týmu má bezprostřední odpovědnost za zařízení/systém vyžadující 

LOTO a má kontrolu nad tímto zařízením/systémem. Vydává povolení pro bezpečnou 

práci a zajišťuje, aby byl dodržen každý krok LOTO postupu.  

Vydávat povolení k bezpečné práci je povoleno pouze vedoucím provozních týmů  

a jejich zástupcům, tyto osoby se nazývají SAP (Senior Authorized Person).  

Držitelem povolení, tj. osobou odpovědnou či pracující v rámci povolení k práci, je 

osoba náležitě proškolená v pravidlech bezpečné práce a v souvisejících předpisech. 

Tyto záznamy jsou uloženy u bezpečnostního technika.  

Systém LOTO se využije při provádění údržby nebo servisu na nějakém stroji nebo 

v jeho okolí, kde může dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení/systému 

následkem: 

� Neočekávaného spuštění zařízení/systému, 

� Uvolnění nahromaděné energie, 

� Odstranění zábradlí nebo jiného zabezpečovacího zařízení, 

� Práce, která vyžaduje, aby se pracovník pohyboval v místech, kde může být 

nějaká část těla zachycena pohybujícím se strojním zařízením. 

� Uzavření ventilů, kdy tok vzduchu, páry, vody, hořlavých kapalin nebo jiných 

chemikálií představuje nebezpečí. 

� Jakékoli situace, kde by LOTO zabránil podmínkám, které by mohly způsobit 

zranění, znečištění nebo jiné nežádoucí následky. 

 

Kroky LOTO postupu (uvedené na příkladu řízení nebezpečné energie): 

1. Vyžádání povolení pro bezpečnou práci 

Odpovědná osoba musí vyplnit žádost o práci. Popis musí být konkrétní a pokud je 

to nezbytné, musí být doplněn diagramem následnosti prací. Obecný popis není 

přijatelný a vedoucí provozního týmu musí žádost o povolení pro bezpečnou práci 

odmítat, dokud nebudou dodány odpovídající informace. Žádost o povolení se 

připojí k povolení pro bezpečnou práci.  
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Žádost o práci je nutno porovnat se všemi platnými povoleními, aby bylo zajištěno, 

že nebudou v rozporu.  

2. Příprava vydání povolení 

Zařízení/systém, pro který má být vydáno povolení pro bezpečnou práci, je nutno 

před zahájením LOTO postupu zkontrolovat a přesvědčit se, zda je možné 

zařízení/systém vypnout.  

3. Ověření izolace a vystavení 

Ověření spočívá ve fyzické kontrole umístění izolujících zařízení, zámků a štítků 

uvedených v povolení pro bezpečnou práci. Ověření musí být provedeno po 

dokončení izolace, na povolení se připojí podpis odpovědné osoby. 

Souhlas s povolením pro bezpečnou práci udělí vedoucí provozního týmu po 

zajištění toho, že byly splněny podmínky požadované procesem LOTO. 

4. Přijímání 

Podepsáním a přijetím povolení pro bezpečnou práci přijímá odpovědná osoba 

vlastnictví zařízení v izolovaném stavu. Odpovědná osoba podepíše povolení  

a umístí ho ve skříňce na povolení a na tuto skříňku pověsí osobní zámek  

(viz Příloha č. 9.). 

Vedoucí provozního týmu má právo kdykoli jakoukoli práci zastavit. 

5. Před zahájením práce 

Držitel platného povolení musí každý den před zahájením práce zorganizovat 

krátkou informační schůzku s každým dodavatelem nebo skupinou dodavatelů. Po 

pracovní schůzce odpovídá za provádění práce dle pokynů dodavatel.  

V průběhu práce kdykoli pracovníci provádějí práci pod ochranou povolení, musí 

být na povolení pro bezpečnou práci podepsána osoba z podniku jakožto držitel 

platného povolení a musí pověsit osobní zámek na skříňku s povolením.  

Když práce pro daný den skončí, musí držitel platného povolení oznámit svým 

podpisem ukončení a musí odstranit svůj osobní zámek. 

6. Zrušení povolení 

Před zrušením povolení pro bezpečnou práci musí odpovědná osoba zajistit, že je 

pracovní místo čisté, znovu na svém místě jsou umístěna a zajištěna zábradlí  

a mřížky a že jsou obnovena veškerá ochranná a bezpečnostní opatření. Ověří, zda 

všichni držitelé platného povolení oznámili ukončení svým podpisem, dodavatelé 
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ukončili svou práci a zámky dodavatelů jsou odstraněny. Odstraní zámky a převede 

vlastnictví povolení pro bezpečnou práci na vedoucího provozního týmu tak, že se 

podepíše a datem opatří zrušení povolení. Toto musí být provedeno osobou 

uvedenou jako osoba odpovědná. 

7. Zapojení pro použití v provozu 

Vedoucí provozního týmu se ujistí, že odpovědná osoba podepsala zrušení povolení  

a ověří, zda se před zahájením práce podepsali všichni držitelé platného povolení. 

Potom povolí odstranění štítků a zámků z izolujících zařízení a zkontroluje, zda 

nejsou na povolení pro bezpečnou práci nějaké zvláštní pokyny, a to vše dříve než 

uvede zařízení/systém zpět do provozu. Následně potvrdí, že je zařízení/systém 

připraven k provoznímu použití tak, že podepíše a datem označí povolení pro 

bezpečnou práci. 

 

 

2.4 Prevence, opat ření, školení 

Každý nově přijímaný zaměstnanec je seznámen s Všeobecnými zásadami bezpečnosti  

a hygieny při práci a požární ochrany. Dále absolvuje vstupní zácvik na pracovišti ještě 

předtím, než zahájí svou práci. 

 

Další informování zaměstnanců o novinkách v oblasti BOZP probíhá pomocí 

bezpečnostních školení. Pořádají se  jednou za měsíc a zúčastní se ho všichni 

zaměstnanci dané směny. Jsou svoláni na začátku směny na velín hlavního výrobního 

bloku. Nejprve jsou seznámeni se stávající bezpečnostní situací v podniku, následují 

informace o novinkách a změnách v oblasti BOZP. Na závěr jsou shrnuty nejdůležitější 

body bezpečnosti práce. Zaměstnanci dostanou prostor se k daným opatřením vyjádřit, 

popř. předložit své dotazy. Účast na školení se potvrdí podpisem a zápis se archivuje. 
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Směrnice C-S28 Bezpečnostní výbor [42] 

V rámci prevence hraje důležitou roli bezpečnostní výbor (BV). Složení BV, jeho 

povinnosti a kompetence určuje směrnice C-S28 Bezpečnostní výbor. Cílem 

bezpečnostního výboru je pomoci vytvořit provoz, který povýší pracovní prostředí na 

prostředí odpovídající světovým standardům pro bezpečnost. 

BV sestává z jednotlivců ze seznamu dobrovolníků nebo určených osob, členství je 

dvouleté, z každého týmu AES Bohemia jsou delegováni dva členové, primární  

a sekundární (viz Příloha č. 10.): 

1. člen směny A, 

2. člen směny B, 

3. člen směny C, 

4. člen směny D, 

5. člen laboratoře, 

6. člen měření a regulace, 

7. člen údržby, 

8. člen administrativní skupiny (finančního a obchodního týmu), 

9. bezpečnostní koordinátor, 

10. člen managementu. 

 

Členství v BV je velmi důležité a jeho členové musí svůj časový rozvrh přizpůsobovat 

tak, aby jejich prioritou byla účast na schůzkách. Častá neúčast na schůzkách totiž má 

za následek vyškrtnutí z výboru.  

Bezpečnostní výbor vykonává tyto činnosti: 

� odpovídá za zavádění a rozvíjení povědomí ohledně nových záležitostí v BOZP 

podniku, zapojení a určení kroků pro skoronehody a ostatní události, 

� stanovuje úkoly a ocenění za účelem zvýšení bezpečnostní úrovně, 

� podporuje bezpečnostní schůzky každého týmu. 

 

BV plánuje schůzky podle potřeby v závislosti na naléhavosti daného tématu  

a pracovním vytížení, je však svoláván minimálně jednou za 6 týdnů. Ze schůzek se 

pořizují zápisy, které jsou co nejdříve distribuovány k ostatním zaměstnancům. 
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Nástěnky týkající se bezpečnosti se pravidelně aktualizují kopiemi zápisů ze schůzek, 

aktuálními bezpečnostními tématy a plány školení. 

Důležitými osobami v BV jsou předseda a bezpečnostní technik. Předseda BV řídí 

průběh jednotlivých schůzek, připravuje agendu pro schůzky, přiděluje úkoly, 

shromažďuje a uchovává dokumenty a zastupuje BV při jednání s generálním ředitelem. 

Bezpečnostní technik plní funkci bezpečnostního koordinátora a podporuje BV při 

souladu a pravidelném prověřování otázek BOZP, upozorňuje členy BV na nové směry 

v legislativě ČR a EU, zajišťuje styk s úřady a interní informování zaměstnanců AES 

Bohemia, sleduje organizaci dokumentů, zákonné požadavky a nařízení (školení, 

testování, aj.). 

Všechny schůzky BV jsou otevřené, kdokoli se může zúčastnit jako pozorovatel nebo 

jako přímý účastník.  

 

Směrnice C-S15 Osobní ochranné pracovní pomůcky [37] 

K bezpečné práci jsou pracovníci povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky 

(OOPP). Jsou upraveny ve směrnici C-S15 Osobní ochranné pracovní pomůcky. OPPP 

se poskytují podle seznamu pracovišť, pracovních činností a povolání. Zůstávají 

majetkem společnosti a zaměstnancům se poskytují bezplatně. Evidenci OOPP vede 

vedoucí směny, který vydává ochranné pomůcky proti podpisu na osobní kartu 

podřízeného. Při vydání jsou zaměstnanci poučeni o způsobu zacházení s ochrannými 

pomůckami a také o tom, že odpovídají za případnou škodu, kterou by způsobili ztrátou, 

neodborným zacházením nebo poškozením OOPP.  

Při poskytování pomůcek se sledují jejich vynášecí doba a funkční vlastnosti. Pomůcky 

se vyměňují v případě ztráty funkčních vlastností nebo při uplynutí vynášecí doby. 

Pokud ovšem po uplynutí vynášecí doby OOPP neztratily své funkční vlastnosti, doba 

jejich životnosti se přiměřeně prodlouží.  

Zaměstnanci jsou tedy povinni používat pomůcky pouze pro práce, pro které byly 

určeny, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit. Také zajišťovat jejich denní údržbu 

podle pokynů podniku a odkládat je na místech k tomu určených. Poskytování OOPP 

nesmí být nahrazeno peněžitým plněním. 

OOPP se poskytují technologovi provozu, vedoucím směn, operátorům pochůzkářům, 

operátorům topičům, operátorům strojníkům, topičům pochůzkářům, strojníkům 
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pochůzkářům, strojníkům zauhlovačům, buldozeristům, osobě obsluhující násep 

popílku, obsluze odstruskování, vrátným, pracovníkům laboratoří, strojníkům úpravny 

vody, vedoucímu údržby, technologovi údržby, operátorům rozvodny, mechanikům 

měření a regulace, provozním zámečníkům, svářečům při svařování a při ostatních 

příležitostech vyžadujících použití OOPP.  

Například vedoucí směny potřebuje tyto OOPP: spodní prádlo, flanelová košile, 

ochranný oblek, ochranné brýle, kožená obuv – polobotky, prošívaný kabát – bunda, 

kožené pětiprsté rukavice, gumové holínky, ochrana sluchu, ochranná přilba, svítilna, 

pantofle. 

Zaměstnancům jsou také poskytovány mycí prostředky a čisticí pasty v závislosti na 

klasifikaci pracovní činnosti (velmi nečistá, nečistá, méně čistá, čistá).  

 

Tabulka 2. Klasifikace pracovní činnosti vzhledem k přidělování OOPP 

 

Klasifikace 
pracovní činnosti 

Příklad profese (činnosti) 

práce velmi nečistá  obsluha kotelen na tuhá paliva, strojníci, údržbáři 
strojního zařízení.  

práce nečistá   Seřizovači strojů, pracovníci kovoobráběcích 
strojů, svářeči, řidiči nákladních vozidel.  

práce méně čistá  obrábění dřeva, skladoví dělníci, řidiči osobních 
vozidel, úklid, pracovník ve skladu.  

práce čistá  Administrativa.  

 

Pramen: Směrnice C-S15 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

 

Směrnice C-S22 Provoz na pozemních komunikacích [39] 

Důležitou součástí bezpečnosti v podniku je i provoz na pozemních komunikacích 

upravený směrnicí C-S22 Provoz na pozemních komunikacích. Vjezd do závodu je 

umožněn na základě povolení k vjezdu, které vydá pracovník ostrahy na  základě 

žádosti odpovědné osoby. V celém areálu AES Bohemia je povolena maximální 

rychlost 20 km/hod.  Vozidla zaměstnanců parkují na vyhrazeném parkovišti uvnitř 

areálu, stejně jako vozidla s povolením k vjezdu. Vozidla bez povolení mohou 

k parkování využít příjezdovou komunikaci před vrátnicí.  
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V areálu dále probíhá přeprava popelovin, vykládka chemikálií, vykládka paliva  

a nakládka (vykládka) zvláště těžkých nebo rozměrných nákladů. Každá z těchto 

činností má stanovena svá pravidla.  

V areálu nejsou až na výjimky chodníky pro pěší. Pokud je možno využít chodník, jsou 

zaměstnanci a návštěvy povinni tak učinit. V případě, že není možno chodník využít, je 

potřeba, aby se osoby chovaly obezřetně a chodily při kraji komunikací. Při pohybu 

v areálu podniku je povinné používat předepsané OOPP( ochranná přilba a brýle, 

pracovní obuv). Výjimku tvoří pouze tzv. bezpečné zóny, vyznačené žlutou barvou, kde 

se výše zmíněné pomůcky používat nemusí (viz Příloha č.11.). Ovšem pokud 

zaměstnanec nebo návštěvník v areálu vykonává jakoukoli práci, je povinen OOPP 

použít.  

O bezpečnost a technický stav komunikací se stará provozní tým v součinnosti 

s dodavatelem, případně ostrahou. 

 

Směrnice C-S23 Bezpečnost dodavatelů [40] 

Bezpečnost dodavatelů je dalším aspektem bezpečnosti práce. Je upravena směrnicí  

C-S23 Bezpečnost dodavatelů. AES Bohemia má povinnost předcházet nehodám  

a zraněním dodavatelů. Proto byl vytvořen bezpečnostní program, podle něhož je třeba 

postupovat. Zahrnuje kvalifikaci dodavatelů před započetím prací, vedení smlouvy, 

řízení projektu a monitorování prováděných prací.  

Kvalifikace dodavatelů zjišťuje úroveň kvality bezpečnosti dodavatelů, jejich praktik  

a péče o zaměstnance. Dodavatel vyplní Dotazník dodavatele (viz Příloha č. 12.). 

Proces vedení smlouvy zahrnuje přípravu výběrového řízení nebo požadavek pro 

nabídkovou dokumentaci, přípravu schůzek před výběrovým řízením, koordinování 

výběrového řízení a doporučení pro smlouvu. Za řízení projektu je odpovědný vedoucí 

projektu, který sleduje jeho průběh a dokončení. Při dokončování hodnotícího procesu 

by vedoucí projektu měl brát v úvahu komentář odpovědné osoby. Odpovědná osoba 

monitoruje prováděné práce a zaznamenává své postřehy do formuláře pro záznam 

prováděných prací (viz Příloha č. 13.). 

Tento program pro bezpečnost dodavatelů je každý rok revidován. AES Bohemia také 

každý rok provádí kontrolu procesu smluv, aby byla ověřena správná implementace  

a dodržování stanovených požadavků. 
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2.5 Analýza sou časného stavu ve firm ě 
 

Situace v odvětví 
 
Odvětví teplárenství v sobě zahrnuje výrobu a rozvod elektřiny, plynu a vody. Firmy 

podnikající v tomto odvětví využívají pro výrobu stroje a zařízení, jedná se tedy  

o kapitálově těžké firmy. Tento statut by mohl vést k myšlence, že v odvětví se stává 

mnoho pracovních úrazů, které mohou být zapříčiněny nesprávnou manipulací se stroji 

v důsledku porušení bezpečnosti práce či v důsledku poruchy zařízení. 

Při bližším studiu zpráv o pracovní úrazovosti je však zřejmé, že úrazovost v odvětví se 

pohybuje okolo 1 000 úrazů za rok a vzhledem k ostatním odvětvím se jedná o malé 

číslo. Pracovní úrazy jsou rozděleny dle kategorií OKEČ (tj. dle Odvětvové klasifikace 

ekonomických činností): 

 

 

Obrázek 2. Pracovní úrazy s pracovní neschopností  v kategoriích OKEČ  
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Pramen: Portál BOZP info [online], © 2002 – 2008 [cit. 20.3.2008]. Dostupné z WWW: 
<http://www.bozpinfo.cz/win/citarna/clanky/statistika_pu/statistika_pu_2006.nin.html>  
 

 

Naopak v počtu dnů neschopnosti je odvětví teplárenství za dobýváním nerostných 

surovin (1. místo) na druhém místě s průměrným počtem 45 dnů neschopnosti:  

 

 

Obrázek 3. Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti v kategoriích OKEČ 

Pramen: Portál BOZP info [online], © 2002 - 2008 [cit. 20.3.2008]. Dostupné z WWW: 
<http://www.bozpinfo.cz/win/citarna/clanky/statistika_pu/statistika_pu_2006.nin.html>  
 
 
Z údajů z obou grafů můžeme vyčíst, že v oboru dochází k menšímu počtu úrazů než 

v jiných odvětvích. Pokud se ovšem nějaký úraz stane, váže se k němu delší doba 

pracovní neschopnosti. Tato situace je samozřejmě pro podnik nežádoucí, neboť 

produktivita práce klesá s každým chybějícím pracovníkem. 
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Obrázek 4. Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností na 100 pojištěnců v kategoriích 
OKEČ 

Pramen: Portál BOZP info [online], © 2002 - 2008 [cit. 20.3.2008]. Dostupné z WWW: 
<http://www.bozpinfo.cz/win/citarna/clanky/statistika_pu/statistika_pu_2006.nin.html>  
 
 

Graf potvrzuje výše zmíněnou skutečnost, že v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, 

plynu a vody opravdu dochází k menšímu počtu pracovních úrazů než v jiných 

odvětvích. 
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Situace v podniku 

 
V rámci bezpečnosti práce se v podniku konají bezpečnostní pochůzky. Vedoucí 

pracovníci mají za povinnost uskutečnit deset pochůzek za rok a z každé vytvořit zápis 

(viz Příloha č. 14.). Ten je následně rozesílán všem zaměstnancům podniku pomocí 

interní komunikační sítě. Slouží tedy k informování o aktuální situaci a také k zabránění 

úrazů.  

Výše nastíněné bezpečnostní předpisy a opatření jsou velmi účinná a pracovníci se jimi 

řídí, neboť už 5 let ve firmě nebyl zaznamenán smrtelný úraz. Od roku 2003 se 

úrazovost vyvíjela takto: 
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Obrázek 5. Počet úrazů v letech 2003 – 2007 

Pramen: Interní materiály AES Bohemia, s.r.o. 
 
 

Z grafu je jasné, že rok 2004 byl nejvíce problematický, neboť počet úrazů se oproti 

roku předchozímu ztrojnásobil. Jednalo se však o lehké úrazy vzniklé méně závažným 

porušením bezpečnosti práce, nelze tedy vysledovat žádnou závažnou příčinu tohoto 

stavu. Poslední tři roky se počet úrazů drží na jediném úrazu ročně, což vypovídá  

o důsledném dodržování bezpečnostních předpisů.  
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Úrazy také můžeme sledovat podle místa výskytu:  

 

Úrazy podle místa výskytu
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Obrázek 6. Počet úrazů v závislosti na místě výskytu 

Pramen: Interní materiály AES Bohemia, s.r.o. 
 
 
Z grafu je patrné, že k největšímu počtu úrazů dochází v kotelně, následuje strojovna  

a zauhlování.  

V kotelně jsou pracovníci nejvíce ohroženi fyzickým nebezpečím (vysoká teplota, 

vysoký tlak,  nerovné povrchy) a nebezpečím chemickým (hořlavé a výbušné látky, 

částice ve vzduchu). 

Ve strojovně nejvíce hrozí nebezpečí fyzické a ergonomické (teplota v místnosti, hluk).  

Na zauhlování se zaměstnanci vystavují všem třem druhům nebezpečí: fyzickému, 

chemickému i ergonomickému. Biologické nebezpečí hrozí ve velmi malé míře.  

Samozřejmostí v případě těchto nebezpečí je použití osobních ochranných pracovních 

pomůcek. Např. strojník na zauhlování musí používat kvalitní koženou obuv, ochrannou 

helmu, ochranné brýle a respirátor. 

Na druhé straně je třeba si povšimnout, že některé oblasti ve statistikách nehodovosti 

nefigurují, např. úpravna vody, demineralizační linka nebo administrativní budova.  
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Úrazy podle toho, v jakém ročním období se staly, můžeme vyjádřit pomocí grafu takto: 

 

Úrazovost v závislosti na ro čním období
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Obrázek 7. Počet úrazů v závislosti na ročním období  

Pramen: Interní materiály AES Bohemia, s.r.o. 
 
 
Z uvedeného grafu je patrné, že k největšímu počtu úrazů dochází na jaře a v zimě. 

Naopak léto se na úrazovosti podílí nejmenší měrou. V letním období si zaměstnanci 

vybírají dovolenou, na pracovištích se jich tedy vyskytuje méně. Z toho důvodu dochází 

k menšímu počtu úrazů než v jiných ročních obdobích. Naopak na jaře a v zimě dochází 

k největšímu počtu úrazů. Možnou příčinou může být fakt, že na jaře a v zimě lidé trpí 

nedostatkem světla a hůře se koncentrují.  

 

Zajímavým pohledem bezesporu je, o jaký typ úrazu se jedná. Úrazy rozdělujeme do 

čtyř kategorií: lehké, střední, těžké a smrt. 

� lehké: naražení různých částí těla, namožení, atd., 

� střední: opaření, tržná rána, atd., 

� těžké úrazy: popálení, poranění očí (např. sklem, poleptáním), atd. 
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Rozdělení úrazů z hlediska závažnosti vypadá v podniku takto: 

 

Tabulka 3. Úrazy dle závažnosti v letech 2003 - 2007 

 

Závažnost 
/ Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Lehký 1 4 1 0 0 

Střední 0 1 0 1 0 

Těžký 1 1 0 0 1 

 

Pramen: Interní materiály AES Bohemia, s.r.o. 
 
 
Z uvedené tabulky je zřejmé, že největší podíl na úrazech tvoří úrazy lehké (např. 

naražené koleno), následovány úrazy těžkými (např. popálená noha) a středními (např. 

tržná rána na noze). Smrtelný úraz nebyl v letech 2003 až 2007 zaznamenán. 

 

K pracovním úrazům samozřejmě patří i pracovní neschopnost. Zahrnuje dny, kdy 

pracovník nemůže vykonávat svou práci a pobírá nemocenské dávky. Dělí se na 

dočasnou a trvalou. Dočasná pracovní neschopnost trvá maximálně jeden rok, po 

uplynutí této doby se mění na dlouhodobou, resp. trvalou pracovní neschopnost (plná 

nebo částečná invalidita) [28]. 

Pracovní neschopnost posuzuje ošetřující lékař a pouze on ji také může ukončit [28]. 
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Obrázek 8. Počet dnů pracovní neschopnosti v důsledku úrazu 

Pramen: Interní materiály AES Bohemia, s.r.o. 
 

 

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvyšší pracovní neschopnost byla zaznamenána v roce 

2003, staly se totiž dva vážné úrazy, naopak v roce 2005 se žádný pracovník nenacházel 

v pracovní neschopnosti, přestože se stal jeden úraz, ovšem lehký.  

 

Při obecném zhodnocení úrazovosti ve firmě je třeba říci, že počty úrazů se pohybují na 

nízké úrovni, což svědčí o dobře zpracovaných bezpečnostních předpisech a o tom, že 

zaměstnanci daná nařízení dodržují. 
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3 Návrhová část 
 
 

3.1 Zhodnocení stávajících opat ření 
 
Aby bylo možné objektivně zhodnotit situaci v podniku, rozhodla jsem se absolvovat 

jeho prohlídku. Po dohodě s bezpečnostním technikem jsem obdržela nezbytné osobní 

ochranné pomůcky, tedy ochrannou přilbu, brýle, rukavice, obuv a pracovní oděv 

(montérkovou blůzu a montérkové kalhoty).  

Spolu s bezpečnostním technikem jsme se vydali chodbou do strojovny, kde jsem si 

prohlédla turbínu a kompresory, které vyrábějí  stlačený vzduch. Poté jsme sešli po 

schodech dolů do kondenzace, kde jsme prohlédli olejové hospodářství  

TG (turbogenerátor) a napájecí čerpadla pro uhelné kotle. Pokračovali jsme chodbou do 

kotelny a následně jsme prošli pět podlaží kotelny (3 uhelné kotle). Výtahem jsme sjeli 

do přízemí, prohlédli demi stanice a přesunuli se na zauhlování.  Zde mi bezpečnostní 

technik podal instruktáž o vykládce vlaků s uhlím a způsobu dopravy uhlí do zásobníků 

nad jednotlivými kotly. Po přesunu k chladicím věžím jsem vyslechla instruktáž o cestě 

chladící vody pro kondenzátor TG. Poslední zastávkou na naší cestě byl hlavní velín 

teplárny, odkud je řízen celý provoz. Nalézají se zde tři pracoviště s počítači, obsluha 

kotlů, turbogenerátorů, demi linky, elektrostatických odlučovačů (odlučování popílku ze 

spalin kotlů odcházejících do komína – 99 % popílku odloučeno) a stanoviště 

elektrorozvodného, který sjednává dodávku elektrické energie do sítě EONu.  

Bezpečnostní technik prohlídku pojal jako bezpečnostní prohlídku v rámci plnění svých 

povinností a po cestě si zaznamenával skoronehody a další drobná porušení bezpečnosti 

práce.  

Prohlídka podniku byla velmi zajímavá a poučná. Provoz samotný skýtá mnoho 

příležitostí ke skoronehodám a úrazům. Jedná se o rizikové pracoviště, kde se 

zaměstnanci setkávají s nadměrným hlukem, prachem, horší viditelností a jsou 

vystaveni teplotním rozdílům. Osobní ochranné pracovní pomůcky jsou zde nezbytnou 

výbavou každého pracovníka. Hrozí také samozřejmě nemoci z povolání.  
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Bezpečnost práce je v podniku řízena pomocí zákonných norem a vnitropodnikových 

směrnic. Nejdůležitější zákonnou normou je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

v platném znění. Velmi dobře definuje práva a povinnosti zaměstnance  

i zaměstnavatele. Dalšími významnými zákony jsou zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, v platném znění, a zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

v platném znění.  

Vnitropodnikové směrnice postihují velmi dobře všechny oblasti bezpečnosti práce  

a řízení rizik, od bezpečného nakládání s azbestem, přes práce ve výškách, až po 

hodnocení rizik. Důležitým činitelem v oblasti bezpečnosti práce je bezpečnostní výbor 

složený z deseti primárních a deseti sekundárních členů. Pomocí bezpečnostního výboru 

a jeho členů se do řízení BOZP mohou zapojovat i zaměstnanci. Ti jsou o novinkách 

v oblasti BOZP informováni na pravidelných schůzkách a pomocí interních emailů.  

Ve firmě je zaručena bezpečnost i dodavatelům a návštěvám. Dodavatelé musí 

vyplňovat Dotazník dodavatele, je pečlivě sledována jejich kvalifikace a odpovědní 

pracovníci AES Bohemia sledují celý průběh práce dodavatele na firemním zařízení. 

Návštěvy jsou poučeny o bezpečnosti práce, popř. jsou jim vydány odpovídající osobní 

ochranné pracovní pomůcky.  

V procesu řízení rizik se uplatňují tři směrnice: B11 Řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany, C-S13 Zajištění pracoviště – Povolení k bezpečné 

práci a C-S27 Hodnocení rizik. Dochází k identifikaci nebezpečí na pracovišti 

(nebezpečí fyzické, chemické, biologické a ergonomické) a k analýze nebezpečí určité 

práce. Následuje proces předpokládání rizika, kde je za pomoci koeficientů 

pravděpodobnosti a závažnosti určeno riziko. K identifikaci rizik se používá pouze tato 

metoda.  

 

Bezpečnost práce je v AES Bohemia na velmi dobré úrovni a podnik dodržuje své heslo 

Bezpečnost je naše priorita. Přesto je možné nalézt několik bodů v oblasti bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, které lze zlepšit.  
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3.2 Návrhy na zlepšení 
 
 
Systém LOTO 

Funkce 

Firma používá systém LOTO k zajištění ochrany osob před zraněními  a dalšími 

možnými nebezpečími a také k prevenci neúmyslných zapnutí zařízení/systémů, které 

nejsou připraveny k provoznímu použití. Systém má celkem 7 bodů: Vyžádání povolení 

pro bezpečnou práci, Příprava vydání povolení, Ověření izolace a vystavení, Přijímání, 

Před zahájením práce, Zrušení povolení, Zapojení pro použití v provozu.  

 

Nevýhody 

Systém funguje zhruba 2 roky a byl zaveden ke zvýšení bezpečnosti pracovníků. Při 

důsledné aplikaci všech bodů vychází najevo, že systém opravdu napomáhá ke zvýšení 

bezpečnosti, zároveň ale zpomaluje chod podniku, mezi jednotlivými etapami vznikají 

prodlevy a doba mezi započetím práce (tj. vyžádáním povolení) a ukončením práce  

(tj. zapojením pro použití v provozu) je značná. Před zavedením systému LOTO bylo 

také nutné provádět opravy a při jejich realizaci nebyly zaznamenány více než 2 úrazy. 

Výjimku tvoří rok 2004, ovšem v daném roce došlo k nárůstu úrazů vlivem většího 

počtu lehčích úrazů. 

 

Návrh 

Proto navrhuji, aby firma upravila systém LOTO tímto způsobem: 

 

1. Vyžádání povolení pro bezpečnou práci 

Odpovědná osoba vyplní žádost o práci. Konkrétně popíše, jakou opravu bude provádět, 

kolik osob se na ní bude podílet a jaké pomůcky k tomu budou použity. Zároveň vypíše, 

které činnosti nebo jaké stroje budou muset být pozastaveny, aby práce probíhala 

efektivně a bezpečně. Žádost o povolení se připojí k povolení pro bezpečnou práci.  

Žádost o práci se porovná se všemi platnými povoleními, aby bylo zajištěno, že 

nebudou v rozporu.  
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2. Zajištění, odstavení a uzavření zařízení 

Vedoucí provozního týmu zajistí odstavení zařízení v den a hodinu určenou 

vykonavatelem práce. Odpovědný pracovník zařízení odstaví. 

3. Přijetí povolení a započetí prací 

Vykonavatel práce podepíše povolení a práce mohou začít. 

4. Dokončení prací a zrušení povolení 

Pokud práce trvají více než jeden den, vykonavatel práce vždy na konci každého dne při 

skončení prací na zařízení informuje vedoucího provozního týmu o ukončení prací  

a začátku prací plánovaného na další den. Po úplném dokončení práce na zařízení 

vykonavatel práce podepíše zrušení povolení a připojí datum.  

5. Uvedení zařízení do provozu 

Vedoucí provozního týmu podepíše zrušení povolení. Zkontroluje, zda jsou obnovena 

veškerá ochranná a bezpečnostní opatření. Odpovědná osoba na pokyn vedoucího 

provozního týmu uvede zařízení znovu do provozu. 

 

Přínosy 

Systém LOTO byl zaveden ke zvýšení bezpečnosti práce. Je správné chtít co nejúčinněji 

chránit pracovníky před nebezpečím a úrazy, ale jen do určité míry. Pokud přidání 

bezpečnostních opatření bezpečnost zvýší, ale tato změna se neprojeví ve snížení počtu 

úrazů nebo v ekonomickém přínosu, je zavádění dodatečných opatření dle mého názoru 

neefektivní.  

Zavedením upraveného systému LOTO dle mého návrhu nebude snížena bezpečnost 

práce. Všichni zainteresovaní pracovníci, tedy vedoucí provozního týmu, odpovědná 

osoba (např. elektrikář) a vykonavatel práce budou o probíhajících pracích  

a o pozastavení činnosti zařízení informováni a další osoby nepotřebují mít  

o probíhajících pracích informace, popř. se mohou dotázat výše zmíněných osob. 

V mnou navrhovaném systému LOTO jsou vypuštěny bezpečnostní zámky. Ani bez 

nich se nesníží bezpečnost práce, jelikož k zařízení nemá přístup nikdo mimo výše 

zmíněných osob, neboť na každém pracovišti se nachází výstražný štítek 

„Nepovolaným osobám vstup zakázán“.  



 

 59 

Upravený systém LOTO také přinese časovou úsporu v řádu hodin, popř. dnů, dříve se 

odstraní závady, zařízení bude odstaveno kratší dobu, dříve začne znovu pracovat,  

a tudíž zajišťovat podniku ekonomický přínos.  

 

 

Systém IMPAC 

Funkce 

IMPAC je počítačová aplikace sloužící ke spolupráci provozu a údržby. Do systému 

mají přístup všichni pracovníci AES Bohemia a zaznamenávají zde poruchy a závady. 

Také mohou získávat informace o poruchách a závadách zadaných ostatními lidmi. 

Vedoucí elektra a vedoucí údržby sledují hlášené závady a následně koordinují postup 

pro jejich odstranění.  

 

Nevýhody 

Vedoucí elektra a vedoucí údržby mají za povinnost si každý den projít nově 

zaznamenaná hlášení o poruchách a závadách, ale není zajištěna kontrola, v kolik hodin 

jsou tyto činnosti provedeny. V samotném systému není výrazněji graficky rozlišeno, 

která hlášení již byla přečtena a která ne. Vedoucí se musí orientovat pouze podle dat. 

Také chybí možnost zkontrolovat, které závady a poruchy již byly odstraněny. 

 

Návrh 

Navrhuji, aby se přestal používat výše zmíněný systém IMPAC a společnost zavedla 

evidenci poruch a závad pomocí „Knihy závad a oprav“. Tato kniha by se nalézala 

v pracovně vedoucího provozního týmu a každý pracovník by zde mohl hlásit poruchy  

a závady. Každé ráno by vedoucí elektro a vedoucí údržby navštívili vedoucího 

provozního týmu, prohlédli si Knihu závad a oprav a spolu s ním domluvili postup 

koordinace oprav. Po odstranění závady by informovali vedoucího provozního týmu  

a ten by danou poruchu (závadu) v Knize označil za vyřešenou.  

 

Přínosy 

Kniha závad a oprav učiní hlášení o závadách a poruchách přehlednější. Každý 

zaměstnanec se bude moci informovat, kdy byla porucha hlášena a také kdy byla 
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odstraněna. Při každodenním styku vedoucích údržby a elektra s vedoucími provozních 

týmů se zajistí velmi dobrá návaznost a koordinace v řešení závad a poruch. Případné 

nejasnosti se nejlépe vyřeší při osobním kontaktu a bude také zajištěna kontrola toho, že 

vedoucí údržby a elektra se pravidelně informují o nově hlášených závadách  

a poruchách.  

Hlavními výhodami jsou časová úspora při řešení závad a poruch a také menší nároky 

na informační systém ve firmě. 

 

 

Fyzické nebezpečí 

Popis 

Osoby pracující v areálu AES Bohemia jsou povinny nosit osobní ochranné pracovní 

pomůcky (ochranná přilba a brýle, pracovní obuv). Ovšem osoby, které se pohybují 

v tzv. bezpečných zónách, které jsou vyznačené žlutou barvou, tyto OOPP používat 

nemusí.  

 

Nevýhody 

Při pohybu v areálu v bezpečných zónách hrozí lidem nebezpečí. Nad zmíněnými 

zónami vede pásový dopravník, ze kterého něco může spadnout a poranit danému 

člověku hlavu. Také je zde nebezpečí poranění očí vmetením uhelného prachu do očí. 

 

Návrh 

Navrhuji, aby firma zpřísnila svá bezpečnostní opatření nařízením, že každý příchozí  

(návštěva, dodavatel) musí použít při vstupu do areálu osobní ochranné pracovní 

pomůcky (ochrannou přilbu, rukavice a brýle). K úschově těchto pomůcek by sloužila 

vrátnice. Pro návštěvy by sloužilo dvacet ochranných přileb (s vyjímatelnou vložkou, jíž 

by bylo možno vyprat), dvacet párů rukavic a dvacet ochranných brýlí, jejichž převzetí 

by každý návštěvník stvrdil na vrátnici svým podpisem. Dodavatelé a externí 

vykonavatelé prací by byli na nutnost použití ochranných přileb, rukavic a brýlí předem 

upozorněni, popř. by jim byla nabídnuta možnost využít přileb, rukavic a brýlí AES 

Bohemia. Firmu by toho řešení stálo 4 600 Kč ( 20 ks přileb á 150 Kč/ks, 20 ks rukavic 

á 30 Kč/ks a 20 ks brýlí á 50 Kč/ks) [45]. 
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Přínosy 

Tato nově zavedená opatření povedou ke zvýšení bezpečnosti návštěv a dodavatelů. 

Návštěvník získá pocit, že firma dbá o jeho bezpečnost. 

 

Metody řízení rizik 

Popis 

Firma AES Bohemia používá pro hodnocení rizik proces Předpokládání rizika. 

Bezpečnostní výbor spolu s vedoucím dané oblasti určí pravděpodobnost a závažnost 

spojenou s každým nebezpečím a násobením těchto koeficientů získají výsledné skóre 

rizika. Na základě dosaženého skóre jsou následně přijata ochranná (zmírňující) 

opatření. 

 

Nevýhody 

Tato metoda sama nemá žádnou nevýhodu. Nevýhodou pro firmu je, že používá pouze 

tuto metodu,  takže nahlíží na nebezpečí a riziko pouze z pohledu pravděpodobnosti  

a závažnosti.  

 

Návrh 

Firmě proto navrhuji, aby uvažovala ještě o zavedení jedné metody pro hodnocení  

a řízení rizik, která by jí poskytla komplexnější pohled na rizika. Může to být buď 

metoda „Analýza toho, co se stane, když“ nebo „Kontrolní seznam“. 

“Analýza toho, co se stane, když“ je založena na spontánní diskusi pracovníků, kteří 

mají s danou oblastí zkušenosti a mohou přinést nové nápady a nový pohled na řízení 

rizik a možné dopady nebezpečí [3]. 

“Kontrolní seznam” umožňuje pomocí seznamu kontrolních otázek (Check list) 

kontrolovat plnění předem stanovených podmínek [3]. 

 

Přínosy 

Zavedení další metody hodnocení a řízení rizik poskytne firmě komplexnější pohled na 

rizika a nebezpečí a pomůže jí lépe je identifikovat.  
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Závěr 
 

Bezpečnost práce je dnes velmi aktuálním tématem v podnicích různého zaměření. 

Napomáhá podniku vytvářet příznivé pracovní prostředí a zaměstnancům přináší jistotu, 

že je postaráno o to, aby se nestali obětí úrazu nebo nehody.  

AES Bohemia, s.r.o. je moderní a globální společnost, která se  

o bezpečnost svých zaměstnanců velmi zajímá. Má komplexní systém řízení 

bezpečnosti, založený na detailně propracovaných směrnicích, práci bezpečnostního 

výboru a dodržování zákonných norem. 

Při koncepci bezpečnosti by samozřejmě zajištění zdraví a bezpečnosti pracovníků mělo 

být na prvním místě, ovšem ne prvoplánově. Je důležité hovořit se samotnými 

zaměstnanci, protože oni nejlépe vědí, jaké nebezpečí jim hrozí a jak se před ním 

chránit. Je lehké něco vytvořit u pracovního stolu, ale je potřeba se také zajímat, jestli to 

bezpečnost opravdu zvýší a zda zavedená opatření nepovedou naopak k negativním 

důsledkům, jako např. ekonomickým ztrátám nebo k nepozornosti a rozladěnosti 

pracovníků v důsledku dodržování opatření, která podle nich nemusí být zaváděna.  

V oblasti bezpečnosti je nejenom důležité zavádět nová opatření, ale také přesvědčit 

zaměstnance, že je v jejich zájmu, aby je dodržovali. Firma by proto měla být otevřená 

připomínkám ze strany svých pracovníků. 

Návrhy pro zlepšení lze snadno uvést do praxe. Některé z nich snižují dosavadní úroveň 

bezpečnostních opatření, ale stále poskytují zaměstnancům dostatečnou míru 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   

AES Bohemia se vydala správným směrem, když se snaží být na poli bezpečnosti práce 

co nejlepší. Byla také vybrána mezi 10 podniků AES z celého světa, které mají být 

„bezpečnější než bezpečné“.  

Tato práce poskytla firmě pohled „zvenčí“ na její strategii v oblasti bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci a přinesla možné návrhy na zlepšení. Zhodnotila také 

současný stav řízení bezpečnosti práce a nastínila legislativní požadavky na BOZP. 

Věřím, že bakalářská práce bude pro firmu prospěšná a některé z uvedených návrhů 

budou moci být uvedeny do praxe. 
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Příloha č. 2. Organizační struktura společnosti 
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Příloha č. 3. Výskyt azbestu v AES Bohemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1) Kotelna 0m – Křemelina (asi 10m), 

2) Vodní hospodářství (galerka) – křemelina asi 30 m, 

3) Tunel – rozvodna páry – křemelina (asi 100m), 

4) Zauhlovací mosty krytina a opláštění eternit (asi 300m), 

5) Staré přírubové spoje na vzduchovodech a kouřovodech na K1-K3, 

6) Provazce z azbestu – vyzdívky kotlů, 

7) Azbestové potrubí v zemi  - rozvod pitné, filtrované vody, 

8) Zbytky potrubí z křemelinového omazu  na parovodech (mosty) a podzemní 

kanál. 

 
 
 

8 

7 

3 

 

2 
6 

5 
4 1 



 

 71 

 
 
Příloha č. 4. Povinné štítky u lešení 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Lešení NEKOMPLETNÍ  
Scaffolding INCOMPLETE  

Datum/date:……………… 
Jméno/Name:……………. 
Podpis/Signature:……….. 

 

POUŽIJ OCHRANU PROTI PÁDU Lešení možno používat  
USE HARNESS Scaffolding ready   

Datum/date:……………… 
Jméno/Name:……………. 
Podpis/Signature:……….. 

 

Lešení možno 
používat 

Scaffolding ready  

Datum/date:……………… 
Jméno/Name:……………. 
Podpis/Signature:……….. 
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Příloha č. 5. Plán oblastí pro hodnocení rizik 
 

 

 
� Oblast 1: Prostory zauhlování (od kolejových roštů ve směru toku paliva  

  až do prostor nadkotlových palivových zásobníků, podavačů  
  paliva, uhelných mlýnů a vstřiku paliva do spalovací komory  
  kotle resp. výsypu uhlí na skládku paliva), 

� Oblast 2:  Kotelna (veškeré prostory kotelny, vyjma cest nespáleného  
  paliva), 

� Oblast 3:  Strojovna a kondenzace (včetně přístrojů a zařízení), 
� Oblast 4: Chladící věže a chladící systém, 
� Oblast 5: Úpravna vody (včetně chlorovny), 
� Oblast 6: Dílny strojní údržby, 
� Oblast 7:  El. rozvodny (110 kV, 6 kV, 0,4 kV), 
� Oblast 8:  Systémy přívodu vody do podniku (čerpací stanice, nátokové  

                        potrubí, transportní potrubí do úpravny vody), 
� Oblast 9:  Skládka paliva (uhlí), 
� Oblast 10: HTO – Hospodářství topných olejů a dopravní systémy. 

8 

5 

1 

9 9 2 

3 

4 

6 

10 

7 
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Příloha č. 6. Plán oblastí pro hodnocení rizik 
 
 

 
 
 
 

� Oblast 11: Parní systémy (od výstupu z kotlů K1, K2, K3 a K4) včetně  
  rozvodů vlastněných či spravovaných AES Bohemia), 

� Oblast 12: Administrativní budova (včetně vstupní vrátnice), 
� Oblast 13: Systémy rozvodů vody (pitné, filtrované, apod.), 
� Oblast 14: DEMI – Demineralizační linka, 
� Oblast 15: Ventilace a odtah spalin včetně uskladnění popílku/strusky  

                        a následné nakládání,  
� Oblast 16: Laboratoř, 
� Oblast 17:  Shromaždiště odpadů. 

 
 
 
 
 

13 

11 

12 

12 

14 

15 

16 

17 

17 
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Příloha č. 7. Dokument identifikace rizik na pracovišti 
 
 

                             

      

Dokument 
identifikace rizik  

na pracovišti 

WHIS #: _________ 
Revize #: _________ 
Vydáno: _1.1.2007 

 

 
Oblast/část: Oddělení: 
 

Základní riziko (bez opatření) Zbytkové riziko (včetně opatření) Katego-
rie 

nebezpe-
čí 

Příklady 
Seznam 
nebez-
pečí Závažnost 

Pravděpo-
dobnost 

Hodnocení  
rizik 

Závažnost 
Pravděpo- 
dobnost 

Hodnoce- 
ní rizik 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        

F
yz

ic
ké

 n
eb

ez
pe
čí

 

o Elektrika/
energie 

o Hluk 
o Záření 
o Rotující 

objekty 
o Teplota 

/Tlak 
o Vibrace 

Pohyblivé 
objekty 
(podlaha 
/strop) 

o Uklouz-
nutí/Za-
kopnutí 

o Práce ve 
výšce 

o Práce ve 
stísněném 
prostoru 15.        

16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        C

he
m

ic
ké

 n
eb

ez
peč

í 

o Výbuch 
o Koroze 
o Hořlavé 
o Oxidanty 
o Jedovaté 

plyny 
o Výpary/ 

Částice 
o Oheň 

24.        
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Dokument 
identifikace rizik  

na pracovišti 

WHIS #: _________ 
Revize #: _________ 
Vydáno: _1.1.2007 

 

 
Oblast/část: Oddělení: 
 

Základní riziko (bez opatření) Zbytkové riziko (včetně opatření) Katego-
rie 

nebez-
pečí 

Příklady 
Seznam 
nebezp

ečí Závažnost 
Pravděpo- 
dobnost 

Hodnoce-
ní rizik Závažnost 

Pravděpo- 
dobnost 

Hodnoce-
ní rizik 

25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        
31.        
32.        
33.        
34.        
35.        
36.        
37.        
38.        

B
io

lo
gi

ck
á 

ne
be

zp
ečí

 

o Infekce 
o Vystavení 

mikroorganis-
mům(bakterie, 
viry) 

o Nebezpečný 
hmyz, paraziti 

o Nehygienické 
podmínky 

o Kontamino-
vaná strava, 
Jedovaté 
rostliny 

o Odpad 
 z ošetření 

 

39.        
40.        
41.        
42.        
43.        
44.        
45.        
46.        
47.        

E
rg

on
om

ic
ká

 n
eb

ez
pe
čí

 

o Opakované 
pohyby 

o Nepatřičné 
pracoviště 
funkčně/roz-
ložením 

o Chybný postoj 
o Dlouhodobé 

sezení 
o Špatné 

světlo,odlesky 
o Špatná teplota 

/vlhkost/ 
ventilace 

o Neodpovídající 
pracovní pauzy 

o Přeplněné 
pracoviště 

o Vysoce 
stresující úkol 

48.        

 
Sepsáno kým: Odsouhlaseno kým: 

Datum: Datum: 
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Příloha č. 8. Dokument analýzy nebezpečí určité práce 
 
 

              

 

Dokument analýzy 
nebezpečí 

určité práce 

Č. JHA #: 
_________ 
Revize #: 

_________ 
Datum vydání: 

_________ 
 

Popis práce:  Místo práce:  
Oblast:  WHIS#: 
Odpovědná osoba:  Vedoucí oblasti:  
Základní riziko:  Zbytkové riziko: 

Následnost kroků práce Potenciální nebezpečí Zmír ňující opatření 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

Požadavky na bezpečnou práci Ano  Ne Komentář 
Lock Out/ Tag Out     
Požární dohled     
Označení/ zahražení     
Bezpečný odstup     
Práce ve stísněném prostoru     
Povolení pro práci s ohněm    
„B“ p říkaz    
Vedení     

OOPP Ochr. Pomůcky Ano Ne Komentář 
Gumové izolační rukavice     
Kožené rukavice      
Bezpečnostní štít      
Bezpečnostní obuv    
Přilba    
Ochranné brýle     
Bezpečnostní štít      
Overal      
Oblek proti účinkům el. výboje      
Izolační obuv      
Holiny, (vysoké)    
Gumové izolační rukávce       
Dielektrická přikrývka      
Dielektrická rohož      
Plynová maska     
Respirátor    



 

 77 

Dýchací přístroj    

Ochrana proti pádu    
Bezpečnostní lano    
Sluchadla    
Špunty do uší      
Ochranné zemnící prostředky      

 

Požadavky na speciální ná řadí Ano Ne Komentá ř 
Elektrické izola ční nářadí      
Zkouše čka      
Izolační tyč      
Nejisk řivé ná řadí      
Nízkonap ěťové osvícení      
Zařízení krytím do výbuchu      

 
 

Sepsáno kým: Odsouhlaseno kým: 

Datum: Datum: 
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Příloha č. 9. Formulář odpovědnosti za osobní zámek 
 
 
FORMULÁ Ř ODPOVĚDNOSTI ZA OSOBNÍ ZÁMEK  
 
 
ČÍSLO POVOLENÍ, S NÍMŽ ZÁMEK SOUVISÍ: _______________________  
 
DŮVOD PRO ODSTRANĚNÍ ZÁMKU : _________________________________ 
 
 
MAJITEL ZÁMKU: (Pokud se jedná o osobní zámek) 
_________________________   
 
 
POKUSY O KONTAKTOVÁNÍ MAJITELE OSOBNÍHO ZÁMKU: 
KDO ČAS DATUM METODA VÝSLEDEK 
     

     

     

     

 

KDO ZÁMEK ODSTRANÍ: ___________________________________________ 
 
 
KDO ODPOVÍDÁ ZA INFORMOVÁNÍ MAJITELE O STAVU JEHO Z ÁMKU 
 
(tj. vedoucí týmu majitele)_____________________________________________ 
 
 
PODPISY: 
 
VEDOUCÍ PROVOZNÍHO TÝMU________________________________________ 

Datum ____/____/____Čas ____:____ 
 
 
ŘEDITEL TEPLÁRNY (nebo pov ěřená osoba) 

__________________________________________ 

Datum ____/____/____ Čas____:____ 
 
 
PŘIPOJTE K POVOLENÍ PRO BEZPEČNOU PRÁCI A ULOŽTE NA DOBU 
JEDNOHO ROKU. 
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Příloha č. 10. Schéma bezpečnostního výboru v r. 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management 
S. Srinivasan, 

M. Havlík 

El. údržba 
Prim. Člen – M. Lála 

Sec. Člen – L. 
Strnad 

Fin./obchodní team 
Prim. Člen – M. 

Šilhová 
Sec. člen– J. 

Smržová 

Bezpečnostní 
koordinátor 
Jan Benda 

 

Team podpory 
provozu 

Prim. Čl. – J. Šiška 
Sec. Čl. – L. 
Nováková 

Směna D 
Prim. Člen – M. 

Botorek 
Sec. Člen – M. 

Pavlík 

Směna C 
Prim člen – P. Píša 

Sec člen – M. 
Škarda 

 

Směna B 
Prim člen – J. Suchý 
Sec. člen – P. Hejný 

 

Směna A 
Primární člen – M. 

Šmejkal 
Sekundární člen – J. 

Schwarz 
 

Vedoucí SC  
M. Botorek (D) 
M. Šilhová (FB) 
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Příloha č. 11. Bezpečné zóny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 81 

 
Příloha č. 12. Dotazník dodavatele ohledně kvalifikace 
 
 

Dotazník dodavatele ohledn ě kvalifikace  
 

Tento dotazník musí být zcela vyplněn a veškerá dokumentace pro prověrku ze strany 
AES Bohemia přiložena před přistoupení k uzavírání smlouvy s dodavatelem  
 
Poznámka: Vynechávání nebo uvedení nepravdivých informací může být důvodem 
k neuzavření smlouvy a vyřazení dodavatele ze seznamu dodavatelů AES Bohemia. 
AES Bohemia si vyhrazuje právo jakoukoli informaci uvedenou v dotazníku či jiném 
dokumentu dodavatele ověřit. 
 
Společnost :    
  (Název) 

 
    
  (Celá adresa včetně PSČ) 

 
     
  (město, stát) 
 

(____) __________________      
(Tel. číslo) 

 
 
 

Profil bezpe čnosti práce 
 

Prosím poskytněte data za poslední (3) kalendářní roky 
 
Rok                                                             ____     ____     ____ 

Množství nehod vyžadující ošetření                          ____     ____     ____   

Množství prac. úrazů s prac. neschopností   ____     ____     ____ 

Množství zameškaných dní z důvodu prac. nesch.  ____     ____     ____   

Množství smrtelných prac. úrazů    ____     ____     ____ 

Množství pravidelných a přesčasových hodin           ____     ____     ____ 
 
Obdržela vaše společnost stížnost nebo obvinění během posledních 3 let ohledně 
dodržování legislativních požadavků platných v ČR ze strany úřadů zabývajících se 
bezpečnostní práce? Ano_____ Ne _____  
 
Pokud ano prosím popište je.  
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Písemné bezpe čnostní programy, sm ěrnice a postupy 
 
1. Má vaše společnost písemně danou politiku zajišťování BOZP?  Ano___ Ne ___  

Pokud ano prosím přiložte kopii k dotazníku. 
 

2.   Má společnost specifický program ohledně BOZP?  Ano___ Ne ___ 
Pokud ano, přiložte kopii programu k dotazníku. 
 

3.   Má společnost samostatné interní schůzky zabývající se BOZP? Ano___ Ne ___ 
Pokud ano, kdo se jich účastní? 

� Všichni zaměstnanci 
� Pouze zaměstnanci pracující u odběratelů včetně vedoucích 
� Pouze zaměstnanci pracující u odběratelů 
� Vedoucí/Předáci/Manažeři pouze 

 
4.   Provádíte analýzu rizik před začátkem projektu/prací? Ano___ Ne___ 

Pokud ano prosím poskytněte kopii takové analýzy. 
 
1. Provádějí vaše pracovní skupiny denně před započetím práce porady ohledně 

bezpečnosti a pracovní náplně? Ano___ Ne___  Pokud ano, prosím poskytněte (3) 
příklady takovýchto schůzek. 

 
2. Provádí vaše společnost školení v BOZP pro nové zaměstnance?  Ano___ Ne___ 
 
3. Provádíte pravidelná bezpečností školení pro vaše zaměstnance? Ano___ Ne___      

Pokud ano poskytněte prosím seznam takovýchto školení a záznam účasti za 
poslední (3) roky.  

 
4. Uchovává vaše společnost záznamy certifikátů ohledně technických tréninků 

poskytovanch vašim zaměstnancům? Ano___ Ne___  Pokud ano, poskytněte 
seznam školení a odborností vašich zaměstnanců. 

 
9.  Provádí vaše společnost vyšetřování nehod a incidentů? Ano___ Ne___ 

Pokud ano, je výstupem vyšetřování identifikace základních příčin? Ano___ Ne___ 
 
10. Provádí vše společnost referentská školení a zkoušky zaměstnanců oprávněných 

k řízení motorových vozidel? Ano___ Ne___ 
 
 

Prohlašuji, že výše uvedené informace a všechny přiložené dokumenty jsou pravdivé  
a kompletní a odpovídají na všechny výše uvedené otázky.  
 
Podepsáno, odevzdáno za společnost:      Název společnosti: ________________ 
 
 

Podpis: ______________________Jméno & Funkce: ________________________ 
            (Prosím na stroji nebo hůlkovým písmem) 
Datum              , _____. 
 
 



 

 83 

Příloha č. 13. Formulář záznamu dodavatele 

 

Pozorovatel: Název firmy: 

Datum: Vedoucí dodavatele: 

Místo práce: P ředmět práce: 

Plán  bezpe čnosti práce:  (písemný, komunikovaný, vysoká rizika identifikována, efektivní zábrany/opatření) 
Pozorování: 
 
 
 

Kontrola zdroj ů energie:  (bez energií, povolení k práci, označení, uzemnění, zakrytí, odstupová vzdálenost) 
Pozorování: 
 
 
 

Vozidla, vozíky:  (řádně umístěná, zabržděna, podepření & vycpáno, uzemněno)  
Pozorování: 
 
 
 
Osobní ochranné pom ůcky:  (gumové rukavice, zachycovače pádu, ochranná přilba, ochranná obuv, ochrana 
obličeje, očí, sluchu) 
Pozorování: 
 
 
 

Pracovní metody:  (povolení ke vstupu, výstroj, jeřáby, přeprava materiálu, pozice pracovníků) 
Pozorování: 
 
 
 

 

Komentá ře dodavatel ů: 
 
 
 
Nápravná opat ření: 
 
 
 
Odpov ědná osoba: 
 
 

Dohodnuté datum/ čas nápravy: 
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Příloha č. 14. Zpráva z bezpečnostní pochůzky 
 

 

Zpráva z bezpečnostní pochůzky ze dne 17.2.2008 

 

Dnes byla provedena bezpečnostní pochůzka  na pracovišti : kotelna 

Pochůzky se zúčastnil Josef Suchý a Jaroslav Maroušek 

Zjištěné závady: 

 

-Kotel K1- na zábradlí v úrovni podavačů jsou navařeny držáky přípravku (toto zařízení 

již ztratilo svoje opodstatnění).  

 

Hrozí nebezpečí poranění při procházení - Odstranit celkem 4 ks IMPACT 4241. 

 

 
 

 

Kotel K1- na spodní části kotle je uvolněná a nezajištěná izolace - hrozí nebezpečí pádu 

a poranění pracovníka - uvedený prostor ohraničen bezpečnostní páskou a při nejbližším 

odstavení opravit!! IMPACT 4242. 

 

 
 


