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ABSTRAKT 

Pavlína Švecová 

BOZP v integrovaném systému řízení. 

Diplomová práce: VUT FSI v Brně, Ústav metrologie a zkušebnictví, 2008, 65 s. 

Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. František Babinec, CSc. 
 

Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného systému managementu BOZP  

a implementací do integrovaného systému řízení. Praktická část obsahuje 

přezkoumání současného stavu BOZP s požadavky technické specifikace OHSAS. 

Pro vybrané pracoviště je provedena identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a jsou 

navržena nápravná opatření. 
 

Klíčová slova: IMS, BOZP, OHSAS, HAZID, nebezpečí, riziko, matice rizik, 

bezpečnost. 

 

ANNOTATION 

Pavlína Švecová 

OSHA in the integrated management system.  

Diploma thesis: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 

Institute of Metrology and Quality Assurance Testing, 2008, 65 pages. 

The supervisor of the diploma thesis prof. Ing. František Babinec, CSc. 
 

This diploma thesis is focused on the selection of a suitable Occupational Health and 

Safety management system as a part of the “Integrated Management System”, and 

practical implementation into the business. The current occupational health and 

safety management system is reviewed and compared with requirements in the 

OHSAS technical specification. The hazard identification and evaluate risks for the 

chosen workplace of the business is performed and corrective action are suggested. 
 

Key words: IMS, OH&S, OHSAS, HAZID, danger, risk, matrix risk, safety. 
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1. ÚVOD 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je v dnešní době jedna ze tří základních 

oblastí moderního řízení společnosti. Nutnou podmínkou dobře fungující společnosti 

je zabezpečování kvality prodávaných výrobků a poskytování služeb, ochrana 

životního prostředí ve všech činnostech společnosti a péče o bezpečnost  

a zdraví pracovníků. Hlavním cílem BOZP je neustálé snižování rizik ohrožující životy 

a zdraví zaměstnanců při práci a zlepšování pracovních podmínek. 
 

Pro oblast BOZP v  ČR do roku 2007 byl základním právním předpisem zákoník 

práce, tj. zákon č.65/1965 Sb. Původní zákoník práce byl nahrazen přijetím nového 

zákonu č.262/2006 Sb., který nabyl účinnost k 1.1.2007. Oblasti týkající se 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou zmiňovány v části 5. §101 - §108, 

popisují povinnosti a práva zaměstnavatele, zaměstnance a stanovují odpovědnost 

zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
 

Pro řadu nepřesností, které jsou obsaženy v novém zákoníku práce, bylo 

zapotřebí zpracování novely. Novelizovaným zákonem č.362/2007 Sb. se mění 

zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další 

související zákony, ve kterém jsou uvedeny veškeré změny.  
 

Jiným důležitým zákonem pro oblast BOZP, o kterém je nutno se zmínit je zákon 

č.309/2006 Sb. Zákon nabyl účinnost dnem 1.1.2007 a upravuje další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
 

V dnešní době hlavním a v organizacích velmi často používaným evropským 

standardem pro zavedení BOZP je technická specifikace OHSAS 18001:1999. 

Specifikace OHSAS se používá pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (Occupational Health and Safety Assessment Specification). 
 

Společnost RoKi CZ má v současné době zaveden a certifikován systém 

managementu kvality, který se chystá rozšířit o management ochrany životního 

prostředí a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a propojit jednotlivé 

dílčí systémy do jednoho společného systému řízení managementu.  
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Zavedením IMS dojde k ovlivnění ekonomických výsledků, image celé firmy, ale 

hlavně ovlivní boj mezi společnostmi, které si navzájem konkurují. 
 

Cílem diplomové práce je implementovat systém BOZP a vytvořit jeden řídící 

celek IMS pro daný průmyslový podnik. 
 

Pro řešení výše uvedeného úkolu jsem stanovila následující dílčí cíle diplomové 

práce : 

- výběr vhodného systému BOZP, 

- přezkoumání současného stavu BOZP, 

- identifikace nebezpečí a hodnoceni rizik, 

- implementace BOZP do IMS. 
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2. INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ 

Integrovaný systém řízení – Integrated Management System (IMS) je systém, 

který umožňuje společnosti udržovat a zlepšovat úroveň řízení všech 

identifikovaných procesů. Společnost prokazuje tak svým zákazníkům svoji 

schopnost poskytovat produkty, které splňují požadavky příslušných platných 

právních předpisů, požadavky zákazníků a v poslední řadě i požadavky dalších 

zainteresovaných stran. IMS je sjednocení systémů managementu, jejichž 

požadavky jsou si v některých částech podobné nebo se dokonce překrývají, a proto 

je možné je integrovat v jeden celek. IMS je tedy jednotným způsobem řízení 

a vedení společnosti, která splňuje požadavky pro řízení kvality, ochranu životního 

prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Základní systémy managementu k integraci : 

1.  systém managementu kvality (QMS) - ČSN EN ISO 9001: 2001 

2.  systém managementu ochrany životního prostředí (EMS) - ČSN EN ISO 14001: 

2005 

3.  systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OH&S) - OHSAS 

18001: 1999 
 

Všechny zmiňované systémy mají zatím zavedeny jen některé velké společnosti, 

a proto o IMS můžeme hovořit i tehdy jsou-li ve společnosti aplikovány alespoň dva 

nebo dokonce jen jeden z výše zmíněných systému managementu např. QMS. 

Za integrovaný systém řízení jsou považovány i ty společnosti, které postupně 

aplikují požadavky mezinárodně uznávaných standardů a tyto subsystémy sjednocují 

do jednoho společného celku. Hlavním přínosem pro společnosti je zjednodušení 

systému managementu řízení a tím snížení nákladů na rozvoj a udržování systémů. 

Na IMS je možno navázat i další normy, ale ty už nejsou považovány za přímé 

součásti integrovaného systému řízení. 

2.1. Systémy managementu IMS 

2.1.1. Systém managementu kvality 

Systém managementu kvality - Quality Management System (QMS) je soubor 

vzájemně souvisejících a působících činností, které jsou důležité ke stanovení 
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politiky a řízení organizace s ohledem na neustálé zlepšování svých výrobků. 
 

ČSN EN ISO 9001:2001 – specifikuje požadavky na systém managementu kvality 

pro jakoukoliv organizaci, která potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat 

výrobek, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a má 

v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka. [1] 
 

2.1.2. Systém managementu ochrany životního prostředí 

Systém managementu ochrany životního prostředí - Environmental Management 

System (EMS) je soubor vzájemně souvisejících a působících činností, praktik, 

postupů, které jsou důležité k udržování stanovených předpisů na ochranu životního 

prostředí. 
 

ČSN EN ISO 14001:2005 – specifikuje požadavky na systém environmentálního 

managementu tak, aby organizaci umožnila vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle, 

které zahrnou požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci 

vztahují a informace o významných environmentálních aspektech. Týká se těch 

environmentálních aspektů, které organizace identifikovala a které může řídit a těch, 

na které může mít vliv. [2] 
 

2.1.3. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Occupational 

Health and Safety Assessment Specification (OH&S) je systém zabývající se 

plněním požadavků, dodržování bezpečnostních předpisů, identifikaci rizik, ochrany 

života, ochrany zdraví, ochrany majetku. 
 

Standard OHSAS 18001:1999 – obsahuje specifikace pro posuzování bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci (BOZP) tak, aby umožnila organizaci řídit její rizika BOZP  

a zlepšovala její výkonnost. [3] 
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2.2. Výhody zavádění IMS do společnosti 

K trvalému rozvoji, k neustálému zlepšování a k dosahování nejlepší výkonnosti 

společnosti, je vhodný integrovaný systém řízení, pro který jsou tyto principy 

společné. Zavedení integrovaného systému řízení přináší společnostem tyto výhody : 
 

- snižuje náklady na certifikaci (integrované normy se v některých požadavcích 

shodují) – společné provádění auditů, 

- snižuje náklady na výcvik a osobní rozvoj zaměstnanců, 

- snižuje náklady na implementaci a udržování systémů, 

- zlepšení manažerů v orientaci a znalosti legislativních požadavků, 

- sjednocuje dílčí politiky, strategie a plánování cílů k jejich dosažení, 

- řídí vstupy a výstupy procesů na základě jejich společného monitorování, 

- společný sběr dat a jejich vyhodnocení, 

- zmenšení rozsahu dokumentace (díky jednotnému stylu udržování), 

- zlepšení přehlednosti dokumentace, 

- provázané a souhrnné řízení, 

- zlepšení postavení společnosti, 

- zlepšení konkurenceschopnosti. [4] 
 

2.3. Provázanost předpisů specifikující QMS, EMS a OH&S 

Postup pro zavádění jednotlivých systémů managementu podle norem ISO 

9001:2000 systém managementu kvality, ISO 14001:2004 pro environmentální 

management, technické specifikace OHSAS 18001:1999 a nyní i nově vytvořené ISO 

18001:2007 pro management BOZP je formálně stejný, všechny jsou založeny na 

stejném mezinárodně uznávaném Demmingově cyklu – PDCA cyklus (Plan – Do – 

Check – Act). 
 

Prvotním krokem PDCA cyklu je stanovení politiky, kterou se bude zavádění 

systému managementu řídit. Následuje oblast plánování, která představuje počáteční 

posouzení rizik, získávání informací o činnostech, vypracování a provádění plánů, 

které jsou třeba realizovat k odstranění problému. Následně přichází samotná 

realizace stanovených činností. Krok „kontroluj“ představuje sledování dosažených 

výsledků, kontrolu zda byl identifikovaný problém vyřešen. Na konec se provádí 
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přezkoumání, zda byly potřebné změny zavedeny do systému správně a jestli jsou 

řádně uplatňovány (opatření pro neustálé zlepšování). 
 

Provázanost a vzájemné vztahy mezi zmiňovanými systémy řízení managementu 

jsou znázorněny na obrázku 1. 
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3. SYSTÉM MANAGEMENTU BOZP  

Jako první se o formulování systému řízení bezpečnosti pokusila Velká Británie. 

Vytvořila směrnici BS 8800 Occupation Health and Safety Management System, 

která měla umožnit začlenění managementu BOZP do celkového systému 

společnosti. Nicméně vydání a zavedení této směrnice v ostatních státech unie 

narazilo na odlišný přístup jednotlivých států, a proto se snažili vytvořit standard, 

který by byl odpovídající náhradou. Například v Norsku byla přijata legislativa 

Responsible Care, ve Švédsku Internal Control a v České republice byla asociací 

certifikačních institucí vytvořena specifikace OHSAS 18001. 
 

3.1. Systém OHSAS 18001 

OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Specification) je systém, 

který byl vytvořen jako odezva na naléhání organizací po požadavcích na systém 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), který umožní 

společnosti řídit její rizika BOZP a zlepšovat její výkonnost v této oblasti. Systém 

vytvořili společným úsilím sdružení normalizačních institucí, certifikační orgány  

a specialisté zaměřující se na tuto oblast. Technická specifikace OHSAS představuje 

návod pro vybudování systému managementu BOZP, který pomáhá odstraňovat  

a snižovat rizika pro pracovníky společnosti a další zainteresované strany, jejichž 

činnosti jsou spojeny s  riziky pro BOZP. Poskytuje mechanismy, které umožňují 

managementu identifikovat slabá místa podniku a je jednoduchým nástrojem, jak 

dosáhnout certifikaci na systém managementu BOZP. Hlavní výhodou systému 

OHSAS je jeho použitelnost pro všechny typy průmyslu a jeho uznání na 

mezinárodní úrovni. 
 

Nyní bylo vydáno nové zpracování OHSAS 18001:1999 v podobě ISO 

18001:2007, který je v anglickém jazyce. Dokonce května roku 2008 by měl být 

vytvořený český překlad pod názvem ČSN OHSAS 18001:2008 a přechodné období 

pro společnosti je stanoveno na červen roku 2009. 
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3.2. ILO-OSH 2001 

 Směrnice byla vypracována Mezinárodní organizací práce ILO (International 

Labour Organization). Tato směrnice představuje unikátní mezinárodní vzor pro 

systém řízení bezpečnosti slučitelný s jinými normami a návody. Vychází 

z předpokladu, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být nedílnou 

složkou řízení společnosti a zdůrazňuje, že za BOZP ve společnosti odpovídá její 

vedení. 
 

3.3. Bezpečný podnik 

Bezpečný podnik byl vyhlášen v ČR ministerstvem práce a sociálních věcí, 

garantem se stal Český úřad bezpečnosti práce. Cílem programu je u organizací 

zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 

Výhodou programu Bezpečný podnik je společná realizace systému řízení BOZP 

současně se systémem řízení kvality a environmentálního řízení, neboť všechny tři 

systémy řízení vychází ze stejných zásad a principů. Napomáhá k zavedení 

integrovaného řízení bezpečnosti s ostatními řídícími akty podniku. Jeho použitelnost 

je na národní úrovni. 
 

3.4. Výběr systému BOZP 

Všechny zmiňované systémy mají společný důvod vzniku a zabývají se stejným 

problémem, a to začleněním systému BOZP do společnosti a jeho slučitelnost 

s jinými normami, což vede k napomáhání integraci systému řízení BOZP s ostatními 

systémy řízení ve společnosti. 

 
Po prezentaci jednotlivých systému managementu BOZP a mého doporučení, 

s ohledem na již vybudovaný a certifikovaný systém managementu kvality dle ISO 

9001:2000, se vedení společnosti RoKi CZ rozhodlo pro nejvhodnější možnost 

vybudování a zavedení systému řízení BOZP použít technickou specifikaci OHSAS 

18001:1999. 
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4. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

4.1. Základní informace o společnosti 

Průmyslová společnost RoKi CZ zahájila svoji výrobu v ČR koncem října roku 

2002 v nově vybudovaném průmyslovém areálu. Nosným programem společnosti je 

výroba pneumatických prvků, a to převážně pro automobilový průmysl, dále také pro 

chemický, farmaceutický a v neposlední řadě i pro potravinářský průmysl. RoKi CZ je 

jedním ze světových dodavatelů komponentů v oblasti řízení chodu a průtoku 

vzduchu a kapalin.  
 

V současné době je společnost RoKi CZ vlastníkem několika certifikátů. Od roku 

2003 je držitelem certifikátu ISO 9001:2000 na návrh, vývoj a výrobu tvarovek, 

pneumatických válců, cívek a ventilů pro pneumatické a hydraulické řídící systémy. 

Rok 2005 byl pro společnost velice úspěšný k získání několika certifikátů. Stala se 

vlastníkem certifikátu ISO/TS 16949:2002 v oblasti mechanizmů a pohonů pro 

elektropneumatické CV ventily, CV systémy, kompaktní magnety, Moeller cívek  

a výrobu plastových dílů a získala certifikát evropské směrnice 94/9/EC: ATEX 100 – 

tento certifikát se týká jen výrobku Ex Magnetu, který musí mít vysokou úroveň 

ochrany proti výbuchu v atmosféře (Nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších 

požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí  

s nebezpečí výbuchu). Plánem společnosti na rok 2008 je rozšíření stávajícího 

systému managementu kvality o systémy managementu ochrany životního prostředí 

a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tyto dílčí celky propojit do 

integrovaného systému řízení managementu. 

 

4.2. Strategie a politika společnosti RoKi CZ 

Jako každá společnost, tak i společnost RoKi CZ, má vytyčené strategické cíle, 

kterými zaručuje svůj rozvoj a prosperitu společnosti. 

 

Strategie a politika společnosti je uvedena v příloze A. 
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4.3. Výrobní sortiment společnosti 

Hlavním výrobním programem je výroba pneumatických prvků (pneumatické 

pohony, ventily, ventilové terminály) pro průmyslovou automatizaci, které se po 

komplexním smontování dále vyvážejí a prodávají na celosvětovém trhu.  
 

Převážná část níže uvedeného sortimentu v tabulce jsou produkty pro 

automobilový průmysl. Tyto produkty slouží jako komponenty ke smontování výrobků 

nestandardních rozměrů dle potřeby zákazníka, které jsou dodávány odběratelům 

automobilového průmyslu. 

 

 
Tabulka 2. Přehled vyráběných produktů 

 

Sortiment Název výrobku Popis 

průmyslové ventily elektropneumatické ventily 

ventily a komponenty 
ventilů pro oblast 
automobilní 

elektropneumatické ventily ventily 

série CV ventilů  
a CV systémy elektropneumatické ventily 

Banjo  spojovací prvky pro potrubí  
a regulace tlaku tvarovky 

(fitinky) průmyslové fitinky spojovací prvky pro potrubí 

válce kruhového 
průřezu pneumatický pohon 

profilové válce pneumatický pohon pneumatické 
válce 

sestavy válců 
pneumatický pohon s možností 
změny pohybu válce pomocí 
ovládaného ventilu 

kompaktní magnety komponent k aktivaci ventilu 

spule komponent k aktivaci ventilu 

Ex Magnety komponent k aktivaci ventilu 
Cívky a 
plasty 

výroba plastových dílů
komponent k ostatním výrobám  
a výrobě samostatných celků 
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4.4. Organizační schéma společnosti 

Společnost RoKi CZ je součástí mezinárodního koncernu a je zařazena do divize. 

Organizační schéma závodu 1 znázorňuje rozčlenění společnosti RoKi CZ na 

jednotlivé útvary, oddělení a střediska. Společnost má dva útvary, které jsou 

rozděleny podle druhu výroby na automobilní a neautomobilní. Každý útvar má 

přiděleny managery z managementu oddělení, kteří jsou odpovědní za správný chod 

výroby. Některé útvary a oddělení jsou podle potřeby rozčleněny na střediska. 

V současné době společnost zaměstnává přibližně 400 zaměstnanců, ale s ohledem 

na předpokládaný rozvoj výroby, lze očekávat i nárůst počtu zaměstnanců. 
 

Organizační schéma společnosti je znázorněno v příloze B. 
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5. REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

V příloze C je uveden přehled právních předpisů, které společnost RoKi CZ musí 

dodržovat pro oblast BOZP. 

Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni dodržovat předpisy o BOZP, plnit 

úkoly v preventivní ochraně, účastnit se školení a odborné přípravy. Znalost předpisů 

organizace k zajištění BOZP je nedílnou součástí způsobilosti zaměstnance. 
 

5.1. Povinnosti zaměstnavatele dle právních předpisů 

 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal 

jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti (Zákon č.262/2006 Sb.,§103 

odst.1a), 

 informovat své zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná 

práce zařazena (Zákon č.262/2006 Sb.,§103 odst.1b), 

 zajistit všem zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny  

o BOZP formou seznámení se s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik  

a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, které se týkají jejich 

práce, pracoviště (Zákon č.262/2006 Sb.,§103 odst.1f), 

 přizpůsobit těhotným a kojícím matkám na pracovištích prostory pro jejich 

odpočinek, seznámit těhotné, kojící ženy a matky do devátého měsíce po 

porodu s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství nebo kojení a učinit 

potřebná opatření ke snížení rizik duševní a tělesné zátěže (Zákon 

č.262/2006 Sb.,§103 odst.1h), 

 zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

BOZP, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon 

práce a které se jejich práce týkají (Zákon č.262/2006 Sb.,§103 odst.2), 

 sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní 

preventivní péči a jakým lékařským preventivním prohlídkám jsou povinni se 

podrobit a zaměstnancům tyto lékařské prohlídky umožnit (Zákon č.262/2006 

Sb.,§103 odst.5), 

 vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o pracovních úrazech, vyšetřit 

příčiny a okolnosti vzniku úrazu, přijímat opatření proti opakování (Zákon 

č.262/2006 Sb.,§105 odst.3), 

Brno 2008   Pavlína Švecová 21



VUT v Brně   Ústav metrologie a zkušebnictví 
Fakulta strojního inženýrství   DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení jakosti 

 zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena 

tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti, hygieny 

a ochrany při práci odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým 

limitům, aby pracoviště byly řádně osvětlena a měla potřebné mikroklimatické 

podmínky (Zákon č.309/2006 Sb.,§2 odst.1a), 

 zajistit, aby prostory pro osobní hygienu, odkládání osobních věcí  

a odpočinku měly stanovené vybavení (Zákon č.309/2006 Sb.,§2 odst.1c), 

 zajistit volnou průchodnost komunikací a nouzových východů (Zákon 

č.309/2006 Sb.,§2 odst.1d), 

 zajistit vybavení pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci a zajistit 

zaměstnancům poskytnutí první pomoci (Zákon č.309/2006 Sb.,§2 odst.1f), 

 zajistit pravidelné udržování, kontrolování a provádění revizí strojů, zatížení  

a dopravních prostředků (Zákon č.309/2006 Sb.,§4 odst.1c), 

 nedovolit, aby v kontrolovaném pásmu pracovali mladiství zaměstnanci, a to 

ani z důvodu přípravy na povolání (Zákon č.309/2006 Sb.,§7 odst.7). 
 

5.2. Práva a povinnosti zaměstnanců dle právních předpisů 

Zaměstnanec má právo: 

  na zajištění BOZP, na informace o rizicích jejich práce a na informace  

o opatřeních na ochranu před jejich působením (Zákon č.262/2006 Sb.,§106 

odst.1), 

 odmítnout výkon práce, který ohrožuje jejich život a zdraví, popřípadě život  

a zdraví jiných osob (Zákon č.262/2006 Sb.,§106 odst.2), 

 podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí 

uplatňováním opatření přijatých organizací a svou účastí na řešení otázek 

BOZP (Zákon č.262/2006 Sb.,§106 odst.3), 

 na stanovenou pracovní dobu, na bezpečnostní přestávku, na práci v noci  

a na práci přesčas, jež nesmí týdně přesáhnout 8. hodin. 
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Zaměstnanec má povinnosti: 

 dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví všech 

fyzických osob (Zákon č.262/2006 Sb.,§106 odst.4), 

 znalost předpisů a požadavků organizace k zajištění BOZP, 

 účastnit se školení BOZP zajišťovaných organizací, podrobit se ověření 

znalostí (Zákon č.262/2006 Sb.,§106 odst.4a), 

 nesmí požívat alkoholické nápoje a užívat jiné návykové a omamné látky na 

pracovištích, a v pracovní době i mimo pracoviště organizace a nesmí 

vstupovat pod jejím vlivem do práce (Zákon č.262/2006 Sb.,§106 odst.4e), 

 nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům vystaveni  

i nekuřáci (Zákon č.262/2006 Sb.,§106 odst.4e), 

 oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovištích, které 

by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci (Zákon č.262/2006 

Sb.,§106 odst.4f), 

 oznámit zaměstnavateli pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí 

a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při 

vyšetřování jeho příčin (Zákon č.262/2006 Sb.,§106 odst.4h), 

 povinnost se na pokyn zaměstnavatele podrobit zjištění, zda není pod vlivem 

alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek (Zákon č.262/2006 

Sb.,§106 odst.4i), 

 sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli zdravotní 

pojišťovnu, u které je pojištěn (Zákon č.48/1997 Sb., §12 odst.a), 

 vyvarovat se jednání, jehož účelem by bylo vědomé poškození vlastního 

zdraví (Zákon č.48/1997 Sb., §12 odst.g),. 
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6. PŘEZKOUMÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU BOZP 

V následující kapitole je provedena analýza současného stavu BOZP společnosti 

RoKi CZ, vzhledem k plnění požadavků technické specifikace OHSAS 18001:1999   

a legislativních požadavků (zákoníku práce, zákonu o ochraně veřejného zdraví        

a platných předpisů, které byly k zákonům vydány). 
 

Hlavním cílem analýzy je identifikace a vyhodnocení úrovně splnění jednotlivých 

prvků uvedených v technické specifikaci OHSAS 18001:1999, stanovit neshody        

a popřípadě navrhnout jejich nápravná opatření v oblasti BOZP pro společnost RoKi 

CZ.  
 

Způsob zpracování analýzy navazuje na jednotlivé prvky obsažené v OHSAS 

18001:1999. Analýza prvků je zpracována ve formě tabulek, hodnocení je provedeno 

podle číselné stupnice 1 – 4 (objasnění stupnice číselného ohodnocení je uvedeno 

v tabulce č. 3). V analýze je vyjádřena i finanční náročnost pro případná nápravná 

opatření. Údaje pro analýzu byly získány ve spolupráci s bezpečnostním technikem 

společnosti na základě prověření stavu BOZP. 

 

 

Tabulka 3. Číselná stupnice 
 

Číselná stupnice Hodnocení plnění jednotlivých požadavků dle OHSAS 

1 požadavky úplně splněny (100 %); 

2 požadavky převážně splněny (75 %), existují nepatrné odchylky; 

3 požadavky částečně splněny (45 %), větší odchylky; 

4 požadavky nedostatečně splněny (15 %), závažné odchylky;  

 

 

 

 

Brno 2008   Pavlína Švecová 24



VUT v Brně   Ústav metrologie a zkušebnictví 
Fakulta strojního inženýrství   DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení jakosti 

6.1. Struktura a obsah analýzy 

1. prvek 4.1 – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 

2. prvek 4.2 – POLITIKA BOZP 

3. prvek 4.3 – PLÁNOVÁNÍ 

a, prvek 4.3.1 - plánování pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik     

a řízení rizik 

  b, prvek 4.3.2 – právní a jiné požadavky 

  c, prvek 4.3.3,4.3.4 – cíle a programy managementu BOZP 

4. prvek 4.4 – ZAVEDENÍ A PROVOZ 

  a, prvek 4.4.1 – struktura a odpovědnost 

  b, prvek 4.4.2 – výcvik, povědomí a odborná způsobilost 

  c, prvek 4.4.3 – konzultace a komunikace 

  d, prvek 4.4.4 – dokumentace 

  e, prvek 4.4.5 – řízení dokumentů a údajů 

  f, prvek 4.4.6  – řízení provozu 

  g, prvek 4.4.7 – havarijní připravenost a reakce 

5. prvek 4.5 – KONTROLA A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

  a, prvek 4.5.1 – měření a monitorování výkonnosti 

b, prvek 4.5.2 –nehody, nežádoucí události, neshody a nápravná  

a preventivní opatření     

  c, prvek 4.5.3 – záznamy a jejich řízení 

  d, prvek 4.5.4 – audit 

6. prvek 4.6. – PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM 
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6.2. Grafické znázornění jednotlivých prvků analýzy 

 
 Přezkoumání vedením  
 

POLITIKA Zpětná vazba 
z měření výkonnosti Audit 

BOZP

Plánování 

 
Obrázek 2. Politika BOZP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politika BOZP  

 Zpětná vazba 
z měření výkonnosti PLÁNOVÁNÍ Audit 

Zavedení a provoz 
 

Obrázek 3. Plánování 
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Plánování 

 

ZAVEDENÍ 
Audit Měření výkonnosti 

A PROVOZ

Kontrola a nápravná opatření 
 

Obrázek 4. Zavedení a provoz 
 

 

 

 

 

 

 
Zavedení a provoz 

 

KONTROLA  
A NÁPRAVNÁ 

OPATŘENÍ 
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Kontrola a nápravná opatření 

 

 

PŘEZKOUMÁNÍ 
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Vnitřní činitelé Vnější činitelé 

Politika BOZP 
 

Obrázek 6. Přezkoumání vedením 
 

 

 

6.3. Analýza současného stavu řízení systému BOZP 

 

1. prvek 4.1 – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 

 
 

Tabulka 4. Všeobecné požadavky 

Vyhodnocení: - vedení společnosti se rozhodlo vytvořit a udržovat 
systém managementu BOZP; 

Ohodnocení: - 4 

Nápravná opatření: 

- vytvořit a udržovat systém managementu BOZP podle 
požadavků uvedených v technické specifikaci OHSAS,

- systém managementu BOZP sjednotit se systémem 
managementu kvality a vytvořit integrovaný systém 
řízení; 

Finanční náročnost: 
- velmi vysoká finanční náročnost pro splnění všech 

požadovaných požadavků dle technické specifikace 
OHSAS. 
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2. prvek 4.2 – POLITIKA BOZP 

 

Tabulka 5. Politika BOZP 

 

Vyhodnocení: 

- vedením firmy je vypracována politika BOZP; 
- politika udává jasné cíle, které chce společnost 

dosáhnout v oblasti BOZP; 
- politika stanovuje veškeré činnosti potřebné k plnění 

požadavků platné legislativy, aby vedla ke zlepšení 
stavu BOZP; 

Ohodnocení: - 2 

Nápravná opatření: 
- realizovat vedením společnosti jednou ročně

přezkoumávání plnění politiky z hlediska její vhodnosti 
a aktuálnosti; 

- zveřejnit politiku BOZP na intranetu; 

Finanční náročnost: - malá náklady spojené se zvýšením času k splnění 
uplatňování politiky. 

 

3. prvek 4.3 – PLÁNOVÁNÍ 

a, prvek 4.3.1 - plánování pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik  

a řízení rizik 

 

Tabulka 6. Plánování pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik, 
 

 

Vyhodnocení: 

- je zavedena metodika pro identifikaci a hodnocení 
rizik; 

- instrukce definuje postup k vyhledávání a vyhodnocení 
rizik identifikovaného nebezpečí;  

- zatím nebyl vypracován žádný registr rizik, který by 
upřesňoval významnost rizik; 

Ohodnocení: - 3 

Nápravná opatření: 

- vypracovat registr rizik, který by obsahoval identifikaci 
nebezpečí, vyhodnocení závažnosti rizika a následně 
jeho odstranění; 

- v případě neodstranitelného rizika zajistit jeho 
minimalizaci např. použitím OOPP; 

Finanční náročnost: 
- vysoká z hlediska náročnosti na identifikaci

a vyhodnocení závažnosti rizik (OOPP, výstražné 
značky, symboly). 
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b, prvek 4.3.2 – právní a jiné požadavky 

 

Tabulka 7. Právní a jiné požadavky 
 

Vyhodnocení: 

- právní a jiné požadavky jsou zpracovány v registru 
právních předpisů, kde jsou uvedeny veškeré 
požadavky na oblast BOZP vztahující se k organizaci; 

- registr je přehodnocován a aktualizován po každé 
novelizaci příslušné právní normy; 

Ohodnocení: - 2 

Nápravná opatření: 

- současný stav zpracování právních a jiných požadavků 
je velice pracný, vhodným nápravným opatřením pro 
aktualizaci je zakoupení softwaru; 

- zveřejnit právní a jiné požadavky na intranetu
společnosti; 

Finanční náročnost: - vysoká v rámci zakoupení vhodného softwaru. 

 

c, prvek 4.3.3,4.3.4 – cíle a programy managementu BOZP 

 

Tabulka 8. Cíle a programy managementu BOZP 
 

 

Vyhodnocení: - doposud nebyly stanoveny žádné programy pro oblast 
BOZP;  

Ohodnocení: - 4 

Nápravná opatření: 
- stanovit cíle a programy na základě vyhodnocení 

významnosti rizik bezpečnosti práce v činnostech, 
subsystémech; 

- vytvořit časový plán pro realizaci cílů a programů; 

Finanční náročnost: 
- malá finanční náročnost v rámci stanovení cílů 

a programů, avšak časově náročná, vysoká – finanční 
náročnost pro realizaci stanovených cílů a programů. 
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4. prvek 4.4 – ZAVEDENÍ A PROVOZ 

a, prvek 4.4.1 – struktura a odpovědnost 

 

Tabulka 9. Struktura a odpovědnost 
 

Vyhodnocení: 
- odpovědnost a veškerá pravomoc jednotlivých osob

vykonávající povinnosti v oblasti BOZP je definována; 
- jsou vytvořeny popisy pracovních funkcí a pracovní 

řád; 

Ohodnocení: - 2 

Nápravná opatření: 

- prostřednictvím informačních tabulí umístěných ve 
výrobě zveřejnit zaměstnancům na jednotlivých 
pracovištích odpovědnost v oblasti BOZP; 

- zdůraznit zaměstnancům, že jsou taktéž součástí 
odpovědnosti za BOZP; 

Finanční náročnost: - malá spojená s vytvořením informačních prostředků do 
výroby. 

 

 

b, prvek 4.4.2 – výcvik, povědomí a odborná způsobilost 

 

Tabulka 10. Výcvik, povědomí a odborná způsobilost 
 

Vyhodnocení: 

- společnost má stanovena pravidla, která zajišťují, 
že pracovníci, kteří vykonávají činnosti ovlivňující 
BOZP jsou způsobilý pro výkon svých profesí na 
základě vhodného vzdělávání, výcviku, dovedností 
a zkušeností; 

- školení v oblasti BOZP odpovídá právním 
požadavkům; 

- není zpracován přehled o potřebách školení pro 
jednotlivé pracovníky; 

- systém zajištění potřebných školení je používán 
v systému managementu kvality; 

Ohodnocení: - 2 

Nápravná opatření: 

- integrovat přístup zajišťování školení na oblast BOZP 
s přístupem používaným v systému řízení kvality; 

- vypracovat roční plán školení schválený vedením 
společnosti; 

- uplatňovat hodnocení pracovníků – jednou ročně 
(příslušní vedoucí na jednotlivých pracovištích 
ohodnotí své podřízené); 

Finanční náročnost: - vysoká vzhledem k posouzení vhodnosti a potřeby 
patřičných školení a samostatné náklady na školení. 
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c, prvek 4.4.3 – konzultace a komunikace 

 

Tabulka 11. Konzultace a komunikace 
 

Vyhodnocení: 

- konzultaci a komunikaci je možno rozdělit ve 
společnosti na externí a interní (komunikace mezi 
zainteresovanými stranami a mezi zaměstnanci); 

- externí komunikace je ve společnosti velmi dobře 
uplatňována a probíhá v rozsahu povinností 
stanovených legislativou (komunikace s orgány státní 
správy, pojišťovnami, hygienou atd.); 

-  interní komunikace je na slabší úrovni; 

Ohodnocení: - 2 

Nápravná opatření: 

- zapojit zaměstnance do řešení problémů v oblasti 
BOZP; 

- využít pravidelných porad, jak vedení společnosti 
s příslušnými managery, tak porad managerů 
s týmem z výroby, ke zlepšení interní komunikace; 

- zveřejnit na informační tabule ve výrobě informace 
o pracovních úrazech, skoronehodách a plnění cílů 
BOZP; 

Finanční náročnost: - malá spojená s časovou náročností ke splnění 
požadavků zavedením pravidelných meetingů. 

 

 

d, prvek 4.4.4 – dokumentace 

 

Tabulka 12. Dokumentace 

 

Vyhodnocení: 
- ve společnosti existuje mnoho dílčích dokumentů pro 

oblast BOZP; 
- dokumentace je nesystematická; 

Ohodnocení: - 3 

Nápravná opatření: 

- je nutné provést kompletní revizi dokumentace 
v rozsahu požadavků specifikace OHSAS a požadavků 
legislativy; 

- vytvořit příručku řízení BOZP, která bude obsahovat 
způsob zajištění a plnění požadavků BOZP; 

Finanční náročnost: - malá spojená s časovou náročností vytvořením 
dokumentace a její revize. 
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e, prvek 4.4.5 – řízení dokumentů a údajů 

 

Tabulka 13. Řízení dokumentů a údajů 

 

Vyhodnocení: 

- ve společnosti je vybudován proces řízení dokumentů 
a údajů pro systém managementu kvality, proces 
představuje postupy pro zpracování, kontrolu, 
udržování, schválení, přezkoumávání a aktualizaci 
interních a externích dokumentů; 

- v oblasti BOZP je řízení dokumentů a údajů 
uplatňováno jen zčásti; 

Ohodnocení: - 3 

Nápravná opatření: 

- rozšířit řízení dokumentů a údajů na celou oblast 
BOZP; 

- zveřejnit dokumentaci na intranetu společnosti; 
- v případě zastaralých dokumentů a dat zajistit jejich 

vyřazení z evidence (skartaci); 
- stanovit odpovědného pracovníka za řízení dokumentů 

a dat; 

Finanční náročnost: - malá spojená s integrací na oblast BOZP. 

 

f, prvek 4.4.6  – řízení provozu 

 

Tabulka 14. Řízení provozu 

 

Vyhodnocení: 

- řízení provozu pro oblast BOZP zajišťuje ve 
společnosti bezpečnostní technik; 

- v současné době řízení provozu je uplatňováno jen 
částečně; 

- v provozu se vyskytují značné nedostatky způsobené 
nedodržováním povinností a nekázní zaměstnanců; 

Ohodnocení: - 3 

Nápravná opatření: 

- po vypracování registru rizik a analýzy významnosti 
rizik je zapotřebí vytvořit provozní dokumentaci 
sloužící k řízení těchto rizik; 

- zvýšit zájem zaměstnanců o problematiku BOZP 
a zlepšit jejich kázeň; 

Finanční náročnost: - malá zlepšení kultury bezpečnosti práce. 
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g, prvek 4.4.7 – havarijní připravenost a reakce 

 

Tabulka 15. Havarijní připravenost a reakce 

 

Vyhodnocení: 

- ve společnosti je zavedena metodika pro havarijní 
připravenost, pro současný stav společnosti je 
dokument neúplný a neaktuální; 

- v rámci havarijní připravenosti má společnost 
v provozu umístěny prostředky pro poskytnutí první 
pomoci, hasící přístroje a absorpční prostředky; 

Ohodnocení: - 3 

Nápravná opatření: 

- aktualizace metodiky havarijní připravenosti tak, aby 
obsahovala identifikaci možných zdrojů vzniku 
havarijních událostí, postupy pro prevenci a opatření 
k ochraně životů a zdraví zaměstnanců; 

- v rámci PO realizovat nácvik evakuace, nácvik 
ohlášení havárie příslušným orgánům a vést o nácviku 
záznamy; 

- pravidelně uskutečňovat kontroly havarijních 
prostředků (lékárničky, hasících přístrojů 
a absorpčních prostředků) a vést o těchto revizích 
záznamy; 

Finanční náročnost: 
- vysoká bude se hlavně týkat zakoupení potřebných 

havarijních prostředků a jejich udržování 
v provozuschopném stavu (pravidelné revize). 

5. prvek 4.5 – KONTROLA A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

  a, prvek 4.5.1 – měření a monitorování výkonnosti 

 

Tabulka 16. Měření a monitorování výkonnosti 

Vyhodnocení: 
- společnost uplatňuje procesy monitorování a měření,

v systému managementu kvality, proces není 
uplatňován v oblasti BOZP; 

Ohodnocení: - 3 

Nápravná opatření: 

- nalézt kritéria pro monitorování a měření výkonnosti 
na oblast BOZP; 

- sestavit plán pro monitorování a měření dosažených 
cílů BOZP; 

- pro interní vybavení používané na monitorování 
a měření musí organizace zajistit udržování 
požadované přesnosti a stálosti; 

- vést evidenci všech měřidel a záznamy o jejich 
kontrolách; 

Finanční náročnost: - vysoká pro zakoupení potřebných měřících prostředků.
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b, prvek 4.5.2 –nehody, nežádoucí události, neshody, nápravná  

a preventivní opatření 

 

Tabulka 17. Nehody, nežádoucí události, neshody, nápravná a preventivní opatření 

Vyhodnocení: 

- v současné době jsou ve společnosti prováděny 
v oblasti BOZP jen zápisy o pracovních úrazech 
a skoronehodách vyplývající přímo z legislativních 
požadavků; 

- evidence pracovních úrazů je nesystematická; 

Ohodnocení: - 3 

Nápravná opatření: 

- při zjištění neshody, skoronehody nebo pracovního 
úrazu je zapotřebí stanovit nápravná opatření; 

- informovat zaměstnance o změnách provedených 
v důsledku nápravných opatření; 

- efektivně ověřit účinnosti nápravného opatření; 

Finanční náročnost: - malá pokrývající časovou realizaci. 

 

 

c, prvek 4.5.3 – záznamy a jejich řízení 

 

Tabulka 18. Záznamy a jejich řízení 

 

Vyhodnocení: - řízení záznamů je prozatím uplatňováno v systému 
managementu kvality; 

Ohodnocení: - 4 

Nápravná opatření: 

- po ucelení veškeré dokumentace a záznamů v oblasti 
BOZP je důležité integrovat řízení záznamů i na tuto 
oblast (záznamy musí být snadno dostupné, chráněny 
proti poškození a ztrátě, musí být stanovena doba 
jejich uchovávání); 

Finanční náročnost: - malá, časová náročnost pro integraci na oblast BOZP. 
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d, prvek 4.5.4 – audit 

 

Tabulka 19. Audit 

 

Vyhodnocení: 
- auditem ve společnosti je považována pravidelná 

kompletní prověrka BOZP v jednotlivých útvarech 
(vyžadovaná ZP); 

Ohodnocení: - 3 

Nápravná opatření: 

- stanovit programy a postupy pro provádění 
pravidelných auditů pro systém managementu BOZP 
pro přezkoumání zda je systém správně zaveden 
a udržován, poskytovat tyto výsledky vedení 
společnosti; 

- jmenovat a vyškolit nezávislou osobu pro provádění 
interních auditů; 

Finanční náročnost: - vysoká finanční náročnost z hlediska vyškolení 
interního auditora. 

 

6. prvek 4.6. – PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM 

 

Tabulka 20. Přezkoumání vedením 

 

Vyhodnocení: 
- společnost má stanoveno roční provádění 

přezkoumání vedením za účelem vyhodnocení 
uplatnění systému managementu kvality; 

Ohodnocení: - 4 

Nápravná opatření: 

- integrovat proces přezkoumání vedením i na oblast 
systému managementu BOZP; 

- ze získaných výsledků auditů se zabývat možnou 
změnou politiky, a stanovených cílů; 

- vést o přezkoumání záznamy; 

Finanční náročnost: - malá – finanční náročnost představuje jen časovou 
realizaci na oblast BOZP. 
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6.4. Celkové vyhodnocení analýzy současného stavu BOZP 

 
Tabulka 21. Celkové vyhodnocení analýzy 

Číslo Název Opatření Finanční 
náročnost 

1. Všeobecné požadavky Vytvořit a udržovat systém BOZP. velmi vysoká

2. Politika BOZP Realizovat vedením společnosti 
přezkoumávání politiky BOZP. malá 

3. 
Plánování: 
a, plánování pro identifikaci 
nebezpečí, hodnocení rizik  
a řízení rizik 

Vytvořit a udržovat postupy pro 
identifikaci nebezpečí, hodnocení 
rizik a přijímat opatření z informací  
a významnosti rizik. 

vysoká 

 b, právní a jiné požadavky Pomocí softwaru monitorovat  
a udržovat legislativní požadavky. vysoká 

 c, cíle a programy 
managementu  BOZP 

Stanovit cíle a vytvořit programy  
na plnění cílů. malá 

4. Zavedení a provoz: 
a, struktura a odpovědnost 

Zveřejnit odpovědnost v oblasti 
BOZP. malá 

 b, výcvik, povědomí  
a odborná způsobilost 

Organizační opatření uplatňování 
principů v QMS i na BOZP. vysoká 

 c, konzultace a komunikace Zlepšit organizační opatření 
v konzultaci a v komunikaci. malá 

 d, dokumentace Provést revizi dokumentace. malá 

 e, řízení dokumentů a údajů Integrovat principy používané  
v QMS i na BOZP. malá 

 f, řízení provozu Vytvořit provozní dokumentaci. malá 

 g, havarijní připravenost  
a reakce 

Provést aktualizaci identifikace 
havarijní připravenosti. vysoká 

5. 
Kontrola a nápravná 
opatření: 
a, monitorování a měření 
výkonnosti 

Uplatňovat principy používané 
v QMS i na oblast BOZP, nalézt 
kritéria pro monitorování a měření. 

vysoká 

 
b, nehody, nežádoucí 
události, neshody, nápravná  
a preventivní opatření 

Zlepšit organizační opatření. malá 

 c, záznamy a jejich řízení Vytvořit systém řízení záznamů. malá 

 d, audit Integrovat principy používané 
v QMS i na oblast BOZP. vysoká 

6. Přezkoumání vedením Organizační opatření. malá 
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Grafické vyjádření: 

 

 
Obrázek 7.Celkové vyhodnocení 

 

Slovní vyjádření: 
 

Z celkového vyhodnocení analýzy vyplývá hodnocení stavu současného řízení 

BOZP, který je ve společnosti uplatňován. Společnost plní veškeré požadavky 

daných právních předpisů a současně plní některé požadavky technické specifikace 

OHSAS 18001:1999. 
 

Mezi silné stránky patří velmi dobrá úroveň prohlášení a aplikování politiky BOZP. 

Velkou výhodou pro společnost je vybudovaný, zavedený a dobře fungující systém 

managementu kvality, který je založen na obdobných principech jako systém BOZP. 

Je výhodné využít zkušenosti ze systému QMS pro zlepšení ostatních požadavků 

např. komunikace, výcviku, odborné způsobilosti, a současně pro zlepšení v oblasti 

řízení dokumentace a záznamů. Je vhodné aplikovat principy uplatňované v QMS  

i na oblast BOZP zejména při provádění auditů, při přezkoumání vedením a při 

měření a monitorování výkonnosti. 
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Pro lepší plnění ostatních požadavků doporučuji společnosti : 

- klást větší důraz na informovanost svých zaměstnanců v oblasti BOZP, 

- zvýšit jejich zájem o problematiku bezpečnosti, 

- zlepšovat pracovní kázeň zaměstnanců, 

- identifikovat nebezpečí a vyhodnotit závažnost rizik, 

- aplikovat preventivní a nápravná opatření, 

- v případě neodstranitelného rizika použít vhodné OOPP, 

- provést aktualizaci havarijní dokumentace k ochraně životů a zdraví 

zaměstnanců. 

 

Ukázka nedostatků BOZP ve společnosti 

 

              
    Obrázek 8.         Obrázek 9.            Obrázek 10. 

        Poškozená hlavice  Poškozená vzduchová       Volně přístupný 
      elektrického rozvodu   hadice      neuložený chemický 
                   přípravek 

 

              
            Obrázek 11.              Obrázek 12. 

              Neodborně provedená    Bezpečnostní tabulka není  
    instalace          v českém jazyce 
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              Obrázek 13.     Obrázek 14. 

            Poškozená prodlužovací      Špatné zabezpečení elektrického 
         šňůra                                    rozvodu 

 

               
             Obrázek 15.            Obrázek 16. 

         Nepřípustná oprava rozvaděče      Neodborně provedená  
         instalace 

 

 
Obrázek 17. 

Nepřípustně uložený materiál 
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7. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A HODNOCENÍ RIZIK  

Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik je jedna z nejdůležitějších činností 

v BOZP. Účelem je identifikovat nebezpečí na jednotlivých pracovních úsecích, 

následně vyhodnocení přijatelnosti nebo nepřijatelnosti rizik a stanovit nápravná 

nebo preventivní opatření, která slouží převážně k eliminaci a snížení počtu nehod  

a pracovních úrazů. 
 

V této kapitole je provedena identifikace nebezpečí a hodnocení rizik pro vybrané 

výrobní úseky: 

- Kovoobrábění 

- Lisovna plastů 

- Zalévání cívek 

- Montáž 

- Sklad nebezpečných látek 
 

7.1. Popis výrobních pracovišť 

7.1.1. Kovoobrábění  

Na pracovišti kovoobrábění se strojním obráběním vyrábí produkty potřebné ke 

kompletaci výrobního sortimentu a to pneumatických válců, pístů a ventilů. Obrábění 

se provádí na obráběcích strojích frézkách a soustruzích. 
 

7.1.2. Lisovna plastových dílů  

V lisovně plastových dílů se vyrábějí veškeré plastové díly, které společnost 

potřebuje jak pro výrobky svoji výroby, tak pro výrobu určenou přímo zákazníkovi. 

Plastové díly se lisují technologií vstřikováním lisovací hmoty za tepla do formy na 

stroji zvaný Arburg. Společnost vlastní 12 těchto strojů. V této výrobní části se také 

nachází jeden lisovací stroj RICO, který se používá převážně k zapouzdření 

kompletované skupiny výrobků kompaktních magnetů. 
 

Brno 2008   Pavlína Švecová 41



VUT v Brně   Ústav metrologie a zkušebnictví 
Fakulta strojního inženýrství   DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení jakosti 

7.1.3. Zalévání cívek 

Na tomto pracovišti se zalévají elektromagnetické cívky. Elektromagnetická cívka 

vložená do obalu se zalévá chemickou směsí pryskyřice a tvrdidla v daném 

směšovacím poměru na stroji Bartec nebo Heitz. Směšovací poměry a druh stroje je 

určen podle typu cívky. Zalitá cívka se vkládá do pece značky Heraus, kde dochází 

k vytvrzení zalévací směsi. Používané chemické látky mají podle Zákona  

o chemických látkách a chemických přípravcích č.356/2003 Sb., svou klasifikaci 

označenou standardní R větou vyjadřující rizikovost a standardní S větou, která 

stanovuje pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnou chemickou látkou.  
 

Nebezpečné chemické přípravky používané na pracovišti Bartec, Heitz: 

- zalévací hmota pryskyřice ARALDIT CW 1991 BD  

• jedná se o epoxidovou pryskyřici pastovité konzistence, červené barvy, 

lehkého zápachu,  

• bod vzplanutí vyšší než 200°C, produkt není samozápalný, tudíž nehrozí 

nebezpečí exploze, 

• spotřeba pryskyřice je cca 175 kg/rok, 

• látka je označena rizikovou větou R 46, která upozorňuje na skutečnost, 

že tento chemický přípravek může vyvolat poškození dědičných vlastností, 

dráždí oči a kůži, může vyvolat citlivou reakci při styku s kůží, 
 

- čistidlo METRYL PU CLEANER 

• jedná se o bezbarvou kapalinu, 

• používá se jako čistící prostředek, 

• spotřeba čistidla je 250 l/rok, 

• látka je označena rizikovou větou R 61, která upozorňuje na možnost 

poškození plodu v těle matky, dráždí oči a je hořlavý, 
 

- tvrdidlo ARADUR 2954 

• jedná se o bezbarvou kapalinu, 

• bod vzplanutí je 173°C, teplota vznícení je 275°C, produkt není 

samovznítitelný, nehrozí nebezpečí exploze, 

• spotřeba tvrdidla je cca 20 kg/rok, 

Brno 2008   Pavlína Švecová 42



VUT v Brně   Ústav metrologie a zkušebnictví 
Fakulta strojního inženýrství   DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení jakosti 

• rizikovost látky je klasifikována větou R 23/24, která upozorňuje na 

skutečnost, že přípravek je toxický při vdechování a větou R 35 

upozorňující na těžké poleptání při styku s kůží, 
 

- urychlovač – BESCHLEUNIGER 7660 

• jedná se o kapalinu žluté barvy charakteristického zápachu připomínající 

čpavek, 

• bod vzplanutí vyšší jak 60°C, teplota vznícení je 410°C, 

• existuje možná exploze ve směsi par se vzduchem, 

• spotřeba urychlovače je 5 kg/rok, 

• látka je označena rizikovou větou R 34 upozorňující na skutečnosti, že 

přípravek způsobuje poleptání a je zdraví škodlivý při vdechování. 
 

 

 
Obrázek 18. Pracoviště zalévání cívek - Bartec 

 

 

7.1.4. Montáž 

Ve výrobní hale společnosti se nachází několik montážních linek, které provádějí 

kompletaci součástek k získání kompletované skupiny dílů, které společnost 

potřebuje pro výrobu sortimentu. 

 

Brno 2008   Pavlína Švecová 43



VUT v Brně   Ústav metrologie a zkušebnictví 
Fakulta strojního inženýrství   DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení jakosti 

7.1.5. Sklad nebezpečných látek 

Ve skladu nebezpečných látek jsou skladovány vstupní suroviny pro zajištění 

správného chodu výroby. Jedná se převážně o barvy, pryskyřice, tvrdidla, silikony, 

lepidla, mazací a hydraulické oleje. Sklad je také určen jako mezisklad tekutých 

nebezpečných odpadů z výroby do doby odvozu ke zneškodnění smluvně zajištěnou 

firmou. Sklad tvoří samostatný zděný objekt, je umístěn v levé části ve výrobní hale. 

Podlaha skladu je opatřena havarijní jímkou pokrytá pororoštem. 
 

Skladované látky: 

• hydraulický olej  SHELL TELLUS 32, 46, 68, 100, celkem cca 1600 l 

• vaselina   ISOFLEX TOPAS NB 52 – 200 kg 

• čistící kapalina  METRYL PU CLEANER – 250 l 

• řezný olej  BLASOCUT BC 25 – cca 1000 l 

• lepidlo   LOCTITE – odběratelské množství po 50 až 250 ml 

• zalévací hmota  ARADUR 2954 – 35 kg 

• tvrdidlo   ARALDIT CW 1991 BD – 200 kg  

• urychlovač  BESCHLEUNIGER 7660 – 10 kg 
 

Odpady: 

• chladicí emulze bez halogenu – cca 600 l 

• prací voda – 2000 l 
 

 

          
 

Obrázek 19.      Obrázek 20. 
Sklad nebezpečných odpadů – odpady  Sklad nebezpečných odpadů – látky  
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7.2. Druhy možných nebezpečí na vybraných úsecích  

 
Tabulka 22. Druhy nebezpečí 

 
řezné rány, 
poranění způsobené odletujícími částmi, 
zachycení točivými částmi stroje, 
pád břemene, 
poranění při manipulace s těžkými břemeny, 
přiskřípnutí části ruky,  
nebezpečí popálení, 
poleptání kůže, 
poškození dýchacích cest, 
poškození zraku, 
zasažení elektrickým proudem, 
poškození vedení elektrického proudu, 
únik nebezpečné látky při manipulaci, 
poškození nádoby s nebezpečnou látkou, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. Analýza rizik 

7.3.1. Popis použité metodiky pro analýzu rizik  

Základem analýzy rizik je studie možných nebezpečných situací. Identifikace 

nebezpečí HAZID (HAZard IDentification) – je souhrnné označení metod pro 

identifikaci nebezpečí, používaných k rozpoznání existujících nebezpečí a definování 

jejich charakteristik. Jedná se o systematické přezkoumání objektu k identifikaci 

možných nebezpečí. Pro hodnocení závažnosti rizik, rozhodnutí zda je riziko 

přijatelné nebo nepřijatelné nám pomůže stanovení hodnoty míry rizika R. 
 

Míra rizika R se určí dle matematického vzorce: 

   PSR ⋅=
 

 S - závažnost rizika 

 P – výskytu rizika 
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Stupnice použité v analýze pro jednotlivé faktory jsou uvedeny v následujících 

tabulkách: 

Tabulka 23. Závažnost rizika 
 
 Závažnost rizika – S Stupnice 

poranění bez pracovní neschopnosti 1 
poranění s pracovní neschopností 2 

poranění vyžaduje hospitalizaci 3 
poranění s trvalým následkem 4 

smrtelné zranění 5 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 24. Výskyt rizika 
 
  Výskyt rizika - P Stupnice 

velmi nízký výskyt 1 
nízký výskyt 2 

občasný výskyt 3 
opakující se výskyt 4 

vysoký výskyt 5 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 26. Míra rizika  
 

Míra rizika - R Stupnice 
(0 – 2) nevýznamné – riziko lze 
přijmout bez zvláštních opatření; 1 

(3– 4) akceptovatelné – přijatelné 
riziko za učinění příslušných 

bezpečnostních opatření; 
2 

(5 – 9) mírné – je nutné přijmout 
bezpečnostní opatření ve stanoveném 

termínu; 
3 

(10 – 16) významné – je nutné přijmout 
bezpečnostní opatření tak, aby se 

snížilo riziko ohrožení na nižší úroveň; 
4 

(17 – 25) nepřijatelné – realizovat 
nezbytná opatření na snížení rizika, 

v činnosti nesmí být dále pokračováno 
a to do doby než bude riziko sníženo; 

5 
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Pro lepší názornost je vhodné zakreslit rizika vyplývající z jednotlivých 

nebezpečných situací do tzv. matice rizik. Tento způsob zobrazení - maticí rizik 

umožňuje snadno určit rizika, kterým se třeba přednostně věnovat. 
 

Matice rizik je barevně vybarvena pro lepší orientaci míry rizika. Barevné 

vysvětlení viz předchozí Tabulka 26. Míra rizika  

 
   

 
 

Ke každému vybranému výrobnímu úseku jsou identifikována nebezpečí, která 

mohou vést k ohrožení zdraví a života zaměstnanců. Nebezpečí je ohodnoceno 

pomocí parametrů (výskyt a závažnost) pro stanovení míry rizika (jako násobek výše 

uvedených parametrů) a jsou navržena bezpečnostní opatření na snížení nebo 

eliminaci rizika. Při posuzování míry rizika jsem spolupracovala s vedoucími 

zaměstnanci a podle potřeby i s jednotlivými zaměstnanci vykonávající činnosti na 

vybraných úsecích. Vyhodnocení míry rizika je pomocí matice rizik. 
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7.3.2. Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik 

          
vysoký 5      

opakující se 4      
občasný 3      

nízký 2      
velmi nízký 1      

  1 2 3 4 5 
 

 

poranění bez 
pracovní 

neschopnosti

poranění 
s pracovní 

neschopností

poranění 
vyžaduje 

hospitalizaci

poranění 
s trvalým 

následkem 

smrtelné 
zranění 

 
 ZÁVAŽNOST RIZIKA 

             

Obrázek 27. Matice rizik  



 
 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A HODNOCENÍ RIZIK List 1/7 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Posuzovaný 

objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 

S P R 

Bezpečnostní opatření 

- odletující třísky a prachové 
částice,ohrožení očí a obličeje obsluhy; 

3 3 9 Doporučení: - částečně zakrytovat stroj; 
- používání obličejových štítů, které zakrývají celý obličej  

a chrání oči; 
 - hromadění třísek, bodná a řezná poranění 

pracovníků ostrými hranami třísek; 
2 2 4 - pravidelný a včasný úklid, odstraňování třísek z pracovního prostoru 

za použití pracovních pomůcek; 

- pořezání rukou obsluhy při odstraňování 
třísek; 

2 2 4 - používat předepsané pracovní pomůcky (např. háčky a rukavice, 
smetáky; 

- háčky používat zásadně při odstraňování namotaných třísek; 
- čištění stroje pouze za klidu stroje; 

- pořezání nebo popálení rukou při výměně 
obrobků a nástrojů; 

2 2 4 - používat OOPP k ochraně rukou; 

- zachycení, vtažení, navinutí části těla  
a vlasů; 

4 2 8 Doporučení: - zakrytí rotujících součástí ochrannými kryty;  
- správné ustrojení obsluhy, používat nepoškozený pracovní oděv, bez 

volně vlajících částí, s těsně přiléhajícími manžetami rukávů  
i nohavic; pracovní blůzu zasunout do pracovních kalhot; 

- používání pokrývky hlavy (čepice, šátek) tak, aby vlasy nevyčnívaly; 
- stroj obsluhovat bez prstýnků, řetízků, náramků, náramkových 

hodinek, 
- seřizování, údržbu, mazání provádět za klidu stroje; 

- zachycení obsluhy, udeření uvolněným 
obrokem, nečekaného uvolnění obroku při 
poklesu upínací síly, nedostatečné tuhosti 
upínacího zařízení; 

3 2 6 Doporučení: - zakrytí rotujícího upínacího zařízení; 
- vhodné ustrojení obsluhy uzavřená obuv s ocelovou špičkou; 
 

- zachycení, navinutí, udeření obsluhy 
upnutým rotujícím materiálem vyčnívajícím 
ze zařízení; 

 

3 2 6 Doporučení: - zamezení vstupu obsluhy do nebezpečného prostoru – 
zábranou; 

- zabezpečení vnějšího konce materiálu přídavným ochranným 
zařízením (např. trubkové kryty vyložené gumou); 

Kovoobrábění Obsluha 
strojů 

- zasažení obsluhy uvolněnými rotujícím 
upínacím zařízením; 

2 2 4 - řádné zajištění rotujícího upínacího zařízení např. pojistným 
kroužkem; 
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 List 2/7 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Posuzovaný 

objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 

S P R 

Bezpečnostní opatření 

- zasažení obsluhy upínacím klíčem; 2 2 4 - nezanechávání upínacích klíčů v upínacím zařízení; 

- nesprávné a chybné upínání materiálu, 
obrobku - uvolnění, vymrštění a zasažení 
obsluhy; 

2 2 4 - správné upnutí, vyvážené a nenásilné upnutí tvarovaných předmětů; 
- upínat do upínacího zařízení jen předměty pro to konstruovány jejichž 

tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí; 
- k upínání používat vhodné a nepoškozené nářadí; 
- čisté a nepoškozené dosedací plochy pro upínání nástrojů; 

- výměna nástrojů, upínání za chodu - 
zachycení, udeření, navinutí, pořezání, 
vtažení; 

3 2 6 - provádět jen při vypnutém chodu stroje; 

- pád přemísťovaného obrobku, nástroje 
nebo přípravku; 

2 2 4 - k upínání a manipulaci s těžkými přípravky, přístroji, nástroji  
a obrobky, které pro svoji hmotnost, tvar nebo rozměry neumožňují 
bezpečnou manipulaci, použít vhodné manipulační, zdvihací zařízení 
s vhodnými upevňovacími prostředky; 

- pohyb rychloposuvu, náraz stroje do 
upínacího zařízení, obrobku, vymrštění  
a zasažení obsluhy uvolněnými částmi 
nástroje; 

2 1 2 - soustředěnost a pozornost obsluhy při sledování rychloposuvu; 
-  používat rychloposuv v bezpečné vzdálenosti od obrobku; 
- včasné vypnutí; 
- montáž funkčních zarážek; 

Kovoobrábění Obsluha 
strojů 

- zasažení pracovníka elektrickým proudem; 3 2 6 - dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. 
částem, vyřazovat s funkce zakrytí, uzavření; respektovat 
bezpečnostní sdělení; 

- vyloučení činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na 
elektrickém zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje 
nebo nářadí nebo se přímo dotkl; 

- neponechávat zapnuté elektrické přístroje a zařízení po odchodu  
z pracoviště a skončení pracovní směny; 

- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým 
částem elektrického zařízení před nebezpečným dotykovým napětím 
na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového 
napětí, izolace; 
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List 3/7 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Posuzovaný 

objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 

S P R 

Bezpečnostní opatření 

- zachycení, vtažení, navinutí rukavice 
včetně ruky obsluhy; 

3 2 6 Doporučení: dbát zákazu obsluhovat stroje s nechráněnými rotujícími 
částmi v rukavicích; 

- nečekané uvedení stroje do chodu po 
obnovení napětí, zasažení obsluhy 
pohyblivou částí, nástrojem; 

3 1 3 - funkční a dosažitelný hlavní vypínač, centrál stop; 
- ochrana znemožňující uvedení stroje do chodu po obnově napětí; 

Obsluha 
strojů 

- nežádoucí uvedení stroje do chodu 2 2 4 - zajištění stroje při opravě vypnutím; 

- zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, 
zachycení o různé překážky, prvky 
vystupující části z podlahy; 

2 4 8 Doporučení: -veškeré kabely a hadice chránit vedením v ochranných 
kanálech; 

- hadice a elektrické kabely vést tak, aby nepřekážely obsluze; 
- odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek o které lze 

zakopnout; 
- uklouznutí, podvrtnutí nohy na podlaze 

pracovního stanoviště strojů; 
1 2 4 - čištění podlah, včasné odstranění nečistot, včasný úklid (kluzkost, 

vlivem rozlité emulze ); 
- rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez nerovností, 

výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včetně odstraňování 
poškozených míst, nerovností apod.; 

- pád, sesunutí materiálu, polotovaru, 
výrobku; 

2 2 4 - materiál, polotovary a výrobky ukládat přehledně, zajišťovat jejich 
stabilitu; 

- využívat paletizace a kontejnerizace, při ukládání výrobků do palet, 
přepravek, ukládacích beden a jiných manipulačních jednotek; 

Pracoviště 
strojů 

- pád, sesunutí materiálu při přemísťování, 
převážení; 

2 2 4 - správné uložení materiálu na dopravní prostředek (vozík); 
- nepřetěžování palet, vyloučit, aby materiál přesahoval půdorysné 

rozměry palet, beden; 

Kovoobrábění 

Řezné 
chladící 
kapaliny 

- záněty kůže při stálém a intenzivním styku 
emulzní kapaliny s nechráněnou pokožkou, 
zejména jde-li o zahnívající emulzi a je-li 
pokožka poškozena; 

 

2 2 4 - při přípravě (míchání) řezných kapalin postupovat dle návodu výrobce 
- při přípravě kapalin a čištění strojů používat důsledně ochranné 

rukavice; 
- dodržovat zásady osobní hygieny, používat ochranné masti; 
- zabránit rozstřiku kapaliny u stroje; 
- řezné kapaliny nutno pravidelně vyměňovat a kontrolovat; 
- v rámci výměny řádně čistit nádrže a celou chladící soustavu ( např. 

horkou vodou a sodou); 
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List 4/7 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Posuzovaný 

objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 

S P R 

Bezpečnostní opatření 

- pád pracovníka z výšky, naražení, 
zlomeniny při plnění zásobníků; 

3 2 6 Doporučení: používat zdvižnou plošinu s ochranným zábradlím, nebo 
zásobování pomocí dopravníku; 

- přiskřípnutí části ruky při manipulaci se 
strojem; 

2 2 4 - školení obsluhy; 
- použití ochranných krytů; 

- popálení obsluhy od vyrobeného výrobku 
nebo formy; 

2 1 2 - používat předepsané OOPP; 
- pravidelné školení obsluhy; 

- únik vysokotlaké kapaliny z hydraulických 
systémů; 

1 3 3 - kontrolní činnost; 
- preventivní údržba tlakových potrubí, výměna těsnících prvků; 

- únik tlakového média z odtahového 
prostoru, vznik nebezpečného prostoru; 

3 3 9 Doporučení: - včasná výměna těsnících prvků, manžet hydraulických 
obvodů, kontrolní činnost; 

 
- přejetí dovolené polohy pístu při zdvihu, 

deformace, poškození pístu; poškození 
hydraulických obvodů; rozstřik 
hydraulického média; 

2 3 6 - instalace a správná funkce narážek, koncových spínačů apod. 
bezpečnostních prvků; 

- porucha na hydraulickém obvodu, 
poškozený tlakoměr, nekontrolovatelný 
pohyb pístu, náraz pístu do matrice, úrazy 
následkem rozstřiku tlakového média  
a odlétnutím drobných částic; 

3 3 9 Doporučení: - instalace ochranných mezistěn; 
- kontrolní činnost; 
- správná funkce tlakoměru hydraulického obvodu; 
- ochranné OOPP; 

Obsluha 
stroje 
Arburg 

- překročení stanovených tlaků, poškození 
hydraulických obvodů; úrazy následkem 
rozstříknutí tlakového média, úrazy při 
rozstřiku tlakového média; 

3 3 9 Doporučení: - instalace pojistné armatury; 
- kontrolní činnost - správná funkce pojistných ventilů; 
- ochranné OOPP 

- přetížení jeřábu, havarijní situace, utržení 
lan, pád břemene; 

4 3 12 Doporučení - jeřáb čitelně označit nosností; Nepřetěžovat; 
- pravidelné školení vazačů a jeřábníků; 

- únava materiálu konstrukce jeřábové dráhy, 
vznik trhlin, poškození spojovacích prvků, 
změna rozpětí, vyjetí z kolejí; 

3 3 9 Doporučení: - provádění pravidelných kontrol a revizí; 
 

Lisovna  
plástů 
 
 

Zdvihací 
zařízení 
jeřáb -  

konstrukce 

- chybějící bezpečné výstupy, nefunkční 
zábradlí - pád osob z výšky; 

3 3 9 Doporučení: - používání vhodných jistících prostředků k připoutání osob; 
- zajištění bezpečných výstupů (žebříky s ochranným košem); 
- pravidelné kontroly, opravy, odstranění závad; 
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List 5/7 

 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Posuzovaný 

objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 

S P R 

Bezpečnostní opatření 

Zdvihací 
zařízení 
jeřáb -  

konstrukce 

- nezadržení pohybové energie jeřábu - 
nezastavení pohybujícího se mostu a kočky 
na konci jeřábové dráhy nebo dráhy kočky; 

- náraz jeřábu do stěn hal; 

3 3 9 Doporučení – kontrola kompetentní obsluhy jeřábu; 
- montáž nárazníků nebo narážek a udržování jejich správné funkce; 

stanoviště 
obsluhy 

- nedostatečný výhled a přehled ze 
stanoviště obsluhy na pracovní prostor, 
nárazy s břemenem, zasažení osob 
břemenem; 

4 3 12 Doporučení: - odstranění překážek zabraňujících ve výhledu; 
- vymezení zón; 

- pády břemen, zranění osob pádem  
a nárazem břemene; 

4 3 12 Doporučení: - vymezení zón s vyloučením přítomnosti osob v místech 
kde dochází k přemisťování břemen; 

- zavěšování břemen na jeřáb se provádí pouze kvalifikovanou osobu tj. 
vazače s odbornou kvalifikací; 

- správný odhad bezpečnostních vzdáleností osob od přepravovaných 
břemen; 

manipulace 
s břemeny 

- vadné, poškozené, neoznačené vázací 
prostředky - pád břemen; 

4 3 12 Doporučení: - vhodné uspořádání vázacích prostředků podle jejich 
nosnosti; 

- použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen  
s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene; 

- použití nezávadných vázacích prostředků, kontrola vazačem před 
použitím; 

- pravidelná kontrola vázacích prostředků, jejich pravidelné prohlídky 
kompetentními osobami;  

- nevhodný  výběr kompetentních pracovníků 
pověřených k ovládání jeřábů, provádění 
nebezpečných a zakázaných manipulací 
a činností, ohrožení osob, poškození 
jeřábů, drah, příslušenství; 

4 3 12 Doporučení: - poskytovat pravidelné školení a zkoušky; 
- výběr, zácvik, zajištění odborné kvalifikace pracovníků k jednotlivým 
činnostem při provozu jeřábů; 

- zdravotní způsobilost; 
- dozor pověřeného pracovníka; 

- neoprávněný výstup osoby na jeřábovou 
dráhu, na jeřáb; 

3 3 9 Doporučení: -uzamčení poklopu; 
- umístění zákazové tabulky neoprávněný vstup;- nekázeň postihovat; 

Lisovna  
plástů 
 

provoz 
jeřábu 

- opuštění jeřábu jeřábníkem bez zajištění, 
ponechání jeřábu bez dozoru, zneužití 
jeřábu nekompetentními osobami, vznik 
nežádoucích událostí; 

3 3 9 Doporučení: - umístění zákazové tabulky neoprávněný vstup uzamčení 
hlavního vypínače; 

- neopouštět jeřáb při zapnutém jeřábovém spínači a při zavěšeném 
břemenu na háku; 

- zajištění jeřábu dle návodu k používání; 
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Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Posuzovaný 

objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 

S P R 

Bezpečnostní opatření 

Lisovna  
plástů 
 

údržba 
jeřábu 

- špatný technický stav jeřábu, 
pravděpodobnost vzniku havarijní situace, 
vznik podmínek pro mimořádný stav; 

3 3 9 Doporučení: - pravidelné týdenních kontroly stavu jeřábu jeřábníkem; 
- provádění roční inspekce, sledování stavu, údržba, prohlídky inspekce   

jeřábů a příslušenství; 
- neprodlené odstranění zjištěných závad; 

- popálení rukou při vkládání výrobků do 
pece; 

2 1 2 - používat OOPP; pec Heraus 

- únik škodlivin do prostředí pracoviště; 3 2 6 Doporučení – kontrola stavu odsávacího zařízení; 
- kontrola správného zavření dveří od pece; 

- zasažení oka pryskyřicí, tvrdidlem, ředidlem 
nebo kapkami jiných chemických produktů; 

3 2 6 Doporučení - používat vždy při manipulaci uzavřené ochranné brýle; 
- při zasažení oka nevytvrzenou pryskyřicí, okamžitě oko vymýt 

proudem vody po dobu 10 - 15 minut a neprodleně přivolat lékaře;  
- poškození dýchacích cest při nadechnutí 
výparů pryskyřic, urychlovače nebo tvrdidel 
do průdušek; 

3 2 6 Doporučení - přípravu a míchání komponent provádět v uzavřené 
odsávané místnosti; 

- výpary při používání epoxidových pryskyřic místně odsávat, nebo 
alespoň zajistit celkové větrání - výměnu vzduchu; 

- obaly obsahující pryskyřice, jejich příslušná ředidla, tvrdidla, příp. 
urychlovače, před transportem a uložením řádně uzavřít; 

Zalévání 
cívek  
Bartec, 
Heitz 

nebezpečné 
látky 

- poškození pokožky zejména na rukou, 
projevuje se zarudnutím pokožky; 

- alergické reakce při kontaktu s pokožkou; 

3 2 6 Doporučení - vyloučit kontakt pryskyřice a tvrdidel s kůží; 
- zdravotní způsobilost, pravidelné lékařské prohlídky; 
- složky pryskyřic míchat podle návodu výrobce v poměru a postupem 

dle provozních předpisů; 
- pracovní stoly popř. jiná pracovní místa, kde se používá pryskyřice 

pokrýt pevným bílým papírem, aby při případném vylití a jiném 
znečištění směsi se zabránilo zamoření pracovního prostoru; 

- pracoviště a jeho okolí udržovat v čistotě; 
- zbytky a stopy epoxidových pryskyřic z nádob, nářadí, oděvů apod. 

několikrát denně odstranit; 
- utěrky, hadry a textilní čistící pomůcky použít pouze jednou; 
- používat OOPP k ochraně rukou a ochranný oděv; 
- při silném potřísnění a zasažení pokožky nebo jejím zjevném 

poškození zajistit lékařské ošetření; 
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Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika 
Posuzovaný 

objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 

S P R 

Bezpečnostní opatření 

- sečné, řezné, bodné, tržné rány, zejména 
rukou, přimáčknutí, zhmoždění, otlaky, 
krevní podlitiny při úderech, sjetí nářadí na 
rukou; 

2 4 8 Doporučení - používat nářadí vhodného tvaru, typu a velikosti; 
- při práci se sečným nářadím vést (směrovat) nářadí od těla pracovníka; 
- správné používání nářadí (nedovolené používání páky); 
- praxe, zručnost, soustředěnost, zvýšená pozornost; 
- zajištění přiměřeného pracovního prostoru; 

- vyklouznutí nářadí z ruky; 2 2 4 - používání nepoškozeného nářadí; 
- pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny; 
- provedení a úprava úchytné části nářadí v ruce, hladký vhodný tvar 

těchto částí, bez prasklin; udržování suchých a čistých rukojetí, 
- zasažení pracovníka uvolněným nástrojem, 

kladivem, hlavicí apod. z násady; 
2 2 4 - nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, apod.); 

- úrazy očí odletující střepinou, drobnou 
částicí, úlomkem, otřepem; 

3 2 6 - používání OOPP k ochraně zraku; 

Montáž ruční nářadí 

- pád nářadí ze zvýšených pracovišť, 
naražení, zhmožděniny, tržné a bodné rány; 

2 2 4 - neukládání nářadí do blízkosti volných okrajů, zvýšených pracovišť; 
- zajišťování nářadí proti pádu používání poutek, brašen; 

- únik nebezpečné látky při manipulaci 
s nádobami; 

1 3 3 - dbát opatrnosti k zamezení úniku látky vlivem chyby zaměstnance; 
- školení příslušných zaměstnanců; 
- použít při úniku absorpčních prostředků nacházejících se ve skladu; 

- nebezpečí vyplývající z vlastností látek; 2 2 4 - používat stanovené OOPP; 
- umístit k příslušným látkám bezpečnostní listy; 

- únik nebezpečné látky při přečerpávání do   
menších nádob; 

1 2 2 - školení zaměstnanců; 
- přečerpávání provádět vždy nad záchytnou jímkou; 

Sklad 
nebezpeč- 
ných látek 

skladování 

- únik nebezpeční látky vlivem roztržení obalu 
(ztráty mechanických vlastností nádob); 

1 2 2 - nebezpečné látky skladovat v mobilních záchytných vanách; 
- pravidelné kontroly stavu nádob; 
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7.3.3. Výsledky analýzy rizik 

Z identifikace nebezpečí a z hodnocení rizik podle použité metody výpočtu míry 

rizika je možné vybraná pracoviště seřadit na základě závažnosti následků 

neočekávané události : 
 

1. lisovna plastů 

2. kovoobrábění 

3. montáž 

4. zalévání cívek 

5. sklad nebezpečných látek 

 

Výsledné vyhodnocení identifikovaných nebezpečí na všech pracovištích je 

znázorněno na následujících obrázcích č 28., č 29. 

 
 

 

 

          
nevyhnutelný 5 - - - - - 
opakující se 4 - 2 - - - 

občasný 3 2 1 10 5 - 
nízký 2 3 16 11 1 - 

nemožný 1 - 3 1 - - 
  1 2 3 4 5 
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Obrázek 28. Celková matice rizik  
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Obrázek 29. Celková grafické vyhodnocení rizik 
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8. IMPLEMENTACE BOZP DO IMS 

Základní kámen k vytvoření integrovaného systému řízení ve společnosti je 

sjednocení veškerých společných činností týkající se integrovaných systémů 

managementu např. plánování, auditování, řízení dokumentace atd. 
 

Nosným pilířem pro implementaci systému řízení BOZP ve společnosti RoKi CZ je 

zavedený a uplatňovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001. 

Postupným aplikováním požadavků technické specifikace OHSAS do současného 

systému řízení QMS je možné vytvořit jeden společný integrovaný systém řízení. 

 

8.1. Rozbor základních požadavků OHSAS 18001 s ISO 9001 

Základem je struktura technické specifikace OHSAS a k ní jsou přiřazeny články 

normy ISO 9001, které jsou si podobné viz. tabulka 27. Rozbor základních 

požadavků OHSAS 18001 a ISO 9001. 

8.1.1. Podobné prvky 

- struktura a odpovědnost, 

- konzultace a komunikace, 

- dokumentace, 

- řízení dokumentů a údajů, 

- záznamy a jejich řízení, 

- audit. 

8.1.2. Specifické prvky BOZP 

- politika BOZP, 

- plánování identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik, 

- právní a jiné požadavky, 

- programy řízení BOZP, 

- řízení provozu, 

- kontrola a nápravná opatření, 

- měření a monitorování výkonnosti. 
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Tabulka 27. Rozbor základní požadavků OHSAS 18001 a ISO 9001 
 

OHSAS 18001:1999 ČSN EN ISO 9001:2001 

4.1 Všeobecné požadavky 4.1 Všeobecné požadavky 

4.2 Politika BOZP 5.3 Politika jakosti 
8.5.1 Neustálé zlepšování 

4.3 Plánování 5.4 Plánování 
4.3.1 Plánování identifikace 
         nebezpečí, hodnocení rizik  
         a řízení rizik 

5.2 Zaměření na zákazníka 
7.2.1 Určování požadavků týkajících se 
         produktů 

4.3.2 Právní a jiné požadavky 7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících 
         se produkt  

4.3.3 Cíle 5.4.1 Cíle jakosti 

4.3.4 Program řízení BOZP 5.4.2 Plánování systému managementu 
         jakosti 

4.4 Zavedení a provoz 7. Realizace produktu 

4.4.1 Struktura a odpovědnost 
5 Odpovědnost managementu 
6.1 Poskytování zdrojů 
6.3 Infrastruktura 

4.4.2 Výcvik, povědomí a odborná 
         způsobilost 

6.2.1 Lidské zdroje - všeobecně 
6.2.2 Odborná způsobilost, vědomí  
          závažnosti a výcvik 

4.4.3 Konzultace a komunikace 5.5.3 Vnitřní komunikace 
7.2.3 Komunikace se zákazníkem 

4.4.4 Dokumentace 4.2 Požadavky na dokumentaci 
4.2.2 Příručka jakosti 

4.4.5 Řízení dokumentů a údajů 4.2.3 Řízení dokumentů 
4.4.6 Řízení provozu 7. Realizace produktu 
4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 8.3 Řízení neshodného produktu 
4.5 Kontrola a nápravná opatření 8. Měření analýza a zlepšování 
4.5.1 Měření a monitorování 
         výkonnosti 

8.2 Monitorování a měření 
8.4 Analýza údajů 

4.5.2 Nehody, nežádoucí události, 
         neshody, nápravná  
         a preventivní opatření 

8.3 Řízení neshodného produktu 
8.5.2 Opatření k nápravě 
8.5.3 Preventivní opatření 

4.5.3 Záznamy a jejich řízení 4.2.4 Řízení záznamů 
4.5.4 Audit 8.2.2 Interní audit 

4.6 Přezkoumání vedením 
5.1 Osobní angažovanost a aktivita 
      managementu 
5.6 Přezkoumání systému managementu 
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8.2. Příručka IMS a dokumentace 

Integrovaný systém řízení přináší výhody hlavně v zeštíhlení dokumentace. 

Společnost RoKi CZ má vypracovanou příručku jakosti na  oblasti QMS dle normy 

ČSN EN ISO 9001:2001. Doplněním existující příručky jakosti o požadavky na oblast 

BOZP vznikne společná příručka integrovaného systému managementu, místo 

samostatné příručky jakosti a příručky BOZP. Příručka IMS je dokumentem popisující 

způsob uplatňování integrovaného systému managementu. Pro jednotlivé systémy 

řízení QMS a BOZP je výhodné dále vypracovat samostatný dokument specifikující 

požadavky na jejich řízení ( řízení BOZP, řízení kvality).  
 

Dokumentace musí být vytvořena přehledně, srozumitelně a zpracována 

v souladu s požadavky QMS a OHSAS. Výhodné je využít již existující dokumentaci 

pro QMS a tuto dokumentaci upravit a doplnit o požadavky implementovaného 

systému BOZP. Proces řízení dokumentace a záznamů uplatňovaný v QMS rozšířit  

i na oblast BOZP. Pro specifické prvky systému bezpečnosti je nutné zpracovat nové 

dokumenty. 
 

8.3. Audit 

Jednotlivé systémy řízení managementu si vyžadují prověření zda jsou ve 

společnosti správně zavedeny a udržovány pomocí interních a externích auditů. 

Výhodou u IMS je úspora při provádění auditů a to především ve společných prvcích 

jednotlivých systémů managementu.  
 

8.4. Struktura a odpovědnost 

Vlivem sjednocení systému BOZP se systémem QMS je důležité maticí 

odpovědnosti jmenovat představitele managementu pro každou složku systému 

řízení. Matice odpovědnosti je dokument pro definování jednotlivých odpovědností  

a pravomocí za výkon všech činností v odborné působnosti řízeného útvaru. 

Jmenování představitelů přímo vyžadují normy. 
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9. ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na výběr vhodného systému managementu BOZP 

pro vybraný průmyslový podnik a implementaci systému bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci do integrovaného systému řízení. Cílem je vytvoření integrovaného 

systému řízení, který vede převážně k zeštíhlení dokumentace vlivem výskytu 

stejných nebo podobných požadavků v jednotlivých integrovaných systémech. 

Přínosem integrace je i časová úspora při společném provádění auditů. 
 

V teoretické části jsem definovala pojem integrovaný systém řízení, uvedla 

výhody, účel a graficky znázornila provázanost a vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

systémy managementu. 
 

Následující část diplomové práce je zaměřena na výběr vhodného systému 

managementu BOZP pro daný průmyslový podnik. Společnost RoKi CZ byla 

seznámena se třemi nejpoužívanějšími systémy managementu BOZP, které 

napomáhají k certifikaci a integraci s ostatními systémy řízení ve společnosti. 

S ohledem na vybudovaný a certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 

9001:2000 jsem společnosti doporučila technickou specifikaci OHSAS 18001:1999, 

která s doporučením souhlasila. 
 

V kapitole 6 jsem provedla přezkoumání současného stavu BOZP ve společnosti, 

vzhledem k plnění požadavků technické specifikace OHSAS a legislativních 

požadavků. K jednotlivým nedostatkům zjištěných analýzou jsem navrhla nápravná 

opatření vedoucí k jejich odstranění. Z celkového vyhodnocení analýzy vyplývá, že 

společnost plní veškeré požadavky právních předpisů a plní některé požadavky 

technické specifikace OHSAS 18001:1999. 
 

Ve společnosti doposud nebyla realizována identifikace nebezpečí a hodnocení 

rizik, proto jsem analýzu rizik realizovala pomocí metody HAZID. HAZID je označení 

metod pro identifikaci nebezpečí. Závažnost rizik se hodnotí pomocí míry rizika. 

Z výsledků je možné vytvořit seznam pracovišť na základě počtu výskytu nejvyššího 

rizika : lisovna plastů, kovoobrábění, montáž, zalévání cívek, sklad nebezpečných 

látek.  
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Pro jednotlivá pracoviště s nejvyšší mírou rizika jsou doporučena opatření za 

účelem minimalizace následků. Pro ověření účinnosti nápravných opatření bude 

nutno zpracovat časový plán kontrol. 
 

Po zavedení navrhovaných doporučení v oblasti BOZP společnost RoKi CZ splní 

základní podmínky pro úspěšné vybudování, zavedení a certifikaci BOZP dle 

požadavků OHSAS 18001:1999. 
 

Pro snazší zavedení systému BOZP doporučuji společnosti využít zkušenosti 

získané při zavádění systému QMS dle ISO 9001. Je vhodné požadavky na systém 

řízení BOZP postupně implementovat do současného systému řízení kvality. 
 

Doporučuji vedení společnosti integrovat vytyčené strategické cíle pro oblast QMS 

a pro oblast BOZP. Pro integrovanou politiky je nutno stanovit cíle orientované na 

zlepšování současného stavu. Prostřednictvím přezkoumávání vedením je nutno 

politiku IMS kontrolovat z hlediska její vhodnosti a aktualizace. V případě zjištěných 

neshod se zabývat její změnou. Současně je potřeba vytvořit integrovanou příručku 

managementu řízení týkající se integrovaných systémů řízení pro snadnější orientaci 

a přehlednost. Je nezbytné sjednotit veškeré podobné požadavky do jednoho 

společného systému řízení. 
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SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

ATEX Ochranná atmosféra proti výbuchu 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BS Britský standard 

ČSN Česká technická norma 

EMS Systém managementu životního prostředí 

EN Evropská norma 

FMEA Analýza druhů a způsobů poruch 

Fitink Tvarovka 

HAZID Identifikace nebezpečí 

ILO Mezinárodní organizace práce 

IMS Integrovaný systém řízení 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

Meeting Pravidelné schůzky 

OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 

P Míra výskytu rizika 

P-D-C-A Demingův cyklus 

PO Požární ochrana  

QMS Systém managementu jakosti 

R Ukazatel potenciálního rizika 

S Závažnost rizika 

Sb. Sbírka 

TS Technická specifikace 

ZP Zákoník práce 
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Příloha A 

  Strategie a politika společnosti RoKi CZ 

STRATEGIE: 

- Neustále udržovat uspokojování potřeb zákazníka, inovace, špičková jakost, 

trvalé zlepšování a práce v souladu s legislativou a interními předpisy. 

- Přizpůsobovat poskytované služby podle potřeb zákazníků a jiných 

zainteresovaných stran. 

- Práci vykonávat v daných termínech a hlavně bezchybně. 

- Shromažďovat nejlepší dostupné znalosti v oboru. 

- Motivovat své zaměstnance k neustálému zlepšování. 

- Snažit se vytvářet nové produkty a rozšiřovat nabídku výrobků. 

- Podporovat a rozvíjet obchodní činnosti. 

- Systematicky sledovat praxi a zkušenosti podobných organizací i v zahraničí. 

- Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

POLITIKA: 

V souladu se strategií a s vědomostí vlivů svých činností na kvalitu produkce  

a dopadů na bezpečnost a hygienické podmínky při práci stanovila společnost 

závazky v oblasti systému managementu jakosti a managementu bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, ve kterých se zavazuje : 
 

v oblasti kvality : 

- neustále zlepšovat úroveň plnění požadavků zákazníků při realizaci zakázek, 

- orientovat se na moderní výrobní technologie, 

- plnit požadavky zákonů, nařízení, norem a jiných závazných předpisů, 

- zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců, 

- vytvářet prostředí k plnému zapojení schopnosti pracovníků pro dosahování 

prospěchu společnosti, jakost je důležité kritérium pro hodnocení i motivaci 

zaměstnanců, 

- vytvářet partnerské vztahy s klíčovým dodavatelem a využít jejich přednosti pro 

zvýšení jakosti výrobků a spokojenosti zákazníků, 

- klíčové dodavatele vybírat na základě výsledků pravidelného hodnocení. 

 

 



 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : 

- pravidelným hodnocením shody s právními předpisy vztahující se k bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a minimalizovat dopady na bezpečnost a zdraví 

pracovníků, 

- identifikovat a pravidelně hodnotit bezpečností profil společnosti, snižovat rizika 

vzniku pracovního úrazu a chorob z povolání, 

- plnit cíle a rozvíjet programy v oblasti zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, 

- pro dodržování pravidel bezpečnosti práce zapojit všechny pracovníky a zajistit 

efektivnost realizovaných školení. 

 

 



 

Příloha B: 
Mezinárodní koncern 

 

Závod 1 
RoKi CZ

Závod 2 Závod 3 

      Organizační schéma společnosti: 
 

ÚTVARY ODDĚLENÍ 

Kvalita 

Logistika 

Lidské 
zdroje 

Technologi

SSC 

Design/Site 
Support 

APU 1 

Finance -
nákup 

APT 101 

APT 102 

APT 103 

APU 2 

APT 201 

APT 202 

APT 203 
Nákup 

Finance 

IT Legenda: 

 APU 1   automobilní výroba 
 APU 2   neautomobilní výroba 

Střediska 

Střediska 

Střediska 

 



 Příloha C: 

 Tabulka: Registr právních předpisů pro společnost RoKi CZ 

Číslo předpisu Název předpisu Účinnost 
262/2006 Sb. Zákon zákoník práce 1.1.2007 

309/2006 Sb. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) 

1.1.2007 

258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 1.1.2001  
20/1966 Sb. Zákon o péči a zdraví lidu  11.7.1966 

48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění ve znění novely 
č.261/2007 Sb.  1.4.1997 

174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  1.1.1969 

379/2005 Sb. Zákon o opatření k ochraně před škodami způsobenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami  1.7.2006 

133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně  1.7.1986 
59/2006 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií 1.6.2006  

356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 
a o změně některých zákonů  1.6:2006 

361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci   

178/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 6:6:2001  

378/2001 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů , technických zařízení, 
přístrojů a nářadí  1:1.2003 

101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí  1.3.2005 

362/2005 Sb. 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 

 4.10.2005 
 

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

148/2006 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 1.6.2006  

11/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 1.1.2003 

494/2001 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 
a zasílání záznamu o pracovním úrazu, vzor záznamu 
o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  1.1.2002 

495/2001 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků  1.1.2002 

406/2004 Sb. 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečí výbuchu  1.9.2004 

 



 

288/2003 Sb. 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví práce 
a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím 
ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu 
a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství 
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní.  4.9.2003 

48/1982 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení  1.7.1982 

18/1979 Sb. Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení 
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 1.7.1979   

19/1979 Sb. Vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení 
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 1.7.1979  

20/1979 Sb. Vyhláška, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 1.7.1979   

21/1979 Sb. Vyhláška, kterou  se určují  vyhrazená  plynová  zařízení 
a  stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 1.7.1979   

50/1978 Sb. Vyhláška, o odborné způsobilosti v elektrotechnice  1.1.1979 

85/1978 Sb. Vyhláška, o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 
zařízení 1.7.1979   
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