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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na Bezpečnost práce jako součást 

integrovaného systému řízení stavebního podniku. Jejím úkolem je představit základní 

legislativu bezpečnosti práce v České republice a poté analyzovat systém bezpečnosti 

práce v konkrétním stavebním podniku. 
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Abstract 

This work is focused on occupational safety as part of an integrated management 

system of a Construction Company. Its mission is to present basic safety legislation in 
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1 Úvod 

Velmi důleţitou součástí kaţdého podniku či instituce se v současné době stává 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Upřesňuje opatření, poţadavky, metody 

a prostředky přispívající k vytvoření optimálních pracovních podmínek. Tyto podmínky 

zajišťují zdraví pracujících, ale i správné dodrţování daných poţadavků při vykonávání 

pracovního procesu. 

 Hlavní důraz je především kladen na prevenci spojenou s výkonem práce 

a dodrţováním předepsaných opatření. Opatření mají za úkol zajistit sníţení poškození 

lidského zdraví při výkonu práce na minimum. 

Cíle práce jsou následující: 

 Legislativa v oblasti BOZP 

 Teoretický rozbor normy OHSAS 18001:2007 

 Teoretické rozbor oblasti managementu BOZP 

 Charakteristika managementu BOZP vyuţívaný firmou CES-EKO s.r.o. 

 Zhodnocení managementu BOZP vyuţívaný firmou CES-EKO s.r.o. 

 Návrh opatření pro firmu CES-EKO s.r.o. vedoucích k odstranění 

zjištěných nedostatků. 

Podklady vyuţívané při zhotovení práce byly poznatky získané z odborné 

literatury, vlastním pozorováním, z dostupných podnikových dokumentů, informacemi 

poskytnutými specialistou BOZP ve společnosti CES-EKO s.r.o. Ze získaných 

informací a údajů je v práci vyhotovena SWOT analýza. 

První část této práce rozebírá podrobněji význam BOZP a význam legislativy v 

oblasti BOZP. Další částí je práce zaměřena na postupy a aktuální přístupy 

managementu BOZP, upravené směrnicí ČSN OHSAS 18001:2008. Směrnice 

usměrňuje program Bezpečný podnik a také manaţerský systém BOZP, jehoţ cílem je 

zajištění zvýšení BOZP a ochrany ţivotního prostředí u podniku. Slouţí k vytvoření 

optimálních podmínek pro zavedení integrovaného systému řízení. Dále je práce 

zaměřena na management BOZP ve stavebních podnicích, kde se klade důraz na 

BOZP z důvodu rizikového odvětví, mezí které se řadí i stavebnictví. 

Další část práce představuje společnost CES-EKO s.r.o. V této části se 

pojednává o historii, strategiích, cílech a stavebních činnostech společnosti. Dále 
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následuje představení a rozebrání systému managementu BOZP společnosti 

a zajištění prevence. 

 V závěru práce je vypracováno vyhodnocení systému managementu se 

zaměřením na BOZP. Zaobírá se správným dodrţováním toho systému a vyuţívání 

správných prostředků. Z výsledku zhodnocení vyplívá doporučení, jak by se systém 

firmy mohl dále zlepšovat a rozvíjet. Dále je zhotovena SWOT analýza oblasti BOZP 

ve společnosti CES-EKO s.r.o., která zahrnuje příleţitosti i hrozby a také se zabývá 

silnými a slabými stránkami. Závěrem je provedena analýza vývoje BOZP zaměřena 

na zhodnocení pracovních úrazů ve společnosti. 
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2 Úspěšné řízení podniku a význam BOZP 

Úspěšné fungování podniku či neziskové organizace nezávisí jen na 

dostatečných finančních zdrojích, schopnosti pracovníků, moderních technologiích, ale 

důleţitým stmelujícím materiálem je také management. Samotný management 

obdobně jako kvalifikace lidí nebo technologie, podléhá úpravám a musí odpovídat 

současným společensko-ekonomickým trendům. Zájmy téměř všech manaţerů by se 

měly zaměřovat především na dosahování pozitivních ekonomických výsledků. Tato 

organizace zůstává ve větší podstatě stejná. Upravují a rozšiřují se pouze přístupy, jak 

těchto výsledků dosáhnou a na které faktory máme manaţerskou práci zaměřit. 

V minulosti stačilo směřovat zaměření k aspektům řízení ekonomickým 

a kvantitativním. Současná doba na rozdíl od minulosti vyţaduje zaměření spíše na 

kvalitativní a časové aspekty. Při dodávce určitého mnoţství se nezaměřujeme jen na 

cenu, ale ve většině případů i na kvalitu a termíny dodávky. V řídící činnosti je důleţité 

zohledňovat i další důleţité faktory a momenty, které se častokrát stávají limitujícími 

nebo v horším případě i kritickými faktory pro správné fungování podniku. Mezi tyto 

momenty se dostávají i poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu 

ţivotního prostředí. Bezpečnost zdraví při práci se stává typickým rysem vyspělých 

civilizací. Průběhem času se zavádějí různá nová opatření, která vylučují či alespoň 

kompenzují škody způsobené důsledkem pracovních úrazů. [1] 

Jednou z nejvýznamnějších součástí stavebního práva je oblast BOZP, jejíţ 

posun je vţdy přímo závislí na přístupu společnosti k osobám a práci vykonávajících 

tuto práci. Pracovníci vykonávající tuto práci přímo souvisejí s vývojem pracovních 

činností a technologií. Právní předpisy jsou důleţitou součástí při vývoji BOZP, tyto 

předpisy se schvalují dle vývoje vědy a techniky před schválením musejí být prověřena 

všechna nebezpečí a z nich vyplívající rizika. K vytváření zdraví neohroţujících 

a bezpečných pracovních podmínek slouţí souhrn povinností a práv účastníků 

pracovněprávních vztahů nazývající se BOZP. BOZP zahrnuje taktéţ souhrn 

povinností a práv účastníku vykonávajících dozor v oblasti bezpečnosti práce s nimi 

spojenými technickými zařízeními a v neposlední ředě nad ochranou zdraví spojenou 

s vykonávanou prací. 

K minimalizaci škodlivých rizik a vlivů na zdraví a ţivot lidí při práci slouţí činnost 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci, která zahrnuje organizační, legislativní, 

výchovná, technická a s tím spojená opatření. Hlavní cílem jejich činnosti je dosaţení 

takového pracovního prostředí a pracovních podmínek, při kterých nebude docházet 
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k vyhnutelným pracovním úrazům, nemocem z výkonu povolání a jiným ohroţením na 

zdraví. Význam popisovaného slovního spojení je moţné vysvětlit a pochopit jako dva 

významné cíle: ochranu zdraví při práci lze vysvětlit jako sloţku preventivních opatření 

se záměrem preventivního předcházení vzniku nemocí vzniklých při výkonu povolání 

a dalších poškození zdraví, bezpečnost při práci lze vysvětlit jako sloţku preventivních 

opatření se záměrem předcházet vznikům úrazů spojených s výkonem povolání. 

Bezpečnost práce je zařazena mezi nedílné součásti BOZP je moţné ji vysvětlit 

jako úpravu pracoviště, na kterém při správném dodrţování zásad stanovených pro 

dané pracovní postupy a pracoviště, bude v co nejvyšší míře sníţena nebo zcela 

vyloučena moţnost ohroţení zdraví a ţivota osob a nedojde k poškození majetku. [2] 

2.1 Legislativa v oblasti BOZP a vymezení BOZP 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci a činitele upravuje Normativní dokument 

OHSAS 18001:2007. Dokumenty ovlivňují zdraví dočasných pracovníků, zaměstnanců, 

návštěvníků a všech oprávněných osob pohybujících se na pracovišti. Národní politika 

BOZP by měla slouţit jako opěrný bod aktivit státních institucí a podniků v oblasti 

BOZP. Politika z jedné strany pohledu odráţí chápání pojmů ochrany, bezpečnosti 

zdraví lidí při práci, které slouţí jako prevence nemocí způsobených povoláním 

a protiúrazová prevence. Dále upravuje podmínky slouţící uspokojivé práci, zahrnující 

přizpůsobení pracovních podmínek a práce potřebám zaměstnanců. Daným způsobe, 

přispívá BOZP k zlepšování kvality ţivota. O BOZP musíme postupem času pečovat, 

díky tomu napomůţeme omezení většiny negativních aspektů souvisejících s danou 

prací včetně obtěţování, rozdílných podmínek zacházení na pracovišti a stresu. 

Na preventivní opatření by měl kladen hlavní důraz, z důvodu minimalizování 

ohroţení všech zúčastněných aktérů zapojených do pracovního procesu, uvedené 

aktéry ohroţují škodliviny potřebné k výkonu práce, nemoci spojené s povoláním, 

pracovní rizika a v neposlední ředě takzvaná nová rizika (například:napadání v práci, 

prevence stresu atd.). Z toho plyne, ţe nesmí dojít k zanedbání právní odpovědnosti 

všech zúčastněných osob ve vztahu k BOZP. 

Hlavní náplně státních aktivit politiky v oblasti BOZP: 

 Zajištění a zjednodušení právní rovnováhy a zlepšení úrovně právního vědomi v 

oboru BOZP. 

 Vynucování a prosazování dodrţování poţadavků BOZP. 

 Sestavení ekonomických nástrojů BOZP. 
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 Poradenství, propagace a osvěta. 

 Mezinárodní spolupráce. 

Legislativní poţadavky rozdělujeme do tří oblastí, je to právní úprava zaměřená na: 

 Poţární bezpečnost 

 Ochrana zdraví při práci 

 Bezpečnost práce 

2.1.1 Právní úprava poţární ochrany 

Legislativa upravující poţární bezpečnost patří k těm, které mají svou tradici. 

Výsledek aktuální právní úpravy (zákon č. 237/2000 Sb., zaměřený na poţární 

ochranu) je rozdělení provozovaných činností v důsledku poţárního nebezpečí.  

 bez zvýšeného poţárního nebezpečí 

 zvýšené poţární nebezpečí 

 vysoké poţární nebezpečí 

Poţární ochrana je soubor opatření, na jehoţ základě se stanovují podmínky za 

pomocí zjištěných rizik. Daná opatření co nejvíce omezují vznik poţáru a aby jiţ vzniklý 

poţár mohl být co nejdříve zlikvidován. 

2.1.2 Právní úprava bezpečnosti práce 

K základním právům garantovaným listinou práv a svobod i ústavou, patří právo 

na ochranu zdraví a uspokojivé pracovní podmínky při práci. Povinnosti kaţdého 

zaměstnavatele by měla být snaha o předcházení úrazů a nemocí spojených 

s vykonáváním povolání a to nejen legislativně ale také eticky. 

K nejdůleţitějším právním předpisům se řadí: 

 Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce. 

 Zákon č. 251/2005 Sb. - O inspekci práce. 

 Zákon č. 309/2006 Sb. - tímto zákonem se upravují poţadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci souvisejí s vykonávaným pracovním vztahem, také se 

zabývá bezpečností a ochranou zdraví při činnostech a sluţbách poskytovaných 

mimo pracovněprávní vztahy. 

 Zákon č. 183/2006 Sb. - (Stavební zákon) Zaměřený na územní plánování a 

stavební úřad. 

 Další nařízení vlády a vyhlášky. 
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Obor bezpečnost práce se zaměřuje a zabývá technologickými, organizačními, 

technickými, výchovnými a dalšími opatřeními. Cílem oboru je vytvoření co 

nejideálnějšího pracovního prostředí, pracoviště, v jakém nebude docházek ke 

zbytečným pracovním úrazům. Bezpečnost při práci respektive bezpečnost práce je 

stav daných pracovních podmínek zabraňujících působení nebezpečných vlivů 

a činitelů působících na zaměstnance vykonávající určený proces. Zajištění 

bezpečnosti práce se provádí zejména pomocí stanovení a správným dodrţování 

poţadavků na pracoviště, pracovními a technologickými postupy, správnou organizací 

práce, odbornou způsobilostí zaměstnanců a zdravotními poţadavky. [10] 

2.1.3 Právní úprava oblasti ochrany zdraví při práci 

Samozřejmě i ochrana zdraví při práci je upřesňována řadou právních předpisů 

(zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 

dalších podmínek BOZP, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Podle 

obecných poţadavků lze zařadit zaměstnance do čtyř kategorií dle míry výskytu faktorů 

ovlivňujících zdraví zaměstnanců a rizikovost spojenou se zdravím. Následující 

poţadavky jsou směřovány k zaměstnancům, na jejichţ stanovištích probíhají rizikové 

práce. Riziková práce je taková práce při niţ dochází k vzniku nebezpečí nemocí z 

povolání. Další poţadavky spojené s ochranou zdraví zaměstnanců při práci, je 

upraveno nařízeními vlády. 

Zmíněnou ochranu zdraví při práci můţeme chápat jako souhrn prostředků, 

poţadavků a opatření pro udrţování, reprodukci a péči o pracovní sílu člověka. Cílem 

těchto opatření je předcházet pracovním nemocem, úrazům a dalším poškození 

lidského zdraví. Dále jako souhrn opatření směřující k ochraně zdraví pracovníků - 

lékařské prohlídky, organizační opatření, osobní ochranné pracovní prostředky 

a minimalizace rizik. [10] 

2.1.4 Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Způsob evidence vzniklých pracovních úrazů určuje nařízení vlády (Nařízením 

vlády 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). Zaměstnavatel je povinen vést evidenci v knize úrazů a 

ohlásit pracovní úraz bez zbytečných odkladů. Kniha úrazů musí obsahovat všechny 

potřebné údaje k sepsání záznamu o úrazu. 
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2.2 BOZP spojené se vstupem do EU 

Oblast BOZP byla ovlivněna vstupem České Republiky do Evropské unie, který 

proběhl v květnu 2004. Oblast BOZP je důleţitou součástí sociální politiky vedené na 

úrovní Evropské unie a také politiky členských států, ale image a politiky jednotlivých 

firem a společností v různých oborech. 

Závazné směrnice jsou pro státy EU takzvané směrnice Rady. Cílem je 

harmonizování národních legislativ s právem EU a s přihlédnutím ke všem 

zúčastněným států. Kaţdý z nich má minimální poţadavky dané směrnicemi 

o ustanovení týkající se národních zvyklostí a tradic. 

Základní směrnice EU pro BOZP 

 Rámcová směrnice 89/391/EHS změřená na opatření prováděná ke zvýšení 

BOZP zaměstnanců 

 89/654/EHS směrnice zaměřená na minimální poţadavky BOZP při pouţívání 

pracovních zařízení pracovníky 

 89/656/EHS směrnice, zaměřená na minimální poţadavky BOZP Při pouţívání 

OOPP 

Porovnání českých právních předpisů a obsahu evropských směrnic BOZP je 
následující: 

České směrnice neobsahují tak obecné informace jako směrnice Evropské unie, 

tímto ponechávají zaměstnavateli moţnost plnit dané povinnost metodami 

a způsobem, které si zvolí podle svého uváţení zároveň odpovídající jeho 

ekonomickým moţnostem, systému řízení, prostředí, atd. 

 Právní předpisy naší republiky jsou detailnější. 

 Ani jedna z evropských směrnic neupřesňuje "kategorizaci prací". 

 Evropské a České právní předpisy BOZP jsou aţ na malé výjimky tematicky 

téměř identické. [6] 
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Evropská unie Česká republika 

Směrnice neobsahují "kategorizaci 

prací". 

Směrnice obsahují "kategorizaci 

prací". 

Právní předpisy nejsou tak podrobné. 
Podrobně propracované právní 

předpisy. 

Zaměstnavatel má moţnost plnit své 

povinnosti podle vlastně zvolených 

způsobů a metod. 

Zaměstnavatel nemá moţnost plnit 

své povinnosti podle vlastně zvolených 

způsobů a metod, ale musí je plnit dle 

předepsaných pravidel. 

Obecnější formulace ve směrnicích 
Přesné stanovení formulace ve 

směrnicích 

Tabulka 1 - Srovnání směrnic v oblasti BOZP Evropské unie a České republiky. 

Zdroj: Vlastní zhotovení 

2.3 Přístupy managementu BOZP v současné době  

Dávno je známo, ţe problematiky BOZP je důleţitou a citlivou oblastí. Oblast 

BOZP nemůţe hlavní management ţádné organizace ignorovat. Přistupuje-li 

management k tomuto tématu zodpovědně a cílevědomě, nabízí se mu moţnost do 

řídící praxe implementovat normativní doporučení - systém zaměřující se na 

Bezpečnost a ochranu zdrav při práci. Naše společnost obsahuje v podstatě 2 zdroje 

poţadavků upřesňujících a určujících podobu manaţerského systému zaměřeného na 

oblast BOZP. Patří mezi ně: 

 Program "Bezpečný podnik" 

 OHSAS 18001:2007, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

2.3.1 OHSAS 18001:2007 

OHSAS 18001:2007 je mezinárodně uznávanou specifikací určenou 

k posuzování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Norma 

OHSAS 18001 byla zpracována v reakci na naléhavé poţadavky zákazníků tak, aby 

bylo moţno posuzovat a certifikovat jejich systémy managementu BOZP. Je postavena 

na principu identifikace všech moţných rizik na pracovišti a jejich efektivnímu řízení, za 

účelem minimalizování rizik spojených s poškozením zdraví zaměstnanců. Hlavní 
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důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost nebezpečných situací ohroţujících 

osoby pohybující se na pracovišti s přihlédnutím ke všem činnostem spojeným 

s fungováním organizace.  

Specifikace OHSAS 18001 je určena všem typům organizací, kterém mají za cíl 

zaměření své pozornosti na zdraví svých zaměstnanců. Efektivně zavedený systém 

pomůţe minimalizovat nebo eliminovat rizika všech stran, jejichţ aktivity jsou spojeny 

s činností společnosti. Naplněním všech poţadavků normy je zajištěno i plnění 

legislativních poţadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z hlediska 

prevence vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání můţe dojít ke zvýšení 

produktivity práce. [7] 

Roku 2007 vyšla v anglickém originále nová verze normy OHSAS 18001. 

V České republice byla přijata jako systémová norma ČSN OHSAS 18001:2008. 

Norma je zpracována, aby se co nejvíce podobala normám ISO 14001 a ISO 9001, coţ 

dále posiluje integraci systému managementu kvality, environmentu. Cílem byla 

příprava a zhotovení dokumentů, které mají tyto vlastnosti. 

 Struktura blízká normám ISO 14 001 a ISO 9 001 

 Obsahuje návod pro udrţování, vytvoření a poţadavky potřebné pro prokazování 

shody systému BOZP. 

 Při udrţování a zavádění systému BOZP musíme vţdy zohledňovat 

bezpečnostní rizika a povahu činností. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je předmětem zájmu, nikoliv bezpečnost 

sluţeb a výrobků. 

 Shodně se strukturou normy ISO 14 001 je v podstatě strukturováno normativní 

doporučení OHSAS 18 001, podobně jako v případě "Bezpečného podniku" 

můţe být implementováno v integraci se systémem environmentu a kvality nebo 

samostatně. [1] 

Oproti předchozí normě se nová norma OHSAS 18001 liší především v následujících 

bodech: 

 Došlo k přidání nové části zaměřené na „Hodnocení souladu s právními a jinými 

poţadavky“ vztahující se na organizaci vzhledem k bezpečnostním rizikům. 

 Proběhla aktualizace některých definic. 

 Do posouzení nebezpečí je nově zahrnu lidský faktor nejen z řad zaměstnanců, 

ale i ostatních zainteresovaných stran. 
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 Zpřísňuje poţadavky na vedení vyšetřování neţádoucích událostí – nehod 

 Kladení vyšších poţadavků na spoluúčast zaměstnanců při řízení BOZP 

2.3.2 Integrovaný systém managementu 

Jedná se o komplexní celek propojených poţadavků norem na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci, ochranu ţivotního prostředí a kvalitu, který je zakomponován 

do celkového firemního systému řízení. Integrací systému managementu kvality je 

definován soulad norem OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 a ISO 9001:2000. 
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Obrázek 1 – Vztahy mezi OHSAS 18001, ISO 14001:2004 a ISO 9001:2000 

Zdroj: Vlastní zhotovení podle [16] 

V tabulce určující vztahy mezi normami OHSAS 18001, ISO 14001:2004 a ISO 

9001:2000 je patrné, ţe normy se téměř ve všech bodech shodují z důvodu 

integrovaného systému managementu.  
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Aplikace tohoto přístupu poskytuje tyto přínosy: 

 Sníţení dokumentace 

 IMS je přehledný, pruţný a srozumitelný 

 Úspora nákladů 

 Konkurenční výhoda 

 Sníţení vzniku nehod při správné implementaci 

 Slouţí jako základ pro dokonalost organizace 

2.3.3 Oblast programu "Bezpečný podnik" 

Cíl programu "Bezpečný podnik" je především zvýšit u podnikajících 

a právnických fyzických osob úroveň BOZP, zároveň i s ochranou ţivotního prostředí. 

Měli bychom docílit zvýšení úrovně kultury pracovní pohody a práce a vytvořit prostředí 

usnadňující zavedení integrovaného systému řízení. Státní úřad inspekce práce je 

garantem programu "Bezpečný podnik", ten povaţuje realizaci a prosazování 

programu "Bezpečný podnik" u právních subjektů, pro něţ je připraven, za prioritní a to 

především s ohledem na účinnější prosazování zákonem daných poţadavků na 

stanovené prevence. 

Jedním ze způsobů jak implementovat systém BOZP do celkového systému 

řízení pouţívaného v daném právním subjektu je program "Bezpečný rok", zároveň je 

systémovým přístupem k docílení poţadavků, uloţených zaměstnavateli v oblasti 

BOZP zákonem. V rámci poţadavků zahrnuje také ve vymezeném rozsahu zásadní 

poţadavky potřebné k zavedení systému řízení BOZP. Zmíněné poţadavky se týkají 

poţární ochrany a ochrany ţivotního prostředí, které úzce souvisejí s bezpečností 

práce (jedná se především o poţadavky zaměřené na nakládání s přípravky, 

nebezpečnými chemickými látkami, odpady a o poţadavky určující základní povinnosti 

určeny právním subjektům předpisy v oblasti poţární ochrany). 

Svými poţadavky je program "Bezpečný podnik" zaměřen především na 

prevenci. Ke zprostředkování úspěšné realizace programu je především zapotřebí, aby 

přístup prosazoval a uplatňoval management právního subjektu při řízení s cílem 

preventivních opatření proti vzniku mimořádných událostí. V rámci řízení právního 

podniku musí být prioritou systematická eliminace a identifikace rizik na pracovišti, 

nebo aspoň omezení negativních účinků na akceptovatelnou (přijatelnou) úroveň 

v případě, ţe nelze taková rizika odstranit. 
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Program "Stavební podnik" je vzhledem k svému rozsahu zaměřený především 

na středně velké a velké právní subjekty a také na menší, ve kterých je s ohledem na 

vysoký počet rizik vyplívajících z činností ohroţeno více osob, včetně zvýšeného 

ohroţení ţivotního prostředí. Jakýkoli právní subjekt můţe vyuţít daný program jako 

předlohu k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [5] 

Obrázek 2 - Systém řízení BOZP, základní prvky uplatněné programem 

"Bezpečný podnik". 

Zdroj: [4] 

Program "Bezpečný podnik" v průběhu let prošel řadou důleţitých změn, které 

vyplývaly z aktuálních a platných předpisů a snahy zlepšení podvědomí o bezpečnosti 

práce. Od neustálého vysvětlování důleţitosti zapojení zaměstnavatelů a propagace 

bezpečnosti práce na pracovišti se odvíjí systém "Bezpečný podnik", který se zaměřuje 

i na změny postoje zaměstnavatelů. Tímto stylem se snaţí pomyslně přiblíţit podniku, 

který se snaţí chovat podle pravidel a bezpečně. 

Jednou z velice důleţitých povinností zaměstnavatele moţná rizika na základě 

neustálého vyhledávání nebezpečných činitelů, pracovních podmínek a procesů 

pracovního prostředí. Dojde-li k situaci, ţe tato rizika nelze odstranit je nutnou přijmout 

opatření omezující jejich působení tak, aby ohroţení zdraví a bezpečnosti 

zaměstnanců bylo minimální. [11] 

Podnik, který získá certifikát „Bezpečný podnik“, dosáhne zejména fungujícího 

a průhledného systém řízení BOZP směřujícího ke zvýšení úrovně bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Získá nezbytně nutný základ pro přijetí integrovaného 
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Plánování Přezkoumání 
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systému. Navíc můţe vyuţívat poradenskou sluţbu inspektorátu práce a to v průběhu 

celého procesu a to zcela zdarma. Účast v programu „Bezpečný podnik“ není povinná 

a je zcela dobrovolná. [4] 

Obě metodiky určené pro zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, mají téměř shodnou strukturu poţadavků. Jistým omezením druhého přístupu je 

menší známost pojmu v zahraničí. Označení OHSAS 18001 si zvolna získává uznání 

i v zahraničí. Na druhé straně program „Bezpečný podnik“ hodnotí a upravují 

pracovníci Inspektorátu práce, lze tedy předpokládat, ţe správné dodrţováním 

legislativních poţadavků bude v dané společnosti pečlivě prověřováno. [1] 

3 Management BOZP spojený se stavebním podnikem 

Stavebnictví je jedním z nejrizikovějších odvětví, o tom vypovídá vysoký počet 

pracovních úrazů a smrtelných zranění spojených s výkonem činnosti. V případě 

stavebních prací je nutno dbát na správnou organizaci práce a vzít v potaz informace 

popisující ohroţení zdraví, včetně vypracovaní opatření zajišťujících jejich minimalizaci. 

Na kaţdém pracovišti musí být podle poţadavků předání staveniště a Zákoníku práce 

přesně stanovena odpovědnost za provedení úkolů v oblasti BOZP a to mezi všemi 

dodavateli stavebních prací. Nedojde-li k předání pracoviště subdodavateli, odpovídá 

za pracoviště a řádné vybavení pracovníků subdodavatelů objednavatelem nebo 

dodavatelem stavebních prací. Bezpečnost práce stavebních prací upřesňuje Nařízení 

vlády 591/2006 Sb. Státní úřad inspekce práce, obor bezpečnosti práce vydal v roce 

2011 desatero nejčastějších příčin vzniku úrazu ve stavebnictví: 

 „Nedostatečné vybavení a zajištění konstrukcí pro práce ve výškách. 

 Nezajištění otvorů a volných okrajů ve výškách. 

 Nepoužívání osobního zajištění proti pádu pracovníka z výšky. 

 Nezajištění výkopů proti sesutí stěn. 

 Nebezpečný způsob provádění bouracích prací. 

 Neodborná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy. 

 Nezakryté pohyblivé nebo rolující části strojů. 

 Špatný technický stav vázacích prostředků a nosných lan zdvihacích zařízení. 

 Pouţívání zařízení svislé dopravy pracovníky, přestoţe není určeno pro přepravu 

osob. 

 Nedostatečná ochrana ţivých částí elektrických zařízení.“ Zdroj: [8] 
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Obrázek 3 – Graf: Smrtelné pracovní úrazy rozděleny do odvětví 

Zdroj: [7] 

3.1 Poţadavky BOZP ve stavebních podnicích 

Odvětví stavebnictví má na rozdíl od jiných oblastí významná specifika zejména 

v provádění prací a vlastním provozu, organizaci a přípravě. Bezpečnostní poţadavky 

jsou natolik rozsáhlé, ţe si zaslouţí speciální pozornost a jsou upraveny mnohými 

nařízeními vlády a předpisy mezi které se mimo jiné řadí tyto: 

Ochrana zdraví: 

 Zákon č.223/2013 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 Vyhláška č.107/2013 Sb., stanovení podmínek pro zařazení prací do kategorií 

 Zákon č.47/2013 Sb., o specifických zdravotních sluţbách 

 Zákon č.115/2012 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 Zákon č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách 

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

 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 

Bezpečnost strojů, zařízení a prací: 

 Zákon č.239/2013 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích 

 Zákon č.174/1968 Sb., o ostatním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 Zákon č.22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky 
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 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 

OOPP a prevence rizik: 

 Zákon č.47/2013 Sb., o specifických zdravotních sluţbách 

 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 

Pracovní prostředí a pracoviště: 

 Zákon č.225/2012 Sb., upravující poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

 Zákon č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách 

 Zákon č.251/2005 Sb., o inspekci práce 

 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 

Poţární ochrana: 

 Zákon č.133/1985 Sb., České národní rady o poţární ochraně 

 Vyhláška č.35/2007 Sb., o technických podmínkách poţární techniky 

3.1.1 Projektová dokumentace 

Otázka bezpečnosti pracovního prostředí a práce musí být nedílnou součástí 

projektu. Z toho vyplívá, ţe zásady prevence jsou řešeny z hlediska pracovních 

podmínek a pracovního prostředí v projektovaných stavbách a to nejen po dokončení 

ale i při realizaci stavby. Technická zpráva projektové dokumentace musí obsahovat 

a v potřebné míře popisovat poţadavky na BOZP. Úkolem projektantů, zpracovatelů 

typových podkladů, konstruktérů je vytvoření díla, které vyhovuje zásadám BOZP. 

Při vypracování projektové dokumentace je potřebná spolupráce investora 

s projektantem a dodavatelů stavebních prací. Rozsah jejich spolupráce je vázán na 

rozsah podkladů a informací – například bezpečnostních a technologických údajů, 

konstrukčních podkladů, charakteristik zařízení a strojů, montáţe, způsob manipulace 

atd. a to především jedná-li se o činnost v mimořádných podmínkách, to znamená 

práce za ztíţených podmínek, stavební práce za provozu a v nebezpečném prostoru 

a prostředí. 

3.1.2 Výrobní příprava a s tím spojené podmínky 

Zhotovitelem stavebních prací musí být doplněna projektová dokumentace podle 

speciálních podmínek, respektive před zahájením stavebních prací upřesněna za 

pomocí dokladů o pracovním či technologickým postupu a konkrétními poţadavky 

v rámci příslušné výrobní přípravy. V dodavatelské dokumentaci musí být obsaţen 
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souhrn veškerých úkonů slouţících k zabezpečení stavby a jednotlivých prací. 

Dodavatelská dokumentace je souhrn organizačních, teoretických a dalších potřebných 

opatření a dokladů slouţících k vytvoření způsobů provedení stavebních prací a to 

nejen z hlediska produktivity práce, technické vyspělosti, hospodárnosti, ale 

i z hlediska bezpečnosti práce. Jedná se o stanovení bezpečného stavebního prostředí 

a postupu v návaznosti na jednotlivé pracovní operace, bezpečnostní pomůcky, pouţití 

zaříjení a strojů, pomocných konstrukcí a také zabezpečení staveniště. O veškerých 

opatřeních musejí být všichni pracovní důkladně instruováni. 

Jedná-li se malé stavební práce (drobné stavební úpravy nebo stavby a údrţbové 

práce) nebo dá-li se stanovit provádění prací příslušnými typovými podklady, 

technickými normami, směrnicemi, postačí, aby prostředky k zajištění a dodrţování 

bezpečnosti práce řešil přímo odpovědný pracovník. 

Kaţdý zhotovitel si před započetím prací musí uvědomit, ţe při zhotovení 

dodavatelských zakázek je odpovědný za dodrţování a vytvoření potřebných opatření 

zajišťujících bezpečnou práci na pracovišti. Musí, zajisti především: 

 Pracovníci musejí mít k výkonu práce potřebnou zdravotní a odbornou 

způsobilost. Musejí být dostatečně seznámeni s riziky spojenými s příslušným 

pracovištěm. 

 Pracovníci musejí být vybavení OOPP podle ohroţení, které je spojeno 

s výkonem pracovní činnosti pracovníka. 

 Předání příslušného pracoviště a zajištění splnění všech poţadavků z hlediska 

zabezpečení. 

 Dohodnutí vzájemných vztahů, povinností, závazků a odpovědnosti v oblasti 

BOZP na pracovišti mezi účastníky a stvrzení této dohody písemnou formou. 

 Dochází-li při dodavatelské činnosti k ohroţení stavby nebo vzniku rizik musí být 

investor a ostatní zhotovitelé informováni o způsobu a rozsahu zabezpečení. 

 Pracovníci zhotovitele jsou seznámeni s chováním a případným zdrojem 

nebezpečí vznikajícího na pracovišti. 

 Řídící pracovníci mají k dispozici podklady (pracovní a technologické postupy, 

návody k obsluze, apod.) a bezpečnostní předpisy, podle kterých jsou 

upřesňovány a řešeny postupy práce. 

 Nutná technická vybavenost k provádění příslušných stavebních prací musí být 

podle stanovených technických postupů včas zajištěna. [9] 
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3.1.3 Poţadavky na zajištění pracoviště – staveniště 

Vlastní organizaci staveniště ovlivňuje úroveň a rozsah předvýrobní přípravy. 

Mimořádnou pozornost z hlediska osob nepatřících na pracoviště a ochranných 

pomůcek je nutné věnovat zajištění staveniště. Tak aby se činnost na pracovišti 

odebírala bezpečným způsobem, je zapotřebí si uvědomit organizační poţadavky 

zabezpečující bezpečnou práci. 

Povinnosti zaměstnavatele, který je zhotovitelem stavby: 

 Zabezpečení příslušné odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců, správné 

sdělení pokynů k činnostem, které mají být provedeny. 

 Pracovníci musejí být vybavení OOPP podle ohroţení, které je spojeno 

s výkonem pracovní činnosti pracovníka. 

 Práce musejí být koordinovány, prováděny a organizovány tak aby zajistili 

správnou ochranu zaměstnavatele a zaměstnanců při výkonu jejich činnosti. 

Všechny stroje uţívané při stavební činnosti musí svým technickým stavem 

konstrukcí a provedením odpovídat bezpečnostním předpisům. Ke kaţdému stroji musí 

být dostupný český návod k údrţbě a obsluze. 

Povinnosti obsluhy pře zahájením provozu stroje: 

 Zajištění stroje při odstavení z provozu, opravách, přemisťování a proti 

neúmyslnému uvedení do provozu. 

 Zajištění a umístění stroje po skončení provozu. 

 Lhůty, způsob, a rozsah provedení revizí a údrţby. 

 Nepovolené činnosti a úkony. 

Podle dokumentace od výrobce je před uvedením do provozu provedena 

kontrola bezpečnosti provozu. Nedáli-li se dokumentace dohledat, stanoví příslušný 

rozsah kontroly stroje zaměstnavatel bezpečnostním předpisem. Po dobu provozu 

stroje musí být uchována provozní dokumentace. 

Zhotovitel musí seznámit obsluhu s pracovními a provozními podmínkami 

majícími bezprostřední vliv na bezpečnost práce, mezi které patří únosnost mostů, 

půdy a přejezdů, uloţení vedení nadzemního i podzemního technického vybavení, 

popřípadě jiných překáţek. Obsluha má povinnost zkontrolovat funkčnost veškerých 

bezpečnostních, sdělovacích a ovládacích zařízení. Dojde-li ke zjištění závady, nesmí 

dojít k uvedení stroje do provozu před odstraněním závady. [9] 
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3.1.4 Koordinace prací 

Dočasnost stavebních prací na různých pracovištích za současné činnosti 

a přítomnosti subjektů je specifický znak, který charakterizuje stavebnictví. Je potřeba 

zajistit koordinaci prací tak aby jeden subjekt neohroţoval jiný. Na investora byla 

převedena spoluodpovědnost za dodrţování ochrany a bezpečnosti zdraví na 

staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. (o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bliţších poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci). 

Jedná se o tyto povinnosti: 

 „Vymezit bezpečnostní opatření ve společných prostorech na staveništi. 

 Vypracovat pro zařízení a provoz staveniště Plán bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 Ustanovit koordinátora BOZP na staveništi ve fázi projektové přípravy a 

realizace stavby. 

 Ohlásit stavební práce oblastnímu inspektorátu práce.“ [15] 

Koordinátor BOZP musí být na staveništi jestliţe: 

 Jestliţe celková doba trvání stavebních prací přesáhne 30 pracovních dní. 

 Pokud na nich bude současně pracovat více jak 20 fyzických osob po dobu delší 

jak 1 pracovní den. 

 Nabyde-li celkový objem činností a prací během realizace stavby mnoţství větší 

jak 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu. [12] 

Koordinátora BOZP je právnická nebo fyzická osoba stanovená zadavatelem 

stavby. Koordinátor provádí stanovené činnosti v průběhu přípravy stavby, nebo při 

samotné realizaci stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Koordinátor můţe být fyzická 

osoba splňující předpoklady odborné způsobilosti, mezi které patří i doklad 

o úspěšném sloţení zkoušky z odborné způsobilosti. Osoba, která vede realizaci 

stavby, nesmí být totoţná s osobou koordinátora BOZP. 

Před realizací stavby je koordinátor BOZP povinen: 

 Předat zadavateli přehled všech právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 

informace spojené s riziky při realizaci stavby a další podklady nutné k zajištění 

bezpečného a zdraví neohroţujícího pracoviště. 

 Předat odpovědným osobám veškeré informace o jemu známých zdravotních a 

bezpečnostních rizicích. 
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 Provést veškeré činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

Při realizaci stavby je koordinátor BOZP povinen: 

 Všechny dotčené zhotovitele informovat o zdravotních a bezpečnostních rizicích 

vznikajících během prací na staveništi. 

 Navrhovat nutné nápravy a přiměřená opatření při zjištění nedostatků v uplatnění 

poţadavků BOZP. 

 Oznámit nedostatky zadavateli stavby nedošlo-li ze strany zhotovitele 

k neprodlenému přijetí přiměřených opatření. 

 Provést veškeré činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

Podle obchodních zásad by měl být uskutečňován podíl ve výstavbě a to 

především s cílem vyřešit vzájemné vztahy z hlediska odpovědnosti, závazků 

a povinností v oblasti bezpečnosti práce a to vţdy pře zahájením prací. Nedojde-li 

k řešení těchto vztahů z pohledu bezpečnostních opatření v obchodně právních 

normách (smlouva, dohoda), musí být obsaţeny a přijaty písemným dokumentem 

(zápis řešící předání a převzetí staveniště). 

Převzetí a předání staveniště probíhá vţdy písemnou formou (zápis do 

stavebního deníku či jiného dokumentu). Měl by obsahovat: 

 Základní informace o účastnících a akcích výstavby. 

 Zajištění BOZP a povinnosti účastníků. 

 Základní opatření k zajištění BOZP. 

 Stanovení odpovědnosti, pracovních postupů a vymezení rozsahu prací, činností. 

 Analyzovat jednotlivá rizika činností. 

 Hlášení o mimořádných událostech a pracovních úrazech. 

 Realizace a s tím spojená poţární ochrana. 

 Provozně dopravní předpisy. 

 Zajištění staveniště. 

 Bezpečnost práce při uţívání stavby a při udrţovacích pracích 

Odpovědnostní vztah v oblasti BOZP je v současné době značně neuspokojivý. 

Většina dohod a smluv buďto neřeší nebo řeší minimálně poţadavek koordinace BOZP 

a to především kdyţ se jedná o pracoviště, kde se podílí na výkonu práce více 

fyzických osob.  
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4 Charakteristika společnosti CES-EKO s.r.o. 

Společnost CES-EKO s.r.o. patří v Královéhradeckém kraji k velice významným 

stavebním společnostem, která působí na českém trhu uţ více jak 17 let. Společnost 

staví na bohatých zkušenostech získaných postupem času, velmi kvalitním technickým 

zázemím a výkonnosti svého hlavního závodu působícího převáţně na území 

Královéhradeckého kraje a také v menší míře na zbylém území České republiky. Díky 

velikému pokrytí v kraji můţe společnost CES-EKO obsáhnout práce i větších 

zadavatelů jako je například skupina EUROVIA CS. Firma  CES-EKO s.r.o. bohuţel 

nevlastní certifikát systému řízení kvality ISO 9001. 

4.1 Historie společnosti 

V České republice vznikl po druhé světové válce velký počet převáţně 

soukromých stavebních podniků, které byly základem pro vznik budoucích společností. 

V únoru roku 1948 přišlo znárodnění a většina stavebních firem byla začleněna do 

národního podniku s názvem Českomoravské stavební závody (ČsSZ), který byl 

rozdělen na čtyři důleţité celky: ČsSZ Stavobet, ČsSZ Vodotechna, ČsSZ Baraba 

a ČsSZ Stavena. 

Na začátku září 1990 vznikla veřejná obchodní společnost s názvem CES-EKO, 

v.o.s., která po neshodě společníku firmy roku 1993 zanikla. Po rozdělení společnosti 

byla zaloţena nová firma s názvem CES-EKO a to roku 1995 struktura vedení podniku 

byla změněna a to tak ţe ze 4 společníků společnosti CES-EKO, v.o.s. zbyl pouze 

jeden, který po dvou letech vrátil společnost CES-EKO mezi aktivní firmy. Začátky 

firmy nebyly jednoduché, majitel spolu se zaměstnanci se museli velice snaţit, aby 

firma byla konkurence schopna. V počátcích společnost realizovala, podle svých 

moţností menší zakázky v oboru zemních prací a pozemních staveb. Postupem doby 

se společnost začala rozvíjet a zaměřovat na větší zakázky v oblasti dopravní 

infrastruktury, mezi které patřila například rekonstrukce silnice Teplice – Zdoňov. 

Po několika menších reorganizačních změnách se struktura společnosti 

CES-EKO ustálila na jedné a přesto velice důleţité stavební správě se sídlem ve 

Zbečníku v Královehradeckém kraji. Postupným rozvojem firmy byl majitel donucen 

pořídit nové zázemí pro potřebný servis a vhodná parkovací místa, tímto stanovištěm 

se stala opuštěná hala ve Velkém Poříčí. Po rozšíření a ustálení firmy na stavebním 

trhu se mohlo vedení rozhodnout pro realizaci i větších stavebních zakázek, mezi které 

patřila například spolupráce na výstavbě dálnice D11, silnice I/37 Březhrad – 
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Opatovice, silnice II/304 hranice s okresem Trutnov – hranice s okresem Rychnov nad 

Kněţnou, úprava toku Metuje Velké Poříčí a mnoho dalších.  

Od roku 2012 společnost změnila právní formu na společnost s ručením 

omezeným, které byla zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: 

C 30621, datum vzniku ţivnostenského oprávnění 29. března 2012. V lednu roku 2014 

firma změnila majitele z pana Jiřího Grätze na pana Jana Kubečka a sídlo firmy bylo 

zapsáno do Velkého Poříčí, kde firma vlastní prostory na servis a parkování vozidel 

a k těmto prostorám přibyla i nová kancelář. Tato změna se neprojevila na strategii ani 

na spolupráci s významnými společnostmi, mezi které patří EUROVIA CS a.s, M-

SILNICE a.s. a spousty dalších nadnárodních i národních společností. V dalších letech 

se společnost podílela na dalších neméně významných stavbách, mezi které se řadí 

i výstavba cyklostezky Hradec Králové – Jozefov – Kuks, oprava komunikace 

Svinišťany a spousty dalších velkých i malých zakázek. 

Roky Důleţité změny 

1990 Vznik veřejné obchodní společnosti s názvem CES-EKO, v.o.s. 

1993 Zánik veřejné obchodní společnosti s názvem CES-EKO, v.o.s. 

1995 Vznik společnosti CES-EKO 

2012 Změna právní formy na společnost s ručením omezeným 

2014 Změna majitele z pana Jiřího Grätze na pana Jana Kubečka 

Tabulka 2 – Přehled významných roků ve společnosti CES-EKO s.r.o. 

Zdroj: Vlastní zhotovení 

4.2 Strategie a cíle rozvoje podniku CES-EKO s.r.o. 

Cílem společnosti je i nadále zůstat mezi významnými společnosti v oblasti 

zemních prací a nákladní autodopravy Královehradeckého kraje a v neposlední řadě si 

zachovat svou konkurence schopnost a dobré vztahy s významnými společnostmi, pro 

které kaţdoročně plní důleţité zakázky. Obrovský potenciál společnost vidí ve 

správném propojení zkušeností a tradice svých dlouhodobých i nových zaměstnanců 

s moderním a kvalitním přístupem ke stavebnictví a to v oblastech lidských zdrojů, 

technologií a v neposlední řadě i ekologicky citlivé provedení projektů. Společnost dává 

při výběru svých zaměstnanců přednost především motivovaným, talentovaným 

a kvalifikovaným pracovníkům. Pro společnost jsou velice důleţití pracovníci, které si 
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postupem času vychovala a kteří mají snahu se nadále učit novým technologiím 

a postupovat kupředu společně s vývojem. Firma podporuje i nové ambiciózní 

pracovníky, kterým nabízí vzdělání a uplatnění na mnoha zajímavých profesích. Firma 

se s největším důrazem zaměřuje na své zákazníky a odměnou od zákazníka je jeho 

spokojenost a další spolupráce společně s doporučeními. Aby společnost dosáhla 

tohoto cíle a správně zákazníka oslovila, musí odvádět odbornou a především velice 

kvalitní práci. Kladné reference, dlouholetá tradice, zprostředkování nových 

technologií, kladný přístup k ţivotnímu prostředí a správná motivace zaměstnanců jsou 

důleţité faktory, které napomáhají k docílení spokojenosti zákazníků. Největší část 

zakázek společnost tvoří především zakázky od velkých společností působících na 

území České republiky, tyto zakázky jsou zaměřeny především na silniční a ţelezniční 

stavby. V poslední době se začínají mezi velice důleţité zakázky zařazovat speciální 

inţenýrské stavby, projekty spojené s ochranou ţivotního prostředí a sportovní stavby. 

Úroveň nabízených sluţeb chce společnost CES-EKO i nadále rozvíjet kvalifikací 

svých pracovníků, investicemi do technologií, rozšíření a modernizaci zařízení a strojů. 

Výrobní zaměření společnosti bude i nadále směřovat ke stanoveným strategiím, 

které společnost orientovala především na tradiční oblasti dopravně – inţenýrského 

stavitelství a sportovní výstavby, ať uţ se jedná o novostavby, modernizace či 

rekonstrukce. Společnost se zaměří na schopnost realizace či zabezpečení dodávky 

velkokapacitních zakázek a to bez podpory velkých společností, pro které tyto zakázky 

prozatím realizovala. Toto zaměření by ovšem nemělo ovlivnit spolupráci s těmito 

firmami, která je pro společnost velice důleţitá a pomáhá ji zajistit stabilitu na trhu. 

Cílem ekonomické a výkonové sféry je dosaţení příznivých ekonomických ukazatelů, 

to především zvýšení výnosnosti vloţeného kapitálu a zvyšování prostředků 

pouţívaných pro další rozvoj společnosti a obnovu současného stavu společnosti. 

4.3 Realizační činnost společnosti CES-EKO s.r.o. 

Společnost má nemalou působnost a zkušenosti v oblasti realizace stavebních 

zakázek. V minulých letech se zabývala především dopravně – inţenýrským 

stavitelstvím a zemními pracemi v poslední době se společnost začala zabývat i jinými 

stavbami jako jsou například stavby spojené s ochranou ţivotního prostředí, sportovní 

stavby a mnoho dalších v dnešní době velice aktuálních staveb. 
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4.3.1 Silniční projekty 

Významnou částí činnosti společnosti je výstavba a rekonstrukce dálniční 

a silniční sítě a to nejen v Královehradeckém kraji ale i na celém území České 

republiky. V posledních dvou letech činili práce na pozemních komunikacích celkem 

70% všech zakázek realizovaných firmou CES-EKO s.r.o. Z velkého mnoţství 

silničních a dálničních staveb, které firma v posledních letech realizovala, je jedna 

z nejvýznamnějších, spolupráce na dostavbě dálnice D11, která zajišťuje propojení 

mezi Prahou a Hradcem Králové a v příštích letech je dostavba plánována aţ na 

polské hranice. Firma se především zaměřuje na městské a místní komunikace, které 

pro ni v poslední době tvořili stěţejní zakázky. 

4.3.2 Sportovní projekty 

Jedním z dalších významných prvků výrobního programu firmy tvoří sportovní 

projekty. Tyto projekty slouţí mnoha různým účelům a postupy při výstavbě jsou velice 

specifické. Společnost se na jedné straně zaměřuje na výstavbu nových stadionů 

a rekonstrukce stávajících a na druhé straně zprostředkovává pro města realizace 

dětských hřišť nebo sportovišť pro mládeţ. Mezi velice významné stavby se v poslední 

době dostali i cyklostezky, kterých se v naší republice buduje více a více. Nedávno se 

firma podílela na velice významné cyklostezce, která vede z Hradce Králové přes 

Josefov aţ do Kuksu. 

4.3.3 Ţelezniční projekty 

Jedním z významných prvků, kterým by se firma chtěla v budoucích letech 

zabývat je výstavba a rekonstrukce ţelezničních staveb. Stavby by neměly být 

zaměřeny jen na meziměstské spoje ale také na modernizace nádraţí a tramvajové 

linky. Firma by se chtěla zaměřit především na úpravy samotných tratí, podchody či 

sanace spodních staveb ţeleznic. 

3.3.4 Mostní projekty  

Společnost se prozatím přímo nezaměřuje na výstavby náročných mostních 

konstrukcí, ale při nabídnutí spolupráce na takovýchto zakázkách se velice ochotně 

účastní. V poslední době společnost spolupracovala, na zakázce propojení Hradce 

králové s Pardubicemi a spolupracovali i při výstavbě vícepodlaţního kruhového 

objezdu v Opatovicích na jiţ zmíněném propojení. 
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4.3.5 Projekty spojené s ochranou ţivotního prostředí a další sluţby 

Jednou z výhod společnosti je schopnost provedení zakázek spojených 

s ochranou ţivotního prostředí. Jde kolikrát o velmi náročné a nákladné projekty, které 

si ţádají velkou pečlivost provedení. Mezi tyto projektu se dají zařadit například 

ekologické úpravy skládek, opatření spojené se zamezením pohybu zvířat po 

komunikace ale zároveň neomezení jejich pohybu po krajině. 

Mezi další důleţité segmenty patří i další speciální stavby. Jde především 

o realizaci výstavby památkových center, které je častokrát spojena s rekonstrukcí 

městských komunikací napojených na historická centra.  Jedná se především o velice 

citlivé zásahy do architektonického pojetí různých městských částí. Zásahy je nutno 

provádět s ohledem na celkové vyznění daného prostoru a historii dotčeného území. 

5 Management BOZP ve společnosti CES-EKO s.r.o. 

Podnik zajišťuje svým zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

s přihlédnutím na rizika spojená s moţným ohroţením jejich zdraví a ţivota, které jsou 

spojeny s výkonem jejich práce. Povinnosti podniku, který je veden jako 

zaměstnavatel, v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou stanoveny 

zákoníkem práce a s ním spojenými předpisy. Povinnosti zaměstnavatele stanovené 

zákonem při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou směřovány na 

vedoucího pracovníka, který odpovídá za správné zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na jimi stanovených organizačních pracovištích a úrovních v souladu 

s vnitřními předpisy a poţadavky právních předpisů. V souladu se svými pravomocemi 

mají vedoucí pracovníci povinnost vytvářet důleţité podmínky vytvářející nezávadné, 

bezpečné a zdraví neohroţující pracovní podmínky, za pomocí vhodné organizace 

BOZP a s přijetím potřebných opatření k prevenci rizik. Povinnosti a práva 

zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upravuje Zákoník práce.  
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Povinnosti Práva 

podle svých moţností dbát o své vlastní 

zdraví a bezpečnost i o zdraví a 

bezpečnost osob, které se 

bezprostředně podílejí na jeho jednání 

Nárok na zajištění BOZP, na pravdivé 

a nezbytně nutné informace o rizicích 

jeho práce a na informace důleţité 

k zajištění ochrany před jejich 

působením 

podstoupit nutné školení zajišťované 

společnostmi zaměřenými na BOZP 

Má právo na odmítnutí výkonu práce, 

u které má důvodné podezření, ţe 

závaţným způsobem ohroţuje jeho 

zdraví a ţivot 

podle nařízení podniku podstupovat 

lékařské prohlídky a důleţitá vyšetření 

dodrţovat veškeré předpisy předepsané 

pracovními předpisy k zajištění BOZP 

Má právo a přitom také povinnost 

podílet se na vytvoření bezpečného a 

zdraví neohroţujícího prostředí a to 

především uplatňováním jiţ přijatých 

opatření a účastí na zodpovídání 

otázek týkajících se BOZP 

nepoţívat ţádné návykové látky ani 

alkoholické nápoje, případný pracovní 

úraz neprodleně oznámit 

Tabulka 3 – Povinnosti a práva zaměstnance v oblasti BOZP 

Zdroj: Vlastní vyhotovení podle [4] 

5.1 Rizika stanovená ve společnosti CES-EKO s.r.o. 

Hodnocení rizik ve společnosti CES-EKO s.r.o. 

Základní pracovní 

úkony 

Ohroţené 

osoby 

Potenciální 

nebezpečí 

Existující 

opatření 

Hodnocení 

nebezpečí 

Otevírání obalů – 

odlamovací nůţ 

Dělník, jiní 

zaměstnanci 

Pořezání Rukavice 
4 

Ukládání palet Dělník Přiskřípnutí 

prstů, uhození 

Rukavice 
3 

Manipulace s paletami Dělník Zadření třísky Rukavice 1 

Zavěšené břemeno Dělník Pád břemene Školení 

kvalifikace 
4 

Otáčení strojů Dělník, jiní 

zaměstnanci 

Uhození, 

pohmoţdění 

Školení 

kvalifikace 
10 
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Pád uskladněného 

materiálu 

Dělník, jiní 

zaměstnanci 

Pohmoţdění OOPP 
3 

Údrţba stroje Dělník Přiskřípnutí 

prstů, uhození 

Rukavice 
8 

Pouţívání 

pneumatického nářadí 

Dělník Vibrace  
1 

Pouţívání ručního 

nářadí 

Dělník Říznutí, uhození Rukavice 
3 

Pohyb po staveništi Dělník, jiní 

zaměstnanci 

Uklouznutí, 

klopýtnutí 

Pracovní obuv 
6 

Tabulka 4 – Hodnocení rizik společnosti CES-EKO s.r.o. 

Zdroj: Vlastní vyhotovení 

Analýza rizik 

Platná legislativa: 

 Zákon č.239/2013 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích 

 Zákon č.262/2006 Sb. - zákoník práce 

 Zákon č.309/2006 Sb. - kterým se upravují další poţadavky a bezpečnosti a 

ochrany zdraví… 

 NV č.378/2001 Sb. - kterou se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 NV č. 495/2001 Sb. - kterou se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování 

OOPP… 

 NV č. 11/2002 Sb. - kterou se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů 

 NV č. 168/2002 Sb. - kterou stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky 

 NV č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 NV č. 362/2005 Sb. - o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 NV č. 148/2006 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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 V. Č. 19/1979 Sb. - kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění bezpečnosti  

 V. Č. 20/1979 Sb. - kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění bezpečnosti  

 NV 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Analýza rizik 

Hodnocení 

nebezpečí 

Hodnocení rizika Úroveň 

rizika 

Opatření 

0-5 Akceptovatelné riziko 

Nízké 

Nejsou nutná opatření 

6-11 Akceptovatelné riziko Monitorování a pravidelné kontroly 

12-17 Mírné riziko 

Střední 

Opatření do 2 měsíců 

18-23 Významné riziko Opatření do 1 měsíce 

24-29 
Vysoké riziko 

Vysoké 

Opatření v co nejbliţší době 

do 2 týdnů 

30-36 Extrémní riziko Okamţité zjednání opatření 

Tabulka 5 – Analýza rizik společnosti 

Zdroj: Vlastní vyhotovení 

Nízké riziko – je téměř nulová ţence na vznik rizika, pří úrazu vznikají téměř minimální 

následky 

Střední riziko – vyšší pravděpodobnost vzniku rizika, vznikají závaţnější úrazy 

Vysoké riziko – vznik závaţných zranění vedoucích aţ ke zranění smrtelným  
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Rizika vyhledaná ve společnosti CES-EKO s.r.o. 

Seznam vyhledaných rizik ve společnosti CES-EKO s.r.o. 

DOPRAVA 

 Nákladní automobily 

 Bagry 

 Paletové vozíky 

Faktory pracovního prostředí 

 Teplota 

 Hluk 

 Světlo 

 Vibrace 

Pohyb po pracovišti 

 Pád, klopýtnutí, uklouznutí, zakopnutí 

 Překáţky 

 Pád do jámy 

Poletující prach a částečky 

 Vdechnutí 

 Zasaţení očí a pokoţky 

 Poţití 

Mechanické 

 Pořezání 

 Píchnutí, bodnutí 

 Náraz 

 Přiskřípnutí 

 Rozdrcení 

Organizační 

 Nedostatečná kontrola 

 Nedostatečné školení 

 Nedostatečné informace o práci 

 Nebezpečný pracovní systém 

 Nevhodné stroje 

Elektřina 

 Kabely, prodluţovačky 

 Opravy a testování strojů 

Ruční manipulace 

 Vysoká zátěţ 

Chemické látky 

 Hořlavost 

 Pečlivé kontroly na chemikáliích – 

označení 

 Dráţdivost 

Kancelář 

 Elektřina 

 Vybavení kanceláře 

 Riziková manipulace 

 Zobrazovací zařízení 

Poţár 

 Hasicí přístroje 

 Uklizené pracoviště 

Tabulka 6 – Seznam vyhledaných rizik ve společnosti CES-EKO s.r.o. 

Zdroj: Vlastní vyhotovení 
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5.2 Organizace BOZP v podniku 

Pravomoci a odpovědnost pracovníků jsou blíţe popsány v jednotlivých 

opatřeních, příkazech a směrnicích zpracovaných v rámci společnosti. Konečnou 

odpovědnost za ochranu a bezpečnost zdraví při práci má majitel společnosti Jan 

Kubeček, který tuto společnost zároveň vede. Odpovědnost jednotlivých úseků 

společnosti v rámci systému BOZP má na starosti zástupce majitele pan Jiří Gräz. Na 

stavbách zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pověřený stavbyvedoucí, 

který provede zápis do stavebního deníku o správném dodrţování pracovních 

ochranných pomůcek, v případě zjištění nesprávného pouţití pracovních ochranných 

pomůcek je zápis o nedostatku proveden neprodleně. Společnost obecně zastupuje 

vţdy majitel, který deleguje dále své pravomoci na jednotlivé pracovníky společnosti. 

Koordinátor BOZP je firmě vyuţíván především pasivně z důvodu realizace 

zakázek pro nadřízené dodavatel, kteří „pouţívají koordinátory BOZP“ podle podmínek 

určených zákonem 309/2006 Sb. Dojde-li k naplnění podmínek určených zákonem 

309/2006 Sb. je externí koordinátor BOZP vyuţíván i na zakázkách realizovaných 

samotnou společností. 

Organizace BOZP ve společnosti je provedena na základě vnitropodnikových 

směrnic o zajištění BOZP. Zmiňovaná organizace se skládá z několika částí. 

5.2.1 Bezpečnostní prověrky 

Na kaţdém pracovišti jsou nejméně jednou za rok organizovány prověrky BOZP. 

Vedoucí pracovník má ve své kompetenci organizaci, stanovení náplně a určení 

termínu konání prověrek, které by měly být uskutečněny v prvním čtvrtletí kalendářního 

roku. Provedení a kontrolu prověrek BOZP zajišťuje specializovaný externí pracovník 

z oblasti BOZP. Za správné provedení prověrek odpovídá předseda prověrkové komise 

a výsledkem prověrek je vyhotovení písemné zprávy, ve které jsou zahrnuty výsledky. 

Po vyhotovení zprávy jsou výsledky projednány na poradě s vedením podniku. 

Zpráva o výsledku prověrek BOZP musí obsahovat 

 Soupis všech dotčených pracovišť. 

 Výčet všech zjištěných nedostatků a provedení jejich nápravy (včetně termínů 

a odpovědnosti). 

 Doporučené návrhy preventivních opatření. 
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5.2.2 Deník kontrol BOZP 

V deníku jsou zaznamenány všechny důleţité údaje související s BOZP. Na 

všech pracovištích musí být řádně veden deník, jehoţ uloţení a vedení zajišťuje 

vedoucí pracovník. Deník BOZP obsahuje kolonky s následujícími údaji: 

 Záznamy o kontrolách BOZP na pracovišti 

 Záznamy o kontrolách správného dodrţování předpisů spojených s ochranou 

ţivotního prostředí 

 Záznamy o absolvování školení zaměstnanců 

 Záznamy o školení a instruktáţi BOZP 

 Záznamy o měřeních rizikových faktorů zjištěných na pracovištích včetně 

záznamu přijatých opatření 

 A další záznamy o důleţitých skutečnostech z oblasti BOZP 

Nezbytnou kontrolu deníku BOZP provádí externí pracovník zaměřený na oblast 

BOZP. Po uskutečnění kontroly je nutné provést záznam o této kontrole. 

5.2.3 Posouzení zdravotní způsobilosti související s výkonem práce 

Zdravotní způsobilost zaměstnanců posuzuje praktický lékař pro dospělé se 

zaměřením na provedení zdravotních prohlídek pro firmy. Závěrečné posouzení musí 

být definováno zcela jednoznačně buď neschopen, nebo schopen k výkonu práce 

anebo schopen k výkonu práce za jasně definovaných podmínek. Termíny 

preventivních prohlídek určuje vedení společnosti podle legislativních poţadavků po 

objednání termínu u lékaře. Podle zákona jsou zaměstnanci zařazeni do 2. kategorie 

tudíţ musejí zaměstnanci podstupovat lékařské prohlídky jednou za 5 let, nebo jednou 

za 3 roky, jde-li o zaměstnance, kteří dovršili věku 50 let. 

5.2.4 Školení spojená s BOZP 

Firma je povinna svým zaměstnanců zajistit nezbytně nutné školení zaměřená na 

právní a ostatní předpisy určené k zajištění BOZP a o interních předpisech 

zaměřených na tuto problematiku. Školení je zařazeno mezi nedílnou součást 

kvalifikace zaměstnanců. 

Školení zajišťuje vedení společnosti a jsou naplánovány a zajištěny v souladu 

s plánem školení, který je zpracován vţdy na jeden kalendářní rok. V plánu jsou 

zahrnuta všechna školení zaměstnanců firmy CES-EKO. Případná individuální školení 

vyplívající z potřeb v průběhu roku zajišťuje vedení společnosti. 
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Nástupní školení 

Nástupní školení probíhá při nástupu všech fyzických osob do pracovněprávního 

vztahu. Školení je zaměřeno mimo jiné i na předpisy zajišťující BOZP, které musí 

kaţdý ze zaměstnanců při své práci dodrţovat. Školení probíhá převáţně předaním 

písemných informací, se kterými se musí kaţdý z nových zaměstnanců seznámit 

a důkladné prostudování těchto podmínek stvrzuje svým podpisem. Doklad obsahující 

informace o proškolení zaměstnance je uloţen u jeho osobního spisu. Dalším krokem 

v průběhu školení je provedení instruktáţe zaměstnance přímo na daných pracovištích 

firmy. Za správnou instruktáţ a potřebný rozsah odpovídá vedoucí pracovní, který toto 

školení zajišťuje. Do školení je zahrnuto i seznámení s nářadím a stroji, které bude 

zaměstnanec v průběhu výkonu své činnosti vyuţívat. 

Pravidelné školení zaměstnanců 

Školení zaměstnanců vedení společnosti se provádí v pravidelných intervalech 

a to jedenkrát za 2 roky. Při školení probíhá i ověření znalostí, ze kterého vyplývají 

výsledná hodnocení. V případě nevyhovění zaměstnance při ověření jeho znalostí je 

školení nutno opakovat a to neprodleně do 3 měsíců. Neuspěje-li vedoucí pracovník 

ani při opakovaných ověření znalostí, bude mu vystaveno hodnocení, ve kterém bude 

uvedena nezpůsobilost zaměstnance k výkonu této funkce. 

Školení zaměstnanců výroby je provedeno pravidelně jedenkrát ročně. Školení 

provádí především externí pracovníci zaměření na provádění školení ve firmách nebo 

odpovědný vedoucí pracovník. Po kaţdém školení je vyhotoven záznam obsahující 

průběh a obsah školení, které musí být provedeno v souladu s příslušnými právními 

předpisy. Záznam musí také obsahovat datum školení, podpis osob zodpovědných za 

provedení školení a podpis zaměstnance, jenţ toto školení absolvoval. Svým podpisem 

zaměstnanec stvrzuje, ţe obsahu školení porozuměl a bude se těmito pravidly řídit. 

5.2.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Společnost je povinna chránit své zaměstnance před poškozením zdraví, úrazy 

a nemocemi z povolání a to zajištěním bezpečného provozu výroby, pracovních prostor 

a strojních zařízení. Společnost poskytuje svým zaměstnancům osobní ochranné 

pracovní pomůcky, jestliţe není moţné rizika dostatečně omezit nebo odstranit.  

Ochranné pomůcky jsou poskytovány zaměstnanců s přihlédnutím k vyhodnocení rizik, 

v souladu s vnitřní směrnicí a nařízením vlády. Osobní ochranné pracovní podmínky 

jsou zaměstnanců přidělovány v pravidelných intervalech a evidují se v jejich osobní 
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kartě a v kartě výdeje osobních ochranných pomůcek. Společnost poskytuje osobní 

ochranné pracovní pomůcky bezplatně, ale většina těchto pracovních pomůcek 

zůstává v osobním majetku firmy. Zaměstnanec je povinen tyto pomůcky pouţívat 

pouze k činnosti, ke které byly tyto pomůcky vydány. Zaniknou-li pracovní vztahy mezi 

společností a zaměstnancem je povinen pracovní pomůcky propůjčené společností 

vrátit a to v odpovídajícím stavu. V případě ztráty nebo nadbytného opotřebení těchto 

pomůcek je po zaměstnanci poţadována úhrada vzniklé škody. Za řádné vydání 

osobních ochranných pomůcek zodpovídá majitel společnosti pan Jan Kubeček. 

5.2.6 Pouţívání reflexních vest, ochranných helem, a pracovní obuvi 

Zaměstnanci, kontrolní orgány, servisní pracovníci, pracovní návštěvy, 

subdodavatelé a všechny další osoby vstupující a pohybující se po staveništi a všech 

pracovištích, jsou v souladu s příslušnými právními předpisy povinni nosit ochranné 

pracovní přilby po celou dobu výkonu činnosti. Ochranné přilby jsou rozděleny do 

různých barev, bílé nosí vedoucí pracovníci a zaměstnanci a červené nosí všechny 

návštěvy na pracovišti. Jestliţe vyšší dodavatel stavby nebo zadavatel stavby určí 

v příslušné smlouvě jiné barevné rozlišení, jsou všechny osoby pohybující se po stavbě 

tyto podmínky dodrţovat. Na pracovištích musí být dostatečné mnoţství ochranných 

přileb a reflexních vest určených pro návštěvníky stavby.  

Zaměstnanci a všechny výše zmíněné osoby vstupující a pohybující se po 

pracovišti jsou povinni nosit reflexní výstraţné vesty a to po celou dobu výkonu 

činnosti. Barevné rozlišení reflexních vest je oranţová u návštěv a ţlutá 

u zaměstnanců a vedoucích pracovníků. 

Zaměstnanci kromě administrativních pracovníků jsou povinni nosit pracovní 

obuv a to po celou dobu výkonu činnosti. Směrnice společnosti podrobně popisují typy 

obuvi u jednotlivých zaměstnanců.  
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Zaměstnanec Pracoviště Obuv 

Vedoucí pracovník 
Staveniště, 

dílenský objekt 

Kotníčková obuv, polobotka, zpevněná 

podráţka proti proraţení, zpevněná špice 

Dělník Staveniště 
Kotníčková obuv, polobotka, zpevněná 

podráţka proti proraţení, zpevněná špice 

Dělník Dílenský objekt 
Kotníčková obuv, polobotka, zpevněná 

špice 

Pokladač, asfaltér Staveniště Speciální obuv s odolností do 300 °C 

Řidič Řidič vozidla Polobotka pro řidiče 

Posádka 

stavebního stroje 

Obsluha 

stavebního stroje 

Kotníčková obuv, polobotka, zpevněná 

podráţka proti proraţení, zpevněná špice 

Tabulka 7 – Přehled typů obuvi 

Zdroj: Vlastní vyhotovení podle [4] 

5.2.7 Zajištění staveniště 

Staveniště musí býti dostatečně zajištěno proti neoprávněnému vstupu cizích 

osob. Není-li z technologických nebo provozních důvodů moţné zajistit staveniště 

zábradlím nebo ohrazením, musí být zajištěna bezpečnost osob a provozu střeţením, 

řízením provozu nebo jiným dostačujícím způsobem. 

Hraniční označení staveniště – je provedeno tak, aby bylo dostatečně zřetelné 

i za sníţené viditelnosti, ke správnému označení se pouţívají informační cedule 

Vjezdy a Výjezdy staveniště – místa vjezdů a výjezdů musejí být zajištěna proti 

vjezdu nepovolaných vozidel výstraţnými cedulemi  
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Obrázek 4 – Označení staveniště 

Zdroj: [3] 

5.2.8 Omamné látky a alkohol na pracovišti 

Do pracovního procesu je zakázáno všem osobám nastupovat pod vlivem všech 

omamných látek a alkoholických nápojů. Zákaz se vztahuje i na uţívání těchto látek 

přímo na pracovišti. Zaměstnanec je povinen, podrobit se na vyzvání orientační 

dechové zkoušce, záznam o této zkoušce se provede do formuláře společnosti. 

5.2.9 Opatření při porušení povinností 

Dojde-li ke zjištění, ţe zaměstnanci nepouţívají osobní a ochranné pracovní 

pomůcky bude vyhodnocena míra porušení povinností určených právními předpisy 

vztahující se k prováděné práci. V souladu s těmito porušeními budou určeny měsíční 

odměny zaměstnanců a to podle vnitropodnikových směrnic určujících odměňování 

zaměstnanců. 

5.2.10 Zajištění poţární ochrany 

Poţární ochrana se řadí mezí primární systémy řízení rizika. V případě 

nedodrţování základních pravidel a poţadavků poţární ochrany je ohroţena 

bezpečnost osob a také výrobní činnost podniku. Prevence v oblasti poţární ochrany je 

proto nezbytným aspektem k předcházení vzniku poţáru a minimalizaci poškození 

zdraví a finančních ztrát souvisejících s přerušením provozu. Zpracování komplexní 

dokumentace poţární ochrany, bezpečnostního řešení, začlenění činnosti do kategorií, 
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provedení preventivních poţárních podmínek a zajištění kontrol a revizí 

bezpečnostních zařízení provádí ve společnosti externí pracovník „hasič“. 

5.3 Prevence BOZP v podniku 

Za účelem sníţení rizik a stálého vytvoření zdraví neohroţujícího a bezpečného 

pracoviště je kaţdý rok pravidelně vytvářen tzv. „Program prevence.“ Určuje důsledné 

rozloţení úkonů rozdělených do jednotlivých čtvrtletí roku. 

Program prevence 

1. čtvrtletí (leden – březen) 

 Školení vedoucích pracovníků – bezpečnostní standardy, řízení, kontroly. 

 Školení zaměstnanců společně s odbornou přípravou – rozpis školení 

zaměstnanců podle profesí, základní zásady BOZP. 

 Stanovení kontrol na stavbách – zaměřené na správné dodrţování BOZP. 

2. čtvrtletí (duben – červen) 

 Pravidelné kontroly staveb dle plánu – plnění poţadavků právních předpisů, 

dodrţování bezpečnostních standardů a všech dalších poţadovaných standardů. 

 Zhotovení roční prověrky BOZP na pracovištích. 

3. čtvrtletí (červenec – září) 

 Pravidelné kontroly staveb dle plánu – plnění poţadavků právních předpisů, 

dodrţování bezpečnostních standardů a všech dalších poţadovaných standardů. 

 Kontrola správného poţívání ochranných pomůcek a dodrţování pravidelného 

pitného reţimu. 

4. čtvrtletí (říjen – prosinec) 

 Kontrola nápravných opatření stanovených z ročních prověrek BOZP. 

 Kontrola správného dodrţování hygienických předpisů. 

5.4 BOZP začleněné do integrovaného systému managementu 

Vzhledem k dosavadní velikosti firmy CES-EKO s.r.o. neměla do dnešní doby 

důvod zavést integrovaný systém managementu. S rozvojem společnosti majitelé 

počítají se zavedením integrovaného systému managementu, do kterého bude zapadat 

management kvality, environmentální management a v neposlední řadě management 

BOZP. Hlavním důvodem zavedení IMS bude efektivní řízení činností a procesů 
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zaměřených na vysokou kvalitu jakosti staveb, celkový rozvoj, ekonomickou prosperitu, 

minimalizaci dopadů výrobních a stavebních činností na ţivotní prostředí a vytvoření 

zdraví neohroţujícího a bezpečného pracovního prostředí na kaţdém z pracovišť. 

5.4.1 BOZP v rámci IMS 

Vedení podniku počítá s přijetím poţadavků ČSN OHSAS 18001:2008 pro 

zajištění zdraví neohroţujícího a bezpečného pracovního prostředí jako nástroj řízení. 

Hlavní důraz bude kladen na zlepšování pracovních podmínek a bezpečnosti 

svých partnerů a zaměstnanců: 

 Dokonalá informovanost a znalost zaměstnanců o rizicích, které je ohroţují na 

jednotlivých pracovištích. 

 Zodpovědný přístup zaměstnanců k důslednému plnění pracovních povinností. 

 Správné dodrţování vnitropodnikových bezpečnostních předpisů. 

 Zaměstnanci musejí postupovat tak, aby neohroţovali zdraví své a ani zdraví 

svých spolupracovníků. 

 K neustálému zvyšování úrovně bezpečnosti práce slouţí pravidelné kontroly a 

hodnocení stavu. 

6. Vyuţití systému managementu a jeho hodnocení v podniku CES-EKO 

s.r.o., doporučení dalšího rozvoje 

Zaměření hodnocení systému managementu, je směřováno k určení dodrţování 

předpisů v oblasti BOZP. Vypovídajícím faktorem tohoto hodnocení je především počet 

pracovních úrazů. Za pomocí zpřísňování kontrol a pravidel v oblasti BOZP, se 

v posledních letech povedlo výrazně sníţit počet pracovních úrazů. 

6.1 BOZP Oblast pracovních úrazů 

Počet pracovních úrazů vyplývá především z toho, jak společnost dodrţuje 

předpisy oblasti BOZP a jak se jimi řídí. Společnost je povinna důsledně prošetřit 

okolnosti a příčiny kaţdého pracovního úraz a to za přítomnosti postiţeného 

zaměstnance, nestanoví-li jeho zdravotní stav jinak, přítomných svědků a také 

zástupců zaměřených na oblast BOZP nebo za účasti odborové organizace. Stav 

místa vzniku pracovního úrazu by neměl být bez váţných důvodů měněn, dokud 

nebudou objasněny všechny příčiny vzniku pracovního úrazu. Kaţdý pracovní úraz 

musí být svědomitě zaznamenán v dokumentaci o pracovních úrazech. 
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6.1.1 Postup a záznam vyšetřování pracovních úrazů 

Vedoucí pracovníci provádějící šetření všech příčin pracovního úrazu, ke 

kterému došlo, jsou povinni provést důkladný záznam o výsledcích šetření do 

formulářů specifikovaných neřízeními vlády a rovněţ do formuláře společnosti 

CES-EKO. 

Obrázek 5 – Šetření pracovních úrazů 

Zdroj: Vlastní vyhotovení podle [13] 

a) Předběţný záznam – vedoucí pracovník na pracovišti má za úkol vyplnit 

formulář v den vzniku pracovního úrazu. Originál formuláře je zakládán do firemní 

dokumentace pracovních úrazů, kopie se odevzdá personálnímu pracovníkovi 

společnosti. Dojde-li ke smrtelnému úrazu, není za potřebí předběţný záznam 

vyplňovat. 

b) Šetření příčin – Pověřený zaměstnanec podniku vyplní příslušný formulář a to 

v nejbliţším moţném termínu od vzniku pracovního úrazu. 

c) Provedení pohovoru – vedoucí pracovník rozhodne, zda je nutné pozvat 

zaměstnance po ukončení jeho pracovní neschopnosti k pohovoru upřesňujícímu 

okolnosti pracovního úrazu. V případě nutnosti je k pohovoru přizván i specialista 

zabývající se oblastí BOZP. 

d) Vyhodnocení a záznam – v den zjištění všech potřebných informací provede 

vedoucí pracovník záznam o výsledných zjištěních spojených s pracovním 

úrazem. 

Záznam o úrazu stanovený Nařízením vlády 494/2001 Sb. 

Tento záznam je nutno vyplnit v případě, kdy dojde v důsledku úrazu k pracovní 

neschopnosti delší jak tři kalendářní dny nebo smrtelnému úrazu (Formulář v příloze 

A). Zpravidla do 5 dnů od oznámení pracovního úrazu je provedena registrace 

v případě smrtelné zranění musí být registrace provedena neprodleně. 

Předb

ěţný 

Předběţný 

záznam 

Šetření 

příčin 

Vyhodnocení 

a záznam 

Provedení 

pohovoru 
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6.1.2 Hlavní příčiny vzniku pracovních úrazů společnosti CES-EKO 

s.r.o. 

Společnost dlouhodobě vyhodnocuje a sleduje výskyt pracovních úrazů u svých 

zaměstnanců. Výsledky zjištění společnost vyuţívá jako důleţitý podklad při 

vyhodnocování rizikovosti spojené s výkonem pracovní činnosti na pracovišti. Na 

základě dlouhodobých vyhodnocování a sledování vznikl jednoznačný závěr, ţe 

v oblasti dílen a garáţí společnosti dochází k minimálnímu počtu pracovních úrazů na 

rozdíl od úrazů vzniklých na stavbách. Mezi nejčastější úrazy vzniklé na stavbách patří 

pád na rovině, který je zapříčiněn podvrknutím nebo podklouznutím zaměstnance 

spojené s nepozorností nebo pouţitím nevhodné obuvi. 

V roce 2013 byly firmou zaznamenány dva pracovní úrazy spojené s nedbalostí 

zaměstnanců. Jednalo se o jeden úraz dolních končetin a jeden úraz horních končetin. 

Ve společnosti jsou vyuţívány následující ukazatel při sledování pracovních 

úrazů: 

 Stupeň závaţnosti vzniklých pracovních úrazů 

 Stupeň četnosti vzniklých pracovních úrazů 

Pro výpočet jsou vyuţívány následující vztahy: 

                  
                               

                  
       

                
               

                  
           

Počet pracovních úrazu ve společnosti CES-EKO s.r.o. 

Obrázek 6 – Graf: Počet pracovních úrazů ve společnosti CES-EKO s.r.o. 

Zdroj: Vlastní vyhotovení 
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V grafu můţeme vidět, ţe za posledních sedm let se počet pracovních úrazů 

sníţil. Stalo se tak díky lepší organizaci v oblasti BOZP a kladení vysokého důrazu na 

dodrţování stanovených předpisů. Společnost pořádá ve větší míře důleţitá školení, 

která mají za cíl ukázat zaměstnancům jak správně dodrţovat stanovené bezpečnostní 

předpisy. 

6.2 Výkon práce bez úrazu 

Hlavním účelem opatření je zvýšení výkonnosti práce zaměstnanců, vyplívajícího 

z efektivnosti vyuţití pracovní doby, za pomocí trvalého plnění předpokladů určených 

právními předpisy v oblasti BOZP, zahrnujících i plnění všech daných povinností 

určených právními předpisy vztahujícími se k výkonu práce. 

6.2.1 Základní podmínky potřebné k získání odměny za výkon práce bez 

úrazu 

Hlavní základní podmínkou je výkon práce příslušných zaměstnanců jednotlivých 

organizačních jednotek bez pracovního úrazu s následkem smrti nebo s pracovní 

neschopnosti po určenou dobu. Kaţdý zaměstnanec, který se řídí podmínkami 

stanovenými vnitřními směrnicemi, získá právo na příslušnou odměnu za správné 

dodrţení podmínek bezúrazového výkonu práce. 

6.2.2 Doba dodrţení bezúrazového výkonu práce 

Doba dodrţení bezúrazového výkonu práce se stanovuje z průměrného počtu 

zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnanou pracovní organizační jednotku za 

minulý kalendářní rok. Dnem začátku účinnosti příslušné vnitřní směrnice společnosti 

je stanoven první den určené doby bezúrazového výkonu práce. Po skončení kaţdého 

kalendářního roku se určuje závislost doby bezúrazového výkonu práce a průměrného 

přepočteného stavu zaměstnanců. Závislost se určuje pomocí níţe uvedeného grafu. 
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 Obrázek 7 – Graf: Závislost přepočteného stavu zaměstnanců na minimální době 

bezúrazového výkonu práce 

Zdroj: [14] 

Dojde-li k pracovnímu úrazu s následkem pracovní neschopnosti nebo smrti, 

stanovuje se nově první den určeného období a k následujícímu dni, kdy došlo 

k uznání zaměstnance pracovně neschopným v souvislosti s pracovním úrazem nebo 

k úmrtí zaměstnance následkem pracovního úrazu. 

6.2.3 Určení výše odměny 

Za důsledné splnění všech stanovených podmínek má zaměstnanec nárok na 

získání odměny. Výše a druh odměny se odvozu s přihlédnutím k době, po kterou daný 

zaměstnanec splňoval příslušné podmínky délky pracovněprávního vztahu ke dni 

ukončení doby bezúrazového výkonu práce. Odměna, která je zaměstnanci vystavena 

je chápána jako mimořádná odměna.  
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6.3 SWOT analýza v oblasti BOZP 

SWOT analýza identifikuje ve společnosti silné a slabé stránky v oblasti BOZP. 

Silné stránky Slabé stránky 

 Kontroly BOZP 

 Důsledná a pravidelná školení BOZP 

 Vysoká úroveň BOZP 

 Omezené mnoţství vlastních 

bezpečnostních techniků 

 Slabá dostupnost vzdálených staveb 

k častějším kontrolám BOZP 

 Neúplné vyhotovení technologických 

postupů 

Příleţitosti Hrozby 

 Zvýšení počtu kontrol 

 Omezení externích bezpečnostních 

techniků 

 Zavedení ČSN OHSAS 18001:2008 

 Nedodrţování BOZP u subdodavatelů 

Tabulka 8 – SWOT analýza BOZP ve společnosti CES-EKO s.r.o. 

Zdroj: Vlastní vyhotovení 

6.3.1 Silné stránky 

Kontroly BOZP 

Společnost zajišťuje prováděním častých a pravidelných kontrol, především na 

stavbách, zda jsou všechny činnosti v souladu s danými předpisy BOZP. To vede 

především k omezení pracovních úrazů. 

Důsledná a pravidelná školení BOZP 

Pravidelnými školeními týkajícími se BOZP, společnost informuje své pracovníky 

s moţnými riziky spojenými s vykonávanou prací. Tímto se společnost snaţí 

předcházet daným rizikům a omezovat případné pracovní úrazy. Nově přijatý 

zaměstnanec při nástupu prochází úvodním školením kde je seznámen s veškerými 

pravidly společnost a také s pravidly BOZP. Další školení probíhají v intervalu jednoho 

roku.  
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Vysoká úroveň BOZP 

V rámci BOZP společnost zabezpečuje zajištění bezpečného a zdraví 

neohroţujícího pracovního prostředí na kaţdém pracovišti. Daný systém je velice 

důkladně propracovaný a řídí se jím celá společnost. 

6.3.2 Slabé stránky 

Omezené mnoţství vlastních bezpečnostních techniků 

Důleţitou slabou stránkou společnosti je omezené mnoţství vlastních 

bezpečnostních techniků. Ve společnosti pracují převáţně externí pracovníci zabývající 

se oblastí BOZP. Zaměstnání externích pracovníků se společnosti projeví v nákladech 

určitě více, neţ kdyby zaměstnávala své vlastní zaměstnance. 

Slabá dostupnost vzdálených staveb k častějším kontrolám BOZP 

Společnost neprovádí stavby jen v okolí sídla, ale na území cele České republiky, 

je hlavním problémem dostupnost příslušných bezpečnostních techniků na dané 

stavby. Z důvodu malého počtu techniků a velkých vzdáleností, nejsou dané stavby 

kontrolovány tak často, jak stavby v místě působení společnosti. 

Neúplné vyhotovení technologických postupů 

Společnost má zahrnuty ve vnitřních dokumentech zhotoveny technologické 

postupy, ale nezabývá se s dalším rozpracováním na konkrétní činnosti. Společnost si 

tento nedostatek uvědomila a chystá se tyto nedostatky odstranit. 

6.3.3 Příleţitosti 

Zvýšení počtu kontrol 

V poslední době se počet kontrol na pracovištích, především na těch rizikových, 

neustále zvyšuje. Při zvýšení těchto kontrol, by bylo moţné omezit pracovní úrazy 

a rizika na minimum. 

Omezení externích bezpečnostních techniků 

Jednou z významných příleţitostí pro společnost je zaměstnání svých vlastních 

techniků BOZP namísto externích bezpečnostních techniků. Velkým přínosem je mít na 

kaţdé stavbě svého vlastního bezpečnostního technika, který by pravidelně dohlíţel na 

stavbu a mohl by okamţitě zareagovat na případné porušení daných předpisů BOZP.  
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Zavedení ČSN OHSAS 18001:2008 

Významná příleţitost pro společnost je získání certifikátu ISO, který doposud 

společnost nevlastnila. Certifikát by přinesl zdokonalení řízení BOZP ve společnosti. 

Z pohledu zákazníků společnosti je vlastnictví certifikátu ISO jistou výhodou a svědčí 

o úrovni vedení BOZP ve společnosti. 

6.3.4 Hrozby 

Nedodrţování BOZP u subdodavatelů 

Nejvýznamnější hrozbou společnosti v oblasti BOZP je nedodrţování 

bezpečnostních předpisů u subdodavatelů. Velká část menších podniků nemá 

důsledně zpracovaný management BOZP a dochází k častějšímu porušení pravidel 

BOZP neţ u větších společností, kde se na tuto partii klade veliký důraz. Při porušení 

pravidel subdodavatel se netýká pouze jeho, ale i společnosti, která si ho na danou 

činnost pronajala. Společnost jako příslušný zhotovitel stavby je poté sankciována a při 

zjištění hrubého porušení stanovených pravidel můţe být stavby i pozastavena. 

Jedním z nejhorších důsledků pak můţe být odstoupení od smlouvy z pohledu 

investora a s tím spojená finanční ztráta pro společnost. 

6.4 Kontrolní činnost a vývoj oblasti BOZP ve společnosti 

V oblasti BOZP byl vţdy základním předpisem Zákoník práce č. 65/1965 Sb. 

Dříve měla společnost stejně jako v dnešní době jeden hlavní závod, ve kterém působil 

jeden bezpečnostní technik. Pro technika nebyly v tehdejší době stanoveny ţádné 

kvalifikační poţadavky. Technik se zaměřoval především na šetření vzniklých 

pracovních úrazů, běţnou kontrolní a dokumentační činnost a roční prověrky. 

Výsledkem roční činnosti byla zpráva o zajištění BOZP ve společnosti. Z pohledu 

investorů se postupem času zvyšovaly nároky na BOZP a jistými úpravami prošla 

i legislativa. Vývoj ukázala, ţe zajištění BOZP ve společnosti neodpovídá novým 

poţadavkům a je potřeba ji přizpůsobit. Společnost se zaměřila na všechna důleţitá 

odvětví, mezi které patří systémy ţivotního prostředí, kvality a v neposlední řadě 

i oblast BOZP. 

V roce 2012 byla společnost vlivem rozvoje převedena na společnost s ručením 

omezeným. Na tuto společnost byly převedeny veškeré činnosti zabývající se řízením 

a kontrolou BOZP. Kontrolou a řízením těchto činností byl pověřen majitel firmy. V roce 

2014 byla společnost převedena na nového majitele, který přebral i veškerou 
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zodpovědnost za řízení a kontrolu BOZP. Nový majitel byl důkladně proškolen a byly 

mu předány veškeré důleţité informace spojené se správným řízením BOZP. V oblasti 

BOZP byl na místo jeho zástupce dosazen bývalý majitel, který má s řízením 

dostatečné zkušenosti. 

Pravidelně na kaţdý kalendářní rok se stanovuje plán činnosti BOZP. Vysoká 

pozornost je věnována rizikovým stavbám. Mezi rizikové stavby se řadí stavby, 

u kterých dochází k zvýšené míře ohroţení lidského zdraví, jedná se zejména o práce 

ve výškách a výkopové práce. V souladu s harmonogramem kontrolní činnosti jsou 

prováděny pravidelné kontroly zaměřené na rizikové činnosti. Příslušných kontrol se 

účastní vţdy majitel společnosti jako specialista BOZP a externí pracovník zaměřený 

na tuto oblast. Kontroly se provádějí jako předem ohlášené nebo namátkové. 

Plán činností spojených s kontrolou 

1) Kontrola příslušných dokumentů – záznamy o seznámení zaměstnanců 

s předpisy BOZP na konkrétní stavbě a dokumentace spojené s předáním 

a převzetím staveniště 

2) Kontrola rizikovosti – analýza rizik konkrétní stavby 

3) Kontrola správného dodrţení technický předpisů 

4) Pochůzka na stavbě, součástí pochůzky jsou i namátkové kontroly na poţití 

alkoholických či jiných návykových látek 

5) Vypracování záznamu o provedení a průběhu kontroly 

6) Určení nápravných opatření a termíny splnění zjištěných nedostatků 

Záznam o kontrole podepisuje, ten kdo kontrolu prováděl a odpovědný stavbyvedoucí. 

Dojde-li ke zjištění závaţných nedostatků je specialista z oboru BOZP oprávněn stavbu 

pozastavit.
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Obrázek 8 – Graf: Kontrolní činnost BOZP ve společnosti CES-EKO 

Zdroj: Vlastní vyhotovení 

Graf znázorňuje růst počtu kontrol za poslední roky. Důvodem nárůstu zvýšení 

těchto kontrol je především snaha o zlepšení úrovně BOZP na stavbách. 

6.5 Výsledné zhodnocení oblasti BOZP ve společnosti a doporučení na 

další zlepšení současného stavu 

Oblast BOZP prošla od vzniku společnosti velkými změnami a neustále dochází 

k dalšímu výraznému zlepšování této oblasti a to za pomocí správného dodrţování 

předepsaných pravidel týkajících se BOZP. Vedení společnosti v současné době 

přikládá BOZP stále větší důleţitost. Prioritou společnosti je neustálé zlepšování 

a rozvíjení dané oblasti, kvůli neustálému zvyšování poţadavků kladených na BOZP. 

Další důleţitou prioritou je sníţení pracovních úrazů. 

Lidský faktor byl a stále zůstává jedním z hlavních důvodů nedodrţení pravidel 

BOZP. Zaměstnanci by mohli být ještě více motivováni k tomu, aby bylo zamezeno co 

nejvíce nedodrţování a přestupkům pravidel. Z tohoto důvodu by mělo být prováděno 

ještě více namátkových kontrol vedoucích k správnému dodrţování pravidel ze strany 

zaměstnanců. Nejefektivnějším trestem pro zaměstnance a vedoucí pracovníky 

představují finanční sankce, které jim hrozí v případě nedodrţení stanovených pravidel. 

Dojde-li k opakované váţné nekázni, můţe společnost s pracovníkem, který se tohoto 

prohřešku dopustil ukončit pracovní poměr. 
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Současný stav lze ještě více zlepšit zřízením certifikátu ISO 9001 a při větším 

rozvoji společnosti přijetím dalších vlastních techniků specializovaných na oblast 

BOZP, kteří by kaţdý pracovní den dohlíţely a kontrolovaly všechny rizikové stavby 

a s tím spojené činnosti. Společnost se nezaměřuje na provádění staveb pouze 

v regionu působnosti, ale na území celé České republiky a z důvodu malého počtu 

bezpečnostních techniků není moţné zajistit pravidelnou kontrolu vzdálenějších 

staveb. Problémem by však mohlo být financování těchto zaměstnanců, protoţe 

v současné době je trendem sniţování počtu zaměstnanců za účelem úspory 

mzdových nákladů. Tento záměr je částečně způsoben finanční krizí, jejímţ důsledkem 

pro společnost je omezení státních a jiných dotačních prostředků investovaných 

do dopravní infrastruktury. Společnost se v minulých letech potýkala s nedostatkem 

významných zakázek. 

Jednou z moţných hrozeb pro společnost se můţe stát nekázeň najatých 

subdodavatelů na stavbách. U některých subdodavatelských společností není oblast 

BOZP na tak vysoké úrovni a problematika spojená s BOZP značně podceňována. 

Porušování pravidel BOZP subdodavateli by mohlo mít špatný dopad na společnost 

CES-EKO s.r.o., jako hlavního dodavatele stavby, především po stránce finanční 

(pozastávky stavby, různé pokuty) a také poškození jména společnosti s následnou 

ztrátou zakázek. 
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7 Závěr 

Oblast BOZP je v dnešní době stále důleţitější a dochází k častějším kontrolám 

v kaţdém podniku. Dodrţování pravidel v BOZP je moţné přecházet ztrátám na 

lidských ţivotech, které bývají nenahraditelné, ztrátám na zdraví přičiněné pracovními 

úrazy, nemoci z povolání nebo jiným poškozením z práce. V BOZP se také objevuje 

ekonomický efekt tzv. efekt správné politiky BOZP. Především v zachování pracovní 

síly maximální pracovní kapacitou, ve vyšší efektivnosti a kvalitě práce. Dále téţ na 

prosperitě podniků, kterou chtějí mít podniky vyšší a ve sníţení nákladů vynaloţených 

na odbourání negativních důsledků na zdraví, majetku a ţivotním prostředí zapříčiněné 

pracovní činností. Na druhou stranu se zvyšuje cena pracovní síly a náklady při 

pracovních úrazech a onemocněních související s prací, která má na ekonomiku 

značný dopad nejen na podnikající subjekty, jednotlivce, ale i stát. 

Proto se společnost snaţí předcházet a eliminovat pracovním úrazům, na který 

klade velký důraz. Snaţí se jím předcházet motivování při dodrţování BOZP při práci, 

především odměnami za dodrţování. Naopak při nedodrţování předpisů BOZP 

dostávají zaměstnanci finanční trest, který se projevuje nejčastěji při krácení prémií 

a odměn. V současné době se společností daří eliminovat počet pracovních úrazů, 

především tím, ţe pořádá různá školení ve větší míře, týkající se BOZP. Také zřizuje 

větší počet kontrol ze strany specialistů BOZP a bezpečnostních techniků. 

Na závěr práce je zhodnoceno, jak společnost dokáţe vyuţívat systém BOZP, 

čím společnost prošla, neţ došla ke konečné podobě BOZP. V dřívějších letech byla 

oblast BOZP opomínána a nebyl na ni kladen tak velký poţadavek. V průběhu let se to 

měnilo aţ do dnešního stavu kdy je tato oblast velmi sledována vedením společností, 

ale také i státem. Přestoţe je ve společnosti nyní BOZP na velmi vysoké úrovni je stále 

co zlepšovat. Především zvyšováním povědomí zaměstnanců v oblasti BOZP 

a zajištěním kvalifikovaných specialistů BOZP pro řádné proškolení. 

Pro společnost je tato práce přínosem provedením SWOT analýzy, zaměřené na 

oblasti BOZP, která nebyla ve společnosti dosud zpracována. Z této analýzy vyčteme 

silné a slabé stránky v oblasti BOZP. Také byly v rámci analýzy identifikovány 

příleţitosti, které by měli společnosti pomoct při jejich vyuţití zlepšení systému BOZP. 

Na závěr analýzy byly identifikovány hrozby, kterým společnost bude muset věnovat 

zvýšenou pozornost pro jejich eliminaci. 

BOZP není vnímáno pouze jako prevence proti úrazům, ale slouţí i pro 

uspokojení práce včetně přizpůsobení práce potřebám pracovníkům. Tím BOZP vede 
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ke zvýšení kvality ţivota, zvládnutí pracovní schopnosti pracovníků, pohody při práci 

a ochraně zaměstnanců z pohledu právních vztahů. 

  



61 
 

8 Literatura 

Klasické dokumenty 

[1] VEBER Jaromír, Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, 1. 

vydání, Praha: Management Press, 2006, 358 s. ISBN 80-7261-146-1 

[2] Tomeček Milan, Jaroš Jaromír a kol., Školení bezpečnosti práce a poţární 

ochrany, Praha: Verlag Dashöfer, 2009. ISSN 1803-4276 

Elektronické a podnikové dokumenty 

[3] Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost, Ostrava: Traiva s.r.o., [cit. 

2014-04-18], Dostupné z:  

 http://www.e-safetyshop.eu/product.asp?cookiecheck=yes&P_ID=1540 

[4] Bezpečný podnik, In Bezpečný podnik, Praha: Státní úřad inspekce práce, 

2009 [cit. 2014-04-18], Dostupné z: 

http://www.suip.cz/default/drvisapi.dll?MIval=/www/rubrika.html&v_prb_id=9&v

_id_name=doc1&v_wdt=3 

[5] Koordinátor BOZP na staveništi, Činnosti koordinátora BOZP, In Koordinátor 

BOZP na staveništi, Praha, DEKTRADE, 2008 [cit. 2014-04-19] Dostupné z: 

http://dektrade.cz/docs/technicke/tl_deksafe_koordinator_bozp.pdf 

[6] KLEINOVÁ, Lidmila a kolektiv odborníků, BOZP a zákon o inspekci práce, In 

Příručka, Praha, OIZ pro BOZP, 2006 [cit. 2014-03-22], Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/files/2005/060830_inmp_bozp.pdf 

[7] PASTUSZEK, Martin, Právní předpisy BOZP a jejich vazba na poţadavky 

bezpečnostního managementu dle OHSAS 18001, BOZPinfo [online] 2014, 

[cit. 2014-04-05]. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-

bozp/citarna/tema_tydne/ohsas18001_10.systemm.html 

[8] K-Servis, Desatero nejčastějších úrazů ve stavebnictví, 2014 [cit. 2014-03-14], 

Dostupné z: http://www.k-serviscz.cz/cs/desatero-nejcastejsich-pricin-vzniku-

urazu-ve-stavebnictvi/ 

[9] PEČENÁ, Marie Bezpečnost práce ve stavebnictví, In Bezpečnost práce ve 

stavebnictví, 2. vydání, Praha, VÚBP, 2008 [cit. 2014-02-17], Dostupné z: 

http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/Stavebnictvi.pdf 

ISBN 978-80-86973-90-6. 

http://www.e-safetyshop.eu/product.asp?cookiecheck=yes&P_ID=1540
http://www.suip.cz/default/drvisapi.dll?MIval=/www/rubrika.html&v_prb_id=9&v_id_name=doc1&v_wdt=3
http://www.suip.cz/default/drvisapi.dll?MIval=/www/rubrika.html&v_prb_id=9&v_id_name=doc1&v_wdt=3
http://dektrade.cz/docs/technicke/tl_deksafe_koordinator_bozp.pdf
http://www.businessinfo.cz/files/2005/060830_inmp_bozp.pdf
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/ohsas18001_10.systemm.html
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/ohsas18001_10.systemm.html


62 
 

[10] MAREČEK, David, BOZP info: Encyklopedie BOZP [online], 2009 [cit. 2014-

03-10], Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/encyklopedie/ 

[11] VALA Jiří, TLAKinfo, [online] 3.2.2014, [cit. 2014-03-10], Program Bezpečný 

podnik v roce 2013. Dostupné z: http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1718 

[12] Mirro s. r. o. Koordinátor BOZP, [online] 20013, [cit. 2014-02-19], Dostupné z: 

http://www.mirro.cz/sluzby/koordinator-bozp/ 

[13] Grätz Jiří, Vnitřní dokument Společnosti CES-EKO, Zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, Hronov, 2010 

[14] Grätz Jiří, Vnitřní dokument Společnosti CES-EKO, Výkon práce bez úrazu, 

Hronov, 2010 

[15] Koordinátor BOZP, Proč koordinátor BOZP [online]. 2007 [cit. 2014-02-14], 

Dostupné z: http://www.koordinatorbozp.net/proc_koordinator_bozp.php 

Normy, vyhlášky a nařízení 

[16] ČSN OHSAS 18001:2008, Česká technická norma, 2008, Český normalizační 

institut, Třídící znak 01 0801 

[17] Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, 2006, Parlament 

[18] Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce, 2005, Parlament 

[19] Zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 2006, Parlament 

[20] Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon, 2006, Parlament 

[21] Nařízením vlády 494/2001 Sb. – 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, 2001, Parlament 

  

http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1718
http://www.koordinatorbozp.net/proc_koordinator_bozp.php


63 
 

9 Seznam tabulek a obrázků 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 - Srovnání směrnic v oblasti BOZP Evropské unie a České republiky……. 18 

Tabulka 2 - Přehled významných roků ve společnosti CES-EKO s.r.o……………….. 33 

Tabulka 3 - Povinnosti a práva zaměstnance v oblasti BOZP…………………………. 37 

Tabulka 4 - Hodnocení rizik společnosti CES-EKO s.r.o……………………………….. 38 

Tabulka 5 - Analýza rizik společnosti……………………………………………………… 39 

Tabulka 6 - Seznam vyhledaných rizik ve společnosti CES-EKO s.r.o………………. 40 

Tabulka 7 - Přehled typů obuvi…………………………………………………………….. 45 

Tabulka 8 - SWOT analýza BOZP ve společnosti CES-EKO s.r.o……………………. 53 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 - Vztahy mezi OHSAS 18001, ISO 14001:2004 a ISO 9001:2000………... 22 

Obrázek 2 - Systém řízení BOZP, základní prvky uplatněné programem "Bezpečný 

podnik"………………………………………………………………………………………… 24 

Obrázek 3 - Graf: Smrtelné pracovní úrazy rozděleny do odvětví…………………….. 26 

Obrázek 4 - Označení staveniště………………………………………………………….. 46 

Obrázek 5 - Šetření pracovních úrazů…………………………………………………….. 49 

Obrázek 6 - Graf: Počet pracovních úrazů ve společnosti CES-EKO s.r.o…………… 50 

Obrázek 7 - Graf: Závislost přepočteného stavu zaměstnanců na minimální době 

bezúrazového výkonu práce......................................................................................... 52 

Obrázek 8 - Graf: Kontrolní činnost BOZP ve společnosti CES-EKO………………….57  

  



64 
 

10 Soupis zkratek 

EU Evropská unie 

IMS Integrovaný systém managementu 

ČSN Česká technická norma 

OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

  



65 
 

11 Slovník pojmů 

Eliminace rizik – Sniţování míry rizik 

Incident – Událost (označovaná jako nehoda), při které došlo buď k poškození zdraví, 

úrazu nebo smrti. 

Investor – Právnická nebo fyzická osoba financující výstavbu. 

Mimořádná událost – Zcela nebo částečně neovládaný, prostorově a časově 

ohraničený nenadálý děj, který vznikl při provozu technických zařízení, nedbalým 

zacházením s nebezpečnými látkami, působením neočekávaných ţivelných pohrom, 

epidemiemi, haváriemi, které ohroţují zdraví nebo ţivot a v neposlední době i ţivotní 

prostření. 

Nebezpečnost – Vlastnosti všech faktorů působících negativně na zdraví člověka. 

Jedná se o vlastnost, která se projeví, kdyţ dojde k vystavení jedince nepříznivým 

faktorům. Nebezpečnost je stanovena jako kombinace rozsahu a pravděpodobnosti 

moţného zranění v rizikové situaci. 

Odborně způsobilá osoba v oblasti prevence rizik – Odpovědná osoba, 

prostřednictvím které zabezpečuje zaměstnavatel povinnosti v prevenci rizik. 

Posouzení rizik – Jedná se o proces odhadu závaţnosti rizik a s tím spojená 

přijatelnost rizik. 

Právní předpisy – Závazné právní předpisy Zahrnuté ve Sbírce zákonů ČR. 

Prevence rizik – Opatření určené předpisy zaměstnavatele, vedoucí k předcházení 

rizikům spojeným s výkonem dané činnosti. 

Riziko – Kombinace mezi pravděpodobností a vznikem pracovního úrazu. 

Zdroj rizika (nebezpečí) – Činnost nebo situace s potenciálem způsobení úrazu. 

Zhotovitel – Realizuje výstavbu za pomocí pokynů investora. 
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12 Seznam příloh 

Příloha A – Záznam o úrazu 

Příloha B – Ţádost spojená se zařazením do programu „Bezpečný podnik“ 


