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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje programu Bezpečný podnik, který je na území České 

republiky znakem nadstandardního zájmu společnosti o bezpečné pracoviště, ochranu zdraví 

zaměstnanců a systémové pojetí řízení těchto oblastí. Práce je rozdělena na více částí. 

Teoretickou, kde je uveden obecný postup analýzy rizik, legislativní povinnosti zaměstnavatele 

vzhledem k těmto rizikům a také rozbor pracovní úrazovosti a jejího vývoje na území České 

republiky. 

V analytické části je představen program jako takový, jeho původ, směrnice a normy, ze kterých 

vychází, kontrolní oblasti a v neposlední řadě také jeho výhody a nevýhody. Dále je zde 

provedena analýza současného stavu konkrétní firmy. 

Praktická část je věnována návrhům studenta na zlepšení. Konkrétně analýze a hodnocení rizik 

pro vybraná pracoviště společnosti Teplárny Brno, a.s. a popis odstranění nedostatků z dílčích 

kontrol celkového auditu pro obhájení osvědčení Bezpečný podnik. 

Abstract 

Diploma thesis is focused on Safe company (original name „Bezpečný podnik“) 

program, which is in Czech Republic symbol for company´s extra care of safety workplace, 

protection of employee´s health and systemic conception of those sections. Thesis is split in 

more parts. Theoretical, where is stated general procedure of risk analysis, employer´s law 

obligations towards those risks and analysis of work accidents and its evolution in Czech 

Republic. 

In analytical part is introduced program itself, its origin, law sources, control areas, and then 

also its advantages and disadvantages. Realization of concrete company´s risk analysis comes 

as next. 

Practical part contains mainly student´s suggestions for provisions in field of risks rating and 

analysis for concrete workplaces of Teplárny Brno, a.s. Lastly, description of deficit removal 

from fractional inspections for upholding the certificate of complex Safe company´s audit is 

described. 
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ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je rozebrání potřebných vlastností, které musí firma na 

území České republiky splňovat, aby se mohla ucházet o osvědčení s vlastním názvem 

„Bezpečný podnik“. 

Osvědčení uděluje Státní úřad inspekce, který také subjekty zapojené do programu kontroluje 

a audituje z hlediska shody nastaveného systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v podniku s podmínkami pro udělení osvědčení. V tom mu pomáhají také další státní kontrolní 

orgány.  

Na následujících stránkách naleznete charakteristiku programu, analýzu současného stavu 

konkrétního podniku (Teplárny Brno, a.s.)., vyhledání, analýzu a hodnocení rizik, jakožto 

studentův návrh na zlepšení a v poslední řadě také zmínku o výsledku celého obhajovacího 

procesu v letošním roce u brněnských tepláren. 
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1  CÍLE ŘEŠENÍ 

Primárním cílem této diplomové práce je pomoci konkrétnímu podniku k obhajobě 

osvědčení Bezpečný podnik. 

1.1 DÍL ČÍ CÍLE 

- Popis teoretických východisek  

- Představení programu Bezpečný podnik 

- Analýza konkrétního podniku 

- Kompletace protokolů o kontrole státních orgánů 

- Identifikace, analýza a omezení rizik 

- Náprava nedostatků z kontrol státních orgánů 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 RIZIKO 

Pojem riziko je v této diplomové práci vyskloňován ve všech pádech a je esenciální ke 

všemu co budu popisovat. Je důvodem vzniku mnoha metod redukce, retence či eliminace 

rizika, programu Bezpečného podniku a také všech pracovních úrazů. 

Riziko je dle současných výkladů velice široký pojem s různými, avšak příbuznými, definicemi. 

V praxi se ukazuje, že při hledání definice pojmu jako takového, jde o sémantický problém, 

který není univerzálně řešitelný. Jeho detaily se liší dle odvětví, oboru a konkrétní 

problematiky. V konečném důsledku záleží také na jazyku, ve kterém se o riziku mluví nebo 

píše (v českém jazyce má „riziko“ negativní odstín). 1 

Podle současných výkladů se rizikem obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty 

či zničení, případně nezdaru při podnikání. Ty další pojednávají o nebezpečí chybného 

rozhodnutí, odchýlení od očekávaného výsledku, variabilitě možných výsledků apod. 2  

2.1.1 Obecný postup analýzy rizik 

Chceme-li snižovat rizika, musíme nejprve provést důkladnou analýzu. Ta spočívá 

v definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a výsledného dopadu. Riziko 

většinou neexistuje izolovaně, ale jedná se o kombinaci více rizik či rizikových činitelů. Ty pak 

mohou představovat hrozbu pro daný subjekt. V rámci obecné analýzy je nejdůležitější určit 

priority z pohledu pravděpodobnosti výskytu, závažnosti jejich dopadu a poté se zaměřit  

na klíčové rizikové oblasti. 3 

a) Stanovení hranice analýzy rizik  

= pomyslná čára oddělující aktiva, která zahrneme do analýzy a aktiva ostatní 

b) Identifikace aktiv 

= vytvoření soupisu všech zahrnutých aktiv 

                                                 
1 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Praha: C.H. Beck, 2006. Beckova edice 

ekonomie, s. 15 

2 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. 
vyd. Praha: Grada, c2010. Expert (Grada), s. 78 

3 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. 
vyd. Praha: Grada, c2010. Expert (Grada), s. 86 
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c) Stanovení hodnoty a seskupování aktiv 

= posuzování hodnoty daného aktiva na základě škody způsobené ztrátou či zničením 

• obvykle se vychází z konkrétních nákladů na pořízení aktiva 

• další důležitou charakteristikou je míra nahraditelnosti 

• seskupení aktiv spočívá v rozdělení dle hledisek, např. kvality, účelu, ceny  

d) Identifikace hrozeb 

•  ze všech možných hrozeb vybíráme ty, které mohou ohrozit alespoň jedno aktivum 

zahrnuté do analýzy 

e) Analýza hrozeb a zranitelností 

• pro jednotlivá aktiva stanovíme míru zranitelnosti vůči hrozbě, která na něj působí 

• uvažujeme také realizovaná protiopatření, která mohou snížit jak úroveň hrozby, tak 

úroveň zranitelnosti 

f) Pravděpodobnost jevu 

• základní charakteristikou jevu v tomto kroku je určení náhodnosti, resp. 

pravděpodobnostních charakteristik 

g) Měření rizika 

• přesné veličiny pro jednotlivé hrozby a zranitelnosti je v rámci analýzy rizika 

obvykle těžké určit, proto v kvalifikovaných odhadech specialistů nalezneme 

výrazy typu „malé“, „střední“, „velké“ či stupnice 1-10 apod. 4 

 

2.1.2 Vyhledání, analýza, omezení rizik z pohledu legislativy 

Úkony v oblasti analýzy rizik na pracovišti upravuje Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce ve znění pozdějších předpisů v platném znění, konkrétně Část pátá: Bezpečnost a ochrana 

draví při práci, Hlava I: předcházení ohrožení života a zdraví při práci. 

                                                 

4 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. 
vyd. Praha: Grada, c2010. Expert (Grada), s. 86 - 91 
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- Zaměstnavatel je povinen zajisti bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 

práce (dále jen „rizika“). 5 

Tato povinnost se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele 

zdržují na jeho pracovištích. 

- Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí  

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 6 

- Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

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

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

odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních 

podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního 

právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší… 7 

Zde je zmínka také o kategorizaci prací. Jedná se o zařazení vykonávaných činností  

do kategorie dle rizikových faktorů, které na pracovníka působí. Těmito faktory jsou: 

• Prach 

• Chemické škodliviny 

• Hluk 

• Vibrace 

• Neionizující záření a elektromagnetické pole 

• Fyzická zátěž – jednostranné a dlouhodobé nadměrné zatěžování 

• Pracovní poloha 

• Zátěž teplem 

• Zátěž chladem 

                                                 

5 § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

6 § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

7 § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 
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• Psychická zátěž 

• Zraková zátěž 

• Práce s biologickými činiteli 

• Tlak vzduchu 8 

Po vyhodnocení rizikových faktorů (a případném akreditovaném měření) se provede zařazení 

jednotlivých faktorů činnosti do kategorie první až čtvrté.  

a) Kategorie I. – práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný 

nepříznivý vliv na zdraví 

b) Kategorie II. – práce, při nichž lze podle současné úrovně poznání výjimečně očekávat 

u vnímavých jedinců nepříznivý vliv na zdraví; hygienické limity nejsou překračovány 

c) Kategorie III. – zde jsou již hygienické limity překračovány a opakovaně se vyskytují 

nemoci z povolání 

d) Kategorie IV. – vysoké riziko ohrožení zdraví a nemocí z povolání, které není možno 

vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření 9 

Jakmile zařadíme do kategorií jednotlivé faktory, stanovíme výslednou kategorii pro danou 

pracovní činnost/pracovní pozici. Výsledná kategorie se vždy rovná kategorii nejvýše 

zařazeného faktoru. 

 

- Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 

bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech 

činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik 

a o přijatých opatřeních podle věty první je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. 10 

                                                 

8 Příloha č. 1 Vyhlášky č. 432/2003 Sb. 

9  § 4 odst. 1 Vyhlášky č. 432/2003 Sb. 

10 § 102 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 
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2.2 PRACOVNÍ ÚRAZOVOST V ČESKÉ REPUBLICE 

Po seznámení se s rizikovými faktory a jednotlivými kategoriemi vykonávaných prací, 

je potřeba si představit také oblast, která s riziky obecně úzce souvisí. Touto oblastí jsou 

pracovní úrazy.  

Definice pracovního úrazu dle platné legislativy se řídí dvěma základními pravidly. Pracovním 

úrazem je klasifikován úraz, který se stane na pracovišti, při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s nimi. 11 

Uznání pracovního úrazu zaměstnavatelem se dále řídí dle této definice a spočívá ve splnění 

alespoň jedné podmínky uvedené v definici. 

Pracovní úrazovost v České republice si nejlépe ukážeme na jejím vývoji a to jak ve vztahu 

k roku předcházejícímu tak v dlouhodobém měřítku. 

Graf č.1 – Pracovní úrazy, Česká republika 12  

 

Jak lze vidět na grafu výše, pracovní úrazovost v České republice má pozitivní, klesající 

tendenci s občasnými mírnými odchylkami. Svůj podíl na tom bezpochyby nese také 

ekonomická krize, která se začala projevovat již v roce 2007 a poté hlavně mezi lety 2008 – 

                                                 

11 §380 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

12 PETR, Mrkvička. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2014. In: BOZPinfo.cz [online]. [cit. 
2016-05-25]. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema-
bozpinfo/pracovni_urazovost150528.casttreti.html 
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2009, kdy lze pozorovat propad o desítky tisíc úrazů za sledované období – jeden kalendářní 

rok. 

Statistika celkové pracovní úrazovosti, resp. pracovní úrazovost bez vzniklé pracovní 

neschopnosti, se sledovala pouze do roku 2011. Od tohoto období se administrativa hlášení 

úrazů v tomto ohledu zjednodušila a nadále je povinnost hlášení u úrazů od tří dnů pracovní 

neschopnosti či případné hospitalizace. 

V posledním sledovaném období lze vidět mírný nárůst. Ten je zapříčiněn zvýšením počtu 

pracovních úrazů s pracovní neschopností u žen a to o 5 %. U mužů ve stejném období došlo 

k poklesu o 4 %. 

2.2.1 Smrtelné pracovní úrazy 

Graf č.2 – Smrtelná pracovní úrazovost, Česká republika 13 

Graf smrtelné pracovní úrazovosti v České republice do jisté míry kopíruje pracovní 

úrazovost s pracovní neschopností, avšak je samozřejmě náchylnější na jakoukoliv událost 

vzhledem k tomu, že se pohybujeme maximálně v desítkách úrazů končících smrtí. Po dvou 

letech se shodným počtem smrtelných pracovních úrazů (2012 a 2013), můžeme nyní pozorovat 

vzrůstající tendenci, která se v roce 2015 zastavila na čísle 131. 

                                                 

13 PETR, Mrkvička. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2014. In: BOZPinfo.cz [online]. 
[cit. 2016-05-25]. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema-
bozpinfo/pracovni_urazovost150528.castctvrta.html 
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Graf č.3 – Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů dle odvětví v roce 2014, Česká republika 14 

Nejčastěji porušenými předpisy, které měly za následek pracovní neschopnost v letech 2008 – 

2013 jsou: 

Na straně zaměstnance: 

• používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce, vč. jednání bez oprávnění, 

proti zákazu, prodlévání v nebezpečném prostoru, 

• nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu, 

• nepoužívání předepsaných a přidělených OOPP. 

Na straně zaměstnavatele: 

• nesprávná organizace práce, neinformovanost mezi zaměstnavateli, 

• nezpracovaný pracovní postup, nevyhledaná všechna rizika, 

• neprovedené školení zaměstnance, chybějící pravidelná lékařská prohlídka.15 

                                                 

14 PETR, Mrkvička. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2014. In: BOZPinfo.cz [online]. [cit. 2016-
05-25]. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema-
bozpinfo/pracovni_urazovost150528.castctvrta.html 

15 PETR, Mrkvička. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2014. In: BOZPinfo.cz [online]. 
[cit. 2016-05-25]. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema-
bozpinfo/pracovni_urazovost150528.castpatnacta.html 
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3  CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 

Jako první popíšu projekt Bezpečného podniku obecně, jak si jej představují jeho tvůrci 

– Státní úřad inspekce práce (v roli garanta) a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Jeho 

dílčí požadavky poté rozeberu v jednotlivých kapitolách a věnovat se budu také konkrétní 

legislativě, která celý program upravuje. 

3.1 BEZPEČNÝ PODNIK 

Program Bezpečný podnik umožňuje právním subjektům – zaměstnavatelům, kteří  

se rozhodnou do programu zapojit, zavedení systému řízení BOZP, který odpovídá nejen 

českým předpisům, ale též požadavkům uplatňovaným v zemích EU. Program vychází 

především ze dvou nejuznávanějších dokumentů v oblasti BOZP v Evropě – OHSAS 18001  

a příručky ILO-OSH 2001. 

Program se věnuje primárně oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jeho širším pojetí, 

ale nedílnou součástí je také ochrana životního prostředí a požární ochrana. Klade si za cíl 

dosažení vysoké úrovně kultury práce a pracovní pohody a tvorbu podmínek pro zavedení 

integrovaného systému řízení. 

Vzhledem k rozsahu požadavků programu a počtu postihovaných oblastí se vychází také 

z výsledku kontrol orgánů státní správy k tomu kompetentních. To jsou především Státní úřad 

inspekce práce (a jeho oblastní inspektoráty – OIP), Česká inspekce životního prostředí, 

Hasičský záchranný sbor daného kraje, Státní báňská správa a příslušná Krajská hygienická 

stanice. 

Program je svými požadavky zaměřen především na prevenci a podmínku neustálého 

zlepšování. K zajištění úspěšné realizace programu je podstatná systematická identifikace  

a eliminace rizik, či alespoň omezování negativních účinků na akceptovatelnou úroveň 

v případech, kdy nelze takováto rizika eliminovat a předcházení tak vzniku mimořádných 

událostí.16  

Z výše uvedených odstavců se dá odvodit, že v praxi se o získání osvědčení uchází především 

velké a středně velké korporace výrobního či stavebního zaměření. To dokazuje také fakt,  

že SUIP sám vyzývá k zapojení do programu společnosti nad 100 zaměstnanců. Ale hned také 

                                                 

16 Státní úřad inspekce práce, Bezpečný podnik - příručka 2009, s. 9 
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dodává, že je to pouze orientační ukazatel a program není omezen velikostí firmy. Níže 

přikládám schéma základních stavebních kamenů programu Bezpečný podnik, tak jak na něj 

nahlíží jeho garant. 

 
 

Obrázek č. 1 – Základní prvky systému řízení BOZP uplatňované programem Bezpečný podnik 17 

 

 

3.2 SMĚRNICE, NORMY  

OHSAS 18001 je certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. V České republice její znění představuje norma ČSN OHSAS 18001:2008. Mezi hlavní 

přínosy normy patří řízení procesu ve společnosti zaměřené na vysokou úroveň BOZP a její 

neustálé zlepšování, zvyšování povědomí zaměstnanců o ochraně vlastního zdraví a jejich 

spolupráci při zajišťování BOZP a posilování spolupráce se zainteresovanými stranami při 

prevenci vzniku havárií. Klade velký důraz také na ochranu životního prostředí. 18 

Směrnice ILO (International Labour Organization) představují unikátní mezinárodní vzor 

kompatibilní s jinými normami a návody. Cílem těchto norem není nahradit stávající právní 

                                                 

17 Státní úřad inspekce práce, Bezpečný podnik - příručka 2009, s. 1 

18 OHSAS 18001: 2007 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky. 
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předpisy a normy a tudíž nejsou ani právně vymahatelné. Směrnice ILO pohlíží na BOZP jako 

na integrální složku řízení podniku a vyznává zajištění dobrého výkonu a výsledků v této oblasti 

více než na formální zavedení směrnic. Aplikace těchto směrnic nevyžaduje certifikaci, ale 

zároveň ji také nevylučuje. 19 

3.2.1 Udělování osvědčení 

Osvědčení se uděluje 1 x 3 roky – to je také jeho platnost. Podkladem pro udělení 

osvědčení jsou kontrolní zprávy všech zainteresovaných státních orgánů, jež byly zmíněny 

v kapitole 3.1 (OIP, KHS, HZS, ČIŽP, případně také ČBÚ). Důležitou podmínkou pro 

obhajobu, případně získání osvědčení je také absolvování meziročních auditů. Ty nejsou tak 

rozsáhlé a zaměřují se zejména na administrativu. 

3.2.2 Bezpečné podniky – Jihomoravský kraj 

Osvědčení se uděluje 2 x ročně (zpravidla v dubnu a říjnu) a níže přikládám seznam 

aktuálních držitelů osvědčení v Jihomoravském kraji ke dni 10. 5. 2016.  

 

Tab. č. 1 – Přehled subjektů s platným osvědčením Bezpečný podnik v Jihomoravském kraji ke dni 10.5.2016 

(Zdroj: Státní úřad inspekce práce) 

                                                 

19 PUSKEILEROVÁ, Lenka a Luboš KOTEK. Systémy managementu bezpečnosti: sborník přednášek: 
V. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Ostrava: Sdružení požárního  
a bezpečnostního inženýrství, 2005. 
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3.2.3 Bezpečné podniky – celá ČR 

Pro úplnost přidávám další vybrané důležité podniky, které mají taktéž platné osvědčení, ale 

sídlo mimo Jihomoravský kraj: 

• Metrostav a.s. 

• ČEZ, a.s., uhelné a vodní elektrárny, Jaderná elektrárna Dukovany / Temelín 

• BOSCH DIESEL s.r.o. 

• Kostelecké uzeniny a.s. 

• ŠKODA MACHINE TOOL a.s., ŠKODA TVC s.r.o. 

• OSRAM Česká republika s.r.o. 

• Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Frenštát / Mohelnice 20 

  

                                                 

20 Přehled právních subjektů vlastnících platné osvědčení Bezpečný podnik (Aktualizováno ke dni 10. 5. 
2016) [online]. In: , Státní úřad inspekce práce. s. 3 [cit. 2016-05-25]. Dostupné z: http://www.suip.cz/_files/suip-
a94a15946b413b46d5d69e286fabfa10/bezpecne-podniky-ke-dni-10.5.2016.pdf 
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3.3 KONTROLNÍ OBLASTI 

Program Bezpečný podnik si pro účely kontrolní činnosti vymezil šest oblastí, které jsou 

obecně považovány za základní prvky a zásady systému řízení BOZP a proto je uvádím níže.21 

1. Politika BOZP 

Základem je politika stanovená vedením společnosti. Obsahuje závazek k prevenci vzniku 

úrazů, zabezpečení a prosazovaní plnění požadavků a předpisů a to jak u svých zaměstnanců, 

tak všech spolupracujících osob. Veškeré procesy jsou dokumentovány, datovány a podepsány 

statutárním zástupcem právního subjektu. 

2. Plánování 

Část plánování je zaměřena zejména na vyhledávání, analýzu a omezení rizik a to v nejširším 

možném slova smyslu. Vychází z přezkoumání počátečního stavu, stanovení cílů, měřitelných 

ukazatelů a zpracování plánů k jejich naplnění. 

Program dbá na konkrétní hierarchii postupu při snižování rizik: 

a) odstranění, 

b) nahrazení, 

c) technická opatření, 

d) značení, varování, případně organizační opatření, 

e) osobní ochranné pracovní prostředky. 

3. Zavedení a provoz 

Oblast zavedení a provozu se věnuje implementaci systému řízení BOZP a stanovení 

odpovědných osob. Je nejrozsáhlejší ze všech modulů programu. Společnost nad 100 

zaměstnanců, na které je program zaměřen, již musí dle Zákona č. 309/2006 Sb., §9 odst. 3, 

zajišťovat úkoly v prevenci rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby, kterou ale může být 

také zaměstnavatel sám. Ve společnostech nad 500 zaměstnanců již tato varianta samotného 

zaměstnavatele, jakožto odborně způsobilé osoby, odpadá.  

Právní subjekt stanovuje obsah a četnost školení zaměstnanců s ohledem na povahu výkonu 

jejich činnosti a rizika, která jsou s jejich pracovní činností spojena. 

                                                 

21 Státní úřad inspekce práce, Bezpečný podnik - příručka 2009, s. 16 
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Modul dále rozebírá komunikaci mezi zaměstnanci, řízení dokumentů, záznamů, formulářů  

a kompletaci ucelené dokumentace. Zabývá se také oblastmi nakládání s odpady  

a nebezpečnými chemickými látkami, havarijní připravenosti a požární ochrany. 

4. Kontrola a nápravná opatření 

Zde je podnik zkoumán po stránce kontrolní činnosti, způsobů měření a vyhodnocování 

výsledků. Patří sem zejména pracovní úrazy a skoronehody a to vše od preventivních opatření 

až po vyšetřování příčin těchto událostí. Nedílnou součástí je také prověření zdravotní péče 

zaměstnanců. 

5. Přezkoumání vedením právního subjektu 

Vedení společnosti hodnotí rozsah splnění cílů, efektivnost nápravných opatření, stanovuje 

míru nutnosti provedení změn a ověřuje stav připravenosti na řešení a likvidaci mimořádných 

událostí. 

6. Neustálé zlepšování 

Jeden z hlavních bodů programů, na které je kladen mimořádný důraz, zejména proto, že na 

indikátorech neustálého zlepšování lze pozorovat zásadní rozdíl mezi legislativou závaznou pro 

všechny společnosti a nadstavbovou činností firem, které se uchází o osvědčení „Bezpečný 

podnik“. 

3.4 VÝHODY A NEVÝHODY 

Zásadními výhodami zavádění a zavedení programu jsou tyto: 

- bezplatné poradenství ze strany státních orgánů v širokém spektru oblastí zahrnující 

také kontroly „na nečisto“, 

- přehledný soubor otázek a odpovědí, který podniku napoví v případě nejasností 

v některé z kontrolovaných oblastí,  

- posílení pozice útvaru BOZP v podniku, 

- image firmy jak v interním prostředí (motivace), tak ve vztahu k zákazníkům 

(konkurenceschopnost) - subjekt je oprávněn používat logo Bezpečný podnik  

a Bezpečné pracoviště, 

- posílení pozice odboru revizí, BOZP a PO ve společnosti. 
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Nevýhody lze pak objevit v těchto bodech: 

- z důvodu širokého záběru kontrolovaných oblastí, oslabení hloubkové analýzy dílčích 

kontrol i auditů, 

- mírnější přístup k prověřování bezpečnosti v porovnání s přístupem v Evropské Unii 

obecně (spočívá také v legislativních rozdílech), 

- v rámci všeobecných požadavků programu se konkrétní kontrolní oblasti hodnotí pouze 

dvěma možnostmi: 

„Ano“  

(podnik se zavazuje, že danou oblast splňuje v celém znění) 

„Netýká se“  

(podnik se zavazuje, že tuto oblast nevykonává a netýká se jeho pracovních činností) 

Toto hodnocení nemusí být vždy dostatečné pro konkrétní situaci a skutečný stav 

podniku. 22 

                                                 

22 RINGEL, M. Bezpečnostní audit v průmyslovém podniku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta strojního inženýrství, 2009. 65 s. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. František Babinec, CSc., s. 25 
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4  PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Praktický přínos této diplomové práce je realizován formou pomoci konkrétní 

společnosti k obhajobě osvědčení Bezpečného podniku. Firmou, kterou jsem se rozhodl 

analyzovat a zároveň přispět ke zlepšování bezpečnostních opatření, jsou Teplárny Brno, a.s., 

které letos slaví 85 let své existence. Aktuálně společnost zaměstnává 430 zaměstnanců. 

Tab. č. 2 – Představení společnosti 

Název: Teplárny Brno, a.s. 

Právní forma: akciová společnost 

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná 

Datum vzniku: 1.5.1992 

IČ: 46347534 

Předmět podnikání Výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, 

 výroba elektřiny, obchod s elektřinou, obchod s plynem. 

 

Obrázek č. 2 – Logo Tepláren Brno, a.s. 23 

Brněnské teplárny vyrábí a dodává ekologické teplo a elektrickou energii pro obyvatele Brna  

a přilehlého okolí. Společnost má 4000 odběrných míst, které zásobují jednotlivé industriální 

celky, samotné firmy, ale také bezmála 95 tisíc domácností. Jedná se o čtvrtou největší 

teplárenskou společnost v České republice a největšího odběratele zemního plynu, který je pro 

společnost primárním palivem. Jediným akcionářem společnosti je Statutární město Brno, které 

vlastní všech 10 ks akcií v nominální hodnotě celkem 885 650 000,- Kč. 

                                                 

23 Dokumenty ke stažení, logo. Teplárny Brno [online]. [cit. 2016-05-25]. Dostupné z: 
http://www.teplarny.cz/stranka/31/dokumenty-ke-stazeni-logo/ 
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Teplárny Brno, a.s. podnikají podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném 

znění, na základě licencí udělených Energetickým regulačním úřadem. 

Společnost je nositelem certifikátů ISO 9001, 14001, 27001 a 50001. Teplárny se také hodně 

realizují na poli společenské odpovědnosti a dokonce za tyto činnosti, jako je podpora projektů 

a lidí, kteří pomáhají zkvalitňovat život obyvatelům Brna, obdržely ocenění od hejtmana 

Jihomoravského kraje.24 

4.1 FÚZE 

V roce 2008, konkrétně 1. 6., provedlo město Brno - jakožto hlavní akcionář obou společností 

– fúzi se společností Tepelné zásobování Brno, a.s. (známá jako TEZA Brno). Ta do té doby 

byla jedním z nejvýznamnějších distributorů tepla nakupovaného od Tepláren Brno, a.s., ale 

v jistém měřítku také konkurentem a to na poli provozu plynových kotelen a menších lokálních 

zdrojů. 

Město Brno tak realizovalo své dlouhodobé cíle v rámci energetiky na Jižní Moravě, a sice 

zajistit pro odběratele přijatelnou cenu dálkového tepla, rozvíjet systém centrálního zásobování 

a tím snížit škodliviny a zkvalitnit ovzduší v Brně. 

Sloučení přineslo městu zejména úsporu v nákladových položkách a posílení pozice pro 

vyjednávání s dodavateli, zvláště pak s majoritním dodavatelem - Jihomoravská plynárenská, 

a.s. 25 

Dle výpovědi interních zaměstnanců tak společnost Teplárny Brno, a.s. i díky fúzi kontroluje 

drtivou většinu rozvodů tepla v Brně a číslo tržního podílu se pohybuje kolem 99 %. 

                                                 

24 Základní informace. Teplárny Brno [online]. [cit. 2016-05-24]. Dostupné z: 
http://www.teplarny.cz/stranka/9/zakladni-informace/ 

25 Úspěšná fúze Tepláren Brno a TEZA. In: APC: Public relations & marketing [online]. [cit. 2016-05-
24]. Dostupné z: http://www.apc-pr.cz/cz/novinky/uspesna-fuze-teplaren-brno-a-teza/ 
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4.2 ORGANIZA ČNÍ STRUKTURA 

 

Obrázek č. 3 – Organizační struktura společnosti platná k 1.3.2016 26 
 

                                                 

26 TEP: Interní noviny. 1/4. Brno, 2016, s. 8 - 9 



  29  

4.3 STRATEGIE SPOLEČNOSTI 

Strategie spočívá v několika základních bodech, za pomoci, kterých se firma snaží naplňovat 

své poslání. Tím je výroba tepelné a elektrické energie a zajištění komplexní a spolehlivé 

dodávky těchto energií zákazníkům s cílem zkvalitnění jejich života. 

1. Preferování ekonomicky efektivní kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) 

- Více než 85 % produkce tepla dodávaného do sítě centralizovaného zásobování je 

vyráběno kogeneračním způsobem. To znamená, že se současně v jednom výrobním 

procesu produkuje teplo – to putuje přímo k odběratelům - i elektřina dodávaná  

do distribuční soustavy. Tento proces je nazýván kombinovaná výroba elektřiny a 

tepla – KVET. 

Přínosy této výroby spočívají v ekologickém a ekonomickém aspektu. Dochází zde 

k úspoře paliva oproti oddělenému způsobu výroby. KVET je podporována státem 

formou příplatku za vyrobenou elektřinu.  

2. Přestavba parovodů na horkovody 

- Zvyšuje efektivitu distribuce tepla a snížení provozních nákladů. 

3. Příprava projektů dalšího využití alternativních zdrojů (např. biomasa) za spolupráce 

s odborníky z vysokých škol a specializovaných organizací  

4. Optimalizace a snižování závislosti na dodávce zemního plynu 

5. Rozvíjení partnerství v dodávkách tepla a elektřiny se společností SAKO Brno, a.s. 

6. Aktivní působení na poli tvorby legislativních podmínek energetického trhu v ČR a EU 

7. Rozvíjení dobrého jména společnosti sponzoringem a podporou projektů, které mají  

za cíl pomoc nemocnicím, školám či specializovaným organizacím 27 

 

 

                                                 

27 Poslání, vize, strategie. Teplárny Brno [online]. [cit. 2016-05-24]. Dostupné z: 
http://www.teplarny.cz/stranka/252/poslani-vize-strategie/ 
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4.4 PROVOZY 

Výrobu a dodávku tepla zajišťuje společnost prostřednictvím soustavy parních  

a horkovodních sítí, které jsou vzájemně propojené a jsou napájeny ze 4 zdrojů tepla, které 

představím v následujících bodech. Ty jsou majetkem společnosti Teplárny Brno, a.s. Všechny 

níže uvedené informace o provozech pochází z webových stránek společnosti.28 

 

Provoz Špitálka 

Zde se teplo vyrábí kombinovaným způsobem při současné výrobě elektřiny na protitlakých 

turbínách. Na tomto provozu je umístěn centrální velín, jehož zaměstnanci kontrolují jak 

samotný zdroj na provozu Špitálka, tak všechny další zdroje včetně malých lokálních zdrojů  

a plynových kotelen. 

Palivo:     zemní plyn 

Rok zahájení provozu:  1930 

Instalovaný tepelný výkon:  411 ��� 

Instalovaný elektrický výkon: 80,6 ��� 

 

Provoz Červený mlýn 

Výroba tepla a elektřiny se zde realizuje v paroplynovém cyklu. Zdroj tvoří hlavní propojovací 

uzel horkovodních napáječů Lesná a Královo Pole – Žabovřesky. Vyrobené teplo se rozvádí 

převážně horkou vodou a při mimořádných provozních stavech i v páře. 

Palivo:     zemní plyn 

Rok zahájení provozu:  1999 

Instalovaný tepelný výkon:  140 ��� 

Instalovaný elektrický výkon: 95 ��� 

 

 

 

                                                 

28 Provozy. Teplárny Brno [online]. [cit. 2016-05-24]. Dostupné z 
http://www.teplarny.cz/stranka/11/provozy/ 
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Provoz Brno-Sever 

Teplo je zde vyráběno stejným způsobem jako na provoze Špitálka, tj. kombinovaným 

způsobem.  

Palivo:     zemní plyn 

Rok zahájení provozu:  1978 

Instalovaný tepelný výkon:  225 ��� 

Instalovaný elektrický výkon: 4 ��� 

 

Provoz Staré Brno 

Provoz Staré Brno dodává teplo ve formě páry do propojené parní sítě a z výměníkové stanice 

ve formě horké a teplé vody. Pro výrobu páry se používají dva středotlaké parní plynové kotle. 

Elektřina se zde nevyrábí. 

Palivo:     zemní plyn 

Rok zahájení provozu:  1964 

Instalovaný tepelný výkon:  34 ��� 

 

Brno-Lesná 

Sídlo firmy, managementu a zároveň administrativní zázemí celé společnosti. Zde se konají 

porady vedení, zahájení a ukončení kontrol a auditů. 

 

Provoz Kamenný vrch (CVKV Svážná) 

Jedna ze dvou lokálních kotelen, jež se vymyká svou velikostí a také skladbou zdrojů oproti 

běžným lokálním zdrojů (jakým je například níže uvedená plynová kotelna  KB6 Ečerova). 

Tato centrální výtopna se skládá z plynové kotelny, ve které jsou umístěny 4 plynové kotle  

a v druhé části s kogenerační jednotka vyrábějící elektřinu a teplo kombinovanou metodou – 

bude popsáno dále. 

Palivo:     zemní plyn 

Rok zahájení provozu:  1989 - 1990 

Instalovaný tepelný výkon:  16,9 ��� 

Instalovaný elektrický výkon: 0,736 ��� 
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Provoz Bystrc (CZT Teyschlova) 

Provoz v Bystrci je kombinací biomasového zdroje a plynové kotelny. Kotelna je v současné 

době v koncepce rozvoje a provádí se na ní investiční opatření, jakými jsou rekonstrukce zdroje 

na biomasu a rozšíření soustavy CZT. 

Palivo:     zemní plyn a dřevní štěpka 

Rok zahájení provozu:  1990 - 1991 

Instalovaný tepelný výkon:  16,9 ��� 

 

Plynová kotelna Ečerova KB6 

Plynová kotelna na ulici Ečerova v městské části Brno – Bystrc, zde reprezentuje dalších zhruba 

113 podobných objektů. Jeho funkcí je zásobování přilehlých objektů a rozvádění energií  

do kotelen v jednotlivých (nejčastěji) panelových domech. Zkratka KB6 zůstala po předchozím 

majiteli TEZA Brno a společnost ji interně využívá dále. 

ZEVO 

Dalším tepelným zdrojem je zařízení pro energetické využití odpadu. To je majetkem firmy 

SAKO Brno, a.s. Momentálně se na tomto zařízení získává celých 22 % tepelné energie 

distribuované tepelnými sítěmi Tepláren Brno. 

 

Obrázek č. 4 - Technologický proces zařízení na energetické využívání odpadu 29 

 

                                                 

29 Technologický proces. SAKO Brno [online]. [cit. 2016-05-25]. Dostupné z: 
http://www.sako.cz/stranka/cz/62/technologicky-proces/ 
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Na všech hlavních provozech společnosti (a většině ostatních) je umístěno také čidlo pro měření 

venkovní teploty, která je pak zveřejněná na stránkách společnosti, kde obyvatelé Brna (a nejen 

oni) mohou zjistit aktuální teplotu vzduchu dle jednotlivých městských částí, udávanou 

v číslech zaokrouhlených na jedno desetinné místo. Tento údaj nalezneme v sekci „Mapa 

teplot“ na webu firmy. 

 

4.5 PUBLICITA 

Jedním z hlavních bodů celkové strategie společnosti je dlouhodobé budování dobrého jména. 

Níže přikládám akce, projekty a další prostředky, kterými se Teplárny Brno snaží plnit tento 

cíl, ale také držet krok s dobou a vymýšlet originální a moderní projekty. 

• Road show „Brno v Teple“ = umístění plynových ohřívačů na vybrané zastávky MHD 

v Brně v rámci desetidenní prosincové road show. Ve stánku se mimo ohřevu nabízel 

také čaj, informace o společnosti a zájemci se mohli zapojit do tipovací soutěže o 85 

cen popsané dále. 

• Mobilní aplikace Teploty v Brně = o poskytování informací ohledně teploty 

v jednotlivých brněnských částech jsem již psal výše, zde se jedná o mobilní aplikaci 

sloužící ke stejnému účelu. 

• Soutěž o 3 x 85 cen = zveřejnění tipovací soutěže o věcné ceny. Soutěž byla realizována 

ve třech kolech pokaždé s jinou tipovací otázkou.  

• Výstava v Galerii Vaňkovka = prezentace vývoje společnosti s důrazem na historii. 

• Den otevřených dveří = provozy na Špitálce (nejstarší) a Červený mlýn (nejmodernější) 

byly ve dvou dnech otevřeny pro veřejnost. 

• Interní noviny TEP = interní noviny, které vychází kvartálně pro zaměstnance 

společnosti v nákladu 450 kusů. 
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Obrázek č. 5, 6, 7 – Ukázka z marketingových akcí společnosti Teplárny Brno, a.s. 30 

4.6 TEPLÁRNY BRNO – BEZPEČNÝ PODNIK 

Společnost poprvé získala osvědčení v roce 2001. O systém řízení bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci se ve společnosti stará primárně Ing. Věra Hrubešová, vedoucí 

oddělení BOZP, PO a revizí vyhrazených zařízení. Toto oddělení spadá dle organizační 

struktury podniku přímo pod úsek generálního ředitele, který se také účastní všech kontrol  

ze strany státních orgánů.  

Osvědčení udělené dne 27. 5. 2013 a platné do 27. 5. 2016 přikládám v Příloze č. 1. 

                                                 

30 Road Show "Brno v Teple". Teplárny Brno [online]. [cit. 2016-05-25]. Dostupné z: 
http://www.teplarny.cz/stranka/386/road-show-34-brno-v-teple-34/ 
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4.6.1 Pracovní úrazy ve společnosti 

Tab. č. 3 – Pracovní úrazovost Teplárny Brno 

 PRACOVNÍ ÚRAZOVOST 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Počet zaměstnanců právního 
subjektu 

410 416 415 413 445 426 

2 Počet smrtelných pracovních úrazů 0 0 0 0 0 0 

3 Počet pracovních úrazů vyžadujících 
hospitalizaci delší než5 dní 

1 0 0 0 2 0 

4 
Počet ostatních úrazů s pracovní 
neschopností delší než 3 kalendářní 
dny 

0 0 1 0 1 1 

5 Počet PÚ na 100 zaměstnanců 
(četnost) 

0,24 0 1,24 0,23 0,20 0,23 

6 Počet kal. dnů pracovní neschopnosti 79 0 359 22 70 60 

7 Počet případů uznaných nemocí z 
povolání 

0 0 0 0 0 0 

(Zdroj: Teplárny Brno a.s.) 

V tabulce přehledu pracovní úrazovosti ve společnosti za posledních 6 let, lze vidět, že firma 

bere vážně osvědčení, o které se uchází a podle toho také vypadají čísla závažnějších 

pracovních úrazů Ty, jsou na firmu o minimálně čtyř stech zaměstnancích obdivuhodná. Svůj 

podíl na tom má určitě také předmět činnosti, který nespočívá v manuální výrobě či rozsáhlé 

výstavbě. 

Dle informací managementu firmy (konkrétně Odboru revizí VZ, BOZP a PO), drtivá většina 

úrazů, které se ve společnosti udály, byla zapříčiněna selháním lidského činitele či nedostatečně 

odhadnutým rizikem. 

Jeden z nejvážnějších úrazů za poslední sledované období se stal na provozu Červený mlýn. 

Pracovník prováděl servis na elektro zařízeních, zazmatkoval a zasáhl ho elektrický oblouk. 

Následovala dlouhá hospitalizace, ale pracovník se po určité době zapojil zpět do pracovního 

procesu. 
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5  ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

Po prvotní schůzce ve firmě s vedoucí oddělení BOZP a PO jsme se rovnou domluvili 

na přítomnost u kontroly inspektorátu práce, která ještě spadala do minulého období. Jednalo 

se tedy o závěr meziročního auditu, aby se v následujícím roce mohlo přejít k auditu 

obhajovacímu. 

5.1 MEZIRO ČNÍ AUDIT 

Inspektor se zaměřoval zejména na dokumentaci BOZP, pravidelnost školení a obecnou, 

povrchovou kontrolu všech známých skutečností. Kontrola proběhla dle očekávání, žádné 

závažné pochybení proti legislativě či proti požadavkům nebylo nalezeno.  

Mírný nedostatek však byl shledán ve formě zpracování analýzy rizik, která je vždy pod 

drobnohledem, zejména pro svou významnou roli v celé oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. To lze demonstrovat na certifikátu udělovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí 

ČR, který je vystavován pod názvem „Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik“.   

Konkrétní problém nespočíval ani tak v nedostatku vyhledaných rizik, jejich srozumitelnosti  

či rozdělení dle pracovišť, ale ve způsobu jejich hodnocení. Relevantní postup pro hodnocení 

jsem uvedl v teoretické části. To, co chybělo rizikům, se kterými Teplárny Brno operovaly, 

které sdělovaly zaměstnancům či si je vyměňovaly s dodavateli, bylo hlavně bodové hodnocení 

a stanovení opatření. Níže přikládám vzor používaných rizik před kontrolou a před mým 

návrhem. 

Tab. č. 4 – Původní vzor analýzy rizik ve firmě Teplárny Brno 

Strojní provoz 
Poř. 
číslo 

Stanovené riziko Přijaté riziko 

1 

Pohyb po komunikacích technologií: Hodnocení 
Pád, pád do hloubky u nezakrytých otvorů a nedokonalého 
ohrazení 

Přijatelné riziko 

Pád předmětu, naražení, přejetí Mírné riziko 
Špatné našlápnutí, klopýtnutí, uklouznutí Mírné riziko 

2 

Dozor, provozování a obsluha strojního zařízení Hodnocení 
Špatná manipulace, psychické zatížení Mírné riziko 
Pád předmětu, naražení, přejetí, úraz el. proudem Mírné riziko 
Pád, pád do hloubky u nezakrytých otvorů a nedokonalého 
ohrazení 

Mírné riziko 

(Zdroj: Ing. Věra Hrubešová, Teplárny Brno) 
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5.2 OBHAJOVACÍ AUDIT 

Po úspěšném splnění posledního ze tří meziročních auditů se skoro plynule mohlo přejít 

k obhajovacímu auditu a jeho dílčím kontrolám. Přestože v teoretické rovině by vždy měla dělit 

jeden audit od druhého roční perioda, v praxi se může stát, že se termíny kontrol z provozních 

důvodů posouvají a kumulativně naberou zpoždění. Přesně tak tomu bylo i v tomto případě. 

Konec meziročního auditu a první kontrolu z obhajovacího auditu dělily zhruba 4 měsíce. 

Pro obhájení osvědčení společnost požádala formou žádosti o ověření shody zavedeného 

systému řízení BOZP s požadavky programu. Tato žádost se odesílá na příslušný oblastní 

inspektorát práce. Podmínkou úspěšného přijetí žádosti je mimo jiné přiložení nezávadných 

stanovisek ze strany příslušné hygienické stanice, hasičského záchranného sboru a inspekce 

životního prostředí (případně také báňského úřadu).  

Kontroly ze strany všech zainteresovaných kontrolních orgánů dopadly bez závady, pouze 

Česká inspekce životního prostředí našla lehký nedostatek v administrativní formě podávání 

hlášení. Stanoviska byla přiložena k žádosti, tu inspektorát převzal ke zpracování a potvrdil 

přijetí. Mohlo se tedy přejít na obhajovací audit za přítomnosti inspektorů. Realizováno bylo 

celkem 6 kontrol včetně finální závěrečné zprávy.  

Obvyklé personální složení přítomnosti u kontroly za Teplárny Brno vypadá následovně: 

• Vladimír Ondráček – vedoucí úseku generálního ředitele; osoba oprávněná zastupovat 

společnost na základě písemného pověření 

• Ing. Věra Hrubešová – vedoucí oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

a požární ochrany 

• Zdeněk Formánek – technický pracovník oddělení bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci a požární ochrany 

• Lubomír Heneš – technik provozu Staré Brno (PBS) 

• Zástupce odboru ZVOSE (= závodní výbor odboru svazu energetiky) 

• Asistenti 

• Obsluha konkrétního zařízení 

Složení u většiny letošních kontrol je obdobné s menšími odchylkami dle provozů a dostupnosti 

jednotlivých pracovníků. Na druhé straně vždy stojí jeden nebo více inspektorů z příslušného 

oblastního inspektorátu práce. Kontrole vždy předchází písemné ohlášení. 
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5.2.1 Kontrola provozu Staré Brno 

   

Obrázek č. 8, 9 – Provoz Staré Brno 

Hned u první kontroly v „obhajovacím“ roce byl znát rozdíl v přístupu ke kontrole  

a také v hloubce prověřovaných oblastí. Ta se konala na provozu Staré Brno (PBS) na adrese 

Rybářská 4, 602 00 Brno. 

Staré Brno je jeden z celkově čtyř základních provozů, na kterých se nachází centrální zdroj 

tepla. Pracovní doba je zde rozdělena na dvě základní směny. Od 6:00 do 18:00 jsou přítomni 

3 pracovníci a od 18:00 do 6:00 pak pouze jeden. Ten obsluhuje velín, kde sleduje případné 

úniky plynu či další nesrovnalosti. Zjistí-li velín nesrovnalost, automaticky vypne dodávku 

plynu v daném sektoru a pracovník pak musí jít konkrétní kritické místo zkontrolovat. 

Nahození zpět do provozu se provádí ručně. Pracovní pozice prováděné na tomto provozu jsou 

z pohledu kategorizace prací zařazeny do kategorie druhé (zejména pro práci v noci). 

Pro mimořádné události a plánované odstávky je objekt opatřen čidly EPS – elektronické 

požární signalizace a EZS – elektronického zabezpečovacího systému. Ty se nachází na všech 

velkých provozech centrálních zdrojů tepla (a také na dvou lokálních) a signalizují např. vznik 

požáru nebo vniknutí neoprávněných osob. Čidla nejsou napojena na pult centralizované 

ochrany ani na hasičský záchranný sbor. Signál je ale místo toho vysílán na vrátnici centrály 

Špitálka a do mobilu vedoucímu ochranky. 

Z důvodů častých obchůzek jediného dozorujícího pracovníka je telefonní zvonění akusticky 

vyvedeno do reproduktorů umístěných po celém areálu provozu. 

Dílčí audit byl zaměřen zejména na praktickou prohlídku provozu. Inspekce objevila 

následující nedostatky: 
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Nedostatek č. 1: Neupevněné kabelové vedení 

- porušena povinnost zaměstnavatele dle §102 odst. 1 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku 

práce (zmíněného v teoretické části)  

= zaměstnavatel tak nevytváří bezpečné a zdraví neohrožující pracoviště a nepředchází 

rizikům 

Nedostatek č. 2: Nejsou vedeny záznamy o odstraňování závad zjištěných při odborných 

prohlídkách výtahu 

- porušena povinnost zaměstnavatele dle §102 odst. 1 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku 

práce (zmíněného v teoretické části) 

Obrázek č. 10 – Výtah na provozu Staré Brno 

= zaměstnavatel tak nevytváří bezpečné a zdraví neohrožující pracoviště a nepředchází 

rizikům 

Odstraněním těchto závad se budu věnovat v další kapitole této diplomové práce, která 

zahrnuje vlastní návrhy na zlepšení a na nápravu. 

5.2.2 Kontrola provozu Brno-Sever 

Provoz Brno-Sever je specifický tím, že se zde z pohledu kategorizace prací, nachází 

nejrizikovější pracoviště. Tím je zdejší strojovna výměníkové stanice a turbogenerátorů. 

Riziková kategorie zde spočívá v nadměrném hluku, který jedno ze zařízení vydává. Měření 

hluku od akreditované externí společnosti zde ukázalo dlouhodobou hladinu nad 85 dB. 

Společnosti se ani přes velké úsilí a technicko-organizační opatření nepodařilo dostat pod tuto 

hranici, a tím pádem také do nižší kategorie. Měření je pravidelně opakováno.  

Dalším nebezpečím jsou vysoké škody a poškození zdraví v případě vzniku mimořádné 

události na tomto pracovišti. 
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Opatření, která byla zavedena pro rizikovou práci „Strojník výměníkové stanice  

a turbogenerátorů“, kterou vykonává celkově 5 zaměstnanců společnosti, jsou následující: 

a) častější školení vedoucími pracovníky o předpisech BOZP a konkrétních postupech při 

práci na pracovišti, 

b) přidělení osobních ochranných pracovních pomůcek – mušlový chránič sluchu, špunty 

do uší, 

c) periodicita lékařských prohlídek snížena z intervalu 1 x 2 roky na roční periodu, 

d) zákaz přesčasových prací, 

e) evidence vstupujících pracovníků, 

f) měsíční kontrola doby strávené na tomto konkrétním pracovišti. 

Kontrola všechna výše uvedená opatření zkontrolovala a neměla výhrad, dílčí zpráva č. 3 tedy 

zůstala bez zjištěných nedostatků. 

5.2.3 Kontrola provozu Ečerova 

   

Obrázek č. 11, 12 – Plynová kotelna KB6 Ečerova 

Kontroly provozů Červený mlýn a Špitálka se obešly bez výraznějších nedostatků  

a audit tak pokračoval na provoze v Bystrci, kde se nachází plynová kotelna KB 6 Ečerova.  

Plynová kotelna nemá žádnou stálou obsluha a je podobná mnoha dalším plynovým kotelnám 

v majetku společnosti, kterých je jen po Brně a okolí kolem šesti stovek. Účel takové plynové 

kotelny je distribuce energií z centrálního (případné lokálního) zdroje do nejbližšího okolí  

a malých plynových kotlů v jednotlivých objektech.  

Jakékoliv závady monitoruje hlavní velín na provozu Špitálka a v případě potřeby vysílá 

technika či havarijní a poruchovou službu, aby situaci zkontrolovala. 
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Konkrétně jsou na provozu instalovány tři plynové kotle. Dva větší, výkonnější a jeden novější, 

méně výkonný, který je zařazován na teplejší zimy a přechodné roční období. 

Audit zde objevil pár neshod s podstatou programu, které bylo nutno napsat do dílčí zprávy  

a provést opatření k odstranění. 

Kontrola se zaměřovala na dvě hlavní složky: řízení dokumentace a řízení provozu. 

V dokumentaci byla nalezena jedna závada, v provozu pak závady tři. 

Řízení dokumentace: 

Nedostatek č. 3: Neaktuální místní provozně bezpečnostní předpis pro provoz plynové 

kotelny KB6 

- porušena povinnost uložená zaměstnavateli v §349, odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce a §3, odst. 1 zákona č. 101/2005 Sb. 

= zpracovaný místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP) v době kontroly 

neobsahoval všechny potřebné části, konkrétně chyběly zmínky a pokyny pro provoz, 

údržbu a opravy regulační stanice plynu. 

Řízení provozu: 

Nedostatek č. 4: Nekompletní ochranný nátěr u odvzdušňovacího potrubí od kotlů 

plynové kotelny KB6 

- porušena norma ČSN EN 1775 ed.2, konkrétně článek 5. 4.1.  

 

Obrázek č. 13 – Odvzdušňovací potrubí u plynové kotelny KB6 Ečerova; Zdroj: vlastní 

= odvzdušňovací potrubí od kotlů plynové kotelny KB6 nebylo v době kontroly chráněno 

po celé délce ochranným nátěrem proti poškození korozí a hrozí tak vznik mimořádné 

havárie 
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Nedostatek č. 5: Uvedené zařízení není pravidelně a řádně kontrolováno a udržováno 

- porušena povinnost uvedená v §4 odst. 1, písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. 

 

Nedostatek č. 6: Provozní deník plynové kotelny KB6 neobsahuje seznam úkonů pro 

provádění předepsaných kontrol dle místního provozně bezpečnostního 

předpisu 

- Porušena povinnost vyplývající z §103, odst. 1, písm. f) zákona č. 262/2006 Sb. 

5.2.4 Závěrečná zpráva 

Na finální fázi auditu se obě strany sešly na centrále Špitálka. Inspektorát se zaměřoval na řízení 

firemní dokumentace BOZP a všech příslušných předpisů, formulářů, nařízení apod. Důležitou 

částí kontroly byla ukázka odstranění nedostatků a identifikace příčin, proč k pochybení došlo. 

Pro celý program a audit, jakožto jeho nástroj, je zjištění příčin stejně důležité jako objevení 

nedostatků samotných. 

Podpis závěrečné zprávy se konal za přítomnosti managementu na administrativním provozu 

Brno-Lesná.  

 

5.3 VNITROPODNIKOVÁ KOMUNIKACE 

V rámci analýzy současného stavu se chci ještě pozastavit u informačních toků ve firmě. 

Zejména jakými způsoby komunikuje Odbor revizí VZ, BOZP a PO, který je odpovědný za 

celý průběh obhajování osvědčení „Bezpečný podnik“, směrem nahoru k managementu  

a směrem k zaměstnancům. 

5.3.1 Komunikace s vedením 

V organizační struktuře společnosti je přesně určeno pod, který úsek Odbor revizí VZ, 

BOZP a PO spadá. Je jím Vedoucí úseku generálního ředitele a jeho představitel Ing. Vladimír 

Ondráček.  

Komunikace mezi vedoucím celého úseku a jemu podřízenými odbory, probíhá na společných 

poradách úseku, které se konají každý týden. Zde má prostor odbor paní Hrubešové (osoba 

odborně způsobilá v prevenci rizik) vyjádřit se k současnému stavu bezpečnosti pracovišť  
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a ochrany zdraví zaměstnanců či okomentovat jakoukoli mimořádnou událost, která  

se za uplynulý týden udála.  

Aby se informace dostaly až k vedení celé společnosti, zastupuje p. Ondráček svůj úsek  

na poradách vedení, které se konají taktéž 1 x týdně.  

V případě vzniku mimořádných událostí, či nových nařízení, ohlášení kontrol, auditů apod.,  

je možno využít klasické komunikační kanály, které ve firmě zastupuje telefon nebo emailová 

komunikace v programu Outlook od Microsoftu v rámci balíčku Microsoft Office. 

Podle závažnosti události se dle vnitropodnikových pravidel kontaktuje také přímo Generální 

ředitel celé společnosti, který na události reaguje. V takových případech se nečeká na týdenní 

porady, ale reaguje se okamžitě, operativně. Takovými událostmi mohou být:  

• závažný pracovní úraz s hospitalizací, 

• velký únik plynu na zdrojích tepla, 

• výbuch či jiná havárie, 

• další dle posouzení vedoucí daného odboru či úseku. 

5.3.2 Komunikace se zaměstnanci 

Při nástupu nového zaměstnance je postup následující: 

1. vstupní lékařská prohlídka u poskytovatele pracovně lékařské péče společnosti, 

2. podpis smlouvy k dané pracovní pozici, 

3. vstupní školení o předpisech BOZP osobou odborně způsobilou v prevenci rizik  

a seznámení s riziky, 

4. praktické zaškolení vedoucím pracovníkem na pracovišti. 

Periodické školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky, kteří si dále školí své podřízené 

zaměstnance se koná 1 x 2 roky.  

Ve stejné periodě se také školí řidiči „referenti“ využívající služební vozidla, ale v tomto 

případě není organizováno školení pro všechny řidiče, nýbrž se smluví termíny školení pro 

jednotlivé osoby nebo skupiny osob, které si pověřená osoba (osoba odborně způsobilá 

v prevenci rizik) pozve do kanceláře a provede školení o aktuálních předpisech a změnách 

v legislativě. 
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Posledním typem školení v organizaci jsou odborné přípravy preventivních požárních hlídek  

a preventistů. Lhůty těchto odborných příprav jsou dle legislativních požadavků prováděny  

1 x ročně. 

Samozřejmostí je pak přeškolení obsluhy a obecně všech zaměstnanců při změně pracovních 

postupů, pořízení nového stroje (zde je školení prováděno seznámením se návodem k obsluze 

dodaným výrobcem), přeřazení na jinou činnost či po delší pracovní nepřítomnosti nebo 

pracovnímu úrazu.  
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6  NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

6.1 VYHLEDÁNÍ, ANALÝZA A OMEZENÍ RIZIK 

Jeden z hlavních přínosů mé diplomové práce vidím v přepracování analýzy rizik pro 2 vybrané 

provozy. Jedná se o rozšíření stávající analýzy o bodové hodnocení dle následující metodiky. 

Tab. č. 5 – Metodika hodnocení rizik pro novou analýzu 

R (RIZIKO) = P x N x NH 

Vzorec použitý v identifikaci rizik pro výpočet míry nebezpečí a vyhodnocení nebezpečí rizika. 

Stanovení míry rizika pro přijetí opatření 

P 
PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA 

N 
HODNOCENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU 

1 Nahodilá 1 Mírné – bez pracovní neschopnosti 

2 Velmi nepravděpodobná 2 S pracovní neschopností 

3 Pravděpodobná 3 Hospitalizace zaměstnance 

4 Častý výskyt rizika 4 Trvalé následky 

5 Trvalý výskyt rizika 5 Smrt 

NH 
NÁZOR HODNOTITELE 

R 
VÝSLEDNÁ HODNOTA RIZIKA 

1 
Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí 

a ohrožení zdraví 
1-3 Bezvýznamné riziko 

2 Malý vliv 4-10 Přijatelné riziko 

3 Větší vliv hodný posouzení 11-50 Mírné riziko 

4 
Významný vliv na míru nebezpečí a 

ohrožení zdraví 51-100 

 

101-125 

Nežádoucí riziko 
 
 
 

Neakceptovatelné riziko 5 
Více významných vlivů na závažnost a 

následky 

Hranice pro zavedení opatření k riziku = 10 b. 
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Po bodovém hodnocení jednotlivých rizik a stanovení výsledné hodnoty, bylo potřeba určit 

opatření k předcházení riziku, jeho odstranění či zmírnění dopadu na lidské zdraví. Tyto návrhy 

opatření byly konzultovány s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik na pozici vedoucí 

odboru BOZP a PO ve společnosti – již zmíněnou – Ing. Věrou Hrubešovou.  

6.1.1 Strojní provoz 
Tab. č. 6 - Analýza rizik pro strojní provoz 
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Jako největší nebezpečí ve strojním provozu jsem stanovil řízení automobilu v areálu, práce na 

strojním zařízení – zejména pak montážní, údržbovou a revizní činnost, kde se také nachází 

největší možné následky na lidské zdraví. Vyskytuje se zde velká psychická náročnost  

u pracovníků na výměníkové stanici a turbogenerátorů na provozu Brno – Lesná a také 

nadlimitní hladina hluku. Ten je v rámci kategorizace prací zařazen do 3. kategorie a tuto pozici 

vykonává 5 specializovaných pracovníků. S tím také souvisí zkrácená perioda lékařských 

prohlídek, jejich náplň, přidělení kvalitních osobních ochranných pracovních pomůcek a také 

častější školení o předpisech z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu výměníkové 

stanice a turbogenerátoru. Mimořádným haváriím se předchází elektronickým zabezpečením 

objektu proti neoprávněnému vniknutí a evidenci (legitimaci) všech vstupujících  

a vystupujících pracovníků.  

6.1.2 Centrální zdroje tepla - provoz a údržba sítí, dílny Špitálka 

Jako druhé pracoviště pro zkvalitnění analýzy rizik byly vybrány všechny pracoviště 

mající v objektu centrální zdroje tepla (CZT), provoz a údržbu sítí a také dílny v objektu 

Špitálka. Výskyt rizik na těchto pracovištích zahrnuje také určité činnosti z pracoviště 

předcházejícího. 

 Tab. č. 7 - Analýza rizik pro centrální zdroje tepla, provoz a údržbu sítí 
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6.1.3 Lokální zdroje 

Posledním pracovištěm, jež bylo vybráno k bližší analýze rizikových faktorů, jsou 

lokální zdroje, kterých mají Teplárny po celém městě bezmála 200. Z větší části se jedná o 

plynové kotelny (113) a doplňují je centrální výměníkové stanice (68). 
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Tab. č. 8 - Analýza rizik pro lokální zdroje   
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6.2 VLIV OPAT ŘENÍ NA CELKOVOU HODNOTU RIZIKA 

Níže nastíním předpokládaný vliv zavedených opatření na celkovou hodnotu rizika  

a to u všech nalezených rizik. 

6.2.1 Hodnota rizik před opatřeními 

Graf č. 4 – Celková hodnota rizik před opatřeními 
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6.2.2 Zavedená opatření 

Tab. č. 9 – Zavedená opatření  
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6.2.3 Hodnota rizik po opatřeních 

 

Graf č. 5 – Celková hodnota rizik po zavedení opatření 
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6.2.4 Pavučinový graf 

Graf č. 6 – Pavučinový graf vlivu zavedených opatření na celkovou hodnotu rizika 

 
 
 

6.3 ODSTRANĚNÍ NEDOSTATK Ů Z KONTROL 

 

K obhájení osvědčení je nutné všechny nalezené nedostatky z dílčích kontrol odstranit 

ještě před vyhotovením závěrečné zprávy. Její vyhotovení se musí stihnout zhruba dva týdny 

před datem vypršení stávajícího osvědčení, které je zároveň „deadlinem“ pro udělení nového. 
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Nedostatek č. 1: Neupevněné kabelové vedení 

Nápravné opatření: 

Kabelové vedení bylo zafixováno pracovníkem z velínu na zdroji tepla Staré Brno kovovým 

drátem a také plastovými stahovacími páskami. Bylo přichyceno k okolnímu statickému 

zařízení. 

Obrázek č. 14 – Upevněné kabelové vedení na provozu Staré Brno 

 

Nedostatek č. 2: Nejsou vedeny záznamy o odstraňování závad zjištěných při odborných 

prohlídkách výtahu 

Nápravné opatření: 

Dodavatelská firma KONEKTA výtahy a.s., se kterou má společnost uzavřenou servisní 

smlouvu v rámci prevenční povinnosti, provedla celkovou inspekci a do revizní knihy výtahu 

provedla záznam o provedených opravách. 

Na výtahu byla provedena instalace horní ochranné lišty pro bezpečné uzavírání dveří. 

 

Nedostatek č. 3: Neaktuální místní provozně bezpečnostní předpis pro provoz plynové 

kotelny KB6 

Neaktuálnost dokumentu „Místní provozní bezpečnostní předpis pro obsluhu plynové kotelny“ 

spočívala v chybějící části o provozu regulační stanice. Provozování a údržbu regulační stanice 

plynu řeší konkrétně ČSN EN 12 186 a TPG 605 02 (technická pravidla). 

Níže přikládám část věnující se provozu regulační stanice, tak, jak byla zpracována studentem 

po konzultaci s vedoucí Odboru revizí VZ, BOZP a PO. 
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Nápravné opatření: 

Provoz regulační stanice plynu 

V rámci údržby musí být všechny součásti regulační stanice plynu v takovém stavu, aby bylo 

zajištěno, že: 

a) poskytují požadovanou spolehlivost pro daný účel použití, 

b) jsou mechanicky v bezvadném stavu a jsou těsné, 

c) jsou nastaveny na správné tlaky, 

d) jsou správně instalovány, chráněny proti nečistotám, kapalinám, zamrznutí a jiným 

vlivům, které mohou ovlivnit funkci. 

 Činnost údržby a nepravidelnosti musí být zaznamenány do provozního deníku. 

Obsluhovat zařízení regulační stanice plynu smí pouze odborně proškolení, zaškolení, pověření 

a přezkoušení pracovníci obsluhy (dle vyhlášky ČÚBP č.21/1979 Sb.). 

Osoba odpovědná za provoz a údržbu musí být odborně školená na odpovídající úrovni. 

Údržbářské a opravárenské práce na zařízení mohou být prováděny jen samostatným 

provozovatelem nebo za dohledu osob pověřených provozovatelem. 

Provozní kontrola (min. 1x měsíčně) zahrnuje: 

a) chod strojního zařízení,  

b) sledování stavu regulační a zabezpečovací techniky (např. poloha klapek), 

c) přetlaky a teploty plynu na vstupu i výstupu,  

d) funkci elektro předehřevu a kontrolovat chod a zápisky registračních přístrojů, 

e) sledování případných změn na zařízení, 

f) kontrola stavu filtračního zařízení,  

g) stav ovzduší v regulační stanici plynu, 

h) kontrola stavu stavební části regulační stanice plynu, 

i) kontrola okolí regulační stanice plynu, přístupových cest a přístupnost vnějších 

armatur (např. stav travního porostu).  

Obsluha je povinna předávat informace o zjištění náznaků poruchových stavů strojního zařízení 

svému nadřízenému. V případě potřeby musí být obsluha schopna najet a odstavit technologii 

regulační stanice plynu. Obsluha nesmí sama provádět žádné opravy strojního zařízení a měnit 

nastavení zabezpečovacích armatur. 
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 Provozní kontrola 1x za 4 měsíce zahrnuje: 

a) přezkoušení těsnosti strojního zařízení detektorem plynu nebo pěnotvorným roztokem, 

b) kontrola filtračního zařízení, popř. vyčištění nebo výměna filtrační vložky, 

c) kontrola funkce regulátoru,  

d) kontrola funkce předehřevu, 

e) kontrola seřízení zabezpečovacích armatur (bezpečnostní rychlouzávěry, pojistné 

ventily), 

f) kontrola stavu a funkce elektrického osvětlení, předehřevu, vytápění, větrání, stavu 

stavebních částí a příjezdové cesty (volné přístupové cesty), 

g) kontrola stavu strojního zařízení a očištění strojního zařízení od prachu, dotáhnutí 

všech ucpávek u armatur a promazání pohyblivých částí armatur, kontrola měřících  

a registračních přístrojů, 

h) odstranění netěsností strojního zařízení stanice a zajištění odstranění případných 

dalších závad, 

i) kontrola stavu a přístupnosti vstupních, popř. výstupních uzávěrů. 

 O kontrole se provede zápis do provozního deníku. 

 

Nedostatek č. 4: Nekompletní ochranný nátěr u odvzdušňovacího potrubí od kotlů 

plynové kotelny KB6 

Nápravné opatření: 

Aby byla naplněna povinnost uvedena v normě ČSN EN 1775 byl upozorněno odbor oprav  

a údržby. Ten požadavek na renovaci nátěru u odvzdušňovacího potrubí zaevidoval v rámci 

vnitropodnikového systému a přidělil významnou prioritu, která zaručuje provedení renovace 

před datem závěrečné zprávy ze strany inspektorátu práce.  

Samotný úkon nátěru si vyžádal pracovníka proškoleného pro práci ve výškách a užívání 

služebních vozidel, jedno servisní vozidlo a firemní žebřík.  

Společnost si je vědoma možnosti outsourcingu těchto služeb, ale z důvodu nižších nákladů  

a větší flexibility se rozhodla přidělit na práci vlastní pracovníky z příslušného odboru. 
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Nedostatek č. 5: Uvedené zařízení není pravidelně a řádně kontrolováno a udržováno 

Inspektor na osobní kontrole plynové kotelny zjistil, že jedno ze tří zařízení – plynové kotle -  

není v pravidelných intervalech kontrolováno, a tudíž řádně udržováno. Jedná se o nový typ 

kotle, který je úspornější s menším výkonem a využívá se pro „teplejší“ zimní období. Relativně 

nové zařízení bylo po nějakou dobu vynecháváno z režimu kontrol a musela být sjednaná 

náprava. 

Zařízení je dále kontrolováno a udržováno následovně: 

1. pravidelná údržba kotlů se provádí podle pokynů výrobců zařízení uvedených v jejich 

návodech k obsluze, 

2. místnost, v níž jsou kotle umístěny, musí být trvale udržována v čistotě a bezprašném 

stavu, zejména v okolí přívodu spalovacího vzduchu k hořákům kotlů nebo k sání 

vzduchových ventilátorů, 

3. běžnou údržbu kotlů a provádí jeho obsluha, 

4. nejméně jedenkrát za rok, (např. před topnou sezónou), je třeba provést vyčistění kotle, 

5. kontrola plynového zařízení se musí provést vždy před uvedením plynového zařízení 

do provozu a dále nejméně jednou za rok. 

Náplň kontrol, údržby a případných oprav jsou dále specifikovány v již aktualizovaném 

provozním předpisu. 

 

Nedostatek č. 6: Provozní deník plynové kotelny KB6 neobsahuje seznam úkonů pro 

provádění předepsaných kontrol dle místního provozně bezpečnostního 

předpisu 

Do místního provozně bezpečnostního předpisu byl přidán seznam úkonů a zároveň byla 

stanovena perioda kontrol interními zaměstnanci.  

Pro skupinu kotlů (celkově 3) umístěných na provozu Ečerova se vede provozní deník, do něhož 

obsluha kotlů provádí zejména tyto záznamy: 

• časové údaje o uvedení kotle do provozu, 

• údaje o vzniklých poruchách nebo zjištěných závadách a o jejich odstranění, 

údaje o neobvyklých jevech nebo mimořádných provozních podmínkách, 
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• údaje o seřizování, údržbě a opravách zařízení, údaje o provedených kontrolách 

a zkouškách zařízení, 

• údaje o provedení kontrol ovzduší a zjišťování netěsností, 

• časové údaje o odstavení kotle z provozu. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15 – Provozní deník plynové kotelny KB6 Ečerova 
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ZÁV ĚR 

V této diplomové práci jsem se věnoval analýze a popisu procesu, kterým firma musí 

projít k udělení či obhájení osvědčení „Bezpečný podnik“. Je to nadstandardní osvědčení, jehož 

držitelem je v České republice, k datu odevzdání práce, pouze 82 společností, v Jihomoravském 

kraji pak 10. 

V literárních pramenech práce jsem vytvořil teoretický základ pro analýzu konkrétních rizik u 

vybraných pracovišť, které jsem se věnoval dále v praktické části. Na rozboru pracovní 

úrazovosti v České republice a jejím vývoji v letech se ukázalo, že je to oblast, které  

se bezpodmínečně musí věnovat každá firma působící na území republiky a to v rozsahu, který 

stanoví legislativa na jedné straně a praktické uvažování a předcházení následkům, nehodám  

a újmám na zdraví na straně druhé.  

Charakteristika programu „Bezpečný podnik“ byla představena skoro výhradně tak, jak  

ji prezentuje Státní úřad inspekce práce spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí.  

Po představení byl kladen důraz na ukázku konkrétních výhod zavedení systému řízení BOZP  

a jeho systémového pojetí dle programu pro podnik. Nastíněny byly samozřejmě také nevýhody 

zavádění i programu samotného. Jeden z hlavních přínosů spočívá v efektivnější snižování 

pracovní úrazovosti i nemocnosti zaměstnanců na minimum oproti běžné legislativě. 

Pro konkrétní proces obhajoby osvědčení jsem si vybral firmu, jež v Jihomoravském kraji 

získala osvědčení již po šesté, což je nejvíce v historii v programu. Touto firmou jsou – městem 

vlastněné – Teplárny Brno, a.s. Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zde mají samostatný 

úsek, který čítá 10 zaměstnanců na celkových 430. Kontaktní osobou mi byla Ing. Věra 

Hrubešová – vedoucí tohoto úseku a zároveň osoba odborně způsobilá v prevenci rizik.  

V rámci komplexního obhajovacího auditu, který se realizoval zhruba v osmi kontrolách  

ze strany státních kontrolních institucí, jsem byl přítomen u více než poloviny. Jeden z hlavních 

přínosů práce spočíval v napomáhání při odstraňování nedostatků nalezených zejména auditem 

od Oblastního inspektorátu práce a jeho inspektorů.  

Dalším přínosem mé práce se stal návrh nového postupu analýzy a hodnocení rizik pro 

jednotlivé pracovní činnosti. Opatření, které jsem navrhl v uvedené analýze, byly konzultovány 

s vedoucí Odboru revizí VZ, BOZP a PO. Dalším pokračování analýzy byl nastíněn vliv 

přijatých opatření na celkovou hodnotu konkrétních rizik a tyto výsledky byly graficky 

prezentovány v pavučinovém grafu.  
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Společnosti se v roce 2016 podařilo osvědčení obhájit a v dalším tříletém období do roku 2019 

jej může používat v rámci své dlouhodobé (nejen) obchodní strategie a společenské 

odpovědnosti. Tato událost napomohla posílení pozice Odboru revizí VZ, BOZP a PO vůči 

managementu a ve firmě obecně. Osvědčení z obou období, ve kterých jsem firmu navštěvoval, 

naleznete v přílohách práce.  Dalším pozitivním přínosem do budoucna je rozšíření odboru  

o další osobu odborně způsobilou, která má napomoci dalšímu snižování pracovní úrazovosti  

a nemocnosti zaměstnanců.   
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