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 Abstrakt  

Diplomová práce se zaměřuje na oblast hodnocení rizik při porušení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP). První část práce, je tvořena teoretickými východisky 

obecné problematiky v oblasti BOZP. společně se Dále se zaměřuje na část řízení BOZP, 

která se zabývá identifikací a hodnocením rizik. V další části práce je na základě 

současného stavu managmentu BOZP v modelové společnosti provedena identifikace, 

analýza a hodnocení rizik. Pro hodnocená rizika jsou navržena opatření k jejich eliminaci.  

Abstract 

The diploma thesis focuses on the area of risk assessment in a case of breaking the health 

and safety at work rules (OSH). The first part consists of the theoretical basis of health 

and safety at work. Then it focuses on health and safety management, which deals with 

the identification and evaluation of risks. Next part of the thesis contents identification, 

analysis and evaluation of risks, which are based on a model company and it´s OSH 

management The goal of the thesis is to find measures to eliminate risks proposed by the 

risk evaluation.  
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá tématem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP), hodnocením rizik a návrhem nápravných opatření, která zaručí vyšší úroveň 

bezpečnosti práce.  

Bezpečnost práce je v dnešní době jedním z klíčových faktorů, který je nezbytný pro 

úspěšné podnikání. Z tohoto hlediska je minimálně zarážející, že stále existují 

společnosti, které bezpečnost práce řeší pouze okrajově a vnímají ji pouze jako nezbytnou 

povinnost. Nicméně i přes skutečnost existence takových podniků, stále zvyšující se 

zájem organizací o problematiku BOZP svědčí o pochopení důležitosti bezpečnosti práce 

a také o pochopení nutnosti reagovat na vysoká očekávání zákazníků formou snižování 

rizikovosti jednotlivých pracovních činností a vylepšováním kvality pracovního 

prostředí. Z hlediska ochrany člověka, zachování lidského zdraví, života 

a práceschopnosti člověka má BOZP neoddiskutovatelně hlubší význam. Z těchto 

důvodů je potřeba přistupovat k problematice BOZP zodpovědně. 

Nedodržování managmentu BOZP a předcházení pracovních úrazů může výrazně 

ovlivnit podnikové procesy. Obzvlášť z tohoto důvodu je v současnosti kladen značný 

důraz také na oblast prevence rizik. Cílem každého podniku, usilujícího o dobrou úroveň 

bezpečnosti práce, je schopnost zamezit, popřípadě vhodnými nápravnými opatřeními 

eliminovat jakékoliv vyskytující se riziko. 

Cílem práce je na základě provedení analýzy současného stavu BOZP v konkrétní 

společnosti vymezit a identifikovat rizika, která jsou s porušováním BOZP úzce spojena. 

Následně tato rizika podrobit hodnocení, jehož výstupem bude určení závažnosti 

jednotlivých rizik. Pro rizika, která budou vyhodnocena jako nežádoucí nebo nepřijatelná 

budou navržena opatření pro snížení jejich závažnosti. V rámci práce bude také navržena 

metodika ke snížení rizika opětovného porušení BOZP, jejíž součástí jsou opatření 

minimalizující riziko znovuporušení BOZP. 

 

 



  

 

 

2 SOUČASNÝ STAV BOZP 

V dnešní době je oblast BOZP velmi důležitou součástí každého podnikání. Důvodů 

proč tomu tak je, existuje několik. Jedním z nich je ten, že život a zdraví jsou jedny 

z nejdůležitějších hodnot u kterých nemůže docházet ke kompromisům, pochybení 

nebo ústupkům. Dalším aspektem, proč je důležité dodržovat předpisy BOZP 

je finančního charakteru. Když pomineme hrozbu vysokých pokut za nedodržování 

právně závazných předpisů, které mohou podnik zlikvidovat, je důsledné dodržování 

těchto předpisů důležité, protože vede k lepší finanční situaci podniku. 

 I přes tento ověřený fakt, existuje stále mnoho zaměstnavatelů, kteří předpisy BOZP 

nedodržují nebo je berou jen na lehkou váhu a řeší je pouze okrajově. Jednou z příčin, 

proč tomu tak je, může být neznalost vedoucích pracovníků. BOZP je rozsáhlá oblast 

a právních předpisů a požadavků je takové množství, že pro jejich kvalitní zvládnutí 

je zapotřebí rozsáhlých znalostí. V oblasti BOZP neexistuje v současné době žádný 

ucelený systém, který by problematiku této oblasti zjednodušil. ,,Respektování požadavků 

právních předpisů nesměřuje k trvalému zlepšování, protože právní předpisy nenabízí 

zaměstnavatelům žádný systémový nástroj, jak cíle dosáhnout.“[1].Z tohoto důvodu 

přibývá podniků, které se rozhodly pro certifikaci systému managementu bezpečnosti 

a  ochrany zdraví při práci, tedy certifikaci dle OHSAS 18001.  

Ročně v České republice dochází přibližně k 50 000 pracovních úrazů, přičemž v roce 

2015 bylo vykázáno celkem 132 úrazů smrtelných [2]. Celkové náklady na pokrytí 

následků pracovních úrazů jsou velmi vysoké. Pojišťovny hradí jen asi polovinu těchto 

nákladů. Průměrná doba pracovní neschopnosti vzniklá pro úraz je v ČR více než 40 dní. 

Jeden den pracovní neschopnosti pro pracovní úraz stojí zaměstnavatele 5 až 7 tisíc Kč 

z vlastních zdrojů. Práci za zaměstnance v pracovní neschopnosti musí odvést jiný 

pracovník, většinou za cenu placených přesčasů a mimořádných odměn. Není výjimkou, 

že se poškozený pracovník domáhá dalšího finančního plnění soudní cestou.  

Někteří zaměstnavatele si neuvědomují, že zanedbáním péče o BOZP se dopouštějí 

porušení jejich povinnosti a toto zanedbání může být dále posuzováno jako trestný čin. 

Nedodržování pravidel BOZP se netýká pouze zaměstnavatelů, kteří je ve svém podniku 

stanovují, ale také zaměstnanců, kteří jsou povinni se těmito pravidly řídit. Někteří 



  

 

 

zaměstnanci dostatečně nedbají své bezpečnosti na pracovišti, nepoužívají při své práci 

ochranné pomůcky, což má za následek vznik pracovních úrazů a nemoci z povolání. 

Pokud je následkem neplnění povinností pracovní úraz, může to být důvod k zahájení 

trestního stíhání také u řadového zaměstnance. 

Důvody proč oblast BOZP nepodceňovat jsou tedy zcela zřejmé: 

- Zdravotní poškození zraněného 

- Finanční zatížení podniku 

- Možná trestně právní odpovědnost příslušného zodpovědného pracovníka [3]. 

Současný systém BOZP usiluje nejen o snížení četnosti výskytu pracovních úrazů 

nebo nemocí z povolání, ale také o redukci dalších negativních aspektů souvisejících 

s prací. Jedná se například o stres, nerovné zacházení, diskriminaci, šikany 

nebo obtěžování. Pravidla BOZP ochraňují také před poškozeními, která nemusí být 

zřetelné okamžitě, ale projeví se až po uplynutí určité doby [4]. 

Vzhledem k předmětu této diplomové práce, pro kterou je oblast BOZP stěžejní, 

je vhodné definovat si tento pojem hned v úvodu. 

Pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je příznačné, že velmi úzce souvisí 

s celým pracovním procesem každého zaměstnance. Je tedy důležitou součástí práce 

a každý pracovník na ni musí být patřičně připraven. Po celou dobu výkonu práce 

je zaměstnanec povinen řídit se dle zásad a pravidel BOZP, které jsou uvedeny 

v příslušných zákonech a směrnicích. Požadavky BOZP se mění v závislosti 

na pracovním odvětví a konkrétní náplni práce. Například ve stavebním průmyslu, kde 

zaměstnanci denně přichází do styku s těžkou technikou a stroji jsou kladeny odlišné 

požadavky než v oblasti administrativy nebo školství. Ve všech případech ale BOZP 

směřuje k totožnému cíli, a to k minimalizaci vzniku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání. Ochrana zdraví pracovníků během výkonu pracovní činnosti je v zájmu nejen 

samotných zaměstnanců, ale také zaměstnavatelů a celé společnosti. V případě vzniku 

pracovního úrazu a vyloučení zaměstnance z pracovního procesu je společnost povinná 

uhradit náklady spojené s poskytnutou zdravotní péčí. V případě, že neschopnost 

zaměstnance zapříčiní problémy v plynulosti pracovního provozu, je zaměstnavatel 



  

 

 

nucen zajistit odbornou kvalifikaci nových zaměstnanců [5]. Pracovní úrazy a nemoci 

z povolání znamenají tedy ztráty jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele [6]. 

Pracovní prostředí a výkon pracovní činnosti je obecně považováno za rizikovější 

než prostředí mimopracovní. Tomáš Negeubauer ve své publikaci uvádí, že neexistuje 

bezpečné pracovní prostředí ani bezpečná práce. Vždy se jedná pouze o více či méně 

nebezpečné pracoviště. Z tohoto důvodů existují pravidla a opatření, která směřují 

a přispívají k ochraně před negativními dopady na zdraví a život každého pracovníka 

vlivem pracovního procesu. Dodržování těchto pravidel má mít za následek snížení 

četnosti pracovních úrazů nebo nemocí z povolání. 

 BOZP je oblast řízení, jejíž cílem je tvorba systému pravidel a opatření, které 

ochraňují pracovníky během výkonu pracovní činnosti. 

V právním smyslu lze BOZP vymezit jako určitý souhrn 

- Vzájemných práv a povinností subjektů pracovněprávních vztahů, 

které za účelem ochrany života a zdraví směřují k zajištění bezpečné, 

nezávadné a neohrožující práce. 

- Vzájemných práv a povinností vznikajících mezi odborovými 

organizacemi nebo zástupci pro oblast BOZP a jednotlivými 

zaměstnavateli při řešení předmětných otázek. 

- Vzájemných práv a povinností vznikajících mezi více zaměstnavateli 

navzájem při zajišťování BOZP na jednom pracovišti [7]. 

Pojem bezpečnost a ochrana zdraví při práci zahrnuje veškeré podmínky a činitele, 

které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků ale i třeba zaměstnanců 

dodavatele, návštěvníků a všech dalších osob na pracovišti [8]. 

Funkce, které BOZP v pracovním procesu plní jsou preventivní a funkční. První 

jmenovaná funkce se snaží předcházet a zamezit vzniku pracovních úrazů a ochránit 

tak zdraví a život zaměstnanců při výkonu pracovní činnosti. Preventivní funkce 

se vztahuje také na zaměstnavatele, ti jsou povinni vytvářet pro své zaměstnance 

bezpečné pracovní prostředí. Zaměstnanci jsou zase povinni se aktivně podílet 

na zdokonalování svých znalostí a dovedností, které povedou k zajištění jejich bezpečné 

práce. Funkce produkční klade důraz na kvalitu pracovního a výrobního cyklu. Současný 



  

 

 

prudký rozvoj techniky a technologií sebou přináší vyšší nároky než v minulosti, které 

jsou kladeny na zaměstnance. Samotná produktivita práce je ovlivňována širokou škálou 

faktorů, jako je například stres, znalosti, dovednosti, využití moderních technologií 

nebo mikroklimatické podmínky [7]. 

2.1 SROVNÁNÍ ČR S OSTATNÍMI ZEMĚMI EU 

Srovnání České republiky s ostatními členskými státy Evropské unie v oblasti 

BOZP není jednoduché, protože existuje mnoho rozdílů, které toto zmíněné srovnání 

skoro znemožňují. Mezi tyto rozdíly patří například neexistence jednotného systému 

vykazování statistických ukazatelů. Některé země EU registrují pracovní úrazy již 

od trvání pracovní neschopnosti jeden den. Další rozdíly je možné najít v kompetenci 

inspektorů. Například na Slovensku je v kompetenci inspektorů obsažená také kontrola, 

kterou v ČR provádí ČOI. V Rakousku jsou z kontrolní pravomoci vyňaty některé obory 

činností (zemědělství). V Holandsku podléhají kontrole pouze opatření v identifikaci 

rizik a plány na jejich odstranění. Požadavky na kvalifikaci odborně způsobilých osob 

se také v zemích EU značně liší. V ČR je od 1.1. 2007 platný zákon č. 309/2005 Sb., který 

tuto oblast určitým způsobem upravuje. V Rakousku nebo Holandsku musí odborně 

způsobilá osoba mít státem garantované školení a zkoušky. I přes skutečnost existence 

značných rozdílů v oblasti BOZP jednotlivých zemí EU je patrná snaha o sjednocování 

a vytváření mezinárodních standardů. Můžeme konstatovat, že toto přivykání probíhá 

na základě implementace legislativy EU [9]. 

2.1.1 Celoevropský průzkum ESENER II. 

Již podruhé v historii se konal celoevropský průzkum s názvem ESENER II., 

který uskutečnila Evropská agentura pro bezpečnost práce. Do tohoto průzkumu bylo 

zahrnuto skoro 50 000 podniků různých velikostí.  

Jedním z cílů tohoto šetření bylo zjistit nejčastější pracovní rizika z pohledu 

jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Z celkového výsledku šetření bylo zřejmé, 

že většina respondentů, celých 58 %, za největší problém považuje psychosociální rizika 

jako je např. práce pod stresem nebo obavy ze ztráty zaměstnání.  



  

 

 

Co se týče samotné České republiky, vedle již zmíněných psychosociálních rizik 

respondenti uváděli nebezpečí úrazu v souvislosti s užíváním dopravních prostředků 

a nebezpečí zranění v důsledku nesprávného používání strojů. 

Vzhledem k výsledkům průzkumu a zásadnímu vlivu psychosociálních rizik další 

otázky byly namířeny k využívání firemních psychologů. Příznivých výsledků zde 

dosahují hlavně severské země, které využívají služeb firemních psychologů 

v nadpoloviční většině. V České republice je firemní psycholog k dispozici pouze v 7 %. 

Celkový průměr zemí EU v otázce využívání služeb psychologů činí 17 %. 

Další otázkou, kterou se tento výzkum snažil objasnit byla problematika týkající 

se analýzy a řízení rizik na pracovišti, kterou pravidelně provádí 76 % firem a organizací. 

Téměř každý z oslovených podniků vnímá hodnocení a následnou eliminaci rizik jako 

jednu z priorit. Rozdíl mezi jednotlivými zeměmi EU spočívá v tom, jestli řízení rizik 

firmy a organizace nechávají na svých zaměstnancích nebo využívají služeb externích 

odborníků. V České republice se téměř v 80 % společnosti spoléhají na odborníky 

z oblasti BOZP. Oproti tomu v Dánsku je tomu přesně naopak a ve valné většině řeší 

komplexní problematiku BOZP vlastními silami [10]. 

2.2 SROVNÁNÍ POŽADAVKŮ PRO VELKÉ, MALÉ A STŘEDNÍ 

PODNIKY 

Jedním z rozdílných požadavků ne velké, střední a malé podniky může být způsob 

prevence rizik a vedení povinné dokumentace BOZP. Malé firmě, která zaměstnává 

maximálně 50 pracovníků zákon umožňuje, aby prevenci rizik včetně dokumentace 

zajišťoval a spravoval sám zaměstnavatel, případně živnostník, pokud se jedná o OSVČ. 

V tomto případě tedy není podmínkou, aby zaměstnavatel vlastnil osvědčení či certifikát 

o odbornosti v oblasti BOZP.  

Ve středně velké firmě, ve které pracuje méně než 250 zaměstnanci je nutné, aby se 

dokumentace prováděla za účasti odborně způsobilé osoby, která vlastní již zmíněné 

osvědčení či certifikát o odborné způsobilosti v oblasti BOZP 



  

 

 

V případě velké firmy, která zaměstnává více jak 250 zaměstnanců, je nezbytné, 

aby prevenci rizik včetně vedení dokumentace vedla jedna či více odborně způsobilých 

osob [11]. 

V České republice malé a střední podniky tvoří podstatnou část všech ekonomických 

subjektů, tj. 99,84 %. Úroveň managmentu BOZP středních a malých podniků je 

však nesrovnatelně nižší, než je tomu u velkých firem. Příčinou je hlavně nedostatek 

znalostí či zdrojů pro řešení problémů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví [12]. 

2.3 LEGISLATIVA BOZP 

Zákony a nařízení v oblasti BOZP v České republice musí být v souladu 

s nařízeními a zákony, které vydává Evropská unie. Evropská unie určuje prioritní 

záležitosti a cíle, které jsou v ČR součástí Národní politiky BOZP, kde jsou propracovány 

detailněji do konkrétních úkolů. Plnění těchto úkolů je závazné a podléhá přísné kontrole. 

Členské státy mohou v zájmu ochrany pracovníků přijímat přísnější pravidla a závazky, 

ale jejich právní předpisy musí splňovat minimální normy. To je důvod proč 

se vnitrostátní předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotlivých zemích 

Evropy liší. Odlišné vnitrostátní předpisy v zemích Evropy mohou způsobit potíže 

velkým nadnárodním společnostem, které svou činností zasahují za hranice České 

republiky [13]. 

2.3.1 Implementace legislativy EU 

 Jednou z podmínek pro přijetí České republiky do Evropské unie bylo naplnění 

základních požadavků legislativy EU v oblasti BOZP. Z tohoto důvodu se postupné 

zavádění standardů EU uskutečňovalo již před vstupem naší republiky do EU. Některé 

zprávy uvádí, že v den vstupu ČR do EU byly tyto požadavky naplněny z 80 %. 

 Výčet všech směrnic EU upravující oblast BOZP je velmi rozsáhlý. V oblasti 

BOZP je potřeba seznámit se s rámcovou směrnicí 89/391/EHS o zavádění opatření 

pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na tuto stěžejní rámcovou směrnici 

pak navazují další dílčí směrnice [9]. 



  

 

 

2.3.2 Evropský legislativní rámec 

Hlavní směrnicí evropského legislativního rámce je, jak již bylo výše zmíněno 

směrnice č. 89/391/EHS. Tato směrnice byla přijata 12. června 1989. Rámcová směrnice 

pojednává o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci. V dalších právních předpisech EU z oblasti BOZP se konkretizují otázky, 

týkající se např. hluku, těhotných zaměstnankyň, chemických činitelů atd. [9]. 

2.3.3 Vnitrostátní úprava 

Národní politika BOZP byla usnesením vlády ČR přijata dne 23.7. 2008 a tímto 

krokem splnila požadavek rady EU o společné strategii členských států EU v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ČR se zavázala rozvíjet strategii v oblasti BOZP 

s cílem snížit četnost pracovních úrazů a nemoci z povolání. Strategie se má upínat 

prioritně na oblasti a odvětví, ve kterých dochází k nejčastějšímu výskytu pracovních 

úrazů nebo nemoci z povolání [14]. 

Zákon č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce. S přihlédnutím k řešenému tématu této práce 

je nutné zmínit hlavně pátou část tohoto zákona, resp. § 101–108§, která se věnuje právě 

problematice BOZP [15]. 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci Tento zákon upřesňuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích. [16]. 

Zákon č. 338 /2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru 

nad bezpečností práce [17]. 

2.4 SYSTÉM MANAGMENTU BOZP 

Dobře fungující manažerský systém je pro podnik vždy přínosem. Působí příznivě 

nejen v oblasti efektivnosti a produktivity práce, ale významně se podílí také na snížení 

pracovní úrazovosti. Z tohoto důvodu podniky zavádějí systémy managmentu, které 

si nechají certifikovat u akreditovaných společností. Standardizované systémy přispívají 



  

 

 

k zvyšování úrovně bezpečnosti práce ve společnosti, zároveň také umožňují srovnání 

jednotlivých podniků. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví se jedná o systém 

managementu BOZP, který se zavádí podle normy OHSAS 18001. Na konci roku 2017 

se očekává vydání nové normy ISO 45001, která stávající OHSAS 18001 nahradí. Přijetí 

těchto systémů není závazné, nicméně v některých případech je vyžadováno, např. 

při ucházení se o státní zakázku. [36] 

2.4.1 Norma OHSAS 18001:2007 

Norma OHSAS 18001 je navržena tak, aby ji bylo možné aplikovat do jakéhokoliv 

podniku bez ohledu na jeho typ či velikost. Hlavním smyslem OHSAS neboli 

OccupationalHealth&SafetyAssessmentSeries je přimět podniky k navržení a zavedení 

potřebných opatření, která pokud možno nebezpečí odstraní, omezí nebo mu zabrání [18]. 

Tato norma je zpracována tak, aby byla v souladu s normami ISO 9001:2000, systém 

managmentu kvality a ISO 14001:2004, systém enviromentálního managmentu. 

V současné době se zpracovává návrh normy ISO 45001, která nahradí současnou normu 

pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tato norma je vytvořena na základě postupu 

známého jako PDCA cyklus. Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej [19]. 

2.4.2 Norma ISO 45001 

Norma ISO 45001 je budoucí náhrada současné normy pro bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci OHSAS 18001. ISO 45001 je mezinárodní standard, který upřesňuje 

požadavky na systém managmentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem normy 

je usnadnit organizacím řízení rizik BOZP a také vylepšovat vlastní úroveň BOZP 

prevencí proti pracovním úrazům a nemoci z povolání. Norma ISO 45001 bude určena 

všem organizacím bez ohledu na jejich velikost či zaměření [20]. Nová mezinárodní 

norma navazuje na Plan – Do – Check – Act model (PDCA), který poskytuje rámec 

pro organizace, aby se minimalizovalo riziko poškození. Očekáváné zavedení této normy 

se plánuje na počátek roku 2018 [20, 21]. 



  

 

 

 

Obrázek č.1: Model PDCA [22] 

2.4.3 Bezpečný podnik 

 V České republice byl vypracován program s názvem Bezpečný podnik, 

který obsahuje instrukce, jak zavést efektivní systém řízení BOZP v konkrétní 

společnosti. ,,Program Bezpečný podnik umožňuje hlavně velkým a středním podnikům 

zavést funkční, transparentní, účinný a ekonomicky efektivní model řízení bezpečnosti 

odpovídající požadavkům směrnic EU a legislativě České republiky .“Tento program, 

který byl vyhlášen v roce 1996 si klade za cíl zvýšit úroveň bezpečnosti práce v podnicích 

a organizacích, pomoci podnikům splnit požadavky směrnic EU a české legislativy 

a v neposlední řadě zavést efektivní systém podnikového řízení bezpečnosti. 

Tento program je v souladu s požadavky, které jsou stanoveny dokumentem OHSAS 

18001[4]. 

 



  

 

 

2.5 IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A HODNOCENÍ RIZIK 

 Hodnocení rizik je základním předpokladem k prevenci nehod.„Hodnocení rizika 

odborně způsobilou osobou je systematickou kontrolou všech pracovních činností 

vztahujících se ke vzniku poškození zdraví pracovním úrazem, nebo nemocí z povolání“ 

[23] . 

 K vyhodnocení rizik na pracovišti se v praxi používají metody a postupy založené 

na kvalitativním, kvantitativním či semikvantitativním přístupu. Hlavním účelem 

hodnocení rizik na pracovišti je tvorba podkladu, díky kterým jsou zaměstnavatelé 

schopni stanovit nezbytná opatření pro ochranu bezpečnosti a zdraví svých zaměstnanců 

na pracovišti. Tyto opatření slouží také k předcházení nebo eliminaci případných rizik. 

Zaměstnavatele jsou povinni soustavně vyhledávat nebezpečné faktory pracovního 

prostředí a pracovních podmínek. Zjišťovat příčiny a zdroje těchto faktorů a následně 

vyhledávat rizika a zavádět bezpečnostní opatření, která vedou k jejich eliminaci 

nebo odstranění.  

Identifikace rizik 

V tomto kroku se uskutečňuje vyhledávání, rozpoznávání a zaznamenávání 

jednotlivých rizik. Cílem je zjistit existující nebezpečí, které by mohly způsobit škodu 

nebo odchylku od očekávaného cíle. Výsledkem identifikace rizik je seznam rizik. 

Analýza rizik 

V analýze rizik se pracuje s vytvořeným seznamem rizik z předešlého kroku. 

V analýze rizik se zaměřujeme na odhalování a pochopení zjištěných potenciálních rizik. 

Stanovuje se míra rizika jako kombinace následků a pravděpodobnosti jejich výskytů. 

Hodnocení rizik 

Výsledkem hodnocení rizik je určení, zda je konkrétní riziko přijatelné či nikoliv. 

Rizika jsou zařazena do následujících skupin:  

- Nevýznamné riziko 

 - Středně významné riziko 

 - Významné riziko [24] 



  

 

 

Posuzování rizik probíhá ve třech krocích, které byly popsány. Pro lepší názornost 

jsou tyto kroky vyobrazeny také v následujícím obrázku č.2. 

 

 

Obrázek č. 2 Posouzení rizika [24] 

Vzhledem k zaměření této kapitoly je zapotřebí vysvětlit si význam následujících pojmů. 

2.5.1 Riziko 

 Pro tento pojem neexistuje jediná obecně uznávaná definice. Dle normy ČSN 

OHSAS 18001 je riziko, kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události 

nebo expozice a závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí 



  

 

 

nebo expozicí jejímu vlivu“ [19]. V jiných zdrojích je riziko definováno například 

jako pravděpodobnost vzniku nežádoucích událostí.  

 Tímto pojmem je vyjádřena pravděpodobnost, s jakou nastane negativní jev a jaké 

důsledky sebou bude tato vzniklá negativní událost přinášet. [37]. 

2.5.2 Nebezpečí 

 Jedná se o zdroj, který může zapříčinit vznik možného ohrožení nebo škody. 

Nebezpečí je vše, co může nějakým způsobem způsobit škodu. Nebezpečí se vztahuje 

na osoby, majetek nebo procesy. Norma ČSN OHSAS 18001 definuje nebezpečí 

jako ,,zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka 

nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci“ [19].Milík ve své publikaci nebezpečí 

popisuje jako,, reálnou hrozbu poškození vyšetřovaného objektu nebo procesu“. Touto 

definicí je myšleno známé nebezpečí. Jedná – li se o nebezpečí, které známé není, hrozba 

neexistuje a nejedná se tedy o nebezpečí [25]. 

 Pojem nebezpečí můžeme rozdělit na nebezpečí absolutní a relativní. Rozdíl mezi 

nimi spočívá v realizaci nebezpečí a jeho dopadu. Absolutní nebezpečí a jeho realizace 

je vnímána všemi účastníky negativně. Realizace relativního nebezpečí může být 

za určitých okolností pro někoho příznivou událostí. V praxi převažuje nebezpečí 

relativní, protože existuje jen málo událostí, které jsou vždy a pro všechny 

nepříznivé [25]. 

2.6 METODY ANALÝZY RIZIKA 

Metody analýzy rizik je možné rozdělit na kvalitativní a kvantitativní metody. Při 

analýze rizik se používá buď jeden z těchto přístupů nebo jejich kombinace. Cílem 

a výstupem analýzy rizik je identifikovat rizika a dále určit, která jsou nejzávažnější 

a vyžadují tak okamžitá řešení. 

 

 

 



  

 

 

Kvalitativní metody 

Pro tyto metody je typické, že rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu 

(např. obodování, nebo určena pravděpodobností nebo slovně). Úroveň je obvykle 

určována kvalifikovaným odhadem. Tyto metody jsou snadné a rychlé, ale více 

subjektivní. Problémem těchto metod je, že chybí jednoznačné finanční vyjádření 

a kontrola efektivnosti nákladů je tak obtížnější [26]. Kvalitativní metody je vhodné 

využít k získání přehledu o rizicích v jednoduchém provozu nebo v případě, že chybějí 

číselné údaje. Kvalitativní metody obvykle nevyžadují velké úsilí a jsou vhodné 

pro použití personálem, který není odborníkem v analýzách rizik. I přesto by však  při 

realizaci měla být přítomna alespoň jedna znalá osoba [27]. 

Kvantitativní metody 

,,Kvantitativní metody jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence 

výskytu hrozby a jejího dopadu“ [26].Kvantitativní metody vyjadřují dopad obvykle 

ve finančních jednotkách. Riziko je nejčastěji vyjádřeno ve formě roční předpokládané 

ztráty. Tyto metody jsou časově náročnější a vyžadují více úsilí než kvalitativní metody, 

ale poskytují finanční vyjádření rizik, které je pro jejich zvládání výhodnější. Nevýhodou 

těchto metod je vysoká náročnost na provedení a zpracování jednotlivých výsledků [28]. 

Semikvantitativní metody 

 Další možností metod analýzy rizika jsou metody vybudované na základě 

propojení kvalitativní a kvantitativní analýzy. Cílem těchto metod je díky kvalitativnímu 

hodnocení více se přiblížit skutečnosti, oproti předpokladům, ze kterých vychází 

kvantitativní metody [26, 29]. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

3 FORMULACE PROBLÉMU 

Cílem této práce je na základě analýzy současného stavu společnosti navrhnout 

vhodná opatření pro hodnocení rizik spojená s porušením BOZP a vyhodnocením vzniklé 

situace společně s návrhem a implementací opatření pro snížení rizika opětovného vzniku 

událostí.  

V další části práce bude provedena analýza současného stavu jednotlivých 

pracovních činností v oblasti BOZP u modelové společnosti. Výsledkem této analýzy 

budou identifikována, analyzována a vyhodnocena jednotlivá rizika která souvisí 

s porušením BOZP. K rizikům, která budou pomocí analýzy označena jako nejzávažnější, 

budou navržena a definována opatření, které povedou k následnému poklesu vysoké 

závažnosti těchto rizik. Tyto opatření budou navrhovány také s ohledem na finanční 

náročnost. Současně je v práci ošetřeno riziko opětovného porušení BOZP, pro které bude 

zpracována metodika ke snížení míry rizika znovuporušení předpisů BOZP.  



  

 

 

4 MATERIÁLY A METODY 

Společnost XY a.s. je stavební společností, která se svým charakterem řadí mezi 

významné firmy s působností napříč celou republikou. Tato firma v současné době 

zaměstnává přibližně 200 lidí a její obrat se během posledních 3 let pohybuje kolem 800 

mil. Kč.  Akciová společnost XY vznikla v roce 1992.  

XY a.s. provádí průmyslové, inženýrské, bytové a občanské stavby a zajišťuje 

další činnosti při stavební výrobě. V roce 2011 se společnost XY fúzí sloučila s jinou 

společností a rozšířila tak svou působnost o poskytování služeb v oblasti demolic 

stavebních objektů. V rámci činnosti společnosti XY a.s. může být tedy díky této fúzi 

zajištěna také demolice ať už drobných zakázek nebo demolice rozsáhlých komplexů.  

Firma působí v oboru, který je z hlediska BOZP velmi náročný a komplikovaný. 

Povinnosti a požadavky na zajištění BOZP ve stavebnictví patří mezi nejsložitější a také 

nejkontrolovanější úřady vůbec [33]. Společnost si zakládá na kvalitě prováděných prací, 

na udržování a zlepšování ochrany životního prostředí a v neposlední řadě klade velký 

důraz na ochranu lidského zdraví. Proto je podnik držitelem certifikací kvality ISO 9001, 

certifikací enviromentálního managmentu ISO 14001 a z pohledu zaměření této práce 

nejdůležitější OHSAS 18001, tedy normou, která upravuje BOZP. 

Na základě poskytnutých materiálů a získaných znalostí pramenící z komunikace 

se společností bude v další části provedena podrobná analýza současného stavu. 

Výstupem této analýzy bude hodnocení významnosti jednotlivých rizik. K rizikům, 

která budou pomocí analýzy označeny jako nejzávažnější, budou navrženy a definovány 

opatření, které povedou k následnému poklesu vysoké závažnosti těchto rizik. Tyto 

opatření budou navrhovány také s ohledem na finanční náročnost [34]. 

 

 

 



  

 

 

4.1 METODA FMEA 

FMEA je anglickou zkratkou, která je do češtiny překládaná vícero způsoby. 

Jeden z těchto způsobů je analýza možnosti vzniku poruch a jejich následků. FMEA 

je metoda, která je využívaná pro zjišťování, hodnocení a následnou minimalizaci rizik. 

Dle odhadů je pomocí aplikace této metody možné odstranit 70–90 % potenciálních chyb 

a rizik. [30]. 

Princip metody FMEA dle Tichého spočívá ve dvou fázích. Tou první 

je identifikace rizika, během které se experti zaměřují na hledání potenciálních chyb bez 

ohledu na jejich závažnost či pravděpodobnost vzniku. V rámci této fáze se experti 

zaměřují také na hledání všech možných příčin a následků chyb. Druhou fází, je fáze 

numerická, která je soustředěna na výpočet míry rizika (PRČ). Prioritní rizikové číslo 

(PRČ) je součinem bodového hodnocení výskytu, významnosti a odhalitelnosti  [25]. 

4.2 METODA KONTROLNÍHO SEZNAMU (CHECKLIST) 

 Metoda kontrolního seznamu neboli checklistu je založena na předem 

vypracovaném seznamu všech potenciálních nehod na jejímž základě se identifikuje 

nebezpečí. Tato metoda se využívá k ověřování stavu provozu. K vytvoření takového 

checklistu je potřeba definovat požadavky předpisů a norem na jejichž základě 

je následně vypracován seznam otázek. Kontrolní seznam obvykle obsahuje 

u jednotlivých otázek možnosti odpovědi ano – ne. Nevýhodou této metody je skutečnost, 

že neuvažuje jiné možnosti než ty, které jsou uvedeny v jednotlivých položkách. [31].  



  

 

 

5 VÝSLEDKY 

Všechny systémy managmentu společnosti jsou integrovány a od roku 2011 

certifikovány společně. Důvodem pro toto spojení je podobnost mezi všemi třemi 

programy. Ačkoliv jsou cíle a struktury jednotlivých programů odlišné, přístupy jsou 

podobné. Dalším důvodem integrace může být také zjednodušení systémů. Zaměstnanci 

společnosti s integrovaným systémem mohou své funkce vykonávat dle jedné sestavy 

pracovních instrukcí. Nedochází k chaosu, je vyloučeno, aby tyto tři dokumenty byly 

ve vzájemném rozporu. Jednotlivé činnosti se často prolínají a mělo by se na ně pohlížet 

jako na jeden celek. V opačném případě by mohlo dojít ke snížení efektivnosti celého 

systému. 

Ve společnosti XY je na managment BOZP kladen velký důraz. Na základě 

zjištěných informací a komunikace s technikem BOZP jsem i přes skutečnost, 

že pro vedení společnosti je zdraví a bezpečnost zaměstnanců jedna z nejdůležitějších 

hodnot, zjistila několik pochybení, která v konečném důsledku mohou vést nejen 

ke zvýšené četnosti pracovních úrazů, ale také například k výskytu zvýšeného počtu 

zmetků, které mohou být jednak příčinou nečekaných finančních nákladů pro společnost, 

ale také důvodem vzniku pracovních úrazů. 

Z teoretického hlediska je managment BOZP ve společnosti na vysoké úrovni. 

Problémy nastávají v praxi, kdy zaměstnanci ať už vědomě či nevědomě porušují zásady 

bezpečné práce. V další části budou popsány jednotlivé činnosti, které výrazně přispívají 

k řízení BOZP v podniku. Jednotlivé činnosti budou podrobeny analýze metodou 

checklistu. Následně budou identifikovány případné nedostatky v těchto činnostech. 

Pokud se bude jednat o nedostatky, které mohou následně vést k rizikům v oblasti BOZP, 

budou identifikovány, vyhodnoceny a následně k nim budou navržena opatření, 

která případným rizikům zabrání nebo je alespoň eliminují. 

 

 

 

 



  

 

 

Školení 

Jedním z největších přínosů pro podnik je jeho pracovní síla. Informovat 

zaměstnance o práci, kterou v podniku zastávají a vykonávají je věc otevřeného jednání, 

ale oznamovat jim také rizika a nebezpečí, kterým mohou být během pracovního procesu 

vystaveni a chránit je před nimi se může jevit zbytečně složitěji. Přesto je v zájmu 

zaměstnavatele zajistit, aby všichni zaměstnanci byli patřičně proškoleni a chráněni. 

Zaměstnavatel by měl své zaměstnance poučit o možných rizicích, kterým mohou během 

výkonu své práce čelit, o vhodných bezpečnostních opatřeních, jejichž cílem je těmto 

rizikům předcházet, v neposlední řadě také o zásadách první pomoci nebo o postupech 

v případě evakuace. Školení nemá dopad pouze na bezpečnost práce, napomáhá také 

úspěšnému podnikání. Vhodně proškolena pracovní síla je jedním z klíčových prvků 

úspěšných společností. Řádně proškolení zaměstnanci vykonávají svou práci účinně, 

patřičně, účelně, ale opatrně. Školení by mělo být uskutečňováno bezprostředně po přijetí 

nového zaměstnance, změně pracovního místa, popřípadě náplně práce nebo v případě 

zavedení nových technologií na pracovišti. 

Školení je jedna z nejdůležitějších činností, která je nezbytná pro zajištění 

bezpečného pracoviště a předcházení pracovním úrazům a nemoci z povolání. Zákon 

zaměstnavateli ukládá povinnost zajistit základní školení BOZP o právních a ostatních 

předpisech. Ve společnosti XY jsou školení uskutečňována pravidelně jednou ročně 

a jsou zabezpečována bezpečnostním technikem společnosti.  

Ve společnosti probíhá školení na dvou úrovních, školení vedoucích a řídících 

pracovníků a školení ostatních pracovníků. Cílem každého školení je seznámení 

zaměstnanců s riziky při práci a se zásadami bezpečné práce. Každé realizované školení 

musí být ukončené prověřením nabytých znalostí písemným testem 

s výsledkem,, prospěl“. O školení musí být vždy proveden písemný záznam ve kterém 

musí být uvedeno datum konání školení, jméno a podpis školitele a jména a podpisy 

školených osob – prezenční listina. Vzor tohoto záznamu je uveden v příloze A. 

Jednotlivé součástí, s kterými jsou zaměstnanci při školení seznámení jsou rizika 

při práci, osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní úrazy a jiné mimořádné události, 

první pomoc, zásady bezpečného chování na pracovišti, lékařské prohlídky a požívání 

alkoholických nápojů, návykových látek a kouření. 



  

 

 

Tabulka č.1 – Check list: Školení 

Školení ANO NE 

Jsou školení uskutečňována ve stanovených 

lhůtách? 

X  

Vstupní školení zaměstnanců? X  

Školení zaměstnanců na pracovišti? X  

Školení vedoucích zaměstnanců? X  

Jsou zaměstnanci seznámeni s pracovními 

návody a postupy při práci se stroji a zařízeními, 

které při své práci používají? 

X  

Periodická školení zaměstnanců? X  

Školení po pracovním úrazu X  

V případě přítomnosti cizinců, je ke školení 

přizván překladatel? 

 X 

 

Díky provedené analýze metodou checklistu je patrné, že školení společnost 

nepodceňuje. K jednotlivým školení je přistupováno zodpovědně. Jako problém se může 

jevit absence tlumočníka u školení. Zaměstnancům ze zahraničí překládá ve společnosti 

jeden ze zaměstnanců. Tento zaměstnanec pochází stejně jako jeho kolegové z ciziny, 

nicméně už dlouhou dobu žije na území ČR. Zaměstnanci ze zahraničí mohou mít větší 

problém s adaptací na požadavky BOZP. Tento fakt může být zapříčiněný mimo jiné také 

například odlišnými zvyklostmi cizích zemí. 

Další analyzovanou oblastí, kde může docházet k porušení BOZP je, školení 

po vážných pracovních úrazech, které jsou uskutečňovány pouze v případě, 

že k takovému úrazu dojde. V případech kdy se jedná o lidské zdraví je nutná prevence 

v důsledku, které by počet výskytu závažných úrazů bez pochyby poklesl.   



  

 

 

Lékařské prohlídky 

Zaměstnavatel je zodpovědný za to, že každý zaměstnanec společnosti projde 

lékařským vyšetřením. Včasné lékařské prohlídky jsou jedním z důležitých faktorů, který 

významně přispívá k předcházení pracovních úrazů či nemoci z povolání. Ve společnosti 

se realizují 3 druhy lékařských prohlídek 

- Vstupní lékařská prohlídka – před nástupem do pracovního poměru 

- Preventivní lékařská prohlídka – v době trvání pracovního poměru, 

ve stanovených lhůtách 

- Výstupní lékařská prohlídka – při rozvázaní prac. poměru, pokud 

je delší než 6 měsíců 

Pro záznamy o lékařských prohlídkách slouží formulář, který je uveden v příloze C. 

Lékařské prohlídky zaměstnanců jsou zajišťovány smluvním lékařem. Stanovené lhůty 

těchto prohlídek jsou následující. 

- Zaměstnanci do 50 let -  1x za 5 let 

- Zaměstnanci nad 50 let – 1x za 3 roky 

- Mladiství zaměstnanci -  1x za 12 měsíců 

Tabulka č.2 – Check list: Lékařské prohlídky 

Lékařské prohlídky ANO NE 

Je uzavřena smlouva s lékařem? X  

Je ověřována zdravotní způsobilost 

zaměstnanců? 

X  

Jsou vypracovány povinné lhůty zdravotních 

prohlídek? 

X  

Jsou zaměstnanci proškolováni z první 

pomoci? 

X  

Mohou se zaměstnanci dobrovolně účastnit 

školení první pomoci? 

X  

Jsou pracoviště vybavena lékárničkami? X  

 

 Školení první pomoci je zajišťováno právě smluvním lékařem společnosti. 

Zmíněným školením neprochází všichni zaměstnanci, ale pouze vybraní pracovníci. 



  

 

 

V rozhodujícím okamžiku, kdy se jedná o záchranu života může tato skutečnost vést 

až k fatálním následkům. V takových případech bývá jedním z rozhodujících faktorů čas. 

Pokud proškolený pracovník oprávněný poskytnout první pomoc nebude v bezprostřední 

blízkosti situace, která ji vyžaduje, může to mít velmi vážné následky.  

Absolvování školení první pomoci je povinností určených zaměstnanců, ostatní 

pracovníci mají v případe zájmu rovněž možnost účastnit se tohoto školení. Nicméně 

dobrovolnost v tomto směru je ve společnosti na nízké úrovni. 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

 Poskytování ochranných pracovních prostředků upravuje zákoník práce. Dle ust. 

§ 104 odst. 1 se OOPP poskytují teprve tehdy, nelze-li rizika práce odstranit nebo 

uspokojivě redukovat [15]. 

Tabulka č.3 – Check list: OOPP 

OOPP ANO NE 

Je zpracována směrnice OOPP? X  

Jsou součástí směrnice tabulky pro 

zhodnocení rizik? 

X  

Jsou součástí směrnice kritéria pro výběr a 

používání OOPP? 

X  

Je prováděna kontrola používání OOPP? X  

Je požadováno, aby návštěvníci používali 

OOPP? 

X  

Jsou zavedeny sankce za porušení používání 

OOPP? 

X  

 

Dle výsledků analýzy metodou checklistu je patrné, že zajišťování OOPP je 

ve společnosti dobře zabezpečeno na teoretické úrovni. Z osobní konzultace 

s bezpečnostním technikem společnosti však bylo zjištěno, že právě porušování předpisů 

o OOPP je jedním z nejčetnějších a nejčastějších prohřešku proti BOZP ze strany 

zaměstnanců. Ve společnosti je zaveden sazebník pokut za porušení BOZP. Při prvním 

provinění se proti předpisům BOZP, v tomto případě za nepoužívání osobních 

ochranných pomůcek, je zaměstnanec pokutován ve výši 1000 Kč. Sazebník pokut je 



  

 

 

uveden v příloze C. V případě druhého provinění se výše pokuty násobí. Kontrolu, 

zda zaměstnanci správně používají OOPP provádí vedoucí pracovníci a v době 

přítomnosti také bezpečnostní technik. 

 Z tohoto důvodů jsem u otázky týkající se osobních ochranných pracovních 

prostředků zpracovala krátký dotazník pro samotné zaměstnance, jehož cílem bylo 

přiblížit se ke skutečné realitě a zjistit příčinu, která zaměstnance vede k porušování 

předpisů a ohrožování tak svého zdraví. Dotazníkové šetření probíhalo anonymně a bylo 

uskutečněno s 25 zaměstnanci na stavbě. Návratnost dotazníků byla 100 %. 

 

Otázka č.1: Jsou Vám k dispozici ochranné osobní pracovní pomůcky (OOPP)? 

 

Graf. č. 1 – OOPP k dispozici na pracovištích 

 V první otázce se všichni respondenti shodli na kladné odpovědi. OOPP jsou 

přiděleny každému zaměstnanci dle povahy činnosti, kterou vykonává.  
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Otázka č.2: Využíváte přidělené OOPP v každé situaci, která používání OOPP vyžaduje? 

 

Graf. č. 2 – Využívání OOPP 

 Znepokojivé výsledky, které potvrdily slova bezpečnostního technika se dle 

očekávání objevily u otázky řešící pravidelné využívání OOPP při práci. Většina 

dotazovaných zaměstnanců dodržuje využívání OOPP při své práci, nicméně 32 % 

pracovníků odpovědělo záporně.  
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Otázka č.3: Nevyužíváte OOPP vědomě nebo občas zapomenete? 

 

Graf. č. 3 – Způsob nevyužívání OOPP 

 Výsledky dotazníkového šetření u otázky č.3 připouštějí také možnost 

nevědomého občasného zapomenutí. Tuto odpověď v dotazníku zvolilo 28 % 

respondentů. 6 % dotazovaných u této otázky přiznalo, že v některých situacích 

se uchylují k vědomému nevyužívání OOPP.  
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Otázka č.4: Způsobují Vám přidělené OOPP nějaké problémy při práci? 

 

Graf. č. 4 – Problémy při práci vlivem OOPP 

 Jedním z důvodů, proč zaměstnanci nevyužívají přidělené ochranné osobní 

pracovní pomůcky při práci může být dle výsledků u této otázky ten, že jim tyto pomůcky 

způsobují při výkonu práce nějaké problémy nebo jim práci dokonce ztěžují či přímo 

znemožňují. V tomto případě je nutné, aby zaměstnavatel přistoupil ke kontrole 

přidělených OOPP a zhodnotil, zda opravdu nezpůsobují zaměstnancům při práci 

problémy. V případě, že by se tento fakt potvrdil, je povinností zaměstnavatele přiřadit 

zaměstnancům nové OOPP, které budou naprosto vyhovovat charakteru prováděných 

prací a stejně tak budou na míru konkrétním zaměstnancům a nebudou jim tak dále 

způsobovat nepříjemnosti.  
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Otázka č.5: Stal se Vám někdy pracovní úraz v důsledku neužívání OOPP? 

 

Graf. č. 5 – Výskyt úrazu v důsledku nevyužívání OOPP 

 U otázky č.5 se potvrdila důležitost používání OOPP. 9 % respondentů během své 

pracovní kariéry zaznamenali pracovní úraz, který byl zapříčiněn právě nevyužíváním 

osobních ochranných pracovních pomůcek. 
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Bezpečnostní značení 

Na všech pracovištích, kde jsou vykonávány práce, při kterých může dojít 

k ohrožení a poškození zdraví, je zaměstnavatel společnosti povinen zajistit umístění 

bezpečnostních značek a signálů, které poskytují informace týkající se BOZP [32]. 

Ve společnosti jsou všechny bezpečnostní tabulky na svých místech. V příloze B jsou 

uvedeny základní bezpečnostní tabulky, které jsou nutné v objektech společnosti umístit 

včetně umístění značky. 

Tabulka č.4 – Check list: Bezpečnostní značení 

 

 

 

 

 

 

 

 Při analýze současného stavu bylo zjištěno, že některé bezpečnostní značky a 

prvky jsou již hůře čitelné. Z tohoto důvodu je nutné provést jejich kontrolu a následnou 

obnovu a doplnění. 

Pracovní úrazy a jejich evidence 

Ve společnosti jsou úrazy zaznamenávané prostřednictvím knihy úrazů. Kniha 

úrazů slouží jako ukazatel pracovní úrazovosti ve společnosti. Každý zaměstnanec má 

povinnost ohlásit svému zaměstnavateli i drobný pracovní úraz. V případě výskytu 

pracovního úrazu v jehož důsledku došlo k pracovní neschopnosti nebo smrti má 

zaměstnavatel povinnost důkladně prošetřit veškeré okolnosti a příčiny, které 

k závažnému pracovnímu úrazy vedly. 

Knihy úrazů jsou rozmístěny na jednotlivých úsecích společnosti. V případě 

pracovního úrazu očitý svědek zanese záznam o úrazu a okolnostech které k němu vedly 

Bezpečnostní značení  ANO  NE 

Jsou instalovány bezpečnostní tabulky?   

X 
 

Je provedeno značení dopravních cest?  X  

Je provedeno značení snížených a zúžených 

profilů?  
X  

Je provedeno značení únikových cest?  X  

Je provedeno značení lékárniček a dalších 

prostředků první pomoci?  
X  



  

 

 

do této knihy. Informace o úrazu jsou do knihy zaznamenávány ručně, přičemž jsou 

následně v určitých časových intervalech transformovány do elektronické podoby. Tyto 

transformace má na starosti vedoucí pracovník každého úseku. Data v elektronické 

podobě slouží jako jediný zdroj o přehledu pracovních úrazů ve společnosti, protože 

společnost si nevypracovává statistiky úrazovosti. 

 Na základě informací plynoucí z komunikace se společností jsem zjistila, že zde 

v posledních dvou letech nedošlo k závažnému pracovnímu úrazu. Co se týče lehčích 

úrazů, je zde zaznamenáno v průměru 6 ročně. Roční průměr úrazů s pracovní 

neschopností je udáván mezi 2-3 případy Zaměstnanci se v mnoha případech drobných 

úrazů neobtěžují tento problém hlásit svým nadřízeným. Považují ho za malicherný 

a za ztrátu času. Skutečnost, že zaměstnanci nehlásí každý pracovní úraz může mít dopad 

na přehledy o úrazech ve společnosti.  

 Následující graf pracovní úrazovosti je tedy pouze orientační, protože je 

zpracován jen na základě informací plynoucí z osobní komunikace s bezpečnostním 

technikem společnosti. 

 

Graf č.6 - Orientační pracovní úrazovost společnosti XY 
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Tabulka č.5 – Check list: Pracovní úrazy 

Pracovní úrazy ANO NE 

Je prováděna evidence PÚ? X  

Jsou stanoveny opatření proti opakování PÚ 

ze stejných příčin? 

X  

Je prováděna kontrola dodržování opatření 

k zabránění PŮ? 

X  

Jsou prováděna školení zaměstnanců po 

závažných pracovních úrazech? 

X  

 

Školení zaměstnanců po závažných pracovních úrazech je uskutečněno v případě, 

že ve sledovaném období dojde k takovému pracovnímu úrazu. Takové školení je potom 

přizpůsobeno okolnostem, které vedly k vzniku závažného úrazu a snaží se tím 

předcházet tomu, aby se takový úraz v budoucnosti opakoval. Tato skutečnost byla 

ošetřena v oblasti školení. 

Kontrola dodržování opatření, která mají zabránit vzniku pracovního úrazu 

je prováděna opět pouze v případě, že k takovému úrazu na pracovišti dojde. Stejně tak 

se stanovují opatření, která mají svou funkcí zabránit opakování pracovního úrazu 

ze stejných příčin 

5.1 ANALÝZA RIZIK 

 V předešlé části práce byla provedena analýza současného stavu managmentu 

BOZP v dotčené společnosti. Byly zde představeny a následně analyzovány činnosti, 

které jsou klíčové z hlediska bezpečnosti práce. Na základě výsledků, které vyplynuly 

z již zmiňované analýzy bude v následující části přistoupeno k identifikaci a následnému 

hodnocení rizik. 

 Hodnocení rizik jednotlivých částí systému BOZP bude probíhat prostřednictvím 

zjednodušeného modelu FMEA, kde bude využito koeficientů pravděpodobnosti výskytu 

rizika P, následků dopadu N a možnosti odhalení O. Po stanovení těchto koeficientů 



  

 

 

se vypočítá prioritní rizikové číslo PRČ. PRČ se vypočítá pomocí součinu všech třech 

koeficientů. 

 K hodnocení jednotlivých rizik bude přistoupeno pomocí slovního vyjádření. 

Každému slovnímu vyjádření bude příslušet odpovídající číselná hodnota. Potom co bude 

stanovena závažnost konkrétních rizik budou v další části práce probíraná a řešena 

nežádoucí a nepřijatelná rizika s hodnotou PRČ <51–125>. Tato hodnota byla stanovena 

v souladu s vnitropodnikovým standardem. [34]. 

Tabulka č. 6 - Klasifikační stupnice pro hodnocení rizik 

Číselné vyjádření P N O 

1 Velmi málo 

pravděpodobná 

Zanedbatelná Velmi vysoká 

2 Málo 

pravděpodobná 

Nízká Vysoká 

3 Pravděpodobná Střední Střední 

4 Velmi 

pravděpodobná 

Vysoká Nízká 

5 Vysoce 

pravděpodobná 

Velmi vysoká Zanedbatelná 

  



  

 

 

Rizika v oblasti školení 

Nejdříve budou rozebrána rizika v oblasti školení. Z analýzy současného stavu se jako 

nejzávažnější jeví v této činnosti následující rizika. 

Tabulka č.7 - Vyhodnocení rizik v oblasti školení 

Riziko Popis P N O PRČ 

Jazyková bariéra Účastník neporozuměl obsahu 

školení 

5 5 3 75 

Nedostatečné prevence 

v oblasti pracovních úrazů 

Proškolení pouze jako reakce 

na výskyt závažného 

pracovního úrazu 

4 4 4 64 

Neúčast na školení Zaměstnanec nebyl proškolen 1 5 1 5 

Zákonná neaktuálnost Aktualizace zákona v oblasti 

BOZP 

1 5 3 15 

 

Riziko jazykové bariéry bylo pomocí FMEA formuláře vyhodnoceno jako 

nežádoucí s výslednou hodnotou PRČ 75.  Dalším rizikem, které se jeví jako závažné 

je riziko nedostatečné prevence v oblasti výskytu závažných úrazů. Z analýzy 

současného stavu vyplynul fakt, že společnost XY využívá pouze zpožděných školení 

jako reakce na výskyt vážného pracovního úrazu. Opomíjí tedy prevenci, která by mohla 

přispět k eliminaci vážných pracovních úrazů. Výsledná hodnota míry rizika 

nedostatečné prevence v oblasti pracovních úrazů je 75.  



  

 

 

Rizika v oblasti pracovních úrazů a jejich evidence 

Další oblastí, ve které byla identifikována možná rizika, je oblast pracovních úrazů. 

V následující tabulce jsou uvedena rizika, která byla vyhodnocena jako nejzávažnější. 

Tabulka č.8 - Vyhodnocení rizik v oblasti evidence úrazů 

Riziko Popis P N O PRČ 

Ztráta evidence úrazů Absence elektronické verze  5 3 1 15 

Nedostatečná evidence  Nejsou evidovány 

skoronehody 

4 4 5 80 

Nečitelnost Kniha úrazů se vyplňuje 

ručně 

2 3 1 6 

Vedoucí pracovníci 

nejsou informováni  

Zaměstnanci neohlašují 

každý úraz svému vedoucímu 

4 4 5 80 

 

V rámci oblasti pracovních úrazů a jejich evidence se jako nejzávažnější riziko 

jeví, neinformovanost vedoucích pracovníků ze strany zaměstnanců bezvýhradně 

o výskytu všech pracovních úrazů na pracovišti K tomuto problému vede skutečnost, 

že zaměstnanci mnohé z drobných úrazů nepovažují za zásadní a postrádají smysl 

ve sdělování těchto úrazů svým vedoucím pracovníkům.  

Dalším rizikem s hodnotou PRČ 80 je riziko nedostatečné evidence. Jedná se 

o evidenci skoronehod, kdy k úrazu sice nedošlo, ale skutečnosti, které nastaly mohly 

vést k přímému ohrožení zdraví či života zaměstnance. Systém hlášení a evidence 

skoronehod, který je součástí normy OHSAS 18001 je jedním z účinných způsobů, jak 

předcházet poškození zdraví. Příčina vedoucí k tomuto riziku je velmi podobná jako 

u předešlého identifikovaného rizika. Zaměstnanci nepovažují tyto situace za důležité 

a opomíjí informovat vedoucí pracovníky o existenci skoronehod. 

Rizika v oblasti poskytnuté lékařské péče 

V oblasti lékařských prohlídek a lékařské péče byly identifikované rizika analyzované 

v tabulce č.9.  



  

 

 

Tabulka č.9 - Vyhodnocení rizika v oblasti lékařské péče 

Riziko Popis P N O PRČ 

Neposkytnutí včasné 

první pomoci 

Proškolení jen některých 

pracovníků 

3 5 4 60 

Neprovedení lékařské 

prohlídky 

Zaměstnanec se nedostavil k 

prohlídce 

1 4 1 4 

 

S výslednou hodnotou prioritního rizikového čísla 60 bylo vyhodnoceno riziko 

neposkytnutí včasné první pomoci jako nežádoucí. Jak již bylo řečeno, systém 

proškolování první pomoci je ve společnosti nastaven pouze pro konkrétní pracovníky.  

Rizika v oblasti OOPP 

Poslední analyzovanou oblastí, kde byla identifikována rizika je oblast OOPP. 

Tabulka č.10 - Vyhodnocení rizik v oblasti OOPP 

Riziko Popis P N O PRČ 

Nevyužívání OOPP Zaměstnanci nevyužívají 

přidělené OOPP při své práci 

4 5 3 60 

 

V této oblasti bylo jako zásadní riziko, které může být příčinou mnoha problému 

vyhodnoceno riziko nevyužívání přidělených OOPP s hodnotou PRČ 60. Díky 

dotazníkovému šetření se podařilo objasnit možné důvody, které vedou k porušování 

předpisu v této oblasti. 

5.2 NÁVRHY OPATŘENÍ 

Riziko – Jazyková bariéra 

Zaměstnavatel, který zajišťuje školení by měl myslet také na přítomnost určitých 

skupin zaměstnanců, kteří mohou čelit vyššímu riziku úrazu než ostatní a zohlednit 

tak, tuto variantu při plánování opatření. Do této skupiny, která je náchylnější k rizikům 



  

 

 

při práci patří např. zahraniční zaměstnanci, jímž jejich rodný jazyk znemožňuje 

dostatečně rozumět obsahu školení nebo si přečíst bezpečnostní pokyny.  

Využití služeb tlumočníka 

Pro snížení rizika jazykové bariéry je zapotřebí využít služeb tlumočníka, který 

bude přítomen u školeních a poskytne těmto zaměstnancům plnohodnotný výklad.  

Hodinová sazba na zajištění tlumočníka se pohybuje kolem 500 Kč/ hod. 

S ohledem na délku trvání jednotlivých školení to pro zaměstnavatele znamená náklad 

v hodnotě 1000 Kč. Jedná se pouze o školení ostatních pracovníků o BOZP a školení 

ostatních pracovníků o PO. Mezi vedoucími pracovníky nejsou zahraniční zaměstnanci. 

Zmíněná školení jsou prováděné v délce 60 min. 

Poskytnutí jazykového vzdělávání zahraničním zaměstnancům 

Dalším opatřením, které by riziko jazykové bariéry ovlivňovalo pozitivním 

směrem, byť se jedná o dlouhodobější záležitost, je zajištění jazykového vzdělávání 

zahraničních zaměstnanců.  

Zajištění jednoho jazykového kurzu v českém jazyce by vyžadoval finanční 

náklad ze strany zaměstnavatele ve výšce přibližně 4000 Kč. Rozsah výuky kurzu v této 

hodnotě je 32 h. V případě dalšího vzdělávání náklady společnosti spojené s tímto 

opatřením logicky porostou. 

Riziko – Nedostatečná prevence v oblasti pracovních úrazů 

Tvorba statistiky úrazů 

 V analýze současného stavu bylo zjištěno, že v dotčené společnosti nejsou 

zpracovávané statistiky pracovních úrazů. Jeden z dalších návrhů opatření pro podnik je 

proto zpracování těchto statistik, které by do značné míry zjednodušily přehlednost 

výskytu všech pracovních úrazů. Aktuální údaje i dlouhodobý vývoj ukazatelů v čase 

do jisté míry odráží výkonnost managmentu bezpečnosti v podniku a může tak být 

včasným varováním v případě špatných výsledků pro přijetí patřičného opatření. I přes 

skutečnost, že společnost v současnosti nevykazuje znepokojující výsledky v oblasti 

pracovních úrazů je potřeba klást velký důraz jak na prevenci a předcházení těmto 

úrazům, tak na zpožděné ukazatele v podobě statistik. Dobře vedená statistika úrazů nám 



  

 

 

podá odpovídající obrázek o jejich počtu v jednotlivých časových obdobích, zdrojích, 

či druhu poranění. Vytvořené statistiky mohou sloužit jako podklad pro školení 

o pracovních úrazech. Vedení statistik úrazovosti by si vyžádaly pouze náklady ve formě 

investovaného času vedoucích pracovníků. 

Kontrola po každém hlášeném úraze 

Společnost má dle zákonných požadavků zaveden systém kontrol po pracovních 

úrazech s pracovní neschopností více než 3 dny a po úrazech s následkem smrti. 

Z hlediska společnosti XY, ve které dle informací nebyl zaznamenán žádný vážný úraz 

v posledních dvou letech a průměrný počet všech úrazů dlouhodobě nepřekročil hranici 

desíti ročně, by nemělo být obtížné ani časově náročné provádět kontroly všech hlášených 

úrazů. Na základě zavedení systému kontrol okolností a příčin, které vedly k pracovním 

úrazům bez ohledu na to, do jaké kategorie daný úraz spadá by mohly záznamy z těchto 

kontrol mimo jiné sloužit rovněž jako podklad při školení o pracovních úrazech. 

Preventivní školení v oblasti pracovních úrazů 

Jak již bylo řečeno, školení zaměřená na eliminaci rizik vedoucích k závažným 

pracovním úrazům jsou společností realizována pouze tehdy, když k takovému úrazu 

dojde. V rámci těchto školení jsou zaměstnanci seznámení s příčinou a zdrojem úrazu. 

Protože je prevence před vznikem pracovního úrazů jedna z nejdůležitějších a zároveň 

nejúčinnějších činností, navrhuji k těmto již zavedeným školením, která reagují 

na konkrétní situaci a úraz zajistit také školení preventivní. Jako podklad k tomuto školení 

by mohly sloužit případy z minulosti, zkušenosti přednášejícího, modelové příklady 

nebo právě záznamy z provedené kontroly úrazů všech kategorií. Z finančního hlediska 

by zavedení tohoto nad rámcového školení zahrnovalo náklady na tlumočníka. Ty se 

odvíjí od frekvence uskutečňování takového školení. Náklady na tlumočníka se pohybují 

kolem 500 Kč/h.



  

 

 

Riziko -  Nedostatečná evidence skoronehod 

Riziko -  Vedoucí pracovníci nejsou informováni 

Riziko – Neposkytnutí včasné první pomoci 

Riziko – Nedodržování využívání OOPP 

Odměňování a motivace zaměstnanců 

 Ve společnosti byla pomocí analýzy současného stavu identifikována hned 4 

rizika, jejichž řešení může spočívat ve větší motivaci zaměstnanců. Jedná se o riziko 

nedostatečné evidence skoronehod, neinformování vedoucích pracovníků o drobných 

úrazech, nepravidelné využívání OOPP a riziko neposkytnutí včasné první pomoci. 

Finanční motivace 

 Patrně nejpůsobivějším prostředkem, který by motivoval zaměstnance je finanční 

stimulace. Podstata finanční motivace by spočívala v metodě, cukru a biče“. Základem 

této motivační metody by bylo začlenění dvou položek do pracovního hodnocení. První 

položkou je,, odměna z rizika“ a tou druhou ,,srážka z rizika“. Podle těchto položek by 

byla v určitém časovém období (např. jednou za 4 měsíce) upravována mzda 

zaměstnance. V případě kladné položky v hodnocení, by zaměstnanec obdržel odměnu 

ve výši 500 Kč. V opačném případě by se jednalo o srážku ze mzdy ve výši 500 Kč. 

Důvodem pro udělení kladné položky je ohlášení úrazů, skoronehody nebo dobrovolná 

účast na školeních o první pomoci. Záporná položka se naopak uděluje v případě 

neohlášení pracovního úrazů nebo skoronehody nebo nevyužití přidělených OOPP.  

Benefity pro zaměstnance  

Jako další motivační stimul mohou sloužit benefity pro zaměstnance v podobě 

stravenek, firemních večeří nebo například wellness pobytů. Odměny tohoto typu je 

vhodné pro větší efektivitu použít jako cenu v soutěži pro nejlepšího zaměstnance. Každá 

taková soutěž by se vyhodnocovala za konkrétní časové období a zaměstnanec 

s nejlepšími výsledky by jako poděkování a odměnu získal jeden z jmenovaných 

benefitů.  



  

 

 

Nehmotné stimuly 

Motivační efekt přinášejí také odměny v nehmotné podobě. Jedná se například 

o pochvaly či uznání ze strany vedoucího pracovníka nebo zaměstnavatele. Pochvaly, 

ať už veřejné nebo pouze v přítomnosti konkrétního pracovníka jsou velmi efektivní jsou-

li správně formulované. 

 Finanční náklady na zajištění systému odměňování a motivace zaměstnanců by se 

ročně pohybovala dle odhadů v hodnotě přibližně 10 000 Kč.  



  

 

 

5.2.1 Vyhodnocení rizik po zavedené opatření 

 V následující tabulce jsou všechna zásadní rizika, která vzešla z analýzy 

současného stavu doplněna o patřičné bezpečnostní opatření. Opatření jsou navržena 

s ohledem na náklady, které bude v důsledku implementace opatření nutné vynaložit. 

V další části tabulky je riziko znovu vyhodnoceno již s ohledem na zavedení 

bezpečnostního opatření. PRČ se u všech analyzovaných rizik snížilo na hodnotu, která 

odpovídá mírnému riziku. 

Tabulka č.11 - Vyhodnocení rizik po zavedení opatření 

Riziko Původní 

PRČ 

Opatření P N O PRČ po 

zavedení 

opatření 

Jazyková 

bariéra 

75 Tlumočník, 

jazykový kurz 

2 5 3 30 

Nedostatečná 

prevence 

v oblasti 

pracovních 

úrazů 

64 Preventivní 

školení 

2 4 4 32 

Nedostatečná 

evidence 

skoronehod 

80 Motivace, 

systém odměn 

2 4 3 24 

Vedoucí 

pracovníci 

nejsou 

informováni 

80 Motivace, systém 

odměn 

2 4 3 24 

Neposkytnutí 

včasné první 

pomoci 

60 Motivace, systém 

odměn, školení 

všech 

zaměstnanců 

1 5 4 20 

Nedodržování 

OOPP 

60 Motivace, systém 

odměn 

2 5 3 30 

  



  

 

 

 Pro snadnější přehlednost byl vytvořen následující graf, který vymezuje rozdíl 

mezi prioritními rizikovými čísly jednotlivých rizik před zavedením opatření a po něm. 

Z grafu je patrné, že po zavedení opatření se všechna nepřijatelná rizika změnila v rizika 

mírná. 

 

 

Graf č. 7- Rizika před zavedením opatření a po něm
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Metodika ke snížení rizika opětovného porušení BOZP 

Pracovní prostředí je neustále vyvíjející se a měnící se systém, z tohoto důvodu je nutné 

k němu tak přistupovat. V případě snížení konkrétního rizika v důsledku navržení 

a následné implementace opatření není zaručeno, že nedojde k jeho opětovnému vzniku. 

Z tohoto důvodu je nutné brát v úvahu také riziko znovuporušení BOZP a přijmout 

opatření k jeho eliminaci. Zavádění těchto opatření musí pro větší efektivitu prostupovat 

všemi úrovněmi organizace. Proto jsou tato opatření níže popsána na třech úrovních. 

Uvedené činnosti na jednotlivých úrovních společnosti jsou provázané a je zde důležitá 

zpětná vazba. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.3- Spolupráce na jednotlivých úrovních 

Vedení společnosti 

BOZP je z pohledu zaměstnanců stále hojně vnímána pouze jako povinnost, 

dodržování předpisů nebo další školení, které musí absolvovat. Je v zájmu vedení 

společnosti vedle snahy o neustálé zvyšování bezpečnosti na pracovišti zvyšovat také 

povědomí a zájem o bezpečnost a změnit přístup zaměstnanců k této oblasti. Na tomto 

místě je vhodné zvolit jiný způsob a popřípadě také využít prvky her a soutěží. Lidé 
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společnosti 

Vedoucí 

pracovníci 
Ostatní pracovníci 



  

 

 

se mnohem lépe věci naučí, když si je mohou sami vyzkoušet, když jsou vtaženi 

do procesu a jsou jeho součástí nebo když se mohou zapojit a přispět svými nápady 

a inovacemi. 

Vedení společnosti by mělo začít více uplatňovat a využívat motivační stimuly 

a systém odměn pro zaměstnance. Zavedením propracovaných motivačních programů se 

zvýší motivace zaměstnance pracovat kvalitně a bezpečně a přistupovat zodpovědně 

k ochraně svého vlastního zdraví a také zdraví svého okolí. 

Vedoucí pracovníci 

Ve směru zvyšování povědomí zaměstnanců o problematice BOZP hrají 

nezastupitelnou roli právě vedoucí pracovníci, kteří se významnou měrou účastní 

na formování povědomí zaměstnanců o BOZP. Je tedy nutné jít svým podřízeným 

příkladem ve všech činnostech.  

Vedoucí pracovníci musí také klást větší důraz na soustavnou interní kontrolu 

stavu úrovně BOZP na pracovišti. Zaměstnanci musí mít dojem souvislého dohledu 

a z toho pramenící pocit důležitosti plnění bezpečnostních požadavků. 

Další činností, kterou vedoucí pracovníci přispějí k snížení rizika opětovného 

porušení BOZP je tvorba statistik o porušení předpisů BOZP. Tato statistika je vhodným 

pomocníkem a včasným varováním v případě znepokojující úrovně stavu BOZP. Pomůže 

včasně a přesně identifikovat v které oblasti vznikl nebo vzniká problém, z tohoto důvodů 

je pak celý proces nápravy rychlejší. 

Ostatní pracovníci 

Ze strany ostatních pracovníků je nutnost žádoucí úrovně komunikace. 

Komunikace je v oblasti BOZP velmi důležitá a zvlášť ze strany zaměstnanců, která často 

nebývá na požadované úrovni. Zaměstnanci jsou denně v pracovním procesua jsou 

nejblíž všem rizikům, která pracovní prostředí skýtá. Z tohoto pohledu je tedy nutné 

zapojení ostatních pracovníků do vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí. 

 Navržená opatření nejsou z finančního hlediska příliš náročná. Jediné opatření, 

které představuje finanční zatížení je opatření týkající se zvýšení motivace zaměstnanců. 



  

 

 

Náklady vynaložené na zavedení tohoto opatření představují přibližnou částku 10 000 Kč 

ročně. Další z navržených opatření jsou náročnější spíše z hlediska vynaloženého času a 

úsilí. 

 

  



  

 

 

6 DISKUZE 

Součástí této práce byla identifikace rizik spojená s porušením BOZP. Na základě 

zjištěných informací, komunikací se společností a následné analýzy byla tato rizika 

identifikována a vyhodnocena. I přes skutečnost, že v rámci práce byla navržena opatření, 

která vedou ke snížení významnosti jednotlivých rizik, je potřeba mít na paměti, 

že pracovní prostředí včetně pracovníků se neustále mění a vyvíjí. Z tohoto důvodu je 

nutné neuspokojit se současným stabilním stavem a stále vyhledávat možná rizika 

a přijímat opatření eliminující jejich závažnost.  

Jak již bylo v práci řečeno, managment BOZP společnosti je na dobré úrovni a pro 

vedení je bezpečnost zaměstnanců při práci velmi důležitá. Po provedené analýze 

současného stavu je však patrné, že ne všichni zaměstnanci mají stejné odhodlání pro věc 

jako vedení společnosti. Analyzovány byly prvky systému managmentu BOZP ve 

společnosti. Jednotlivé prvky systému byly podrobeny analýze pomocí metody 

kontrolního listu. Na základě informací plynoucích z provedené analýzy byla 

identifikována rizika, která více či méně ohrožují bezpečnost práce. Následně tato rizika 

prošla hodnocením pomocí metody FMEA a byla stanovena jejich závažnost. Výstupem 

hodnocení byla hodnota PRČ. Rizika s hodnotou PRČ <51–125> byla označena jako 

nežádoucí, popřípadě nepřijatelná. Do této škály se po procesu hodnocení dostalo celkem 

6 rizik, pro která byla následně navržena nápravná opatření s cílem eliminovat jejich 

závažnost. Následně proběhla aktualizace hodnocení rizik po zavedení opatření a 

výstupem byla nová hodnota PRČ, která dle kvantifikační stupnice zařadila hodnocená 

rizika do kategorie přijatelné nebo mírné.  

 Na základě provedené analýzy současného stavu je možné konstatovat, že oblast 

pracovních úrazů a jejich evidence je z hlediska počtu rizik, která byla v této oblasti 

identifikována, nejrizikovější. Jedním z problémů, který byl prostřednictvím analýzy 

současného stavu odhalen je, že aktuálně společnost v oblasti pracovních úrazů přistupuje 

k jejich předcházení pouze na základě minulosti, tedy jako reakce na incidenty, které se 

již udály. Tento reaktivní přístup je v literatuře [35] označován jako tzv. „lagging 

indicators“.  Pro zvyšující se kvalitu systému je však vhodné tento přístup kombinovat 

s více ofenzivními přístupy, které jsou zaměřeny na předcházení problémů ještě před tím, 



  

 

 

než nastane jejich realizace. Zavedení těchto proaktivních opatření, ve formě 

preventivního školení nebo monitoringu, výrazně přispěje k předcházení a snížení 

úrazovosti. Společnost sice využívá reaktivního přístupu, jak jíž bylo výše řečeno, 

nicméně pro kýžený efekt je potřeba začít v rámci tohoto přístupu využívat statistiku 

úrazovosti, která není doposud ve společnosti zpracovávána. Proto je tvorba statistiky 

jedním z navržených opatření. 

 Lidský faktor hraje v oblasti BOZP významnou roli a ve srovnání s jinými faktory 

je také jeho řízení poměrně složitější. Z tohoto důvodu je nutné přistupovat k němu 

zodpovědně. V analýze současného stavu se ukázalo, že je ve společnosti nastavena nízká 

míra motivace zaměstnanců. Z pohledu zaměstnavatele je tedy nutné podniknout kroky, 

které by vnukly zaměstnancům větší odpovědnost za bezpečí a zdraví své vlastní i svého 

okolí a zvýšily by celkové povědomí o důležitosti problematiky BOZP v podniku. Ve 

společnosti byla identifikována hned 4 rizika, která by se v důsledku aplikace a využití 

motivačních stimulů snížila. 

   

  



  

 

 

7 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zaměřovala na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

a hodnocení rizik v této oblasti. Cílem této práce bylo na základě informací zjištěných 

pomocí analýzy současného stavu BOZP v konkrétní společnosti identifikovat 

a vyhodnotit rizika spojená s porušením BOZP. Pro takto vymezená rizika následně 

navrhnout vhodná opatření s cílem eliminace jejich závažnost společně s návrhem 

opatření pro minimalizaci rizika opětovného vzniku porušení BOZP. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci představuje velmi rozsáhlou a poměrně 

složitou oblast, která je v současné době řešena na mnoha úrovních. Teoretická část práce 

proto usilovala o obecné zpracování problematiky této oblasti. Z hlediska zadání 

diplomové práce bylo potřebné představit také část identifikace a hodnocení rizik, která 

je základním předpokladem prevence nehod, jejíž součástí byla také definice důležitých 

pojmů. V rámci této kapitoly byly popsány metody, které byly v práci následně použité 

za účelem identifikace a kvantifikace rizik. 

V praktické části byla zpracována analýza současného stavu jednotlivých prvků 

systému managmentu BOZP v modelové společnosti. Na jejím základě proběhla 

identifikace potenciálních rizik. V dalším kroku byla vyhodnocena závažnost 

identifikovaných rizik pomocí metody FMEA. Pro rizika, která byla označena jako 

závažná byla navržena nápravná opatření k jejich eliminaci. U navržených opatření byla 

zvážena také finanční náročnost.  

S ohledem na možnost vzniku rizika opětovného porušení BOZP v důsledku 

neustálého vývoje pracovního prostředí byla navržena metodika ke snížení tohoto rizika 

opětovného porušení. Součástí metodiky jsou navržena opatření, bojující proti vzniku 

tohoto rizika, která jsou řešena na třech úrovních prostupujících celou společností. Pro 

zajištění efektivity je zde kladen důraz na komunikaci mezi jednotlivými úrovněmi a 

zpětnou vazbu.  
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