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ABSTRAKT 

Diplomová práce smEUuje do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci. Hlavním cílem je 

zjistit pUíčiny porušování právních pUedpis] a prostUednictvím vhodných opatUeních snížit 

riziko jejich opEtovného porušení. Pozornost je dále smEUována na proces hodnocení  

a identifikace rizik vybranými metodami a následnE je navržen vnitUní pUedpis bezpečnosti  

a ochrany zdraví pUi provozu motorových vozidel pro modelový podnik v České republice.  

ABSTRACT 

The master´s thesis deals with Occupational Health and Safety. The main aim of this thesis is 

identification causes of breach to law regulations and reducing the risk of their recurrence by 

appropriate measures. Attention is also moving to process of evaluation and risk identification 

by selected methods and then is to suggest internal regulation of Occupational Health and 

Safety for model company in the Czech Republic.  
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ÚVOD   

Bezpečnost a ochrana zdraví pUi práci Ědále jen BOZPě je obor, který má za úkol 

pUedevším minimalizovat úrazy na pracovišti a poškození zdraví pracovník]. Jelikož 

v této oblasti dochází k porušování pUedpis], je d]ležité odstraOovat pUíčiny jejich 

porušování pUedevším prostUednictvím prevence. Z výše uvedeného vyplývá, že je 

nezbytné nahlédnout na současnou situaci dodržování pUedpis] BOZP v ČR a EU  

a navrhnout vhodná opatUení pro eliminaci jejich porušování. 

NejdUíve je nutné poznamenat, že oblast BOZP upravuje mnoho právních pUedpis]. 

S ohledem na rozsah tEchto pUedpis], bylo vybráno konkrétní odvEtví dopravy, kterému 

je další část diplomové práce vEnována podrobnE. Toto odvEtví je vybráno pUedevším 

z toho d]vodu, že je Uazeno mezi jedno z nejrizikovEjších dle současných statistik EU 

a ČR.  

Na základE současných statistik je odvEtví dopravy v pUípadE pracovních úraz] 

s následkem pracovní neschopnosti Uazeno mezi tUetí nejrizikovEjší oblast. Dále je dle 

statistik toto odvEtví Uazeno mezi nejrizikovEjší v četnosti výskytu smrtelných 

pracovních úraz] ĚSÚIP, Ň017; ČSÚ, Ň017, BOZPINFO, Ň017ě. 

Oblast dopravy je dále vybrána z toho d]vodu, že v současné dobE se stále více rozvíjí 

trend pUepravy zboží pUímo k zákazníkovi nebo odbErateli. Lze Uíci, že současnost 

nabízí nEkolik možností, jak lze zboží pUepravit, avšak v popUedí stále z]stává silniční 

pUeprava. V současné dobE je také zaznamenán zvyšující se počet pracovních cest 

služebními automobily.  

Z výše uvedeného vyplývá, že v současnosti není výjimkou, že podniky vlastní 

v obchodním majetku nEkolik automobil], které využívá bu@ pro účely rozvozu 

produkt] své výroby nebo pro účely pracovních cest. Z toho d]vodu je tedy nezbytné 

zvyšovat povEdomí o rizicích, která z provozování dopravních prostUedk] souvisí  

a zamEUit se na jejich eliminaci, a to pUedevším prostUednictvím správné úpravy  

a implementace BOZP. 
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Výsledkem diplomové práce by mElo být zhodnocení současného stavu BOZP. Dále 

sestavení vnitUního interního pUedpisu BOZP pro modelový podnik včetnE vyhodnocení 

nejzávažnEjších rizik prostUednictvím vybraných metod. V neposlední UadE je účelem 

diplomové práce identifikovat pUíčiny porušování pUedpis] BOZP a prostUednictvím 

vhodných opatUení snížit riziko jejich opEtovného porušení. 
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1 ANALÝZů SOUČůSNÉ SITUACE 

Tato kapitola je zamEUena na stručné pUedstavení problematiky BOZP a sjednocení 

používaných pojm] a také pro lepší orientaci v Uešené problematice. Nejprve je popsána 

stručná charakteristika BOZP. Dále je v této části popsána klíčová právní úprava 

v oblasti BOZP a v neposlední Uade je zhodnocen současný stav BOZP v EU a ČR, a to 

na základE statistických údaj]. 

V diplomové práci je dále zhodnocena BOZP v dopravE napUíč EU a následnE na území 

ČR a je zhodnocen současný stav. V diplomové práci jsou také popsány pUedpisy 

upravující problematiku BOZP v dopravE. Pozornost je smEUována na jejich dodržování, 

či naopak porušování a jsou popsány sankce za jejich neplnEní. V další části je popsán 

proces identifikace rizik, který je součástí BOZP. Dále je zpracován pUehled metod, 

kterými se rizika dají identifikovat a Uídit. 

1.1 Vedení a dodržování pUedpis] v oblasti BOZP 

V EU Uídí a monitoruje oblast BOZP Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu 

zdraví pUi práci Ědále jen OSHůě. Tato agentura usiluje o to, aby byla pracovištE v EU 

bezpečnEjší a zdravEjší. ůgentura poUádá pravidelnE kampaO zdravé pracovištE, 

prostUednictvím které chce informovat ostatní členské státy o nových postupech  

a pravidlech v BOZP. V rámci své činnosti agentura provádí hodnocení rizik  

a prognózy, kterými upozorOuje na nová rizika v dané oblasti. V EU je oblast BOZP 

dále upravena nEkolika smErnicemi, pUíručkami a normami. Tato evropská úprava je 

následnE pUenášena do vnitrostátních pUedpis] jednotlivých členských stát] 

(OSHA.EUROPA, 2017). 

Klíčovou smErnicí BOZP v EU je rámcová smErnice č. 89/391, která upravuje opatUení 

pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zamEstnanc] pUi práci. Dále je pro BOZP 

relevantní smErnice č. ř1/ňŘň, kterou se doplOují opatUení ke zlepšení bezpečnosti  

a ochrany zdraví pUi práci pracovník]m se stálým nebo pUechodným pracovním 

pomErem. PUehled dalších dílčích smErnice na úrovni EU je uveden v tabulce č. 1 níže 

(OSHA, 2017). 
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Tabulka 1: PUehled dílčích smErnic EU 
 

PUehled dílčích smErnic v EU 

SmErnice č. Řř/654 EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. 

SmErnice č. Řř/656 EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních 
ochranných prostUedk] zamEstnanci pUi práci, ve znEní smErnic ř5/6ň/EC a Ň001/45/EC. 

SmErnice č. ř0/Ň6ř EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pUi ruční manipulací  
s bUemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteUe, pro zamEstnance. 

SmErnice č. ř0/Ň70 EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se 
zobrazovacími jednotkami. 

SmErnice č. Ň000/54 ES o ochranE zamEstnanc] pUed riziky spojenými s expozicí biologickým činitel]m pUi 
práci. 

SmErnice č. řŇ/57 EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci na dočasných 
nebo mobilních staveništích. 

SmErnice č. řŇ/5Ř EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní a zdravotní značky na pracovišti. 

SmErnice č. řŇ/ř1 EHS o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zamEstnanc]  
v tEžebním vrtném pr]myslu. 

SmErnice č. řŇ/104 EHS o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zamEstnanc]  
v povrchovém a hlubinném tEžebním pr]myslu. 

SmErnice č. řň/10ň ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci na rybáUských 
plavidlech. 

SmErnice č. řŘ/Ň4 ES o bezpečnosti a ochranE zdraví zamEstnanc] pUed riziky spojenými s chemickými 
činiteli používanými pUi práci. 

SmErnice č. Ň00Ň/44 ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pUed expozicí 
zamEstnanc] rizik]m spojeným s fyzikálními činiteli Ěvibracemiě. 

SmErnice č. Ň004/4 ES o minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochranu zdraví pUed expozicí 
zamEstnanc] rizik]m spojeným s fyzikálními činiteli Ěelektromagnetickými poliě. 

SmErnice č. Ň006/4Ň ES o strojních zaUízeních a o zmEnE smErnice ř5/16/ES. 

SmErnice č. Řř/6Ř6 EHS o sbližování právních pUedpis] členských stát] týkajících se osobních ochranných 
prostUedk]. 

(Zdroj: Upraveno dle OSHA, EUROPA, 2017) 
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BOZP je dle vnitrostátní právní úpravy definována jako proces stanovení pravidel  

a opatUení, jejichž úkolem je pUedcházet ohrožení nebo poškození zdraví bEhem 

pracovního procesu. Hlavním cílem tohoto vEdního oboru je stanovení opatUení ze 

strany zamEstnavatele, která mají za cíl minimalizovat újmy na zdraví pracovník] 

(BOZP, 2017). 

Právo na zajištEní ochrany bezpečnosti a zdraví vychází z legislativní úpravy nejvyšší 

právní síly z usnesení č. Ň/ 1řřň Sb., Listiny základních práv a svobod. V tomto zákonE 

je deklarováno právo každého človEka na uspokojivé pracovní podmínky a bezpečné 

pracovištE. Dále je v této oblasti relevantní právní pUedpis č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský 

zákoník. Dle § 11 zákona č. Řř/Ň01Ň Sb., občanského zákoníku má fyzická osoba právo 

na ochranu života a zdraví. V ČR je dále stEžejním pUedpisem v oblasti BOZP zákon  

č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoník práce a dále zákon č. ň0ř/Ň006 Sb. o zajištEní dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci (Usnesení č. Ň/1řřň Sb., 1řřň; Zákon 

č. Řř/Ň01Ň Sb., Ň01Ň; zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., Ň01Ň; zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., Ň006; zákon 

č. ň0ř/Ň006 Sb., Ň006). 

Pro správnou implementaci a dodržování BOZP je nutné evidovat v každé společnosti 

vnitUní pUedpis BOZP. VnitUní pUedpis zavazuje všechny osoby zdržující se na pracovišti 

k dodržování pravidel a postup], které jsou tímto pUedpisem upraveny. D]ležité je, aby 

všichni zamEstnanci a osoby zdržující se na pracovišti byly s pravidly a postupy, které 

jsou upraveny tímto pUedpisem UádnE a včas obeznámeni ĚZákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., 

2006). 

Správná implementace a zajištEní BOZP je v současné dobE nezbytná, jelikož má 

pUedevším napomoci zamEstnanc]m a zamEstnavatel]m snížit úrazovost na pracovišti  

a zajistit, aby byla pracovištE pro zamEstnance bezpečnEjší. V pUípadE porušení pravidel 

BOZP musí společnosti podstoupit kontrolu inspekce práce. Tato kontrola se Uídí 

zákonem č. Ň51/Ň005 Sb., zákon o inspekci práce. Dle tohoto zákona jsou v pUípadE 

porušování pUedpis] ukládány sankce a pokuty zamEstnavatel]m ĚZákon č. Ň51/Ň005 

Sb., 2005). 
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1.2 Statistické údaje úrazovosti v EU a ČR 

Statistické údaje úrazovosti jsou v EU shromaž@ovány pUedevším Statistickým úUadem 

Evropské unie Ědále jen Eurostatě, Evropským pr]zkumem pracovních podmínek  

Ědále jen EWCSě a Evropskou statistikou pracovních úraz] Ědále jen ESAW). V ČR 

jsou výsledky hodnoceny na základE statistik provedených Státním úUadem inspekce 

práce Ědále jen SÚIPě ve spolupráci s Českým báOským úUadem Ědále jen ČBÚě  

a Českým statistickým úUadem Ědále jen ČSÚě ĚEUROPů, Ň017; SUIP, Ň017ě. 

Dle posledních statistických údaj] EU patUilo odvEtví stavebnictví, dopravy, skladování, 

zemEdElství, lesnictví a rybolovu k nejrizikovEjším. V tEchto odvEtvích bylo 

zaznamenáno témEU 67,Ň % z celkových smrtelných úraz]. Výsledky statistik úrazovosti 

dle odvEtví jsou pUiloženy v pUíloze č. 1 této práce (EUROPA, 2017). 

Dle statistik ČSÚ a SÚIP bylo v roce Ň016 vykázáno 104 smrtelných pracovních úraz] 

a 47 ň7ř úraz] s pracovní neschopností. Nejvíce smrtelných úraz] bylo v roce 2016 

zaznamenáno v odvEtvích zpracovatelského pr]myslu, stavebnictví a dopravE. 

V odvEtví dopravy bylo v roce Ň016 zaznamenáno 4 332 úraz] s pracovní neschopností 

a Ň4 smrtelných pracovních úraz]. Výsledky z provedených statistik ČSÚ a SÚIP jsou 

pUiloženy v pUíloze č. 2 diplomové práce (BOZP, 2017; SÚIP, Ň017; CZSO, Ň017ě.  

Z výše uvedeného vyplývá, že v současné dobE je oblast dopravy jednou 

z nejrizikovEjších, jelikož dle statistických údaj] bylo v tomto odvEtví zaznamenáno 

nejvíce smrtelných úraz].  Z toho d]vodu se diplomová práce v další části vEnuje této 

problematice.  

Jak již bylo v úvodu Uečeno, BOZP je rozsáhlá oblast a nebylo by možné do diplomové 

práce zahrnout celou její podstatu. Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním d]vodem, 

proč jsou následující části diplomové práce vEnovány pouze BOZP v dopravE, je 

pUedevším vysoká rizikovost pracovních či smrtelných úraz]. Snahou je poukázat na 

rizika v tomto odvEtví a uvEdomit zamEstnavatele o d]ležitosti jejich identifikace  

a Uízení. Také bude vynaloženo úsilí o eliminaci tEchto rizik a snížení náklad] vznikající 

následkem nesprávné či pouze částečné implementace BOZP do podniku. 
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1.3 Současný stav BOZP v dopravE v EU  

Na úrovni EU je BOZP chápana jako rovnováha mezi soukromým a pracovním 

životem, jelikož samotná práce ovlivOuje i soukromý život zamEstnance. Podporu  

a ochranu zdraví na pracovišti ze strany zamEstnavatel] lze definovat jako 

„kombinované úsilí zamEstnavatel], zamEstnanc] a společnosti o zlepšení zdraví 

a pohody lidí pUi práci“ (OSHA. EUROPA, 2017). 

Doprava je obor, jemuž dominují v EU pUedevším muži. Na úrovni EU je odhadován 

pomEU témEU Řň %. Mezi nejčastEjší problémy v odvEtví dopravy lze Uadit to, že 

pracovníci jsou vystaveni pUedevším dlouhému sezení, únavným a také bolestným 

polohám. Dále je jedním z problém] dlouhá pracovní doba, která je v pr]mEru  

4Ř hodin za týden. Hlavním rizikovým faktorem tohoto odvEtví nejsou pouze 

nebezpečné a nahodilé situace na silnicích, ale také to, že Uidiči jsou vEtšinou omezeni  

v konzumaci zdravého jídla a mají velice krátké pUestávky (ENWHP, 2005; 

EUROFOUND, 2008). 

Z pr]zkumu OSHA vyplývá, že Uidiči nejčastEji trpí nadváhou, bolestí zad a stresem. 

Tato onemocnEní a samotný psychický stav zamEstnanc] je nejčastEji zp]soben 

pracovním prostUedním, pracovními podmínkami a dalšími individuálními faktory. 

Mezi tyto faktory lze Uadit napUíklad nedostatek cvičení, nezdravý životní styl nebo 

kouUení. KromE zdravotních problém] a dopravních nehod Uidiči čelí riziku zranEní pUi 

vystupování, bEhem manipulace s nákladem nebo zranEní pUi pUipojování či odpojování 

pUívEsu. EU se tedy pUi tvorbE BOZP snaží zohlednit jak faktory na úrovni organizace, 

tak individuální faktory ovlivOující zdraví a bezpečnost zamEstnance pUi práci 

(OSHA.EUROPA, 2017; Elbel, 2011). 

Na úrovni EU by organizace mEla provádEt pravidelný monitoring zdravotních rizik  

a školit Uidiče o zdravotních rizicích. Tidič]m by mEla být poskytována odborná školení 

a zamEstnavatelé by mEli své zamEstnance vybízet k zdravému životnímu stylu. 

Z výsledk] vyplývá, že nejvEtší pozornost by se mEla zamEUovat na stravu, fyzickou 

aktivitu a spánek (OSHA.EUROPA, 2017). 

Současné společnosti napUíklad vydávají zamEstnanc]m brožury, ve kterých jsou rady  

o vyvážené stravE, správném sezení, ležení a cvičení. Tyto brožury dále obsahují 
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návody na správné nastupování a vystupování z vozu nebo na manipulaci s nákladem. 

Společnosti zavádEjí i tzv. obEdové balíčky. Tyto balíčky obsahují výbEr zdravých 

potravin. Společnosti také častEji využívají pomoci psychologa. Psycholog pomáhá 

Uidič]m s plánováním smEn a tras, aby mezi jednotlivými cestami panovala určitá 

vyváženost.  Výsledkem je vyvážený harmonogram, který Uidič]m napomáhá k tomu, 

aby mEli dostatečnE dlouhé pUestávky. Dále jsou využívány firemní časopisy, kde jsou 

uvedeny návody a doporučení o zdravé stravE a zdravém životním stylu. Dále je 

v současnosti využíváno školení nových zamEstnanc]. Cílem školení je vzdElávat 

zamEstnance v oblasti zdravého životního stylu a eliminovat tlak individuálních faktor]. 

Dále se školení snaží o to, aby zamEstnanci našli určitou harmonii mezi pracovním  

a osobním životem. PUíkladem společností, které tyto praktiky využívají jsou Van 

Dievel, která zajiš[uje celosvEtovou pUepravu zboží. Dále společnost ůTM, která 

zajiš[uje veUejnou dopravu v MilánE (OSHA.EUROPA, 2017; VANDIEVEL, 2017; 

ATM, 2017). 

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním problémem na úrovni EU v oblasti zdraví Uidič] 

je dlouhé sezení, hluk, manipulace s nebezpečnými látkami, klimatické podmínky  

a omezený prostor. Jedná se napUíklad o design sedadel a kabin, jelikož v této oblasti 

jsou vEtšinou sedadla tvrdá a nemají správnou klenbu pro záda Uidiče. Dále se jedná  

o kabiny, které jsou malé, takže má Uidič stísnEný prostor. V oblasti hluku se m]že 

jednat o hučení pneumatik, motoru nebo ventilátoru. Mezi další faktory lze Uadit 

vdechování emisí, výpar] z pohonných hmot a prachu ze silnice. Dle evropského 

pr]zkumu je hlavním problémem také únava pracovník] (Elbel, 2011). 

1.4 PUístup k BOZP v dopravE v EU 

EU se pUedevším snaží hodnotit rizika a provádEt preventivní opatUení. Ve vEtšinE 

pUípad] se snaží rizika i zcela odstranit. Tato oblast je Uešena rámcovou smErnicí  

č. 89/ 391, o bezpečnosti a ochranE zdraví pUi práci, která upravuje obecné zásady 

týkající se prevence pracovních rizik. Posuzování rizik je klíčem k ochranE zdraví pUi 

práci a je tedy nezbytné, aby všechny podniky provádEly pravidelné hodnocení rizik. PUi 

posouzení rizik je d]ležité zapojení samotných pracovník], kteUí mohou svými 

znalostmi a zkušenostmi pUispEt k vytvoUení efektivního a fungujícího preventivního 

opatUení. V oblasti posouzení rizik jsou na evropské úrovni pUijímána opatUení 
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pUedevším v oblasti prevence pracovních rizik, školení a další. Doposud nejsou 

stanovena závazná pravidla pro provádEní a posuzování rizik, avšak jsou dodržovány 

dva postupy. NejdUíve jsou zhodnocena rizika a nebezpečí, která se na pracovišti 

vyskytují a poté je snahou tato rizika odstranit, pUípadnE eliminovat. NapUíč EU se touto 

oblastí zabývá asociace Online ůssessment interative Risk (Rámcová smErnice  

č. Řř/ňř1/EHS, 1989; OIRAPROJECT, 2017; Elbel, 2011). 

Bezpečnost v dopravE je na úrovni EU Uešena nEkolika smErnicemi a rámcovými 

pravidly, jejichž pUehled je uveden v tabulce č. Ň. Dále jsou uvedeny pouze právní 

pUedpisy týkající se odvEtví dopravy. 

Tabulka 2: PUehled smErnic v EU 
 

PUehled smErnic v EU 

SmErnice Rady 89/391/EHS o zavádEní opatUení pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci 

SmErnice Ň00ň/10/ES o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích proti rizik]m 

vyplývajícím z vystavení pracovník] fyzikálním vliv]m Ěhlukě 

SmErnice Ň00Ň/44/ES o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích proti rizik]m 

vyplývajícím z vystavení pracovník] fyzikálním vliv]m Ěvibraceě 

SmErnice Rady Řř/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti 

SmErnice Ň00Ň/15/ES o organizaci pracovní doby Uidič] motorových vozidel 

(Zdroj: upraveno dle BOZPINFO, 2017) 
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1.5  Současný stav BOZP v podmínkách dopravy v ČR 

V ČR na dodržování pUedpis] v dopravE dohlíží Policie ČR, krajské úUady, celní správa 

a SÚIP ve spolupráci s ČBÚ a ČSÚ. Z d]vodu vysoké nehodovosti je BOZP v dopravE 

Uazena mezi prioritu. SÚIP provádí cílené kontroly, bEhem kterých se zamEUuje na 

databázi pracovních úraz]. ZamEUuje se zejména na pUíčiny vzniku úraz] a související 

rizika, která ohrožují zdraví a život pracovník] na pracovišti (SUIP, 2017). 

Mezi hlavní rizika v dopravE jsou obecnE Uazeny dopravní nehody, pUeprava 

nebezpečných a velkých pUedmEt], pUeprava chemických a nebezpečných látek, 

nedodržování povinných pUestávek, alkohol a omamné látky za volantem  

a nedodržování pravidelných technických prohlídek vozidla, dopravních pUedpis] a dále 

napUíklad nedodržování dopravní signalizace (BOZP, 2017). 

BEhem samotné jízdy je pUíčinou vzniku úraz] pUedevším nedodržování bezpečné 

vzdálenosti, otáčení nebo couvání na nepUehledných či zakázaných místech, 

nepUizp]sobení rychlosti a nedání pUednosti v jízdE. Dále jsou zde Uazeny úrazy 

zp]sobené samotnou nezodpovEdností Uidiče. Je proto vhodné provádEt namátkové 

kontroly, zda Uidič nepožil pUed jízdou alkohol, pravidelnE Uidiče školit a posílat na 

prohlídky k lékaU]m. Nezbytné je také správné plánování jízd (tj. aby Uidiči mEli 

naplánované cesty, tak aby mezi nimi mEli dostatečnE dlouhé pUestávky na odpočinekě. 

D]ležité je zamEUit se i na vliv faktor] ovlivOující zdravotní stav Uidič]. Do této 

kategorie se Uadí napUíklad vliv klimatizace, hluk, vibrace, nadmErná fyzická námaha 

nebo zranEní d]sledkem pádu. Dále by mEla být eliminována rizika, která vyplývají 

z vytíženosti, časové náročnosti a nekoncentrovanosti zamEstnanc]. V neposlední UadE 

je nezbytné eliminovat i rizika týkající se hygieny a stravování pracovník] (Elbel, 

2011). 

Dále je nezbytné pro správnou implementaci a dodržování BOZP kontrolovat 

pravidelnou údržbu technického stavu vozidla, která je na území ČR stanovena § 4 odst. 

1 písm. cě zákona č. ň0ř/Ň006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví pUi práci v pracovnEprávních vztazích a o zajištEní bezpečnosti  

a ochrany zdraví pUi činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovnEprávní vztahy 

Ězákon o zajištEní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práciě a který 
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stanoví, že dopravní prostUedky musí být pravidelnE kontrolovány a revidovány. 

V tomto pUípadE se nejedná pouze o platnou technickou kontrolu, ale také o estetický 

vzhled vozidla, tj. jedná se napUíklad o to, aby Uidič mEl čistá okna, zrcátka atd. Dle 

poslední novely zákona č. ň61/ 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  

a o zmEnách nEkterých zákon] jsou dále Uidiči od roku Ň016 povinni očistit vozidla od 

snEhu, tj. s touto novelou se opEt objevují rizika a nebezpečí. Jedná se také o mEUení 

emisí, tj. výfukových plyn] a kvalifikační pUedpoklady. V oblasti dopravy je 

kvalifikačním oprávnEním Uidičský pr]kaz, avšak v této oblasti je ze strany 

zamEstnavatele d]ležité také posoudit schopnost Uidiče k Uízení, tElesnou a duševní 

schopnost a ostatní faktory, které jsou d]ležité pro výkon dané práce. Na území ČR jsou 

stanoveny podmínky zp]sobilosti Uidič] pro jednotlivé druhy pUepravy. V pUípadE 

Uidič], kteUí pUevážejí nebezpečné látky, musí být provedeno speciální školení.  

V současné dobE je také na území ČR vyvíjen tlak na školení Uidič], které se zpravidla 

rozdEluje na vstupní a pravidelné školení. Povinnost účastnit se bezpečnostních školení 

ukládá zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoník práce. Dále je nutné v této části neopomenout 

rizika, která souvisí s opravou vozidla. Jedná se napUíklad o stanovení pravidel  

a postup] pUi opravE, zajištEní vozidla proti samovolnému pohybu, uzavUení všech 

tlakových ventil] a další. Tato oblast je velice opomíjena, avšak je nesmírnE d]ležité 

zamEstnance v této oblasti proškolit, aby se eliminovala četnost výskytu pracovních 

úraz] (Zákon č. ň0ř/Ň006 Sb., Ň006; Zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., Ň006; Zákon  

č. ň61/Ň000 Sb., 2000; Malý, Ň00řě. 

Pro zamezení výše uvedených rizik je nezbytné seznámení pracovník] s pravidly BOZP 

na pracovišti i mimo nEj. Každá společnost musí mít tedy UádnE sepsán vnitUní pUedpis 

upravující pravidla a postupy BOZP. Dále je nezbytné seznámit zamEstnance se všemi 

riziky ohrožující jejich zdraví a bezpečnost, provádEt pravidelné školení BOZP, 

pravidelné prohlídky pracovištE a kontrolu odborné a zdravotní zp]sobilosti 

zamEstnanc] ĚBOZPINFO, Ň017ě. 
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1.6 PUístup k BOZP v dopravE v ČR 

Na území ČR je délka pracovní doby stanovena zákonem č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoníkem 

práce a činí 40 hodin týdnE. Tato doba m]že být sice pUekročena na základE 

pUesčasových hodin, ale jsou pro ni taktéž stanoveny limity. Pracovní režim Uidič] je 

v ČR upraven zákonem č. 111/1ř94 Sb., o silniční dopravE. Tento zákon upravuje, že 

zamEstnavatel je povinen zajistit, aby Uidiči dodržovali ustanovení ohlednE doby Uízení, 

pravidelných pUestávkách a dob odpočinku. Dle tuzemských naUízení nesmí denní doba 

Uízení pUekročit 10 hodin. Jakýkoliv d]vod prodloužení stanovené doby jízdy musí Uidiči 

zaznamenat do evidence. ObecnE je však v ČR velký problém se samotným vedením 

evidencí. Doba Uízení musí být dle tuzemských pUedpis] po 4,5 hodinách ukončena 

pravidelnou pUestávkou a tato pUestávka musí činit nejménE 45 minut. PUestávku je 

možné rozdElit na intervaly po 15 minutách. Dále tuzemské pUedpisy stanoví, že 

v pr]bEhu každých Ň4 hodin musí mít Uidič Ř hodin odpočinku (Zákon 

č. Ň6Ň/Ň006 Sb., Ň006; zákon č. 111/1řř4 Sb., 1řř4; Malý, Ň00řě. 

V ČR je nejproblémovEjší oblastí dodržování zdravotní zp]sobilosti zamEstnanc], 

jelikož vEtšina zdravotních posudk] neodpovídá postupu, který je stanovený vyhláškou 

č. Ň77/2004 Sb., o stanovení zdravotní zp]sobilosti k Uízení motorových vozidel, 

zdravotní zp]sobilosti k Uízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti 

lékaUského potvrzení osvEdčujícího zdravotní d]vody, pro nEž se za jízdy nelze na 

sedadle motorového vozidla pUipoutat bezpečnostním pásem Ěvyhláška o zdravotní 

zp]sobilosti k Uízení motorových vozidel) a vEtšina posudk] neobsahuje údaje, které 

jsou stanoveny touto vyhláškou. VEtšina zamEstnavatel] nezajiš[uje tyto prohlídky, 

nekontrolují platnost a nedodržují každoroční lékaUské vyšetUení. Druhou nejhorší 

oblastí je školení Uidič]. Školení vEtšinou nejsou provádEna v]bec nebo dle starých a již 

neplatných pUedpis]. TUetí nejhorší oblastí je zpracování vnitUního pUedpisu BOZP, 

které vEtšina podnik] neeviduje nebo pouze částečnE ĚVyhláška č. Ň77/Ň004 Sb., Ň004; 

BOZPINFO, 2017). 

Oblast BOZP v dopravE je na úrovni ČR Uešena nEkolika legislativními úpravami. 

V tabulce č. ň a č. 4 jsou uvedeny právní pUedpisy upravující problematiku zavádEní  

a dodržování postup] BOZP pro tuzemské podniky. 
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Tabulka 3: Legislativní úprava v ČR 
 

Legislativní úprava v ČR 

Zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. ň0ř/Ň006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci 

v pracovnEprávních vztazích a o zajištEní bezpečnosti a ochrany zdraví pUi činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovnEprávní vztahy 

Zákon č. 111/1řř4 Sb., o silniční dopravE 

Zákon č. ň61/Ň000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmEnách nEkterých zákon] 

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Tabulka 4: PUehled smErnic a naUízení v ČR 

Legislativní úprava v ČR 

NaUízení vlády č. 101/Ň005 Sb., o podrobnEjších požadavcích na pracovištE a pracovní prostUedí 

NaUízení vlády č. ň61/Ň007 Sb., kterým jsou stanoveny podmínky ochrany zdravý pUi práci 

NaUízení vlády č. 16Ř/Ň00Ň Sb., upravuje zp]sob organizace práce a pracovních postup], které je 

zamEstnavatel povinen zajistit pUi provozování dopravy dopravními prostUedky 

NaUízení č. 5Řř/Ň006 Sb., kterým se stanoví odchylná doba a doba odpočinku zamEstnanc] v dopravE 

Vyhláška č. 47Ř/Ň000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravE 

Vyhláška č. Ň77/Ň004 Sb., která se zabývá problematikou stanovení zdravotní zp]sobilosti k Uízení 

motorových vozidel 

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 
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1.7 Porušování pUedpis] BOZP a význam jejich dopadu 

Následky porušování výše uvedených právních pUedpis] mohou být r]znE závažné. 

V pUípadE nesprávné implementace BOZP do podniku m]že docházet ke zdravotním 

úraz]m nebo škodám na majetku. V pUípadE porušení pUedpis] BOZP a následným 

vznikem pracovního úrazu nebo škodE na majetku se dále postupuje dle zákonem  

č. Ň51/Ň005 Sb., o inspekci práce ĚZákon č. Ň51/Ň005 Sb., Ň005ě. 

Výše uvedený zákon upravuje postup pUi kontrole, která je provádEna orgány inspekce 

práce. Orgány inspekce práce jsou dle § ň zákona č. Ň51/Ň005 Sb., o inspekci práci 

pUíslušní kontrolovat dodržování povinností zamEstnavatele a zamEstnance vyplívající 

z právních a vnitUních pUedpis]. BEhem kontroly je dle § 5 zákona č. Ň51/Ň005 Sb.,  

o inspekci práce inspektorát oprávnEn kontrolovat pUíčiny a okolnosti vzniklých 

pracovních úraz] a v pUípadE porušení BOZP nebo jejího nesprávného dodržování 

vyhodnotit počínání zamEstnavatele jako pUestupek nebo správní delikt. Inspektorát je 

v tomto pUípadE povEUen pokutovat zamEstnavatele a v nejhorším pUípadE m]že  

i zakázat další provozování činnosti ĚZákon č. Ň51/Ň005 Sb., Ň005ě. 

Mezi hlavní povinnost dle zákona č. Ň6Ň/ Ň006 Sb., zákoníku práce v rámci kontroly 

dodržování BOZP spadá dle § 10ň pUidElení práce zamEstnanci s ohledem na jeho 

zdravotní stav. ůvšak jedním z hlavních problém] v ČR je, že zamEstnanec pUi nástupu 

do zamEstnaní ihned neabsolvuje vstupní lékaUskou prohlídku. Problémem je, že 

zamEstnanec často vykonává práce, ke kterým není zdravotnE zp]sobilý bez toho, aniž 

by o této skutečnosti zamEstnavatele uvEdomil ĚZákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., Ň006ě. 

S výše uvedeným souvisí naUízení dle § 106 zákona č. Ň6Ň/Ň006, který stanoví 

povinnost zamEstnavateli provádEt pravidelné preventivní a vstupní lékaUské prohlídky. 

VEtšina zamEstnavatel] však tyto prohlídky podceOuje a následkem mohou být vysoké 

pokuty od inspektorátu práce. Z uvedeného vyplývá, že následkem m]že být ohrožení 

zdraví a bezpečnosti zamEstnanc] na pracovišti ĚZákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., Ň006ě. 

Dále dle § 10ň zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoníku práce je povinností zamEstnavatele 

provádEt prokazatelné proškolení z pUedpis] BOZP. Co se týče pravidelného školení 

zamEstnanc] v oblasti BOZP je tento proces ze strany zamEstnavatel] často 

nedodržován. Pravidla a postupy BOZP jsou v ČR sice rozsáhle propracovány, avšak 



24 

 

vEtšina právních pUedpis] je pro zamEstnavatele nepUehledná. Dalším problémem v této 

oblasti je, že zamEstnavatelé BOZP často podceOují ĚZákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., Ň006ě. 

Dle § 10Ň zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoníku práce je dále stanovena povinnost 

seznámení zamEstnanc] s možnými riziky poškození zdraví. Velice často však 

zamEstnanci nejsou v]bec seznámeni s možnými riziky, která se mohou v pracovním 

procesu vyskytnout. Pro správnou implementaci BOZP a minimalizaci pracovních 

úraz] je proces identifikace a Uízení rizik nezbytný (Zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., Ň006ě. 

V návaznosti na výše uvedené je dle § 10Ň zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoníku práce další 

povinností provádEní analýz rizik u pracovních činností, která je také často porušována. 

Jak již bylo Uečeno tento proces je pro BOZP klíčový. Bohužel v mnoha pUípadech je 

proces Uízení a identifikace rizik opomíjen. Následkem toho m]že být zvýšený počet 

pracovních úraz], jelikož zamEstnavatelé na vzniklá rizika v pracovním procesu nejsou 

pUipraveni ĚZákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., Ň006). 

V současné dobE je hlavním problémem v oblasti BOZP nevypracování vnitUního 

pUedpisu BOZP. Obsah této smErnice by mEl být v souladu se zákonem č. Ň6Ň/Ň006 Sb., 

zákoníkem práce, zákonem č. ň0ř/Ň006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci v pracovnEprávních vztazích a o zajištEní 

bezpečnosti a ochrany zdraví pUi činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovnEprávní vztahy Ězákon o zajištEní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví pUi práciě a dále zákonem č. Ň5Ř/Ň000 Sb., zákon o ochranE veUejného zdraví. 

V neposlední UadE by mEl být tento pUedpis v souladu se smErnicí rady Řř/ňř1/EHS  

o zavádEní opatUení pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci ĚZákon  

č. Ň5Ř/Ň000 Sb.,Ň000; zákon č. ň0ř/Ň006 Sb., 2006; zákon č. 262/2006 Sb., 2006; 

smErnice rady Řř/ňř1/EHS, 1řŘřě. 

Další povinností zamEstnavatele dle zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoníku práce je zaUazení 

pracovních činností do rizikových kategorií. Tato povinnost je na úrovni BOZP dále 

upravena vyhláškou č. 4ňŇ/2003 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro 

zaUazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatel] biologických expozičních test], 

podmínky odbEru biologického materiálu pro provádEní biologických expozičních test] 

a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. ZaUazení pracovní činnosti 
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do rizikových kategorií je často zamEstnavateli opomíjeno, avšak je nezbytné z toho 

d]vodu, aby byly stanoveny faktory ovlivOující bezpečnost práce. Dle stanovených 

rizikových kategorií jsou dále stanoveny pravidla a postupy pro bezpečnost a ochranu 

zdraví zamEstnanc] ĚZákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., 2006; vyhláška č. 432/2003, 2003). 

Další povinností je pUidElování potUebných ochranných pom]cek, která je upravena  

v § 104 zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoníku práce. V současné dobE však vEtšina 

zamEstnavatel] svým zamEstnanc]m ochranné pracovní pom]cky nepUidEluje v]bec 

nebo za poplatek. Ochranné pom]cky by mEly být v rámci správného dodržování BOZP 

poskytovány bezplatnE a bez omezení (Zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., 2006). 

PUestupek je dále v oblasti BOZP shledán v provozování stroj] a zaUízení bez návod] 

k obsluze a pravidelných revizních podmínek. Tato povinnost je stanovena naUízením 

vlády č. ň7Ř/Ň001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  

a používání stroj], technických zaUízení, pUístroj] a náUadí. ZamEstnavatelé často 

neevidují návody k obsluze a vEtšina zamEstnanc] není s tEmito návody obeznámena. 

Pro eliminaci a snížení rizik na pracovišti je nezbytné, aby zamEstnanci pUed obsluhou 

stroje byli UádnE obeznámeni s postupem jeho obsluhy a zamEstnavatelé dodržovali 

pravidelné revizní prohlídky všech zaUízení ve společnosti. Tímto zp]sobem je možné 

eliminovat pracovní úrazy bEhem obsluhy stroj] a zaUízení ĚNaUízení vlády č. ň7Ř/Ň001 

Sb., 2001). 

NejvEtším pUestupkem na úrovni BOZP je v současné dobE zamlčování pracovních 

úraz] na pracovišti. Povinnost evidence pracovní úraz] a zp]sob jejich odškodnEní je 

upravena § 105 zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoníkem práce. Pro správný proces Uízení  

a eliminace rizik je vedení evidence pracovních úraz] nezbytná. Dále je potUebné vést 

tyto záznamy z toho d]vodu, aby bylo možné hodnotit četnost výskytu jednotlivých 

pracovních úraz] a následnE stanovit postupy a kroky vhodných opatUeních ĚZákon  

č. Ň6Ň/Ň006 Sb., 2006). 

Mezi další drobné pUestupky v oblasti BOZP je Uazen napUíklad nepoUádek na 

pracovištích, poloprázdné lékárničky na pracovištích a neposkytnutí nápoj] 

v souvislosti se zajištEním pitného režimu. Dále je v této oblasti problém s hasicími 
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pUístroji, které ve vEtšinE společností bu@ v]bec neexistují, nebo nejsou pUipevnEny ke 

stEnE dle pravidel bezpečnosti (Zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., Ň006ě. 

Co se týče oblasti pUestupk] v pUípadE BOZP je tato oblast velice rozsáhlá a nelze 

vystihnout všechny. Výše uvedené pUestupky jsou vybrané dle naUízení, která jsou 

upravena zákonem č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoníku práce.  

Níže jsou zpracovány v tabulce č. 5 sankce a pokuty, které mohou být zamEstnavateli 

uloženy bEhem kontroly inspektorátu práce. Tyto sankce a správní delikty jsou 

upraveny zákonem č. Ň51/Ň005 Sb., o inspekci práce dle aktuálního znEní. Pro účely 

diplomové práce jsou v tabulce popsány pUedevším d]vody udElení sankcí a jejich výše 

vztahující se k porušení BOZP v oblasti dopravy.  
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Tabulka 5: Sankce za porušení BOZP ve vybraných pUípadech 
 

D]vod udElení sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., pokud zamEstnavatel… Výše pokuty 

neposkytne pUestávku na odpočinek nebo na jídlo až do výše Ň 000 000 Kč 

neeviduje prostUedky první pomoci až do výše 400 0000 Kč 

naUídí práci pUesčas v rozporu se zákonem až do výše Ň 000 000 Kč 

nezajistí BOZP až do výše 1 000 000 Kč 

neplní informační povinnosti dle zákoníku práce až do výše ň00 0000 Kč 

nezajistí opatUení k prevenci rizik až do výše Ň 000 000 Kč 

neposkytne ochranné pom]cky až do výše 1 000 000 Kč 

neumístí výstražné značení a signály až do výše Ň 000 000 Kč 

neeviduje záznam o pracovním úrazu a nevyšetUí pUíčiny a okolnosti 

pracovního úrazu 
až do výše 1 000 000 Kč 

nevede evidenci pracovních úraz] až do výše 400 0000 Kč 

poruší právní pUedpisy BOZP až do výše 1 000 000 Kč 

nezajistí právo odborovým orgán]m provést kontrolu až do výše ň00 0000 Kč 

nezajistí zákaz konzumace alkoholu a jiných návykových látek až do výše ň00 0000 Kč 

nepUizná zamEstnanc]m právo podílet se na otázkách BOZP až do výše ň00 0000 Kč 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle zákona č. Ň51/Ň005 Sb., o inspekci práceě 

Výše uvedená tabulka popisuje pokuty a sankce za nedodržování pUedpis] a postup] 

BOZP ze strany zamEstnavatele v pUípadE kontroly od inspektorátu práce. Je však 

d]ležité zmínit, že porušování pUedpis] a pravidel BOZP sebou pUináší i ostatní 

náklady. M]že se jednat napUíklad o náklady spojené s opravou vozidla evidovaného 
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v majetku společnosti d]sledkem havárie nebo úhradu účelnE vynaložených náklad] 

spojené s léčbou zamEstnance. V pUípadE smrti zamEstnance m]že být zamEstnavatel 

povinen uhradit jednorázové odškodnEní poz]stalým nebo náhradu vEcné škody. Dále 

mohou být zmínEné náklady navýšené o náhrady škody tUetím osobám, pokud jim byla 

zp]sobená vEcná škoda nebo újma na zdraví (BOZPINFO, 2017). 

V pUípadE že pravidla BOZP budou porušována ze strany zamEstnance, je zamEstnavatel 

oprávnEný za tyto pUestupky napUíklad snížit zamEstnanci ohodnocení, zakázat 

zamEstnanci činnost, udElit výpovE@ nebo uložit pokutu v pUimEUené výši dle vnitUního 

pUedpisu společnosti. V pUípadE, že by nEkterá naUízení, která jsou upravena vnitUním 

pUedpisem upravující BOZP a organizaci práce byla vEdomE a hrubE zamEstnancem 

porušována, m]že společnost udElit pokutu v pUimEUené výši. Sankce a pokuty mohou 

zamEstnavatelé ukládat napUíklad za nepovolené provádEní oprav na vozidle, nezajištEní 

povinné výbavy ve vozidle pUed cestou, za jízdu nezp]sobilým vozidlem nebo 

v pUípadE, že užijí alkoholický nápoj pUed cestou nebo jinou omamnou látkou. D]vody 

provinEní jsou u společností individuální a zamEstnavatelé jsou oprávnEni si d]vody  

a sankce za porušení pravidel a postup] BOZP a organizace práce upravit vnitUním 

pUedpisem. Dále s problematikou následk] souvisí i samotná identifikace rizik. 

Identifikace a vyhodnocení rizik spadá do kompetence zamEstnavatele. Dle BOZP je 

zamEstnavatel povinen zajistit vyhledání a vyhodnocení veškerých rizik a eliminovat 

tato rizika vhodnými opatUeními (BOZPINFO, 2017). 

1.8 Identifikace a Uízení rizik  

Identifikaci a eliminaci rizik upravuje pUedevším zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoník práce. 

Výše uvedený zákon v ustanovení § 10Ň po zamEstnavateli požaduje, aby ve společnosti 

byla posuzována rizika pUi práci a stanovila se opatUení k jejich odstranEní nebo alespoO 

ke snížení jejich p]sobení. V rámci BOZP je provádEno hodnocení rizik v oblasti 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví pUi práci. ĚZákon č. Ň5Ř/Ň000 Sb., Ň000; Zákon  

č. Ň6Ň/Ň006 Sb., Ň006ě 
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Proces identifikace nebezpečí a posuzování rizik popisuje tento obrázek č. 1 níže. 
Obrázek 1: Proces Uízení a identifikace rizik 

 

 (Zdroj: upraveno dle Vala, 2016) 

BEhem procesu identifikace a šetUení rizik je d]ležité stanovit míru rizika a jeho 

závažnost. Dle míry rizika se posuzuje, zda je riziko pro organizaci pUijatelné nebo 

nepUijatelné. BEhem procesu identifikace a hledání rizik je také d]ležité rozčlenit rizika 

do jednotlivých skupin. V neposlední UadE je d]ležité nalézt vhodná opatUení 

k odstranEní identifikovaných rizik ĚNeugebauer, Ň016; Zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb.; Vala, 

2016). 

Proces identifikace rizik a navržení vhodných opatUení pro jejich minimalizaci  

či odstranEní souvisí se zavádEním systémové Uízení BOZP. Cílem by mEla být zmEna 

nekontrolovaného nebezpečí na kontrolované. Procesem hodnocení rizik firma dokáže 

zjistit, co by mohlo poškodit zdraví pracovník], dokáže nalézat lepší a bezpečnEjší cesty 

v pracovním procesu, stanovuje slabá místa procesu a identifikuje špatné nebo chybEjící 

postupy (Vala, 2016). 

BEhem tohoto procesu je však nezbytné, aby si zamEstnavatel dokázal počínat i s riziky, 

která nejsou zcela spojená s pracovní náplní nebo výkonem stanovené práce. V tomto 

pUípadE se jedná napUíklad o požáry, povodnE nebo jiná nebezpečí. Je tedy nezbytné 

zamEUit se i na účinná opatUení v oblasti havarijní pUipravenosti.  

1.9 Metody identifikace a Uízení rizik 

V oblasti identifikace a Uízení rizik je v současné dobE možné využít nEkolik metod. 

PUehled nejpoužívanEjších metod je uveden na obrázku č. Ň níže. 
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Obrázek 2: PUehled metod pro Uízení a eliminaci rizik 

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 
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1.10 Formulace problém] 

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvEtším problémem v ČR i EU je pUedevším neznalost 

právních pUedpis] upravující problematiku BOZP a jejich správná implementace do 

vnitUních pUedpis] evropských a tuzemských společností. Hlavním problémem jsou také 

nepravidelné preventivní prohlídky a školení Uidič]. V neposlední UadE jsou na úrovni 

EU a ČR shledány nedostatky v oblasti správného dodržování režimu pracovních cest. 

Další problémy jsou na území ČR a EU shledány také v oblasti zdraví Uidič]. Tyto 

problémy se týkají pUedevším nesprávného životního stylu, nedostatku spánku, 

fyzikálních vliv] a nemocí z povolání.  

Hlavním cílem diplomové práce je navržení vnitUního pUedpisu BOZP pro modelovou 

společnost. Tento pUedpis upravuje pravidla a postupy BOZP a organizace práce týkající 

se oblasti dopravy. Součástí tohoto hlavního cíle je také proces identifikace a Uízení 

rizik. NáslednE jsou navržena vhodná opatUení k jejich eliminaci. 

Dílčím cílem diplomové práce je zhodnocení současné situace v oblasti dodržování 

pUedpis] BOZP v EU a ČR. V této části je popsána současná situace a pUístup k BOZP. 

Dále je popsán proces identifikace a Uízení rizik, který je pro správnou implementaci 

BOZP klíčový.  

V neposlední UadE je cílem diplomové práce identifikovat pUíčiny porušování pUedpis] 

BOZP a prostUednictvím navržených opatUení snížit riziko jejich opEtovného porušení. 
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2 MůTERIÁLY ů METODY 

Tato kapitola pUednE popisuje modelovou společnost a její pUedmEt podnikání. 

V neposlední UadE jsou pUedstaveny vybrané metody. Jedná se o metody, které jsou 

využívány pro identifikaci a Uízení rizik. Tyto metody jsou v následující části diplomové 

práce využity pro účel identifikace a Uízení rizik ohrožující život a zdraví zamEstnanc]. 

2.1 PUedstavení modelové společnosti 

Pro účel diplomové práce byla vybrána modelová společnost, která byla založena již 

v roce 1řřň. Společnost se zabývá živočišnou a rostlinnou výrobou, provozuje loupárnu 

brambor a bioplynovou stanici. Společnost svou produkci rozváží prakticky po celé ČR. 

Jedná se pUedevším a rozvoz loupaných i neloupaných brambor. NejčastEji jsou 

produkty rozváženy do stUedních a jižních Čech, konkrétnE se jedná o hlavní mEsto 

Prahu a České BudEjovice. Společnost pro účely svého podnikání používá nEkolik 

automobil]. Jedná se pUedevším o nákladní a dodávkové automobily. Dále jsou ve 

společnosti poUádány pracovní cesty na r]zná školení, pracovní jednání a další. Pro 

účely pracovních cest jsou využívány osobní vozy evidované v majetku společnosti. 

V současnosti společnost eviduje pouze dopravní Uád, kterým upravuje pravidla  

a postupy v areálu společnosti. V tomto dopravním Uádu však nejsou evidována pravidla 

a postupy mimo tento areál. V níže navrženém vnitUním pUedpisu BOZP a organizace 

práce bude vynaloženo úsilí tato pravidla a postupy navrhnout. S ohledem na již 

stávající dopravní Uád bude také snahou doplnit a upravit chybEjící či stávající pravidla, 

která se týkají pravidel v areálu a prostorách společnosti. D]vodem je, aby pravidla  

a postupy upravené interním pUedpisem odpovídaly současným požadavk]m. Dále 

nejsou společností evidována pravidla a postupy v oblasti organizace práce, která budou 

v interním pUedpisu také doplnEna. 

Současným problémem společnosti jsou vznikající náklady následkem porušování  

či nesprávné implementace BOZP. V současnosti je nejvEtším nedostatkem Uízení  

a identifikace rizik, která jsou identifikována pouze v oblasti areálu a prostor] 

společnosti. Tato rizika však nejsou identifikována a Uízena komplexnE a dále jsou 

opomíjena rizika ohrožující zdraví či život zamEstnanc] mimo tento areál.  
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VnitUní Uád společnosti pUedevším neupravuje postup pUi vzniku pracovních úrazu 

bEhem opravy nebo úpravy vozidla. Dále provozní Uád neupravuje postup zamEstnanc] 

v pUípadE vzniku havárie bEhem pracovních cest. Následkem této skutečnosti 

společnosti vznikají náklady v podobE nemocenských výhrad nebo náklad] na nábor  

a zaučení nových pracovník]. Je proto nezbytné, aby tato pravidla byla vnitUním 

pUedpisem navržena a minimalizovala se četnost jejich výskytu a náklady s nimi 

vznikající. 

2.2 Metody hodnocení a identifikace rizik 

V obsahu diplomové práce se pozornost zamEUuje i na proces identifikace a Uízení rizik, 

který je pro správnou implementaci BOZP nezbytný. Správnou identifikací rizik  

je možné rizika odhalit a Uídit. Dále je d]ležité, aby ke zjištEným rizik]m byla navržena 

vhodná opatUení. V diplomové práci jsou k tomuto procesu využity metody 

Brainstorming, What if a metoda FMEA.  

Brainstorming byl pro účely diplomové práce využíván v podobE nEkolika rozhovor] 

s vedením společnosti. V rámci tEchto konzultací byla Uešena nebezpečí a rizika. 

V návaznosti na Brainstorming byla rizika podrobnE identifikována následujícími 

metodami. 

Metoda What if je metodou navazující na Brainstorming. ProstUednictvím této metody 

jsou identifikována možná selhání a nebezpečí. V rámci ní jsou hledány odpovEdi  

a Uešení na otázky, které se ptají na „Co se stane, když…?“. Tato metoda však 

nezahrnuje proces navržení vhodných opatUení pro eliminaci identifikovaných rizik. Pro 

navržený opatUení k eliminaci je v diplomové práce využita metoda FMEů, která na 

tuto What if navazuje. 

Metodou FMEů byla rozšíUena identifikace rizik bEhem procesu dopravy. FMEA je 

v práci využita i pro proces hledání dopad] a pUíčin. ProstUednictvím ní jsou 

v návaznosti na identifikovaná rizika pUijímána vhodná opatUení pro jejich eliminaci. 

Pro účely diplomové práce jsou níže popsány metody Brainstorming, What if a metoda 

FMEů, které jsou prakticky využity v následující části diplomové práce. 
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2.2.1 Brainstorming 

Brainstormingem je metoda, která je zamEUená na generování co nejvíce nápad] na 

určité téma. Brainstorming probíhá nejčastEji ve skupinE, která by z pravidla nemEla 

pUesáhnout Ň0 člen]. Tato metoda pUedstavuje rychlou diskuzi, která je Uízená podle 

stanovených pravidel ĚŠtEdroO, Pot]ček, Knápek, Mazouch a kol., Ň01Ňě. 

2.2.2 What if 

Na již výše zmínEnou metodu navazuje metoda What if. Tato metoda v návaznosti na 

Brainstorming zkoumá možné neočekávané události. Identifikuje nebezpečná místa 

v systému a její výsledky slouží jako podklad pro metodu FMEů. Metoda What if se 

vyznačuje tím, že kvalifikovaný tým se snaží formou dotaz] a odpovEdí nalézt 

neočekávané události v procesu. Formulované dotazy z pravidla začínají „Co se stane 

když…?“. Hledání odpovEdí na jednotlivé otázky se provádí formou pracovních porad 

(Smejkal, Rais, 2013). 

2.2.3 FMEA 

Metoda FMEů byla jako první využita pro účely NůSů, jako nástroj pro hledání 

závažných rizika a dále byla využita v roce 1ř70 společností Ford. NáslednE byla 

zpracována a zahrnuta do QSř000. NejvEtší uplatnEní má v současné dobE 

v automobilovém pr]myslu. Základním rysem je zvážení poruchy a jejího následku. 

FMEů používá pUístup „zdola nahoru“. Tento pUístup je užívám pUedevším proto, že 

pokud nastane chyba na nižší úrovni a nebyla by včas identifikována mohla by 

postupovat do úrovnE vyšší ĚJaníček, Marek a kol, Ň01ň; BOZPINFO, 2017; Nenadál, 

1998). 

Metodou FMEů se zjiš[ují poruchy nebo nedostatky systému. BEhem procesu se 

zjiš[ují pUedevším poruchy nebo vady, které mají nežádoucí d]sledky. O tyto d]sledky 

se jedná v pUípadE, že vady ohrožují chod celého systému nebo dokonce bezpečnost 

zamEstnanc].  Využívá se pUedevším v raných stádiích zavádEní proces], m]že však být 

využita i pro zlepšení již stávajícího procesu. BEhem procesu identifikace rizik 

prostUednictvím metody FMEů se údaje zapisují do formuláUe v tabulkové formE. 
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Obrázek č. 3 níže uvádí popis procesu analýzou FMEů ĚČSN EN 60Ř1Ň, Ň007; 

Nenadál, Ň00Ř; Kim, 2015; Science engineering medicine, 2017). 

Obrázek 3: Fáze metody FMEů 

 

 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle Nenadál, Ň00Ř) 

Prvním krokem dané analýzy je dle výše uvedeného obrázku analýza současného stavu. 

V této části je zpracován pUehled všech možných rizik, které by v pr]bEhu procesu 

mohly nastat. U takto analyzovaných rizik je dále provedena analýza jednotlivých 

následk], které m]že výskyt tEchto rizik pUinést. Ke každé takto zjištEné vadE jsou 

pUiUazeny možné pUíčiny, které mohou vadu vyvolat. Veškeré pUíčiny jsou v rámci 

metody FMEů konkrétnE popsány, aby k nim mohlo být navrženo vhodné opatUení. 

Hodnocení rizikovosti se provádí bodovou stupnicí nejčastEji od 1 do 10 za užití 

tabulek, které uvádEjí stručné charakteristiky. ZmínEná bodová stupnice m]že být 

upravena dle potUeby společnosti. Dále jsou do tabulkového formuláUe metody FMEů 

zanášeny hodnoty pravdEpodobnosti vzniku rizika, významu vady a pravdEpodobnosti 

odhalení, které se mezi sebou násobí. Tímto jsou získány hodnoty jednotlivých rizik a je 

vyhodnocena míra rizika, tj. rizikové číslo. Po stanovení rizikového čísla následuje 
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navržení vhodných opatUení, která by mEla závažnost jednotlivých rizik snížit. Poslední 

fází procesu FMEů je hodnocení stavu po zavedených opatUeních. Do tabulkového 

formuláUe jsou stejným zp]sobem zanášeny hodnoty včetnE nových hodnot rizikových 

čísel. Srovnáním hodnot rizikových čísel současného stavu a stavu po zavedených 

opatUeních umožOuje hodnotit účinnost zavedených opatUení. V této části je d]ležité, že 

by mElo dojít k poklesu rizikových čísel na pUijatelnou hodnotu. Cílem metody FMEů 

je tedy pUedevším zkrácení doby vývoje, dodržování termín], zlepšení bezpečnosti na 

pracovišti, snížení náklad] na výrobu, zlepšení komunikace na pracovišti, zvyšování 

spolehlivosti produkt] a jejich bezpečnosti ĚČSN EN 60Ř1Ň, Ň017; Veber a kol, Ň007, 

Nenadál, Ň00Ř; Kim, 2015; Science engineering medicine, 2017). 
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3 VÝSLEDKY 

V této části diplomové práce je pUednE provedena analýza možných rizik, které 

souvisejí s provozem vozidel evidovaných v majetku společnosti. Tato analýza je 

provedena prostUednictvím vybraných metod s odkazem na 2.2 Metody hodnocení 

a identifikace rizik. Nalezená rizika jsou dále zhodnocena a jsou navržena vhodná 

opatUení k jejich eliminaci. Na závEr této části je zpracováno shrnutí nejzávažnEjších 

rizik, na která by se mEla společnost zamEUit.  

Jelikož výše uvedená modelová společnost nemá zpracován kompletní vnitUní pUedpis 

upravující organizaci práce a BOZP v oblasti dopravy, je další část této kapitoly 

vEnována jeho navržení. 

3.1 Identifikace a hodnocení rizik  

Níže jsou uvedeny vybrané metody, jimiž je provádEna analýza a hodnocení rizik. 

NejdUíve je popsána metoda Brainstorming, která identifikuje podklady pro What if. 

Navazující a klíčovou je FMEů, která využívá veškerých získaných poznatk] 

prostUednictvím Brainstormingu a What if. 

3.1.1 Brainstorming 

Tato metoda je pro účely diplomové práce využita pUedevším prostUednictvím nEkolika 

konzultací s vedením společnosti, externím pracovníkem BOZP a vedoucími 

jednotlivých stUedisek. BEhem tEchto konzultací je zamEUena pozornost na jednotlivé 

postupy a pravidla v oblasti bezpečnosti a organizace práce. V pr]bEhu již zmínEných 

konzultací je cílem identifikovat rizika a nebezpečí vznikající bEhem pracovních cest 

nebo bEhem rozvážení výroby. 

Výsledkem každé konzultace má být dosažení maximální možné bezpečnosti Uidič], 

bEhem užívání podnikových automobil] a zlepšení pravidel a postup] organizace práce. 

Cílem této metody je pUedevším utUíbení poznatk] o organizaci práci ve společnosti  

a pracovním režimu Uidič].  
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3.2 Metoda What-if 

Pro účely diplomové práce je dále ve společnosti využita What if, která se zakládá na 

poznatcích získaných metodou Brainstorming. 

Na začátku procesu identifikace a Uízení rizik touto metodou musí být shromáždEny 

jednotlivé informace, které jsou pro tuto metodu relevantní. Jedná se pUedevším  

o dotazníky, zápisy nebo pUedpisy vedené ve společnosti, informace o jednotlivých 

automobilech evidovaných v majetku společnosti a zkušenosti a znalosti jednotlivých 

pracovník].  

Pro účely diplomové práce je What if dále aplikována formou konzultace s vedením 

společnosti. BEhem této konzultace je kladeno nEkolik otázek formou „Co se stane 

když?“. V pr]bEhu konzultace jsou pUi použití What if hledány krizové situace v oblasti 

BOZP a organizace práce a jsou hledány otázky a odpovEdi z oblasti bezpečnosti  

a zdraví pracovník] bEhem pracovních cest. Otázky a odpovEdi jsou následnE 

zpracovány v tabulce č. 6 níže, která popisuje identifikované oblasti nebezpečí  

a možných rizik prostUednictvím metody What if. 
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Tabulka 6: Metoda What If 
 

Co se stane když…? Návrh možného Uešení 

Uidič požije alkohol nebo 

jinou omamnou látku? 

Okamžitá pokuta dle vnitUního pUedpisu společnosti a opuštEní pracovištE. 

OdpovEdnost nese Uidič. 

se stane lehký pracovní 

úraz? 

Okamžité ošetUení na pracovišti. ZamEstnanec musí pracovištE opustit  

a navštívit lékaUe. Veškerou odpovEdnost v tomto pUípadE nese vedoucí 

jednotlivých stUedisek. 

se stane tEžký pracovní 

úraz? 

Okamžité pUivolání lékaUské pomoci. Veškerou odpovEdnost v tomto pUípadE 

nese vedoucí jednotlivých stUedisek. 

se neprovede kontrola 

vozidla pUed jízdou? 

Jízda tímto vozidel je trestána pUimEUenou pokutou uloženou zamEstnanci dle 

vnitUního pUedpisu.  V pUípadE, že si je vedoucí vEdom tohoto pUestupku nese 

veškerou odpovEdnost a je mu pUedepsána pokuta dle vnitUního pUedpisu 

společnosti. OdpovEdnost za kontroly vozidla nese vedoucí stUediska 

dopravy. 

vozidlo není čisté, 

není zp]sobilé k jízdE? 

Pokud není vozidlo čisté a zp]sobilé k jízdE, nesmí být využito na cesty. 

Musí být provedené základní omytí vozidla. OdpovEdnost za čistotu vozidla 

nese Uidič. Kontrolou je povEUen vedoucí stUediska dopravy. 

není provedena 

pravidelná technická 

prohlídka ĚSTKě? 

Vozidlo nesmí být použito k jízdE. Vozidlo musí být odstaveno na 

vyznačených plochách areálu. V pUípadE užití takového vozidla m]že být 

Uidiči zakázána činnost. OdpovEdnost za STK nese vedoucí dopravy. 

se stane havárie s 

vozidlem? 

Tidič musí vyčkat na pUíjezd policie a záchranného sboru. V pUípadE lehké 

havárie, je Uidič povinen zavolat i povEUenou osobu ze společnosti. 

se stane porucha na vozidle 

bEhem pracovní cesty? 

Tidič musí zavolat technika společnosti v pUípadE, že se jedná o závažnEjší 

poruchu nebo zavolat odtahovou službu a vozidlo dopravit do servisu. Musí 

dodržovat základní pravidla bezpečnosti, které upravuje vnitUní pUedpis 

společnosti. 

se rozsype náklad na 

vozovku? 

Tidič nesmí odklízet náklad z vozovky sám. Musí být zavolána odpovEdná 

osoba společnosti a policie. 
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není náklad správnE 

zajištEn a označen? 

Za zajištEní a označení nákladu nese odpovEdnost Uidič a vedoucí stUedisek.  

V pUípadE, že nejsou pokyny k zajištEní a označení nákladu dodrženy jsou 

udEleny sankce odpovEdné osobE dle vnitUního pUedpisu společnosti. 

Uidič pUepravuje jiné 

osoby? 

PUeprava jiných osob je povolena, pokud se jedná o zamEstnance společnosti. 

PUeprava tEchto osob je však možná pouze na místech určených pro 

spolujezdce. Ostatní osoby jsou povoleny pUepravovat pouze na základE 

pokynu vedoucích jednotlivých stUedisek. 

Uidič pUepravuje osoby na 

jiných místech než 

určených pro spolujezdce? 

Takové porušení se trestá pokutou od zamEstnavatele dle vnitUního pUedpisu 

společnosti. 

Uidič nedodržuje 

pUedepsané pUestávky 

bEhem pracovní cesty? 

Tidič m]že být v tomto pUípadE sankciován dle vnitUního pUedpisu 

společnosti. V pUípadE vzniku havárie nese náklady na vlastní odpovEdnost. 

Pravidelné pUestávky jsou pUedepsány zákonem a vnitUním pUedpisem. Tidič 

je povinen pUestávky dodržovat. 

není Uidiči zajištEno 

stravování a pitný režim na 

cestách? 

Vedoucí stUediska dopravy je povinen jednotlivé jízdy zaznamenávat. Na 

základE tEchto záznam] je dále Uidič]m zajištEno stravné. Bu@ v podobE 

zálohy na pracovní cesty nebo jsou náklady na stravné propláceny po 

skončení pracovní cesty. Společnosti se dle vnitUního pUedpisu zavazuje 

poskytnout svým zamEstnanc]m balené vody na cesty. 

pracovní cesta probíhá pUes 

noc? 

Tidič je povinen odpočívat minimálnE Ř hodin. V pUípadE potUeby má nárok 

na ubytování. Společnost mu tyto náklady hradí v plné výši po pUedložení 

daOového dokladu. 

Uidič nepUizp]sobí 

jízdu současným 

podmínkám? 

Tidiči jsou odpovEdni za dodržování rychlosti. V pUípadE porušení tohoto 

zákazu nesou pokuty na vlastní odpovEdnost. Dále jsou povinni pUizp]sobit 

jízdu nákladu, klimatickým podmínkám a dalším podmínkám. Tidiči jsou 

pravidelnE školeni, jak dbát na své zdraví a bezpečnost bEhem jízdy. 

se Uidič nedostaví na 

školení? 

Tidič se ze školení m]že omluvit pouze na základE vážných rodinných nebo 

zdravotních d]vod]. Pokud se Uidič neomluví a na školení se nedostaví m]že 

mu být vedoucím zakázána činnost. 

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 
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3.2.1 Metoda FMEA 

Na výše uvedenou analýzu navazuje metoda FMEA. Touto metodou jsou nalezena další 

možná rizika a nebezpečí ohrožující bezpečnost a zdraví zamEstnanc]. Identifikace  

a Uízení rizik je provádEna prostUednictvím hodnotících tabulek. 

Tabulka č. 6 popisuje pravdEpodobnost výskytu rizika. NejdUíve je v rámci procesu 

identifikace a Uízení rizik nezbytné odhalit stupeO pravdEpodobnosti výskytu rizika. 

PravdEpodobnost výskytu je relevantní pUedevším z toho d]vodu, aby společnost 

vEdEla, jaká je nutnost Uízení rizika. Pokud by riziko bylo málo pravdEpodobné, 

společnost by nemusela takové riziko Uídit a eliminovat pravidelnE, pouze se doporučuje 

havarijní pUipravenost. Havarijní pUipraveností se rozumí, aby společnost mEla 

pUipravené bezpečností postupy a opatUení, pokud by toto riziko nastalo. Není však 

nutné tyto postupy a opatUení používat ve společnosti bEžnE, pouze v pUípadE potUeby. 

Pokud by se jednalo o častá rizika, je nutné, aby společnost tato rizika Uídila d]kladnEji 

a pravidla a postupy pro jejich eliminace využívala v rámci bEžném denního provozu. 

Tabulka 7: PravdEpodobnost výskytu 
 

StupeO pravdEpodobnosti PravdEpodobnost výskytu Klasifikace 

Velice nízký Výskyt tohoto rizika je ve společnosti jednou za 5 let. 1 

Nízký Výskyt tohoto rizika je ve společnosti jednou za ň roky. 2 

StUední Výskyt tohoto rizika je ve společnosti 1krát až Ňkrát za rok. 3 

Vysoký Výskyt tohoto rizika je ve společnosti každý mEsíc. 4 

Velmi vysoký Výskyt tohoto rizika je ve společnosti každý týden. 5 

ĚZdroj: vlastní pracováníě 

Tabulka č. 7 popisuje hodnocení očekávaného výskytu škody následkem vzniku rizika. 

V pUípadE, že by riziko zp]sobovalo velmi nízké škody, které by neohrožovaly existenci 

společnosti, nemusí je společnosti Uídit a eliminovat. Doporučuje se zde opEt pouze 

havarijní pUipravenost. V pUípadE, že by se jednalo o vysoké škody, je nezbytné, aby 

tato rizika mEla společnost Uízena a eliminována pravidelnE. Nutnost Uízení tEchto rizik 
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vyplývá pUedevším i z toho d]vodu, že vznik uvedených rizik m]že být pro společnost 

likvidační. Z výše uvedeného d]vodu je tedy nutné, aby bylo snahou společnosti tato 

rizika částečnE nebo zcela odstranit. 

Tabulka 8: Význam škody 
 

Význam škody Význam škody Klasifikace 

Velmi nízká 

Zákazníci a zamEstnanci tuto škodu vnímají. Neohrožuje existenci 

společnosti. Škoda je odstranitelná a neohrožuje zdraví ani život 

zamEstnanc]. OdstranEní této škody s sebou pUináší minimální finanční 

náklady. 

1 

Nízká 

Zákazníci a zamEstnanci tuto škodu vnímají. Objekt je provozuschopný, ale 

s omezenými technickými parametry. Proces dodávky m]že být opoždEn. 

Tato škoda neohrožuje existenci společnosti. Škoda je odstranitelná a 

neohrožuje zdraví ani život zamEstnanc]. OdstranEní této škody s sebou 

nese nízké finanční náklady. 

2 

StUední 

Význam této škody je pro společnost znatelný, jelikož m]že ovlivnit její 

plynulý provoz.  Vznik této škody sebou nese pracovní neschopnost 

zamEstnanc] a zdržení procesu dodávky. OdstranEní této škody sebou nese 

vyšší finanční náklady v podobE úhrady nemocenské nebo úhrady škody na 

majetku. 

3 

Vysoká 

Tyto vady ohrožují provoz společnosti. V pUípadE vzniku této škody je 

ohrožen celkový proces dodávky. Objekt se stává neprovozuschopným. 

Škoda je odstranitelná, avšak její odstranEní sebou nese vysoké náklady. 

Vznik této škody m]že ohrozit zdraví zamEstnanc] v podobE vážných 

zdravotních úraz]. V pUípadE tEchto úraz] vznikají trvalé zdravotní 

následky. 

4 

Velmi vysoká 

Tato vada ohrožuje celkový proces dodávky. Ohrožuje provozuschopnost 

společnosti i ohrožení života zamEstnanc]. Následkem mohou být velmi 

vysoké finanční náklady na odstranEní újmy na zdraví a majetku. Tyto 

náklady jsou v pUípadE vzniku této škody navýšené a úhradu náklad] tUetím 

stranám v podobE odškodnEní. 

5 

ĚZdroj: vlastní pracováníě 
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Tabulka č. Ř popisuje pravdEpodobnost odhalení rizika. Pokud by se jednalo o vysokou 

pravdEpodobnost výskytu rizika, je společnosti doporučováno se na tyto rizika zamEUit  

a snažit se je Uídit. Výskyt tEchto nebezpečí je vysoce pravdEpodobný. V tomto pUípadE 

je d]ležité, aby společnost opEt pUijala opatUení k jejich eliminaci. V pUípadE, že se 

rizika vyznačují nízkým stupnEm odhalení, musí se na nE společnost zamEUovat také,  

a to pUedevším z toho d]vodu, že jejich výskyt není tak jednoduše odhalitelný. 

V pUípadE obtížného odhalení se společnosti doporučuje, aby mEla vypracován opEt 

plán havarijní pUipravenosti, který m]že být v pUípadE výskytu neočekáváného rizika 

okamžitE použit. 

Tabulka 9:PravdEpodobnost odhalení 

StupeO 

odhalení 
PravdEpodobnost odhalení Hodnocení 

Velmi vysoká 

PUi Uízení procesu a provozu společnosti je velmi vysoká pravdEpodobnost 

vzniku potenciální pUíčiny a následné poruchy. Odhalení této poruchy je 

možné pUi bEžném provozu. 

1 

Vysoká 

PUi Uízení procesu a provozu společnosti je vysoká pravdEpodobnost 

vzniku potenciální pUíčiny a následné poruchy. Odhalení této poruchy je 

možné bEžnou nebo pravidelnou kontrolou. 

2 

StUední 

PUi Uízení procesu a provozu společnosti je stUední pravdEpodobnost 

vzniku potenciální pUíčiny a následné poruchy. Odhalení této poruchy je 

možné pravidelnou údržbou vozidel.  

3 

Nízká 

PUi Uízení procesu a provozu společnosti je nízká pravdEpodobnost vzniku 

potenciální pUíčiny a následné poruchy. Odhalení této poruchy je možné 

na základE namátkové kontroly nebo lékaUské prohlídky. 

4 

Velmi nízká 

PUi Uízení procesu a provozu společnosti je velice nízká pravdEpodobnost 

vzniku potenciální pUíčiny a následné poruchy. Odhalení této poruchy 

není jednoduché. Porucha se objevuje nahodile následkem jiné 

nebezpečné nebo katastrofické události. 

5 

(Zdroj: vlastní pracováníě 
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V návaznosti na výše uvedené tabulky je prostUednictvím parametrického hodnocení 

stanoveno rizikové číslo pro každé identifikované riziko. NáslednE jsou identifikovaná 

rizika Uazena do kategorií, které popisuje tabulka č. Ř níže. 

Tabulka 10: Stupnice hodnocení rizika pUed pUijatými opatUeními  

Parametr Popis parametru Hodnocení 

Nízká 

Činnosti, bEhem kterých tato rizika vznikají, splOují legislativní i normativní 

podmínky. PotUeba Uešení tEchto problém] není pro společnost naléhavá. Výskyt 

tEchto rizik je ve společnosti velice častý Ěkaždý týdeně. Výskyt tEchto rizik je 

snadno pUedvídatelný. Ve společnosti jsou již známa opatUení k eliminaci a 

pUedcházení tEchto rizik a jsou bEžnE používána. 

do 4 

StUední 

Rizika vznikající bEhem tEchto činností, nejsou pro společnost významná. PotUeba 

Uešení není naléhavá. Výskyt tEchto rizik je ve společnosti častý Ěkaždý mEsícě. 

Rizika jsou snadno pUedvídatelná. Společnost má již vypracovaná opatUení k jejich 

pUedcházení, která jsou ve společnosti velice často používána. 

4 až Ř 

Významná 

Rizika spojená s tímto procesem mohou zp]sobit neplnEní legislativních podmínek. 

PotUeba Uešení tEchto rizik je naléhavá. Výskyt tEchto rizik je velice pUedvídatelný 

Ě1krát až Ňkrát za rokě. OpatUení k jejich pUedcházení jsou známa a standardnE ve 

společnosti používána. Výskyt rizika nezp]sobí společnosti pUímé finanční ztráty, 

poškození zdraví, majetku nebo životního prostUedí. 

Ř až 16 

Velmi 

významná 

PotUeba Uízení rizik v tEchto procesech je prioritní. U tEchto rizik je nutné školení a 

kontrola pracovník]. Tato rizika mohou zp]sobit neplnEní legislativních podmínek. 

Výskyt je ménE pUedvídatelný Ějednou za ň rokyě. OpatUení k pUedcházení tEchto rizik 

jsou známa a společností používána. V pUípadE výskytu rizika vznikají společnosti 

pUímé finanční ztráty, poškození zdraví, majetku nebo životního prostUedí. 

16 až ň6 

Kritická 

Tato rizika jsou z hlediska společnosti velice významná. PotUeba jejich Uešení je 

prioritní a nevyhnutelná. U tEchto rizik je nutné pravidelné školení a kontrola 

pracovník]. Výskyt je nepUedvídatelný (jednou za 5 let). OpatUení k pUedcházení jsou 

znám, ale nejsou standardnE používána. Výskyt rizika zpravidla p]sobí společnosti 

velmi vysoké pUímé finanční ztráty, poškození zdraví, majetku nebo životního 

prostUedí, zjednání nápravy zpravidla není zcela v silách společnosti. 

36 a více 

 ĚZdroj: vlastní zpracováníě 
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Dle výše uvedené tabulky je následnE stanoven stupeO závažnosti jednotlivých rizik, 

která byla identifikována metodou FMEů. NáslednE jsou v procesu FMEů hledány 

pUíčiny jejich vzniku. Klíčovým krokem v procesu FMEů je následné navržení 

vhodných opatUeních pro jejich snížená. Po pUijatých opatUeních jsou rizika hodnocena 

stejným postupem a je stanoveno nové prioritní rizikové číslo. Tento proces je zapsán 

v pracovním listu, který tvoUí pUílohu č. ň diplomové práce. 

3.3 Hodnocení rizik identifikovaných metodou FMEů 

Níže je provedeno hodnocení vybraných rizik, která byla identifikována metodou 

FMEA. V této kapitole jsou popsána pUedevším rizika, která byla dle parametrického 

hodnocení Uazena mezi nejvíce kritická. 

V návaznosti na výše provedené hodnocení identifikovaných a nalezených rizik v rámci 

procesu FMEA, je jako kritické riziko hodnoceno nepUizp]sobení rychlosti bEhem 

provozu dopravních prostUedk] evidovaných v majetku společnosti a následná srážka 

s jiným dopravním prostUedkem nebo srážka s chodcem. Toto riziko je Uazeno mezi 

kritické, jelikož pro společnost m]že být likvidační. V pUípadE vzniku újmy na zdraví 

nebo majetku vznikají společnosti náklady navýšené o kompenzaci tUetím stranám. Toto 

riziko vzniká následkem lidského selhání a je tedy velmi málo pUedvídatelné. 

Dále byla identifikována kritická rizika vyplývající z nedodržení rychlosti a následkem 

toho zp]sobení úrazu na zdraví nebo životE samotného zamEstnance společnosti. BEhem 

tohoto rizika není počítáno s tím, že je zp]sobena újma na zdraví nebo majetku jiných 

osob, a proto se toto riziko vyznačuje nižším parametrickým hodnocením. Toto riziko je 

opEt zp]sobené lidským selháním, jehož pUíčinou je snížená koncentrace Uidiče. 

Z uvedeného vyplývá, že toto riziko je Uazeno mezi mobilní a obtížnE Uízené, jelikož je 

zp]sobeno opEt lidským faktorem, jehož chování je nepUedvídatelné. 

Do kategorie kritických rizik jsem dále zaUadila nepUizp]sobení rychlosti klimatickým 

podmínkám. Jedná se pUedevším o havárie následkem námrazy, deštE nebo jiné obdobné 

pUíčiny. Dále jsou do tEchto kategorií Uazeny i havárie, jejichž pUíčinou je únava Uidiče. 

Následkem takovýchto rizik mohou vzniknout újmy na majetku či zdraví s následkem 

smrti. 
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Dále jsou v této kategorii Uazena rizika vznikající bEhem opravy nebo úpravy vozidel. 

Kritické riziko shledávám v pUípadE samovolného pádu vozidla. Pokud by vozidlo 

nebylo správnE zajištEné bEhem opravy, mohlo by zamEstnanci zp]sobit ublížení na 

zdraví s následkem smrti. Dále jsou zde Uazeny úrazy zamEstnanc] zp]sobené vyšším 

stupnEm popálení. Tato rizika vyplývají z pUíčiny samovolného vznícení vozidla bEhem 

opravy nebo údržby. Z tEchto rizik je zUejmé, že v pUípadE vzniku mohou s vysokou 

pravdEpodobností vzniknout i škody na majetku společnosti. Je d]ležité poznamenat, že 

četnost vzniku tohoto rizika je ve společnosti minimální. Je však d]ležité, aby 

společnost mEla vypracované havarijní postupy a plány, jak v tomto pUípadE postupovat. 

Dále je nezbytné, aby byly zamEstnanci pravidelnE školeni v oblasti BOZP. 

Další kritické hodnocení je dosaženo u rizik, která souvisí s očištEním vozidel pUed 

jízdou. Jedná se o každodenní očištEní vozidla, konkrétnE o čistotu zpEtných zrcátek, 

pUedního skla a dalších částí vozidla. Dále se jedná o rizika spočívající v odstranEní 

snEhu z kapoty, pUívEsu nebo návEsu vozidla. Úrazy vznikající následkem tEchto rizik 

mohou být r]znE závažná, proto je d]ležité, aby společnost smEUovala pozornost i na 

tato nebezpečí a snažila se je minimalizovat vhodnými opatUeními. 

Do kategorie kritických rizik jsou dále Uazeny úrazy zp]sobené neopatrnostní 

zamEstnanc] nebo špatnou viditelností v prostorách společnosti. Tato rizika jsou 

hodnocena jako kritická pUedevším z vysoké četnosti jejich výskytu na pracovišti.  

Je proto nezbytné, aby byli zamEstnanci ve společnosti obeznámeni s pravidly a postupy 

BOZP bEhem pracovního procesu a následkem pravidelného školení byla četnost 

výskytu tEchto nebezpečí minimální.  

K identifikovaným rizik]m v rámci procesu FMEů byla pUijata vhodná opatUení pro 

jejich eliminaci. Parametrické hodnocení jednotlivých rizik se po pUijatých opatUeních 

snížilo. Následkem pUijatých opatUeních z]stává kritickým rizikem pouze srážka 

s automobilem nebo chodcem zp]sobené díky nepUizp]sobení rychlosti nebo špatnou 

koncentrací Uidiče. Toto riziko z]stává kritické z toho d]vodu, že je zp]sobeno lidským 

faktorem, který je nepUedvídatelný. Dále bEhem toho rizika vznikají škody na zdraví  

a majetku tUetím stranám. Z výše uvedeného je zUejmé, že veškeré náklady jsou 

v pUípadE vzniku tohoto rizika navýšeny o kompenzaci tUetím stranám. 
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3.4 Návrh vhodných opatUení 

BEhem procesu identifikace a Uízení rizik metodou FMEů byla navržena i vhodná 

opatUení pro snížení vzniku nežádoucích událostí. Tato opatUení jsou nezbytná pro 

bezpečnEjší a produktivnEjší chod celé společnosti. OpatUení, která jsou uvedena níže, 

jsou spojena pUedevším s ochranou zdraví a bezpečnosti zamEstnanc] bEhem 

pracovních cest. Je však d]ležité zmínit, že nEkterá z tEchto zajištEní se týkají celého 

chodu společnosti. Je tedy nezbytné, aby navržené postupy byly do společnosti správnE 

implementovány a dodržovány. Níže je uveden výbEr nEkolika doporučení, která 

eliminují vznik kritických rizik ve společnosti.  

Pro eliminaci či odstranEní rizik souvisejících s úpravou nebo opravou vozidla je 

společnosti doporučeno provádEt pravidelné a denní kontroly vozidla. Dále je 

doporučeno provádEt kontrolu vozidla pUed každou jízdou a pravidelné školení v oblasti 

BOZP a organizace práce ve společnosti.  

V oblasti dodržování bezpečnostních pravidel a postup] bEhem pracovních cest je 

společnosti doporučeno provádEt namátkové kontroly zp]sobilosti Uidiče k jízdE, užití 

návykových látek a používání bezpečnostních pás]. Dále je vhodné vést evidenci 

pracovních cest za účelem sledovanosti vytíženosti Uidiče, intervalech v rámci, kterých 

jsou dodržovány pravidelné pUestávky a pravidelnE školit zamEstnance v oblasti BOZP  

a organizace práce ve společnosti. Tímto je možné eliminovat riziko vzniku dopravních 

nehod následkem únavy nebo snížené koncentrace Uidiče. 

Dále je společnosti doporučeno poskytovat svým zamEstnanc]m bezplatnE pracovní 

obuv, oblečení a ochranné pracovní pom]cky. Tímto zp]sobem je možné eliminovat 

vznikající náklady společnosti a vznik pracovních úraz] bEhem opravy nebo úpravy na 

vozidle a bEhem celého pracovního procesu.  

Dalším doporučením je umístEní výstražného značení a osvEtlení v celém areálu 

společnosti. StejnE ta je doporučeno i v tEchto pUípadech provádEt pravidelné školení 

v oblasti BOZP a organizace práce, aby se eliminoval vznik úrazu v areálu společnosti.  

S navrženými opatUeními vznikají společnosti dodatečné náklady související s jejich 

zavedením a pravidelným dodržováním. M]že se jednat napUíklad o navýšené mzdové 
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náklady vedoucích pracovník], odmEny externího pracovníka BOZP nebo úhrady 

výdaj] spojených pravidelnými či vstupními prohlídkami u lékaUe. Dále jsou s tEmito 

opatUeními spojené náklady pro nákup potUebného vybavení na pravidelné opravy  

a kontroly vozidla, finanční prostUedky na poskytování vody či stravného na pracovní 

cesty. Výše tEchto náklad] se samozUejmE liší od počtu zamEstnanc] ve společnosti, 

počtu podnikových vozidel a jejich typu. Dále tyto náklady závisí na tom, od jaké firmy 

bude školení poskytováno a kolikrát do roka.  

Výše uvedená doporučení se týkají pUedevším kritických rizik, která byla identifikována 

analýzou FMEů. Tato kritická rizika mohou ohrozit existenci celé společnosti, proto je 

tEmto rizik]m vEnována zvláštní pozornost. Snahou autorky je však eliminovat všechna 

identifikovaná rizika prostUednictvím metody FMEů, proto je níže sestaven vnitUní 

pUedpis BOZP a organizace práce. Tento pUedpis upravuje pravidla a postupy, kterými 

je možné v organizaci identifikovaná rizika Uídit a jeho správnou implementací 

eliminovat. VnitUní pUedpis BOZP a organizace práce je navržen pro reálné použití  

v modelové společnosti. 

3.5 VnitUní pUedpis BOZP a organizace práce  

V návaznosti na výše uvedené je v následující části diplomové práce navržen vnitUní 

pUedpis pravidel a postup] bEhem užívání dopravních prostUedk] v areálu společnosti  

i mimo nEj. Tento vnitUní pUedpis upravuje BOZP a organizaci práce bEhem procesu 

dopravy a pUepravy podnikovými vozidly. 

VnitUní pUedpis BOZP a organizace práce upravuje pUedevším pravidla a postupy bEhem 

pracovních cest a rozvozu nákladu. Pravidla a postupy upraveny vnitUním pUedpisem je 

však možné aplikovat i na prostory areálu společnosti. 

Níže navržený vnitUní pUedpis BOZP a organizace práce m]že být v pUípadE použití 

upraven a doplnEn dle konkrétních podmínek společnosti. 

3.5.1 Úvodní ustanovení 

Tento vnitUní pUedpis se vydává pro potUeby společnosti. PUedpis je platný ve všech 

prostorách společnosti a upravuje i pravidla a postupy mimo nEj v pUípadE pracovních 

cest nebo rozvozu výroby. Tento pUedpis zavazuje všechny zamEstnance, kteUí se 
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zabývají dopravou a dále se vztahuje na provozování dopravních prostUedk] 

evidovaných v obchodním majetku. 

S obsahem vnitUního pUedpisu musí být obeznámeni v plném rozsahu všichni 

zamEstnanci, kteUí zajiš[ují provoz, Uízení a kontrolu dopravních prostUedk] a zaUízení. 

V pUímém rozsahu musí být s pravidly a postupy vnitUního pUedpisu obeznámeni  

i ostatní zamEstnanci. Za seznámení s vnitUním pUedpisem odpovídají vedoucí 

pracovníci na všech stupních Uízení.  

3.5.2 Organizace dopravy 

Za zajištEní provozu a technického stavu dopravních prostUedk] zodpovídá vedoucí 

stUediska dopravy. Vedoucí je odpovEdný za vedení evidence voz] a za kontrolu 

kvalifikace jednotlivých Uidič]. Provoz mechanizace odpovídá za dodržování 

pravidelných technických prohlídek, údržby a opravy na jednotlivých vozidlech.  

Vedoucí dopravy je odpovEdný za plánování jednotlivých cest Uidič]. Vedoucí musí 

jednotlivé cesty naplánovat s vhodným časovým rozpEtím, aby mEli Uidiči k dispozici 

dostatečné množství spánku a času na odpočinek. Dostatečným množstvím spánku se 

rozumí alespoO Ř hodin dennE.  

Vedoucí stUediska dopravy musí obeznámit Uidiče s tím, kdy a kam pojede. Tidič je 

povinen uposlechnout pUíkazu svého vedoucího. V pUípadE, že by Uidič ze zdravotních 

d]vod] nebo jiných závažných d]vod] nemohl jízdu absolvovat, je vedoucí dopravy 

povinen zajistit náhradního Uidiče.  

3.5.3 Kvalifikace Uidič] 

Vedoucí jednotlivých stUedisek jsou zodpovEdní za kontrolu kvalifikace Uidič]. Jedná se 

pUedevším o vstupní a preventivní lékaUské prohlídky, které musí být absolvovány 

každým Uidičem dvakrát do roka.  

Dále jsou Uidiči povinni absolvovat kontrolní testy. Testy, které zahrnují otázky z oblasti 

BOZP a otázky testující znalosti pUedpis] z provozu na pozemních komunikacích  

a zdravotnické pUípravy. V neposlední UadE Uidiči absolvují školení, které probíhá 

jedenkrát ročnE. Tidiči jsou proškoleni v oblasti BOZP a pravidel silničního provozu. 
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Tidiči m]že být zakázána činnost z d]vodu zameškání školení, porušuje-li pUedpisy pro 

výkon dané činnosti nebo z d]vodu požívání alkoholických nápoj] pUed nebo bEhem 

cesty. Tato povinnost se vztahuje i na zmeškání pravidelné lékaUské prohlídky nebo 

pravidelného testování. Výše uvedené se Uidiče netýká v pUípadE, že byl UádnE a včas 

omluven. 

3.5.4 OdpovEdnost za opravu a údržbu vozidel 

Vedoucí jednotlivých stUedisek společnE s povEUeným Uidičem jsou odpovEdni za 

pravidelnou údržbu vozidla. Údržby a opravy jsou provádEny úsekem mechanizace. Je 

zakázáno, aby Uidiči sami provádEli opravy na vozidle, pokud k tomu nebyli povEUeni 

pUíkazem vedoucího. Za porušení tohoto naUízení m]že být Uidiči udElena pUimEUená 

pokuta od zamEstnavatele dle vnitUního pUedpisu společnosti. 

Tidiči jsou dále pUed jízdou odpovEdni zajistit čistotu vozidla. Jedná se pUedevším  

o čistotu skel a interiéru vozidla. Tidič je povinen základní očistEní provést sám  

a v pUípadE celkového mytí odvést v]z do podnikové myčky. 

V pUípadE provádEní údržby musí být s Uidičem povEUená osoba, která Uidiče jistí, 

napomáhá a v pUípadE úrazu volá o pomoc. Tidič musí být zajištEn proti pádu v pUípadE 

mytí skel a jiných ploch, které jsou špatnE dostupné. Tidič má zakázáno lézt na kapotu 

vozidla, pUívEs nebo návEs. Mytí tEchto částí vozidla se provádí pouze v podnikové 

myčce. 

3.5.5 Pravidelné kontroly stavu vozidla 

Za pravidelné kontroly stavu vozidla jsou odpovEdni vedoucí stUedisek a povEUení Uidiči. 

Tidiči musí pUi provádEné kontrole postupovat dle postup] a pravidel stanovených 

BOZP.  

Každý Uidič musí být jednou ročnE proškolen v oblasti postup] a pravidel bEhem 

jakékoliv kontroly a opravy na vozidle. Musí být obeznámen s možnými nežádoucími 

událostmi, která mohou bEhem tohoto procesu nastat.  

V pUípadE denních kontrol musí Uidiči dbát zvýšené opatrnosti, aby jim v části motoru 

neuvízla ruka nebo prsty. BEhem kontroly kapalin musí dbát opatrnosti, aby jim 
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kapalina nepoleptala k]ži nebo nezasáhla do očí. V pUípadE kontroly kapalin musí Uidič 

používat ochranné rukavice a pracovní oblečení v pUípadE potUeby i ochranné brýle. 

Pokud je potUeba, aby Uidič bEhem kontroly vlezl pod vozidlo, musí být vozidlo 

zajištEno proti samovolnému pohybu nebo pádu. ZajištEní vozidla proti pohybu je 

nezbytnE nutné po celou dobu kontroly. 

Denní kontrola vozidla 

Za denní kontrolu vozidla odpovídá povEUený Uidič. Provedení kontroly se zapisuje do 

denního záznamu nebo do pracovního výkazu.  

Tidič je povinen kontrolovat stav motorového oleje, chladící kapaliny, brzd včetnE 

kapalin, tlak v pneumatikách, osvEtlení, stav pUípojných zaUízení, návEsové spojení  

a povinnou výbavu vozidla. 

Tidič je odpovEdný za úplnost povinné výbavy ve vozidle. Pokud by tato výbava nebyla 

kompletní, musí být takováto skutečnost neprodlenE Uidičem nahlášena vedoucímu 

stUediska dopravy. Vedoucí je na základE požadavku od Uidiče povinen zajistit nákup 

povinného vybavení. V pUípadE, že by Uidič vEdomE nenahlásil, že povinná výbava není 

kompletní a byla by mu policií udElena pokuta, tak tuto pokutu Uidič musí zaplatit sám 

na své náklady. Pokud by však nebyl pUíslušný kus povinné výbavy zajištEn ze strany 

odpovEdného vedoucího, m]že být vedoucímu udElena pUimEUená sankce od 

zamEstnavatele dle vnitUního pUedpisu společnosti. 

V pUípadE, že by byla Uidičem zjištEna závada na vozidle bEhem denní kontroly, nem]že 

být vozidlo použito k jízdE. Vozidlo musí být odstaveno na vyhrazených prostorách 

v areálu společnosti a dále dopraveno do úseku mechanizace nebo servisu. Vozidlo 

m]že být použito k jízdE až po odstranEní veškerých závad. Pokud by Uidič toto naUízení 

porušil m]že mu být udElena pUimEUená sankce dle vnitUního pUedpisu společnosti nebo 

zakázána činnost.  

Technické prohlídky 

Technické prohlídky na vozidle jsou provádEny dle zákona č. 56/Ň001 Sb., zákon  

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zmEnE zákona  

č. 16Ř/1řřř Sb., o pojištEní odpovEdnosti za škodu zp]sobenou provozem vozidla  
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a o zmEnE nEkterých souvisejících zákon] Ězákon o pojištEní odpovEdnosti z provozu 

vozidlaě, ve znEní zákona č. ň07/1řřř Sb. Dále dle vyhlášky č. ň0Ň/Ň001 Sb., Vyhláška 

Ministerstva dopravy a spoj] o technických prohlídkách a mEUení emisí vozidel. 

Technické prohlídky se provádí v termínech stanovených zákonem. Za dodržování 

pravidelných technických prohlídek jsou odpovEdni vedoucí stUedisek a úsek 

mechanizace.  

3.5.6 Postupy a pravidla bEhem opravy vozidla 

Tidič je oprávnEn provádEt opravu vozidla sám pouze v pUípadE havárie zp]sobené 

bEhem jízdy. V pUípadE, že se jedná o menší opravy, m]že je provést Uidič sám bez 

pUivolání odpovEdného technika společnosti. V pUípadE, že by se jednalo o celkovou 

nepojízdnost vozidla nebo tEžší havárii, je Uidič povinen pUivolat k opravE technika 

povEUeného společností. Technik je povinen závadu odstranit bu@ ihned na místE, nebo 

zajistit odtah vozidla do dílny v areálu společnosti nebo do servisu.  

V pUípadE provádEní opravy na vozidle musí Uidič dbát na ochranu a zdraví pUi práci. 

BEhem provádEné opravy musí zajistit místo výstražným trojúhelníkem a obléct si 

výstražnou vestu. V pUípadE, že bude muset automobil zvedat ĚpUíkladem je výmEna 

kola), musí být prostUedek zajištEn proti samovolnému pádu. V pUípadE, že bude muset 

Uidič zasahovat do motorového prostoru vozidla, je povinen vypnout motor. 

3.5.7 ZajištEní nákladu bEhem jízdy 

Tidič musí rychlost jízdy bEhem pUepravy nákladu pUizp]sobit svým schopnostem, 

vlastnostem vozidla, nákladu, stavu vozovky, klimatickým a povEtrnostním podmínkám 

a jiným okolnostem, které je možné pUedvídat. Je zakázáno, aby Uidič pUestupoval 

nejvyšší povolenou rychlost dle zákona č. ň61/Ň000 Sb., zákon o provozu na pozemních 

komunikacích a o zmEnách nEkterých zákon]. V pUípadE uložení pokuty Uidiči Policií 

ČR nebo jinou výkonnou složkou za pUekročení rychlosti je Uidič povinen pokutu 

uhradit a neprodlenE tuto skutečnost nahlásit svému vedoucímu. 

BEhem zajištEní nákladu musí Uidič dbát zvýšené opatrnosti, aby mu napUíklad 

neuklouzla noha a nespadl z návEsu nebo kabiny vozidla. ZajištEní nákladu se musí 
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provádEt pouze v pUedepsané pracovní obuvi a pracovním oblečení. V pUípadE jištEní 

nákladu musí být u Uidiče pUítomna alespoO druhá osoba, která ho bude jistit.  

Pokud by bEhem pUepravy materiálu došlo ke ztrátE nákladu nebo jeho vysypání, je Uidič 

povinen zavolat policii a povEUeného vedoucího. Tidiči je zakázáno, aby sám rozsypaný 

materiál nebo náklad odklízel z vozovky. 

BEhem pUepravy nákladu je nezbytné pUizp]sobit rychlost jízdy aktuálním podmínkám. 

Hmotnost nákladu nesmí bEhem pUepravy pUekročit povolené zatížení vozidla. 

PUečnívající náklad je nutné označit dle zákona č. 56/Ň001 Sb., zákon o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zmEnE zákona č. 16Ř/1řřř Sb.,  

o pojištEní odpovEdnosti za škodu zp]sobenou provozem vozidla a o zmEnE nEkterých 

souvisejících zákon] Ězákon o pojištEní odpovEdnosti z provozu vozidlaě, ve znEní 

zákona č. ň07/1řřř Sb.  

BEhem pUepravy je nutné zajistit náklad proti samovolnému pohybu. Pokud se jedná  

o sypký materiál, musí být zakryt plachtou. V pUípadE, že se jedná o jiný než sypký 

materiál, musí být zajištEn lany nebo popruhy, aby se neuvolnil z návEsu nebo pUívEsu 

vozidla.  

BEhem nakládky a vykládky rozmErných zaUízení musí Uidič dbát pUíkazu svého 

vedoucího. Tidič bEhem pUepravy rozmErného nákladu musí uposlechnout pUíkazy 

vedoucího i bEhem pUepravy. V pUípadE pUepravy tEžkých a rozmErných náklad], je za 

pUepravu odpovEdný vedoucí. Vedoucí musí zajistit povolení k pUepravE a musí stanovit 

technologické postupy bEhem pUepravy. Vedoucí pUepravy je zodpovEdný za bezpečný  

a plynulý pUevoz. Vedoucí úseku dopravy musí k pUepravE rozmErných materiál] zajistit 

doprovod vozidel s výstražnou signalizací. 

V pUípadE pUepravy nebezpečného materiálu je u společnosti najata specializovaná 

firma.  

3.5.8 Manipulace s nákladem 

Nakládku a vykládku provádí Uidič na základE pUíkazu vedoucího. BEhem nakládky  

a vykládky musí Uidič postupovat dle pravidel BOZP. 
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Tidič bEhem nakládky a vykládky používá ochranné rukavice a pracovní odEv. Tidič 

nesmí manipulovat s velmi nadmErným nákladem. V pUípadE nakládky takového 

nákladu musí být pUivolána povEUená osoba, která náklad Uidič naloží vysokozdvižným 

vozíkem, nebo jiným zaUízením, popUípadE tato osoba vypom]že bEhem manipulace 

s nákladem. 

Tidič musí bEhem nakládky a vykládky dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo 

k nežádoucím úraz]m.  

Pro vykládku a nakládku se v prostorách společnosti využívají označená místa. Pro tyto 

účely slouží v areálu společnosti rampy u dílny a skladu. Ostatní náklad je možné 

naložit volnE pUed skladem.  

3.5.9 Označení komunikací v areálu společnosti 

Komunikace v areálu společnosti musí být označeny vodorovnými a svislými 

dopravními značkami. Dále musí být v areálu vyznačena nejvyšší povolená rychlost, 

zákazy zastavení, stání, jednosmErný provoz, pUikázaný smEr jízdy a další. Dále musí 

být v areálu společnosti označen prostor pro odstavení a zaparkování vozidel.  

Komunikace v areálu musí být UádnE osvEtlena. Musí být osvEtleny pUedevším 

nakládací a vykládací prostory. Za odstranEní poruch zodpovídá elektrotechnik nebo 

externí firma.  

3.5.10 PUeprava osob 

Všechny osoby ve vozidle musí být bEhem jízdy pUipoutány. Tidič je povinen dodržovat 

bEhem pUepravy osob zákonem stanovenou rychlost a pUizp]sobit jízdu aktuálním 

podmínkám. 

BEhem pUepravy osob je zakázáno pUepravovat osoby na stupačkách bočních vozidel, na 

stUeše vozidla, na sklápEcí korbE, na pUepravovaném nákladu nebo na vidlicích 

vysokozdvižného vozíku a podobnE. PUeprava jiných osob je možná pouze ve vozidle na 

místech určených pro spolujezdce na základE povolení od pUímého vedoucího. 
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3.5.11 Pracovní režim Uidič] 

PUed pracovní cestou je Uidič povinen podrobit se namátkové kontrole. Kontroluje se, 

zda je Uidič zp]sobilý k jízdE. Pokud by bylo zjištEno, že Uidič požil pUed jízdou alkohol, 

nebo jinou omamnou látku m]že být činnost Uidiči zakázána a uložena sankce dle 

vnitUního pUedpisu společnosti a dále je Uidič povinen na pUíkaz vedoucího okamžitE 

opustit pracovištE. 

PUed každou jízdou podnikovým vozidlem je pUíslušný vedoucí povinen zajistit kontrolu 

tohoto vozidla. Vozidlo musí být zkontrolováno, zda je zp]sobilé k jízdE. 

ZamEstnavatel musí zajistit nákup dálničních známek. V pUípadE platby mýtného je 

zamEstnavatel povinen vybavit Uidiče dostatečnou hotovostí v cizí i tuzemské mEnE. 

ZamEstnavatel je povinen poskytnout Uidiči zálohu na pracovní cestu. Zálohu smí Uidič 

využít na cestovní výdaje. Výše zálohy se odvíjí od doby trvání pracovní cesty. 

Tidič je bEhem celé pracovní cesty povinen dbát na své zdraví a bezpečnost. Tidič je 

povinen dodržovat pravidelné pUestávky. Po 4,5 hodinách jízdy je Uidič oprávnEn čerpat 

45minutovou pUestávku. Tato pUestávka m]že být bEhem stanovené doby jízdy 

rozdElena na tUi pUestávky po 15minutách. Pokud pUeprava trvá déle jak Ň4 hodin, je 

Uidič povinen odstavit vozidlo na místE k tomu určeném a čerpat 8hodinovou pUestávku. 

BEhem této pUestávky by mEl Uidič odpočívat.  

V pUípadE pUepravy delší jak Ň4 hodin vzniká Uidiči nárok na úhradu ubytování. 

ZamEstnavatel je tedy povinen po pUedložení daOového dokladu Uidičem za ubytování 

tento doklad proplatit.   

Tidič je povinen dodržovat bEhem pracovní cesty pitný režim. ZamEstnavatel se 

zavazuje Uidiče vybavit dostatečným množstvím tekutin v podobE balené vody. Dále dle 

§ 16ň odst. zákoníku práce náleží Uidiči stravné. V pUípadE, že pracovní cesta trvá 5 až 

12 hodin, činí stravné 7Ň Kč, trvá-li pracovní cesta 1Ň až 1Ř hodin činí výše stravného 

10ř Kč a v pUípadE trvá-li pracovní cesty déle než 1Ř hodin je stravné ve výši 171 Kč. 

Výše uvedeného minimálního stravného je dle zákonem stanovených podmínek, jeho 

výše se m]že lišit dle rozhodnutí zamEstnavatele. 
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BEhem jízdy je Uidiči zakázáno používat za volantem mobilní telefon nebo jiné obdobné 

zaUízení. Tidiči je také bEhem jízdy zakázáno jíst. Na jídlo je Uidič povinen zastavit na 

místE k tomu určeném v dobE pUestávky. 

BEhem pracovní cesty je Uidič povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Tidič je 

dále povinen bEhem jízdy použít bezpečnostní pás. V pUípadE havárie nebo poruchy je 

Uidič povinen postupovat dle pravidel upravených tímto pUedpisem a dbát zvýšené 

opatrnosti.  

Tidiči je zakázáno bEhem jízdy pít alkohol nebo užívat jiné omamné látky. V pUípadE 

zjištEní, že Uidič požil alkohol nebo jinou omamnou látku pUed nebo bEhem jízdy je 

zamEstnavatel oprávnEn Uidiče pokutovat dle vnitUního pUedpisu společnosti  

a s okamžitou platností zakázat Uidiči pokračování v činnosti. V pUípadE, že by byla 

Policií ČR zjištEna pUítomnost alkoholu v krvi Uidiče, nebo jiná omamná látka, veškerou 

odpovEdnost nese Uidič. 

PUeprava nákladu vždy začíná v areálu společnosti. Je zakázáno, aby Uidič s nákladem 

vyjíždEl od svého bydlištE, nebo z jiného místa. Místo počátku cesty m]že být zmEnEno 

pouze na základE pUíkazu vedoucího. Cesta počíná tedy v areálu společnosti a v tomto 

areálu také končí.  

Tidič je povinen bEhem jízdy zaznamenávat veškeré své aktivity. Je povinen vyplnit 

výkaz užití vozidla a vést podrobný rozpis aktivit Uidiče podle norem EU.  

3.5.12 Režim pracovních cest 

Tato část vnitUního pUedpisu se týká pracovních cest konaných osobními automobily 

evidovanými v majetku společnosti. Je pUísnE zakázáno k účelu pracovních cest užívat 

soukromé automobily zamEstnanc]. Užití soukromého automobilu je možné pouze na 

základE schválení od vedení společnosti. 

Vedení společnosti m]že zamEstnance vyslat na pracovní cestu pouze po pUedchozí 

domluvE. ZamEstnanec musí s vysláním na pracovní cestu souhlasit. V pUípadE, že by 

byl zamEstnanec nucen k pracovní cestE, jednalo by se o nucené práce.  
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ZamEstnanci musí být proškoleni s pravidly a postupy BOZP pUed každou pracovní 

cestou. Tidič je povinen bEhem pracovní cesty dodržovat stejná pravidla bezpečnosti, 

která jsou upraveny v článku Ň.Ň.10 Pracovní režim Uidič]. Spolujezdec je povinen dbát 

pUíkazu Uidiče a nerušit Uidiče bEhem jízdy.  

ZamEstnavatel je povinen zUídit zamEstnanci cestovní pojištEní v pUípadE, že se jedná  

o zahraniční cestu. V pUípadE zahraniční cesty je zamEstnavatel povinen zajistit, aby byl 

Uidič obeznámen s pravidly silničního provozu cizí zemE. ZamEstnavatel je dále povinen 

v pUípadE zahraniční cesty zUídit zamEstnanci roaming, aby mohl Uidič v pUípadE 

nepUedvídatelných událostí kontaktovat zamEstnavatele.  

ZamEstnavatel je povinen poskytnout zamEstnanci náhradu výdaj] souvisejících 

s pracovní cestou. Náhrada tEchto výdaj] se Uídí zákonem č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoníkem 

práce. V tomto pUípadE se jedná pUedevším o výdaje za jízdné, ubytování, stravné nebo 

ostatní nutné vedlejší výdaje. Vedlejšími výdaji se rozumí napUíklad poplatky za telefon 

nebo parkování. 

V pUípadE pracovní cesty je zamEstnavatel povinen poskytnout zamEstnanci zálohu na 

pracovní cestu. V pUípadE, že by se jednalo o zahraniční pracovní cestu, m]že být část 

zálohy poskytnuta v cizí mEnE. Po ukončení pracovní cesty je zamEstnanec povinen 

pUedložit povEUené osobE veškeré daOové doklady na základE nichž jsou zamEstnanci 

proplaceny výdaje spojené s pracovní cestou snížené o poskytnutou zálohu. 

Pracovní cesta vždy začíná z areálu společnosti. Je zakázáno, aby Uidič zahájil pracovní 

cestu od svého bydlištE, nebo z jiného místa. Místo počátku cesty m]že být zmEnEno 

pouze na základE pUíkazu zamEstnavatele. Cesta počíná tedy v areálu společnosti  

a v tomto areálu také končí.  

3.5.13 Pracovní úrazy  

Tato část vnitUního pUedpisu upravuje pravidla a postupy v pUípadE vzniku pracovního 

úrazu. Pracovním úrazem se rozumí úraz vzniklý v areálu společnosti bEhem výkonu 

pracovní náplnE nebo bEhem pracovní cesty.  

V pUípadE vzniku pracovního úrazu na pracovišti je zamEstnanec povinen pracovní úraz 

neprodlenE oznámit svému pUímému nadUízenému. NadUízený je povinen poskytnout 
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zamEstnanci základní ošetUení. ZamEstnavatel je povinen evidovat na pracovišti 

lékárničku vybavenou pro pUípad první pomoci. V pUípadE potUeby je nadUízený povinen 

zavolat záchrannou službu a zajistit zamEstnanci ošetUení lékaUem.  

Pracovní úraz musí vedoucí zapsat do knihy úraz]. V knize úraz] musí být evidován 

datum, čas a pUíčina vzniku pracovního úrazu včetnE veškerých následk]. Pokud úraz 

není evidován a okamžitE nahlášen, nelze ho evidovat jako úraz vzniklý na pracovišti.  

3.5.14 Termíny školení Uidič] 

Tidiči jsou povinni účastnit se pravidelných školení v oblasti BOZP a pravidel 

silničního provozu. Tidiči jsou dále povinni dostavit se na pravidelné testování jejich 

kvalifikace a znalostí v tEchto oblastech. 

Testování v oblasti BOZP a pUedpis] z provozu na pozemních komunikacích  

a zdravotnické pUípravy probíhá jednou ročnE. Termín a místo konání je povinen 

oznámit vedoucí jednotlivých stUedisek. ůbsence Uidiče je omluvitelná v naléhavých 

pUípadech. 

Tidiči absolvují jedenkrát ročnE školení v rozsahu 6 až 7 hodin pUi kterém jsou Uidiči 

proškoleni v oblasti BOZP a jsou obeznámeni s pravidly a postupy, podle kterých se 

musí bEhem výkonu pracovní náplnE Uídit. Jsou také obeznámeni s možnými riziky, 

která s jejich pracovní náplní souvisí. Dále Uidiči absolvují školení v oblasti pUedpis] na 

pozemních komunikacích. 

Školení výše zmínEných oblasti zajiš[ují externí pracovníci BOZP.  

3.5.15 ZávErečné ustanovení 

Tento vnitUní pUedpis je účinný a platný v areálu společnosti i mimo nEj. Vedoucí 

jednotlivých stUedisek a Uidiči jsou povinni se pravidly a postupy, které jsou upraveny 

tímto pUedpisem Uídit bEhem výkonu pracovní náplnE. VnitUní pUedpis BOZP musí 

odpovídat současné situaci v organizaci a současným pUedpis]m upravujících pravidla 

provozu.  

V pUípadE úpravy a sestavování vnitUního pUedpisu jsou jednotliví zamEstnanci 

oprávnEni vznášet pUipomínky a doporučení svému pUímému nadUízenému. Vedoucí 
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Uidič] je povinen jednou ročnE zkontrolovat, zda vnitUní pUedpis odpovídá současným 

potUebám společnosti. V pUípadE potUeby pUedloží návrh zmEn vedení organizace na 

úpravu či doplnEní vnitUního pUedpisu.  

Úprava dle současných podmínek společnosti se týká i registru rizik. Registrem rizik se 

pro potUeby společnosti rozumí tabulkový formuláU metody FMEA, který tvoUí pUílohu 

č. ň diplomové práce. Tento registr slouží k identifikaci a hodnocení rizik ve 

společnosti. Pro správné použití se musí pro potUeby společnosti aktualizovat jedenkrát 

ročnE nebo pokud se zmEní počet zamEstnanc], v pUípadE zavedení nové výroby nebo 

technologie a také v pUípadE nákupu nových automobil]. Za registr rizik jsou odpovEdni 

všichni vedoucí ve společnosti na všech stupních Uízení. Za ošetUení rizik zodpovídají 

vedoucí jednotlivých stUedisek a externí pracovník BOZP.  

Za úsek dopravy je odpovEdný vedoucí stUediska dopravy. Registr rizik je odpovEdný 

aktualizovat a tvoUit externí pracovník BOZP. Jakékoli riziko identifikována v tomto 

úseku musí být co nejdUíve odstranEno, nebo k nEmu musí být pUijata vhodní opatUení. 

Je tedy nutné provádEt pravidelné kontroly pracovištE a identifikovat a Uídit rizika. 

StUedisko dopravy je kontrolováno dvakrát ročnE externím pracovníkem BOZP. Dále je 

kontrolováno dennE vedoucím stUediska dopravy a mechanizace. 
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ZÁVDR 

V celém obsahu diplomové práce byla Uešena problematika dodržování pUedpis] 

v oblasti BOZP. Jelikož je právní úprava tohoto vEdního oboru velice rozsáhlá, bylo 

snahou analyzovat současný stav BOZP v ČR a EU pro konkrétní odvEtí dopravy. 

Dle provedené analýzy bylo zjištEno, že pro správnou implementaci a dodržování 

BOZP v oblasti dopravy je d]ležité analyzovat a Uídit jak rizika mobilní, tak i ostatní 

rizika, která ohrožují zdraví a bezpečnost zamEstnanc]. Tato rizika by mEla být dále 

identifikovaná a Uízena prostUednictvím registru rizik a mEla by být eliminována 

vhodnými opatUeními, která by mEla být upravena vnitUním pUedpisem BOZP. Tento 

pUedpis je klíčový pro správnou implementaci BOZP a je zákonnou povinností tento 

pUedpis evidovat v každé společnosti.  

Na základE zjištEných výsledk] je v současné dobE nejvEtším pUestupkem v oblasti 

BOZP neprovádEní procesu identifikace a Uízení rizik a neevidování vnitUního pUedpisu. 

Společnosti dále v současné dobE nedodržují i ostatní zákonem stanovené povinnosti. 

Jedná se napUíklad o nezaUazení pracovní náplnE do rizikové kategorie, nedodržování 

pravidelných lékaUský prohlídek, neevidovaní knihy úraz] a neprovádEní zápis]  

z pracovních cest. Dále se v oblasti dopravy jedná o nedodržování pravidelných 

prohlídek vozidla nebo neseznámení pracovník] s riziky, která ohrožují jejich zdraví  

či bezpečnost v rámci pracovního procesu. 

V praktické části byly dosažené výsledky verifikovány a byl proveden proces 

identifikace a Uízení rizik na základE nEhož byl dále sestaven a navržen vnitUní pUedpis 

BOZP a organizace práce pro modelovou společnost. V této části byl nejdUíve proveden 

proces identifikace rizik prostUednictvím vybraných metod. ProstUednictvím tEchto 

metod byla nalezena rizika, která ohrožují zdraví a bezpečnost zamEstnanc]  

a provozuschopnost objektu společnosti. NáslednE bylo snahou rizika eliminovat 

prostUednictvím vhodných opatUení. V návaznosti na proces identifikace rizik byl  

v závEru navržen vnitUní pUedpis BOZP a organizace práce pro modelovou společnost. 

Tento vnitUní pUedpis by mEl eliminovat současné nedostatky v oblasti BOZP  

a organizace práce v areálu společnosti i mimo nEj. 
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ZávErem lze Uíci, že na úrovni BOZP v oblasti dopravy jsou nejvEtšími problémy 

mobilní rizika. Tato rizika se týkají pUedevším nepUizp]sobení rychlosti nebo 

porušování dopravních pUedpis]. Dále jsou v této oblasti shledána rizika, která ohrožují 

zdravotní stav zamEstnanc]. Dle provedených analýz je mezi tato rizika Uazeno dlouhé 

sezení, nevhodné stravování, únava nebo stres Uidič]. Účelem diplomové práce bylo 

uvEdomit zamEstnavatele o existenci tEchto rizik a navrhnout pravidla a postupy k jejich 

Uízení a eliminaci.  

Pro eliminaci tEchto rizik byly dále v diplomové práci navrženy vhodná opatUení. 

S procesem zavedení a dodržování navržených opatUení vznikají společnosti dodatečné 

náklady. Jedná se o mzdové náklady vedoucích jednotlivých stUedisek, odmEny 

externím pracovník]m BOZP, náklady související s pravidelnou údržbou vozidel  

a další. Výše tEchto náklad] samozUejmE závisí napUíklad na počtu zamEstnanc] ve 

společnosti, na typu a počtu vozidel nebo na dodavatelských firmách. Na základE 

dosažených výsledk] je však nutné poznamenat, že zavedení a dodržování tEchto 

opatUení je ménE nákladné, než pokud by společnost tato opatUení nezavedla. 

Dále bylo účelem diplomové práce zhodnotit současný stav dodržování pUedpis]. 

V obsahu diplomové práce byl sestaven pUehledný seznam všech právních pUedpis], 

které upravují BOZP na obecné úrovni, tj. jedná se o základní právní pUedpisy. 

NáslednE byl uveden pUehled právních pUedpis], které zakotvují zákonnou právní 

úpravu BOZP v oblasti dopravy v ČR a EU.  

V neposlední UadE bylo snahou poukázat na oblasti, ve kterých jsou tyto pUedpisy 

nejčastEji porušovány a na d]sledky jejich porušování. D]sledkem jejich porušování 

jsou pUedevším vysoké náklady. Jedná se pUedevším o náklady související s odstranEním 

vady na vozidle následkem havárie nebo nepravidelné údržby, náklady související 

s pracovní neschopností zamEstnance, dále náklady související s náborem a zaučením 

nových zamEstnanc], úhrada jednorázového odškodnEní poz]stalým nebo úhrada 

náklad] související se vznikem vEcné škody nebo újmy na zdraví tUetím osobám. 

V neposlední UadE jsou do tEchto náklad] Uazeny i pokuty uložené inspektorátem práce 

v pUípadE kontroly pracovištE.  
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Z dosažených výsledk] lze shrnout, že oblast BOZP je často zamEstnavateli opomíjena. 

Často si totiž zamEstnavatelé neuvEdomují, jak je riskantní pravidla BOZP nedodržovat 

v]bec nebo jen částečnE. Nedodržování právních pUedpis] a naUízení v oblasti BOZP 

m]že být pro nEkteré zamEstnavatele i likvidační. Dále je tato oblast upravena nEkolika 

smErnicemi, naUízeními a zákonnými úpravami, které jsou pro zamEstnavatele často 

nepUehledné a velice obsáhlé. Je proto nezbytné, aby bylo v budoucnu na tuto oblast 

pohlíženo s vEtším d]razem.  

Diplomová práce m]že být návodem, jak správnE sestavit registr rizik a vnitUní pUedpis 

BOZP a organizace práce. Dále m]že být vnitUní pUedpis navržený v obsahu diplomové 

práce využit tuzemskými společnostmi využívající podniková vozidla bEhem výkonu 

pracovní náplnE. Je však d]ležité zmínit, že v rámci procesu pUenesení výše navrženého 

vnitUního pUedpisu do konkrétního podniku je nezbytné, aby byl pUedpis rozšíUen  

a upraven dle konkrétních požadavk] společnosti. 
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Graf č. 1: Úrazovost dle odvEtví v EU 

(Zdroj: EUROPA, 2017) 
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PUíloha č.  2 

Tabulka č. 1: Celkový počet pracovních úraz] s pracovní neschopností 

Rok 2014 2015 2016 

celkový počet pojištEnc] 4 464 057 4 507 012 4 571 305 

celkový počet pracovních úraz] s pracovní 
neschopností 

45 058 46 331 47 379 

z toho žen 13 321 14 214 14 787 

z toho mladistvých 101 57 158 

celkový počet pracovních úraz] s pracovní 
neschopností delší než tUi dny 

41 732 41 951 44 772 

z toho s hospitalizací delší než 5 dn] 1 299 1 315 1 323 

celkový počet smrtelných úraz] 117 131 104 

z toho žen 2 11 3 

z toho mladistvých 0 0 0 

celkový počet dn] pracovní neschopnosti 2 446 635 2 568 798 2 575 220 

pr]mErná délka pracovní neschopnosti Ědn]ě 54 55 54 

ĚZdroj: SÚIP, Ň017; ČZSO, 2017) 

Tabulka č. 2: Počet celkových pracovních smrtelných úraz] v letech 

Rok 
Počet smrtelných pracovních úraz] 

SÚIP ČBÚ Celkem 

2012 105 8 113 

2013 109 4 113 

2014 106 11 117 

2015 122 9 131 

2016 102 2 104 

ĚZdroj: SÚIP, Ň017; ČBÚ, Ň017; CZSO, 2017) 
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Tabulka č. 3: Počet pracovních úraz] dle odvEtví 

OdvEtví ĚCZ-NACE) 
kromE J, K, L, M, N, O, 
R, S, U 

Počet pracovních úraz] s pracovní 
neschopností 

Četnost pUípad] na 100 pojištEnc] 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

ů. ZemEdElství, lesnictví, 

rybáUství 
2 589 2 649 2 674 2 626 2 592 2,26 2,33 2,37 2,36 2,36 

B. TEžba a dobývání 566 510 476 399 445 1,57 1,51 1,49 1,31 1,59 

C. Zpracovatelský pr]mysl 18 669 18 093 19 280 20 045 20 770 1,6 1,58 1,66 1,69 1,72 

D. Výr, a rozvod el. a j. e. 125 144 141 119 136 0,38 0,44 0,43 0,37 0,42 

E. Zás. vodou; čin. s odp. 894 913 959 1 007 968 1,57 1,6 1,66 1,76 1,69 

F. Stavebnictví 3 490 3 289 3 135 2 984 2 965 1,32 1,31 1,31 1,27 1,27 

G. Velkoobchod, 

maloobchod; opravy 

motor. voz. 

4 533 4 267 4 597 4 876 5 277 0,74 0,71 0,76 0,8 0,85 

H. Doprava a skladování 3 975 4 034 4 123 4 142 4 332 1,42 1,46 1,49 1,48 1,5 

I. Ubytování, stravování a 

pohostinství 
962 839 868 868 956 0,69 0,61 0,64 0,65 0,7 

P. VzdElání 1 017 1 099 1 204 1 303 1 334 0,3 0,33 0,35 0,38 0,39 

Q. Zdravotní a sociální 

péče 
1 788 1 815 2 003 2 152 2 174 0,55 0,55 0,6 0,63 0,62 

ČR* 44 108 42 927 45 058 46 331 47 379 0,99 0,97 1,01 1,03 1,04 

 ĚZdroj: SÚIP, Ň017; ČZSO, 2017) 
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Tabulka č. 4: Počet smrtelných pracovních úraz] dle odvEtví 

OdvEtví ĚCZ-NůCEě kromE 
J, K, L, M, N, O, R, S, U 

Počet smrtelných pracovních 
úraz] 

Četnost pUípad] na 100 pojištEnc] 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

ů. ZemEdElství, lesnictví, 
rybáUství 16 13 6 10 12 1,4 1,14 0,53 0,9 1,09 

B. TEžba a dobývání 6 4 9 6 4 1,66 1,18 2,82 1,97 1,43 

C. Zpracovatelský pr]mysl 21 25 25 28 19 0,18 0,22 0,22 0,24 0,16 

D. Výr, a rozvod el. a j. e. 4 1 1 2 1 1,23 0,31 0,31 0,63 0,31 

E. Zás. vodou; čin. s odp. 3 2 2 4 1 0,53 0,35 0,35 0,70 0,17 

F. Stavebnictví 22 19 30 31 22 0,83 0,76 1,25 1,32 0,94 

G. Velkoobchod, maloobchod; 
opravy motor. voz. 

10 5 10 5 7 0,16 0,08 0,17 0,08 0,11 

H. Doprava a skladování 17 17 20 21 24 0,61 0,62 0,72 0,75 0,83 

I. Ubytování, stravování a 
pohostinství 3 1 1 3 

 
0,21 0,07 0,07 0,22 

 

P. VzdElání 
 

3 
 

1 1 
 

0,09 
 

0,03 0,03 

Q. Zdravotní a sociální péče 
 

1 
 

1 
  

0,03 
 

0,03 
 

ČR* 113 113 116 132 104 0,25 0,25 0,26 0,29 0,23 

ĚZdroj: SÚIP, Ň017; ČZSO, 2017) 
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PUíloha č.  3 
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