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Abstrakt 

 

Diplomová práce je zaměřena na oblast pracovních podmínek ve zvoleném podniku, 

zejména na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Cílem práce je analýza současného 

stavu pracovních podmínek ve společnosti a vytvoření návrhu na odstranění případných 

nedostatků, který povede ke zlepšení současného stavu a bude pro společnost 

akceptovatelný. 

 

 

Klíčová slova: pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, BOZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

Master's thesis is focused on work conditions area in selected company, especially on 

occupational health and safety. The purpose of this thesis is to analyze work conditions, 

which are in the company nowadays, and to create suggestion, which should lead to the 

correction of eventual gaps. This correction should lead to the improvement of the work 

conditions in the company, and should be also acceptable for the company. 

 

Keywords: work conditions, occupational health and safety, OSH 
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Úvod 

Problematika pracovních podmínek v podniku je velmi důležitá. Pokud pracovní 

podmínky v podniku nejsou na dobré úrovni, vede to k nespokojenosti zaměstnanců 

a ke snížení jejich pracovní motivace, což se odrazí na jejich výkonnosti.  

 

Velmi důležitou oblastí je pak bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Špatné 

bezpečnostní podmínky mohou vést k četným úrazům, což je problematické jak pro 

zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele, protože způsobují demotivaci zaměstnanců, 

a navíc přináší náklady spojené s nahrazením zraněné pracovní síly. V neposlední řadě 

je zajištění bezpečnosti práce dáno zákonem a opomenutí zaměstnavatele by mohlo mít 

pro společnost silný dopad. 

 

I přes tuto skutečnost mají mnohé firmy tendenci tuto problematiku podceňovat. Dle 

zkušeností odborníků z praxe je problematika pracovních podmínek a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci nejvíce podceňována zejména u nekvalifikovaných povolání, 

protože zaměstnanci jsou poměrně snadno nahraditelní například pomocí brigádníků. 

Mzdy u těchto profesí jsou navíc relativně nízké, takže případné dodatečné náklady 

spojené se špatnými pracovními podmínkami jsou mnohdy nižší, než finanční 

prostředky uspořené díky nevyhovujícím pracovním podmínkám.  

 

Společnostem zaměstnávajícími tyto pracovníky se tedy vyplatí pohybovat se na úrovni 

legislativního minima, protože to pro ně představuje úsporu nákladů. Dopady této praxe 

jsou ovšem celospolečenské. Zaměstnanci pracující na těchto pozicích mnohdy ztrácejí 

chuť k práci a díky relativně nízkému rozdílu mezi jejich mzdou a sociálními dávkami 

zvolí druhou možnost a stanou se raději dobrovolně nezaměstnanými. V praxi se tak 

setkáváme s pracovními pozicemi, na které je mnohdy problematické sehnat 

zaměstnance, či se k jejich zaplnění využívá pracovníků z východní Evropy či Asie. 

 

Tato práce bude zaměřena na firmu, která zaměstnává mj. právě nekvalifikované 

zaměstnance. Práce se pokusí ověřit, zdali dochází k negativním skutečnostem 

uvedenými v předchozím odstavci také u této společnosti. Pokud ano, budou navržena 

taková opatření, která by vedla ke zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci pro její zaměstnance. U samotných návrhů bude brána v potaz 

také jejich náročnost a náklady na jejich realizaci, aby tyto návrhy byly pro 

zaměstnavatele akceptovatelné, a došlo tak k jejich praktické realizaci. 
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1. Vymezení problému a cíle práce 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, práce se zabývá problematikou pracovních podmínek 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zvoleném podniku. 

 

Cílem této práce je na základě analýzy vymezit nedostatky, které má v této oblasti 

uvedená společnost a provést návrh na jejich zlepšení, který bude přínosem pro její 

zaměstnance a bude přijatelný pro samotnou společnost. 

 

Předložená práce bude rozdělena do tří hlavních částí. V první části budou formulována 

teoretická východiska práce. Bude zde vysvětlen význam kvalitního pracovního 

zázemí pro zaměstnance a důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále zde 

bude proveden náhled do platné legislativy a jejího vztahu k této problematice. 

Teoretická část bude sloužit coby základní stavební kámen pro analytickou a návrhovou 

část této práce. 

 

V další, analytické části bude práce již pojednávat o samotné společnosti. Budou zde 

uvedeny základní informace o společnosti, předmětu jejího podnikání a jejích 

zaměstnancích. Dále budou analyzovány jejich pracovní podmínky a činnosti, které jsou 

významné ve vztahu k BOZP.  Následně bude provedena analýza aktuální úrazovosti, 

která poskytne detailnější náhled na současný stav ve společnosti. Na závěr této části 

budou určena bezpečnostní rizika a bude provedena analýza jejich závažnosti. K této 

analýze budou využity vybrané metody rizikového managementu.  

 

Případné nedostatky zjištěné v analytické části pak budou sloužit jako východisko pro 

tvorbu návrhové části. Bude zde provedena formulace návrhů, které by měly vést 

k eliminaci, případně alespoň k omezení zjištěných nedostatků. Následně bude 

zhodnocen jejich dopad na rizika, která byla vymezena v analytické části práce.  
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2. Teoretická část 

2.1. Řízení lidských zdrojů 

Problematika pracovních podmínek a bezpečnosti práce je součástí oblasti řízení 

lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů je možno definovat jako ‚část podnikového 

řízení, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, tedy jeho 

získávání, formování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, 

výsledků jeho práce, pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané 

práci, podniku a spolupracovníkům. V neposlední řadě jeho osobního uspokojení 

z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje.‘1
 (6) 

 

Lidské zdroje představují pro podnik jeden z nejcennějších a nejdražších zdrojů, protože 

tvoří základ pro chod podniku a pro využívání zdrojů dalších. Jsou tedy jádrem 

a nejdůležitější částí podnikového řízení. Důležitost této problematiky podtrhuje také 

skutečnost, že i jiné oblasti podnikového řízení se z velké části zabývají řízením lidí 

zajišťujících tuto oblast. (6) 

 

Řízení lidských zdrojů je možno v obecné rovině rozdělit do čtyř dílčích cílů :(6) 

· Zajištění, aby na jednotlivých pracovních místech byli lidé s odpovídajícími 

schopnostmi. Důležité je také, aby tito pracovníci byli připraveni na případné 

změny požadavků, které může dané pracovní místo obnášet. 

· Optimální využívání pracovních sil, což obnáší zejména využívání schopností 

zaměstnanců a jejich časového fondu. 

· Formování týmů, zdravých mezilidských vztahů a efektivního stylu vedení 

lidí. 

· Personální a sociální rozvoj pracovníků, což obnáší jak rozvoj jejich 

dovedností, tak i rozvoj jejich pracovní kariéry. Tento bod je důležitý proto, aby 

bylo dosaženo správné motivace zaměstnanců pramenící z jejich vlastního 

uspokojení nad vykonávanou prací. S tímto bodem úzce souvisí nezbytnost 

vytváření příznivých pracovních podmínek. 

                                                 
1
 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 1. vyd. Praha: Management Press 

2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3 
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Pro zajištění výše uvedených cílů musí podnik zajistit v oblasti řízení lidských zdrojů 

zejména: (6) 

· Dodržování všech zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv. 

· Analyzovat jednotlivá pracovní místa a na základě této analýzy pro ně stanovit 

specifické potřeby co se povahy pracovních úkolů a pracovních podmínek týče. 

· Předpovídat nezbytnou potřebu pracovních sil k dosažení svých cílů a realizovat 

plány směřující k jejímu pokrytí. V této souvislosti je třeba provádět průzkum 

trhu práce, zajímat se o populační vývoj a hodnotovou orientaci lidí. 

· Získávání potřebných pracovníků, jejich výběr a najímání. 

· Rozmísťovat pracovníky takovým způsobem, aby byly využity jejich pracovní 

schopnosti a pracovníci byli zároveň spokojeni. 

· Starat se o rozvoj pracovníků, aby byli připraveni jak na nové požadavky 

vyplývající z jejich pracovního místa, tak i na případnou změnu svého 

pracovního zařazení.  

· Vytvářet a realizovat programy řízení a rozvoje organizace práce. 

· Vytvářet a prosazovat vhodné systémy k měření výkonnosti pracovníků a jejich 

pracovního chování. 

· Zajišťovat agendu propouštění a penzionování zaměstnanců. 

· Pomáhat zaměstnancům při zpracování a realizaci plánů jejich kariéry, 

personálního a sociálního rozvoje. 

· Stimulovat pracovníky, vytvářet systémy jejich odměňování. 

· Vytvářet systémy pro projednávání disciplinárních záležitostí a stížností 

a zajistit jejich fungování. 

· Vytvářet a prosazovat programy, které mají za cíl zajistit bezpečnost práce 

a ochranu zdraví u pracovníků. 

· Realizovat systémy podnikové sociální práce. 

· Pomáhat zaměstnancům řešit jejich osobní problémy, které by mohly mít 

negativní dopad na jejich výkon, vytvářet a zajišťovat systém komunikace se 

zaměstnanci. 

· Zajišťovat fungování podnikového personálního informačního systému. V této 

souvislosti je třeba uchovávat dokumenty týkající se jednotlivých zaměstnanců, 

zpracovávat příslušné statistiky. 
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· Zjišťovat názory a postoje zaměstnanců k aktuálním problémům a podnikovým 

záměrům. 

 

Výše uvedené body jsou nezbytnou součástí práce všech vedoucích pracovníků, bez 

ohledu na jejich postavení v podniku či řídící funkci. Z výše uvedeného je dále vidět, že 

oblast řízení lidských zdrojů je velmi široká a pracovní podmínky a bezpečnost práce 

zaměstnanců jsou jedním z mnoha cílů. Ovšem je třeba si uvědomit, že jedním 

z nejdůležitějších cílů. (6) 

 

2.2. Bezpečnost práce a pracovní podmínky v podniku 

2.2.1. Úvod  

Bezpečnost práce a pracovní podmínky spolu velmi úzce souvisí. Při špatných 

pracovních podmínkách jsou zaměstnanci demotivováni k vyšším výkonům a i riziko 

úrazu je vyšší. Navíc vliv na zdraví zaměstnanců mohou mít i skutečnosti, jež souvisí 

spíše s pracovními podmínkami, než se samotnou bezpečností práce. Tyto dopady jsou 

spíše dlouhodobého charakteru, díky čemuž jsou mnohými zaměstnavateli neprávem 

opomíjeny. Dlouhodobý vliv na člověka přitom mají i zdánlivé drobnosti. Jako příklad 

takového vlivu na zdraví člověka lze uvést kancelářskou práci, kdy může nepříznivě 

působit například špatné osvětlení nebo kancelářský hluk. Dle výzkumu (15), jenž byl 

proveden na čtyřiceti náhodně vybraných administrativních pracovištích, bylo zjištěno, 

že zaměstnanci pracující v hlučné kanceláři měli v moči výrazně více epinefrinu 

(stresového hormonu), než zaměstnanci pracující v tiché a klidné kanceláři. Jako další 

příklad lze uvést práci u počítače, která často způsobuje bolesti zad či únavu a 

vysychání očí. I tyto problémy jsou ovšem řešitelné díky dobré ergonomii pracoviště, 

která je v kompetenci zaměstnavatele. Důležitý je ovšem i přístup zaměstnance k této 

problematice. Z prostředí kanceláře lze uvést zdravé sezení na židli, cvičení apod. Na 

vytvoření dobrých pracovních podmínek má tedy vliv jak zaměstnavatel, který by měl 

vytvořit kvalitní pracovní prostředí, tak zaměstnanec, který dodržuje zásady bezpečné a 

zdravé práce. (15) (18) 
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2.2.2. Obory zabývající se prevencí poškození zdraví 

Existují dva obory, které se zabývají prevencí poškození zdraví v důsledku pracovních 

podmínek. Patří mezi ně: (1) 

· Pracovní lékařství – jedná se o specializovaný obor preventivní medicíny, který 

se zaměřuje na prevenci zdravotních rizik a dále pak na pracovní poškození, 

která vznikla navzdory preventivním opatřením. 

· Pracovní hygiena – tento obor se zabývá měřením a kontrolou rizik prostředí. 

Je to obor, ve kterém působí ergonomové, inženýři a chemici. 

 

2.2.3. Význam a výhody ochrany zdraví na pracovišti 

Pro podnik je důležité, aby dosáhla maximální možné úrovně ochrany zaměstnanců. 

Kromě důvodů podnikových, jsou důležité důvody morální, ale také zákonné. Ačkoliv 

by měly být morální důvody těmi nejdůležitějšími, je třeba si přiznat, že v mnohých 

případech tomu tak není a mnoho zaměstnavatelů bere coby nejvýznamnější důvody 

zákonné. Mnoho firem dokonce zastává názor, že ochrana zdraví a bezpečnost při práci 

jsou určitým druhem laskavosti. Ovšem i podnikové důvody jsou pro zaměstnavatele 

velmi motivující, protože lepší řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti má své 

hmatatelné výhody, jakými jsou například ‚vyšší produktivita, nižší absence, nižší 

náklady související s úrazy a soudními spory, lepší plnění požadavků klientů, lepší 

morálka pracovníků a lepší zaměstnanecké vztahy‘2
.(1) Tyto výhody byly ověřeny ve 

výzkumu, jenž v roce 2004 provedl v devatenácti organizacích britský Úřad pro ochranu 

zdraví a bezpečnost při práci. Zaměstnavatelé zahrnuti do tohoto výzkumu dosáhli 

investicemi do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci významných úspor (1). 

 

Jak je vidět u výše uvedených příkladů, bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti 

nemusí pro společnost představovat pouze „nutné zlo“, ale je to i možný zdroj úspor. 

Pro dobré řízení BOZP je vhodné aplikovat následující aktivity: (1) 

· Vytváření politiky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, 

                                                 
2
  ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, 2007. 790 s. ISBN 978-80-

247-1407-3. 
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· Posuzování rizik, kdy se rozpoznávají nebezpečí a odhadují rizika s nimi 

spojená, 

· Provádění auditů a inspekcí zaměřených na ochranu zdraví a bezpečnosti při 

práci, 

· Zavádění zdravotních programů pro pracovníky, 

· Zvládání stresu, 

· Prevence nehod a úrazů, 

· Měření charakteristik ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, 

· Vzdělávání zaměřené na tyto postupy, 

· Organizování ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. 

 

2.2.4. Analýza a hodnocení rizik 

Jedná se o velmi důležitou součást BOZP. Tato oblast se týká identifikace nebezpečí 

a analýzy možných rizik, která z tohoto nebezpečí vyplývají.  

 

Za nebezpečí můžeme považovat cokoliv, ‚co může způsobit zranění (například práce 

na střechách, zvedání těžkých předmětů, chemikálie, elektrický proud atd.)‘3
 (1) 

Pod pojmem riziko rozumíme pravděpodobnost, zranění nebo poškození, která  jsou 

spojená s daným nebezpečím. (1) 

 

Naším cílem při analýze a hodnocení rizik je tedy hledání nebezpečí a odhadování 

rizika s ním spojeného. Dle britského Úřadu pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci 

je většina nehod způsobena několika málo činnostmi. Je třeba se nejdříve soustředit na 

ty činnosti, u kterých hrozí vážná zranění (například práce na střeše). Také je důležité 

zjistit, kdo všechno by mohl být zraněn (kromě zaměstnanců to mohou být například i 

zákazníci). (1) 

 

Nebezpečí by měla být seřazena podle své závažnosti do stupnice. Členění rizik může 

být například následující (1) 

                                                 
3
 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 1. vyd. Praha: Management Press 

2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3 
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· Katastrofická – jsou to rizika, které jsou schopna bezprostředně způsobit 

početná úmrtní nebo onemocnění. 

· Kritická – následkem může být vážné onemocnění, úraz či škody na majetku 

a zdraví. 

· Okrajová – následkem mohou být onemocnění, úraz nebo škoda na zařízení, ale 

neočekává se, že by důsledky byly závažné. 

· Zanedbatelné – nebezpečí nemá za následek závažné zranění či onemocnění a 

hrozí jen malá možnost většího poškození, které by se nedalo zvládnout v rámci 

první pomoci. 

 

Dále je třeba určit pravděpodobnost rizika: (1) 

· Pravděpodobné – nebezpečí nastane bezprostředně nebo během krátké doby. 

· Dosti pravděpodobné – nebezpečí se pravděpodobně časem stane. 

· Málo pravděpodobné – nebezpečí se může časem stát. 

· Velmi málo pravděpodobné - nebezpečí se asi nestane. 

 

Po analýze rizik je třeba podniknout různá opatření. Tato opatření lze seřadit dle 

účinnosti. K rozhodnutí, jaká opatření provedeme, se musíme opřít o výsledky analýzy 

rizika. Mezi možná opatření patří: (1) 

· Vyloučení nebezpečí – jedná se o situaci, kdy využijeme alternativ, zlepšení 

návrhu či změnu samotného procesu. 

· Substituce – jedná se o nahrazení zdroje nebezpečí něčím méně nebezpečným. 

Jako příklad lze uvést použití jiné chemikálie, která je méně riziková. 

· Použití bariér – jedná se o odstranění nebezpečí z okolí pracovníka či odvedení 

pracovníka z blízkosti nebezpečí. 

· Použití postupů – vypracování pracovních postupů, které mají za cíl omezit 

dobu vystavení nebezpečí, či zavedení bezpečných systémů práce. Tento způsob 

velmi závisí na postoji zaměstnanců. 

· Použití výstražných systémů – jedná se o použití signálů, značek a výstražných 

nápisů. Stejně jako předchozí metoda je i tato závislá na postoji lidí. 

· Použití osobních ochranných prvků – jedná se o doplňkové opatření 

v případech, kdy ostatní možnosti byly vyčerpány. Stejný pohled na použití 



18 

 

osobních ochranných prvků má i zákoník práce ČR – viz, Kapitola věnovaná 

legislativě. 

 

Po aplikaci výše uvedených opatření je třeba nadále monitorovat nebezpečí 

a vyhodnocovat jejich účinnost při jeho eliminaci či alespoň snižování na přijatelnou 

míru. (1) 

2.3. Situace v ČR 

V roce 2007 bylo evidováno 77 233 tisíc pracovních úrazů, které si vyžádaly 3,6 

miliónů dní pracovní neschopnosti. Na jeden pracovní úraz připadalo přibližně 46 dní 

pracovní neschopnosti. Celkové náklady související s pracovními úrazy a nemocemi 

přesahují částku 27miliard korun. Vývoj počtu pracovních úrazů a průměrné doby 

pracovní neschopnosti zachycují následující grafy. (14) (8) 

 

 

 

Graf 1. Vývoj počtu pracovních úrazů v ČR  

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2009 [cit. 2009-01-23]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/cs/4638> 
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Graf 2. Průměrná doba pracovní neschopnosti  

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2009 [cit. 2009-01-23]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/cs/4638> 
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(14) 
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strategie nabyla účinnosti usnesením Rady EU z 25. Června 2007. V návaznosti na ni 

byla v České republice vytvořena Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. (14) (8) 

2.3.1. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Národní politika BOZP byla vtvořena v návaznosti na Evropskou strategii ke snížení 

pracovních úrazů.  

Mezi základní cíle této politiky patří: (8)  

· Zabránit vysokým celospolečenským a hospodářským ztrátám způsobeným 

pracovními úrazy a nemocemi z povolání. 

· Naplnění práva zaměstnanců na uspokojivé pracovní podmínky a kulturu práce.  

· Posílení konkurenceschopnosti a produktivity práce zlepšováním pracovních 

podmínek a motivací zaměstnanců. 

 

K dosažení cílů této strategie je využito následujících nástrojů: (8) 

· Legislativní nástroje – zhodnocení současné legislativy bude předmětem 

následující kapitoly. 

· Ekonomické nástroje – využívání ekonomických pobídek motivující 

zaměstnavatele ke zlepšení úrovně BOZP, zejména malých a středních firem. 

· Institucionální nástroje k prosazování a vynucování dodržování pravidel. 

· Informační a osvětové nástroje. 

 

Program má následující prioritní oblasti: (8) 

· Prevence pracovních rizik, 

· Ochrana specifických skupin osob, 

· Zmírnění, případně odstranění důsledků poškození zdraví z práce, 

· Výchova a vzdělávání v oblasti BOZP, 

· Výzkum a vývoj, 

· Informace a poradenství, 

· Osvěta a propagace, 

· Činnost kontrolních orgánů státní správy, 

· Spolupráce orgánů, institucí, sociálních partnerů a odborné veřejnosti, 
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· Zahraniční a mezinárodní spolupráce. 

 

Výše uvedené informace opět potvrzují význam ochrany pracovních podmínek. Tento 

dokument je však v platnosti velmi krátce na to, aby bylo možno zhodnotit jeho 

praktické dopady na tuto oblast. 

 

2.4. Legislativní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V současné době je platná právní úprava bezpečnosti a ochrany práce v ČR zakotvena 

ve více než 80 právních předpisech. Mezi nejvýznamnější předpisy patří: (8) 

· Zákoník práce, 

· Zákon o ochraně veřejného zdraví, 

· Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

· Zákon o péči o zdraví lidu, 

· Zákon o inspekci práce, 

· Zákon o technických požadavcích na výrobky, 

· Zákon o obecné bezpečnosti výrobků, 

· Zákon o prevenci závažných havárií. 

 

Pro účely této práce je nejvýznamnější zákoník práce. Od roku 2007 je účinný zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, do kterého byly 

přesunuty technické záležitosti v oblasti BOZP ze zákoníku práce, jako jsou například 

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, organizaci práce, pracovní postupy, 

umisťování bezpečnostních značek apod. V zákoníku práce se nyní nachází pouze 

základní úprava práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců. (7) 

 

2.4.1. Zákoník práce 

Problematice BOZP je v zákoníku práce vyhrazena samostatná část, konkrétně část 

pátá, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, která je obsažena v paragrafech §101 - 

§108. Zákon zde řeší zejména předcházení ohrožení života a zdraví při práci, 

povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance. (7) 
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Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 

V této podkapitole jsou uvedeny nejdůležitější zásady předcházení ohrožení života 

a zdraví při práci. 

 

Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

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

jejich práce. Péče o bezpečnost a zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí 

pracovních povinností vedoucích pracovníků na všech stupních řízení. 

Zaměstnavatelům je od nově od roku 2007 umožněno úkoly spojené s hodnocením 

a prevencí rizik zajišťovat i jinou odborně způsobilou osobou než svými zaměstnanci. 

(22) (7) 

 

Povinnost zaměstnavatele zajistit BOZP je přenášena na všechny fyzické osoby, které 

se s jeho vědomím vyskytují na pracovišti. Náklady spojené se zajišťováním BOZP 

hradí zaměstnavatel a nesmí být přenášeny na zaměstnance jak přímou, tak 

nepřímou cestou. Přenášení nákladů na zaměstnance nebylo dříve v zákoně výslovně 

uvedeno, ovšem bylo vynuceno praxí některých zaměstnavatelů, kteří například nutili 

zaměstnance k uhrazení nákladů vynaložených na čištění osobních ochranných 

pracovních prostředků. (22) (7) 

 

Jestliže pracují na jednom místě zaměstnanci více zaměstnavatelů, je jejich povinností 

vzájemně spolupracovat na analýze rizik a přijatých opatřeních. Tato spolupráce musí 

mít formu písemné dohody a dohodnutá opatření musí koordinovat pověřený 

zaměstnavatel. (22) (7) 

 

Zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky a přijímat opatření k předcházení rizikům. (22) (7) 

 

Povinností zaměstnavatele je soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a zjišťovat 

jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření, která mají za cíl tyto rizika odstranit. Pokud 
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není možno rizika odstranit, je povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich 

omezení. (22) (7) 

Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření pro mimořádné události, jakými jsou 

například živelné pohromy. (22) (7) 

 

Dále je vhodné uvést, že zaměstnavatel je povinen dávat přednost prostředkům 

kolektivní ochrany před prostředky individuálními, a to i v případě, pokud by 

s kolektivními prostředky souvisely vyšší náklady. Jako příklad lze uvést práci 

v prašném prostředí – zaměstnavatel je povinen upřednostnit centrální odsávání před 

individuálními rouškami. Pouze pokud to není možné, tak lze využít individuální 

prostředky. (7) 

 

Mezi další povinnosti zaměstnavatele patří, aby zajistil dle velikosti a charakteru 

pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří jsou schopni v případě úrazu zorganizovat 

poskytnutí první pomoci a přivolání pomoci odborné (lékaře, hasičů či policie). 

V případě potřeby musí být schopni zorganizovat také evakuaci. (7) 

 

Povinnosti zaměstnavatele 

V zákoníku práce jsou dále vymezeny pro zaměstnavatele povinnosti, z nichž ty 

nejvýznamnější jsou uvedeny v textu níže (22) (7) 

 

Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které svou náročností 

neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zaměstnanec nesmí dále 

vykonávat zakázané práce. Zde je důležité podotknut, že určení, zdali má zaměstnanec 

pro vykonávání dané úlohy dostatečné schopnosti, může provést zaměstnavatel sám. 

Posouzení, zda práce odpovídá jeho zdravotní způsobilosti je však již pro 

zaměstnavatele objektivně nemožné. Ve vlastním zájmu zaměstnavatele je tedy vhodné, 

aby pracovně-lékařskou prohlídku požadoval ve všech případech, a ne jen tehdy, 

stanoví-li ji zvláštní předpis. (22) (7) 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění BOZP, které se vztahují k jimi vykonávané práci a rizikům s ní 
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spojenými a doplňují tak jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. (22) 

(7) 

Školení je zaměstnavatel povinen poskytnout při nástupu zaměstnance do práce a dále 

pak: (22) 

· Při změně druhu práce či pracovního zařazení, 

· Při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků, 

případně u změny technologických, nebo pracovních postupů, 

· V případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP (zde by mělo 

školení proběhnout bez zbytečných odkladů). 

 

Dále je zaměstnavatel povinen: (22) (7) 

· Informovat zaměstnance, do jaké kategorie je jeho práce zařazena. (22) (7) 

· Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovně-

lékařskou péči a jakým prohlídkám jsou povinni se podrobit. (22) (7) 

· Poskytnout zaměstnancům pracujícím na dobu určitou, agenturním 

zaměstnancům apod. dostatečné informace a pokyny o BOZP na daném 

pracovišti. Tato povinnost se vztahuje i na zaměstnance jiného zaměstnavatele, 

kteří pracují na jeho pracovišti. (22) (7) 

· Pokud při vykonávané práci hrozí riziko pro plod v těle matky, je zaměstnavatel 

povinen matku s těmito riziky seznámit. Těhotné či kojící ženy a matky do 

devátého měsíce od porodu je povinen seznámit s riziky a jejich možnými 

účinky na kojení, těhotenství nebo jejich zdraví a učinit potřebná opatření. Dále 

je jim povinen přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek. (22) 

(7) 

· Umožnit zaměstnanci nahlížení do evidence, která je o něm vedena v souvislosti 

ze zajišťováním BOZP. (22) (7) 

· Zaměstnavatel nesmí používat způsob odměňování, který by vedl ke zvýšení 

nebezpečí újmy na zdraví. (22) (7) 

· Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích, kde je to stanoveno 

zvláštními právními předpisy. Zaměstnavatel je dále oprávněn stanovit zákaz 

kouření ve všech prostorách. (22) (7) 
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· Pro osoby se zdravotním postižením je zaměstnavatel povinen zajišťovat na svůj 

náklad potřebnou úpravu pracovních podmínek (22) (7) 

 

Práva a povinnosti zaměstnance 

Zaměstnanec má následující práva: (22) (7) 

· Právo na zajištění BOZP při práci a na informace o rizicích jeho práce. 

· Právo na odmítnutí výkonu práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně 

a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví jeho či jiných osob. Takovéto 

odmítnutí není možno považovat za nesplnění pracovních povinností.  

· Právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí, zejména uplatňováním stanovených opatření. 

 

Povinností zaměstnance je dbát o bezpečnost i zdraví vlastní a všech osob, kterých 

se může týkat jeho jednání či opomenutí při práci. (22) (7) 

 

Zaměstnanec má dále následující povinnosti: (22) (7) 

· Účastnit se školení zaměřených na BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem. 

· Podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám, očkování a vyšetřením 

stanovenými zvláštními právními předpisy. 

· Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP 

· Dodržovat stanovené pracovní postupy a prostředky, osobní ochranné 

prostředky a svévolně je neměnit ani nevyřazovat z provozu. 

· Nepožívat alkoholické nápoje a neužívat návykové látky na pracovišti a 

v pracovní době ani mimo pracoviště. Dále platí zákaz kouření v prostorách, kde 

jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholu se 

nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických 

(např. hutě, sklárny, slévárny) podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým 

obsahem alkoholu a na zaměstnance, u kterých je požívání alkoholických nápojů 

součástí plnění pracovního úkolu. 

· Oznamovat nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo 

by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrožovat bezpečnost nebo 

zdraví zaměstnanců při práci.  
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· Podílet se na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů 

s ohledem na jim vykonávaný druh práce. 

· Bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj úraz, pokud mu to zdravotní 

stav dovolí a pracovní úraz jiného zaměstnance, jehož byl svědkem. 

· Podrobit se na pokyn zaměstnavatele (prostřednictvím písemně určeného 

vedoucího zaměstnance) kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek. 

2.4.2. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Tento zákon doplňuje zákoník práce. Skládá se ze čtyř částí. (23) 

 

První část upřesňuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích. Jedná se o nejobsáhlejší část tohoto zákona. Mezi její 

nejvýznamnější body patří: (23) 

· Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí – zákon ukládá zaměstnavateli 

povinnost, aby pracoviště odpovídalo bezpečnostním a hygienickým 

požadavkům pro vykonávání práce. Zabývá se rozměry pracoviště, sociálním 

zařízením, osvětlením, klimatickými podmínkami, úklidem apod.  

· Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi. 

· Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, na organizaci práce 

a pracovní postupy. 

· Bezpečnostní značky, značení a signály. 

· Předcházení ohrožení života a zdraví – v této části zákona se řeší rizikové 

faktory pracovních podmínek a jejich kontrola. Dále je zde vymezen zákaz 

vykonávání některých prací. 

· Odborná a zvláštní odborná způsobilost – zákon zde upravuje odborné a zvláštní 

odborné způsobilosti osob jednak ve vztahu k vykonávané práci, ale také ve 

vztahu k prevenci rizik možného ohrožení zdraví nebo života zaměstnanců. 

 

Část druhá se zabývá zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služby mimo pracovněprávní vztahy. V zákoně je uvedeno, že na tyto 
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případy se vztahují stejná ustanovení ze zákoníku práce a první části tohoto zákona, 

jako na běžné zaměstnance. Mezi osoby, které jsou předmětem této části, patří zejména: 

(23) 

· Zaměstnavatel, který je fyzickou osobou a sám též pracuje 

· Fyzická osoba, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního 

právního předpisu 

· Spolupracující manžel nebo dítě osoby, jenže je uvedena v předchozích dvou 

bodech 

 

Část třetí řeší problematiku stavebnictví a úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele a 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, kteří jsou třeba, 

nachází-li se tam i jiní zaměstnanci než jenom zhotovitele stavby. (23) 

 

Část čtvrtá je poslední částí tohoto zákona a zabývá se společnými, přechodnými 

a závěrečnými ustanoveními. (23) 
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3. Analýza problému a současné situace 

3.1. Základní informace o společnosti 
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Obrázek 1. Přiřazeni podnikových činností k jednotlivým pobočkám 

Pramen: Vlastní nákres 

 

3.2.  Certifikace 
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3.3. Analýza rizikových oblastí 

Pro účely této práce je nezbytné analyzovat možná rizika. Nejprve je třeba vymezit 

činnosti, které představují zvýšené riziko vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. Základní identifikací těchto činností se bude zabývat podkapitola analýza 

rizikových činností. V další podkapitole se bude práce zabývat samotnými 

zaměstnanci, zejména jejich kvalifikaci, zkušenostmi a zhodnocením jejich pracovních 

podmínek., protože tyto faktory mají podstatný vliv na samotná rizika.  

 

3.3.1. Analýza rizikových činností 

Společnost vykonává mnoho činností, ovšem pouze některé z nich jsou významné 

z hlediska hodnocení bezpečnosti práce.  

 

Činnosti významné z hlediska BOZP lze označit jako činnosti, u kterých je vysoká 

pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu, případně je pravděpodobnost relativně 

nízká, ovšem následky tohoto úrazu lze považovat za kritické.  

Jak již bylo uvedeno dříve, nejvíce rizikové práce se nachází v oblasti údržby zeleně.  

 

Jedná se zejména o následující činnosti: 

 

Pokos travnatých ploch, odstraňování náletových dřevin 

K výkonu této činnosti se užívají sekačky různých druhů, včetně sekaček strunových. 

Existuje zde riziko, že zaměstnanec společnosti poraní během výkonu práce sebe či 

svého kolegu. Pravděpodobnost tohoto rizika sice není vysoká, ale případné následky 

jsou velmi závažné.  

 

Protože se tyto práce často vykonávají na veřejně přístupných prostranstvích, jako 

například parky či travnaté plochy před bytovými domy, existuje zde i riziko poranění 

třetí osoby. Jako příklad lze uvést hrající si děti, které mohou v zápalu hry vběhnout 

před zapnutou sekačku. Dále zde existuje riziko poškození cizího majetku. Zde lze jako 

příklad uvést situaci, kdy je strunou sekačky vymrštěn kámen, jenž pak může poškodit 

okno domu, zaparkovaný automobil apod. I toto riziko může způsobit škody na zdraví. 
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Pravděpodobnost tohoto rizika je opět relativně nízká, ovšem následky mohou být velmi 

závažné. 

 

Kácení stromů, včetně stromů v nedostupných podmínkách 

K provádění těchto prací je užíváno motorové pily, která představuje významné 

bezpečnostní riziko. Pravděpodobnost úrazu je podstatně vyšší, než u práce se sekačkou 

a následky mohou být opět velmi závažné. V případě kácení stromů v nepřístupných 

podmínkách případné riziko dále roste.  

K této činnosti je třeba dodat, že zde má významný vliv zkušenost zaměstnanců. Je 

důležité si uvědomit, že u této práce nehrozí pouze riziko zranění způsobeného 

samotnou pilou. Strom je třeba řezat správným postupem, aby nedošlo k jeho 

předčasnému skácení či skácení jiným směrem.  

 

Bohužel, v této oblasti došlo v roce 2003 po legislativní stránce z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci ke znatelnému zhoršení, kdy byla ke dni 11. února zrušena 

vyhláška č. 42/1985 Sb. o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými 

pilami a nebyla nahrazena žádným jiným předpisem.  

 

V této vyhlášce byly vymezeny: (13) 

· Požadavky na řetězovou pilu, 

· Povinnosti organizace, 

· Povinnosti pracovníka, 

· Odborná způsobilost obsluhy, 

Ø Motorovou pilu může obsluhovat pouze zdravotně způsobilý muž starší 

18let, který byl vyškolen k obsluze a je držitelem průkazu k obsluze. 

· Kontroly technického stavu řetězové pily a její opravy, 

· Odborná způsobilost osoby kontrolující technický stavu. 

 

Z výše uvedeného souhrnu vyplývá, že pro práci s motorovou pilou byly v minulosti 

nastaveny velmi přísné podmínky jak po stránce provozu a údržby zařízení, tak zejména 

po stránce odborné způsobilosti obsluhy. Nejvýznamnější slabinou tohoto dokumentu 
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byl rozpor s principem rovných příležitostí, který znemožňoval tuto práci vykonávat 

ženám. Tato překážka byla ovšem snadno řešitelná pomocí patřičné úpravy. 

 

V dnešní době předpisy pro práci s motorovou pilou vychází zejména z následujících 

předpisů: (21) 

· Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, 

· Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 

309/2006 Sb., 

· Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí., 

· Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, 

· Nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových 

plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů, 

· Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), 

· Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na 

pracovištích obdobného charakteru, 

· Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků, 

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

práci. 

 

Povinností zaměstnavatele je poskytnout zaměstnanci, kterého chce pověřit prací 

s motorovou pilou, školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, včetně 

informací o rizicích a opatřeních na ochranu před nimi. Tyto informace musí být pro 

zaměstnance srozumitelné. 
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Další činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Zaměstnanci 

Velký význam na bezpečnost a ochranu zdraví při práci mají lidé. Pokud jsou 

zaměstnanci řádně poučeni o rizicích souvisejících s výkonem jejich povolání 

a přistupují-li k výkonu svého zaměstnání svědomitě, lze i významná rizika 

minimalizovat na únosnou míru. V opačném případě mohou i zcela rutinní úkoly 

přestavovat vysoké riziko.  
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Zaměstnance lze rozdělit do následujících skupin: 

 

Zaměstnanci odpovědní za úklid veřejných prostor, údržbu zeleně, kácení stromů, 

vyklízení domů a úklidové práce 

Společnost zaměstnává 28 zaměstnanců, pracujících na této pozici. V případě potřeby je 

jejich počet doplněn o brigádníky. Mezi tyto práce patří kromě samotného úklidu 

veřejných prostranství péče o chodníky v zimním období, sběr psích exkrementů apod. 

 

Zaměstnanci v této skupině se dělí na následující pozice: 

· Řidič – pracovník údržby zeleně 

· Pracovník údržby zeleně 

 

Řidič se nachází na vyšší pozici a má přidělený vůz. Mezi přidělené vozy patří 

dodávkové automobily, dodávkové automobily s valníkem, multikáry, čistící vozy apod. 

Dle aktuální potřeby má řidič ve skupině přidělený potřebný počet pracovníků údržby 

zeleně, kterým přiděluje úkoly. Kromě výše uvedených činností vykonává stejnou práci, 

jako pracovníci údržby zeleně, pouze s tím rozdílem, že se primárně zaměřuje na práci 

s mechanickými přístroji. Všichni zaměstnanci na této pozici mají společného 

nadřízeného – vedoucího divize služeb. 

 

Zaměstnanci pracující na této pozici jsou obvykle muži s nízkým vzděláním. Tato 

skutečnost je způsobena zejména tím, že mzdové ohodnocení je relativně nízké a navíc 

se jedná o práci v náročných podmínkách. Zaměstnanci totiž pracují celoročně většinu 

času ve venkovních prostorách. Navíc i mnohé další aspekty jejich práce jsou pro 

mnohé lidi nepříjemné – jako příklad lze uvést sběr psích exkrementů, z velkých 

travnatých prostranství, které se následně posekají strunovou sekačkou. 

Pravděpodobnost znečištění pracovního oděvu je u této práce velmi vysoká. 

 

V zimním období je náplní práce na těchto pozicích také údržba chodníků a cest před 

sněhem a námrazou. Protože chodníky a cesty musí být schůdné v kterýkoliv den a 

denní dobu, musí zaměstnanci držet pohotovost, což znamená, že musí být dostupní na 

mobilním telefonu a v případě potřeby nastoupit do práce. Kvůli širokému územnímu 
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záběru musí tuto pohotovost držet všichni zaměstnanci na této pozici. Kompenzací této 

pohotovosti je pak náhradní volno ve dnech, kdy je méně práce. Není-li schopen 

zaměstnanec tuto pohotovost držet, musí se na svém uvolnění dohodnout se svým 

nadřízeným. Ten také sleduje pravidelně meteorologická hlášení a v případě, že je 

vysoká pravděpodobnost „pohotovostního zásahu“, informuje o tom své podřízené. 

Ačkoliv je tento systém pro společnost nejschůdnějším způsobem, jak řešit vzniklou 

situaci při optimálních nákladech, z pohledu zaměstnanců se jedná o zhoršení 

pracovních podmínek, protože to v zimních měsících omezuje možnosti trávení volného 

času. Tento postup obnáší i bezpečnostní rizika. U zaměstnanců na této pozici je velmi 

pravděpodobné, že si ve svém volném čase dají například pivo. Pokud je předpověď 

počasí nepříznivá a existuje zde riziko pohotovostního zásahu, dá se předpokládat, že se 

zaměstnanci přizpůsobí (byť i zde existuje u méně zodpovědných zaměstnanců jisté 

riziko). Nastane-li pohotovost neočekávaně, je zde již relativně vysoká 

pravděpodobnost, že se zaměstnanec rozhodne vyhovět zaměstnavateli a do práce 

nastoupí i pod vlivem alkoholu. Tato skutečnost by například u zaměstnanců, kteří mají 

svěřené vozidlo, vyvolávala poměrně vysoké riziko nehody.   

 

Problematiku alkoholu na pracovišti je vhodné podrobněji rozvést, protože u pracovníků 

na této pozici je reálná hrozba, že budou alkohol konzumovat i během pracovní doby. 

Díky tomu by rizikovost veškerých činností jimi prováděných byla dramaticky zvýšena. 

Dle informací od společnosti je toto riziko reálné – v praxi se již společnost setkala 

s případy konzumace alkoholu v pracovní době. Na tuto skutečnost byla díky faktu, že 

se jedná převážně o práci ve veřejných prostorách upozorněna všímavými 

kolemjdoucími. Se zaměstnanci byl samozřejmě rozvázán pracovní poměr.  

 

Důležitou součástí je i kvalita a údržba pracovních nástrojů pro zaměstnance. V této 

oblasti si společnost stojí velmi dobře, protože používá moderní vybavení od 

renomovaných značek. Toto vybavení prochází pravidelnými technickými kontrolami 

a údržbou ve specializovaných servisech, takže je velmi spolehlivé. Riziko způsobené 

přístrojem ve špatném technickém stavu je tedy minimalizováno. 
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Společnost zajišťuje svým zaměstnancům školení, jehož součástí je i práce s motorovou 

pilou. Toto školení probíhá hromadně zhruba jednou za rok. Dokud není zaměstnanec 

proškolen, dělá pouze jednoduché práce, jako zametání chodníků, sběr psích 

exkrementů apod. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu úspory na nákladech, ovšem 

představuje jisté riziko z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Lze si snadno 

představit situaci, kdy bude potřeba více pracovních sil k nějaké náročnější práci, k níž 

je nutné zaškolení. Je zde třeba počítat i s motivací nezaškoleného pracovníka 

vykonávat tyto práce – například řezání motorovou pilou lze považovat za příjemnější 

a zajímavější práci než zametání chodníků. Je zde tedy možnost, že přesvědčí své 

kolegy, aby mu umožnili vykonávat tuto práci, i když by jí vykonávat neměl. 

 

Zaměstnancům na pozici Řidič – pracovník údržby zeleně jsou dále poskytovány 

povinná školení řidičů, která jsou vyžadována zákonem č.111/1994 Sb., o silniční 

dopravě ve znění pozdějších předpisů - Školení řidičů z povolání. (16) 

  

Zaměstnanci provádějící úklid společných bytových prostor 

Na této pozici zaměstnává společnost přibližně osm pracovníků, které v případě potřeby 

doplňuje brigádníky. Tyto zaměstnance tvoří pracovníci v důchodovém věku, kteří mají 

tuto práci coby přivýdělek k důchodu a pracují na dohodu o pracovní činnosti. Jedná se 

většinou o ženy. Obvykle mají pro svoji práci přiděleny domy, které se nacházejí 

v blízkosti jejich bydliště. Tito zaměstnanci mají stejného nadřízeného, jako 

zaměstnanci uvedení v předchozí části.  

 

Pro výkon této práce je zaměstnancům poskytnuto školení, které se týká užívání 

dezinfekčních prostředků a jejich případné likvidace.  

 

 

Tato práce není příliš riziková, hrozí zde pouze možnost uklouznutí či upadnutí. Toto 

riziko je vzhledem k věku pracovníků celkem reálné.  
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Ostatní zaměstnanci společnosti 
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Obrázek 2. Přiřazení zaměstnanců k jednotlivým činnostem společnosti 

Pramen: Vlastní nákres 

 

3.3.3. Podnikové směrnice 

 

 

 

3.3.4. Statistika úrazovosti 

Práce se v předchozích kapitolách zaměřovala na možná rizika. Tato část se zaměřuje na 

aktuální úrazovost ve firmě. Pro tyto účely byly společností poskytnuty údaje 

o pracovních úrazech od roku 2004. Získané údaje byly rozpracovány do následujících 

podkapitol. 
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Vývoj počtu pracovních úrazů 

Jde se o jeden z nejzákladnějších a nejdůležitějších údajů, který je základem veškerých 

statistik. Vývoj počtu pracovních úrazů od roku 2004 zachycuje následující graf. 

 

 

Graf 3. Vývoj počtu pracovních úrazů 

Pramen: Interní materiály společnosti 

 

Z grafu vyplývá, že počet úrazů se v roce 2005 a 2006 snížil a v letech 2007 a 2008 

stagnoval na hodnotě jednoho pracovního úrazu za rok. Na základě tohoto grafu lze 

tedy zkonstatovat, že oproti minulosti došlo v posledních rocích sledovaného období ke 

zlepšení stavu. 

 

Počet dní pracovní neschopnosti 

Jedná se opět o velmi důležitý ukazatel, který doplňuje předchozí podkapitolu, protože 

není důležitý pouze absolutní počet úrazů, ale také jejich závažnost. Jako jisté hodnotící 

kritérium jejich závažnosti lze použít počet dní pracovní neschopnosti v důsledku 

pracovního úrazu. U lehkých úrazů je doba pracovní neschopnosti obvykle velmi krátká 

či dokonce žádná, zatímco u vážných úrazů je tato doba dlouhá. Tento údaj je navíc 

velmi důležitý pro zaměstnavatele, protože dlouhá doba pracovní neschopnosti 

vyvolává organizační komplikace a zpravidla vede ke zvýšení nákladů. Aktuální vývoj 

ve společnosti je opět zachycen v následujícím grafu. 
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Graf 4. Počet dní pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu 

Pramen: Interní materiály společnosti 

 

Z grafu vyplývá, že vývoj doby pracovní neschopnosti je odlišný, než vývoj počtu 

pracovních úrazů. Zatímco v roce 2004 se přihodilo nejvíce pracovních úrazů, byla 

doba pracovní neschopnosti relativně krátká. Jednalo se tedy méně závažné úrazy. 

Obdobně je možno zhodnotit i rok 2005, kdy došlo jak k poklesu počtu pracovních 

úrazů, tak k poklesu doby pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. Ve výsledku je 

průměrná doba pracovní neschopnosti u let 2004 a 2005 stejná. V roce 2006 došlo 

k jedinému pracovnímu úrazu, který byl drobný, protože nevedl k pracovní 

neschopnosti. V roce 2007 došlo k jednomu pracovnímu úrazu, který byl ovšem velmi 

závažný, protože vedl k nejdelší době pracovní neschopnosti. V roce 2008 došlo opět 

k jednomu pracovnímu úrazu, který byl také závažnějšího charakteru, byť doba 

pracovní neschopnosti byla v tomto případě kratší než v předchozím roce.  

 

Průměrná doba pracovní neschopnosti, která náleží na jeden pracovní úraz, je 

znázorněna na následujícím grafu. 
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Graf 5. Průměrný počet dní pracovní neschopnosti na pracovní úraz 

Pramen: Interní materiály společnosti 

 

Analýza pracovních úrazů dle pracovních pozic 

Dalším důležitým údajem je, na jakých pozicích se pracovní úrazy přihodily. Pro tyto 

účely je použito základní rozdělení zaměstnanců na pracovníky údržby zeleně 

a pracovníky úklidu. 

 

 

Graf 6. Porovnání úrazovosti pracovníků údržby zeleně a pracovníků úklidu 

Pramen: Interní materiály společnosti 
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Graf potvrzuje skutečnost, která byla zmíněna již v analýze rizikových činností, a to 

jest, že nejvíce rizikovým pracovním činnostem jsou vystaveni zaměstnanci údržby 

zeleně.  

 

Analýza pracovních úrazů dle pracovních činností 

Pro bližší poznání úrazovosti ve společnosti je vhodné zjistit, při výkonu jakých činností 

došlo k pracovnímu úrazu. Tuto skutečnost zachycuje následující graf 

 

 

Graf 7. Činnosti, u nichž došlo k pracovním úrazům 

Pramen: Interní materiály společnosti 

 

Graf potvrzuje předpoklad, že k nejvíce rizikovým činnostem patří práce se strunovými 

sekačkami a křovinořezy.  Stejně rizikové jsou ovšem i venkovní práce. Úklidové práce 

uvnitř domů jsou dle předpokladů nejméně rizikové. Ve firmě nebyl doposud 

zaznamenán úraz vlivem práce s motorovou pilou. Tato skutečnost je důsledkem praxe, 

že k těmto pracím se firma snaží pouštět pouze své nejkvalifikovanější zaměstnance.  

 

Analýza závažnosti pracovních úrazů dle pracovních činností 

Kromě četnosti úrazů je důležitá také jejich závažnost. Pro zhodnocení této skutečnosti 

byl opět zvolen coby rozhodující parametr délka pracovní neschopnosti. Výsledky jsou 

zachyceny v následujícím grafu. 
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Graf 8. Rozbor pracovních úrazů dle délky pracovní neschopnosti 

Pramen: Interní materiály společnosti 

 

Z grafu vyplývá, že dle této metodiky byly nejvíce závažné úrazy při venkovních 

úklidových pracích. Ačkoliv práce s křovinořezy je v předchozím grafu dle četnosti na 

stejné pozici jako venkovní úklidové práce, dle závažnosti pracovních úrazů je až na 

třetím místě za úrazy vlivem pádu. Lze tedy říci, že ačkoliv je práce s křovinořezem 

nebezpečná, zaměstnanci jsou během své práce dostatečně uvědomělí a zranění nejsou 

příliš vážná (ačkoliv by mohla být). Nejméně závažné pak byly úrazy během mytí oken.  

 

3.3.5. Riziko ublížení na zdraví a majetku třetím osobám 

Již v analýze rizikových činností jsem zmínil možnost způsobení úrazu či škody na 

majetku třetím osobám. K těmto událostem dochází nejčastěji při pokosu travnatých 

ploch, kdy je vymrštěn kámen, který následně rozbije okno od domu či auta. K újmě na 

zdraví v této souvislosti zatím nedošlo. Došlo k ní zatím pouze v případě úklidu 

chodníků, kdy při hustém sněžení došlo k pádu dříve, než na místo stihli dojet 

pracovníci úklidu.  
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Proti veškerým událostem tohoto druhu je společnost pojištěna. Stejně tak je společnost 

pojištěna pro pracovní úrazy. Zaměstnancům, které postihne pracovní úraz je tedy 

vyplacena pojišťovnou určitá částka coby kompenzace. 

 

3.4. Shrnutí analytické části 

V předchozí části práce bylo provedeno seznámení se společností, její činností, 

zaměstnanci a rizikovými aktivitami. V této části bude provedeno shrnutí, které bude 

tvořit jeden z důležitých pilířů pro tvorbu návrhové části.  

3.4.1. Zhodnocení pracovních rizik 

Prvním krokem u zhodnocení této kapitoly je identifikace možných pracovních rizik. 

Rizika byla vymezena následující: 

· Úraz při práci s motorovou pilou, 

· Úraz/škoda na majetku při práci s motorovou pilou způsobený třetí osobě, 

· Úraz při pokosu travnatých prostor, 

· Úraz způsobený třetí osobě při pokosu travnatých ploch, 

· Škoda na majetku při pokosu travnatých ploch, 

· Úraz při venkovních úklidových pracích, 

· Úraz při úklidových pracích, 

· Úraz způsobený vážným nedodržením pracovní kázně. 

 

U daných rizik je třeba určit jejich závažnost (jejich případné následky) 

a pravděpodobnost jejich vzniku. K tomuto účelu bylo využito následující tabulky. 

Slovní klasifikace rizik byla použita dle metodiky uvedené v teoretické části práce.  
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Druh rizika Pravděpodobnost rizika Závažnost rizika 

Úraz při práci s motorovou 

pilou 

Málo pravděpodobné Kritická 

Úraz/škoda na majetku při 

práci s motorovou pilou 

způsobený třetí osobě 

Velmi málo pravděpodobné kritická 

Úraz při pokosu travnatých 

prostor 

Dosti pravděpodobné Kritická 

Úraz způsobený třetí osobě 

při pokosu travnatých ploch 

Velmi málo pravděpodobné Kritická 

Škoda na majetku při 

pokosu travnatých ploch 

Dosti pravděpodobné Okrajová 

Úraz při venkovních 

úklidových pracích 

Dosti pravděpodobné Okrajová 

Úraz při úklidových pracích Málo pravděpodobné Okrajová 

Úraz způsobený vážným 

nedodržením pracovní 

kázně 

Málo pravděpodobné Katastrofická 

Tabulka 1. Zhodnocení rizik 

Pramen: Vlastní zhodnocení na základě zjištěných informací a teoretické části práce 

 

Pokud bychom hodnotili rizika ze zběžného prostudování tabulky, vyplynulo by nám, 

že takřka veškerá rizika jsou významná, protože mají buď vysokou pravděpodobnost 

vzniku, nebo vysokou závažnost. Rizika, která lze považovat za méně významná oproti 

zbytku jsou úrazy při vnitřních úklidových pracích, neboť toto riziko je relativně málo 

pravděpodobné a jeho dopady lze považovat za okrajové.  

 

Chceme-li tedy provést bližší analýzu rizik, je třeba určit jejich význam. Díky tomu 

zjistíme, na jaké rizika bychom se měli zaměřit primárně a na která až dodatečně.  

 

Pro bližší posouzení významnosti rizik je vhodné provést jejich přesnější vyjádření – 

proto budou rizika dle závažnosti a pravděpodobnosti očíslována na stupnici od 0 do 1, 

kdy nula bude představovat nulovou pravděpodobnost/závažnost a číslo jedna 
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maximální pravděpodobnost/závažnost daného rizika. Pro tyto účely byla tedy použita 

následující stupnice. Tato stupnice byla vytvořena po konzultaci s pracovníky 

společnosti. Závažnosti rizik byla přidělena mírně větší váha než samotné 

pravděpodobnosti. Samotná stupnice je zachycena v tabulkách níže: 

 

Závažnost rizika 

Slovní vyjádření Číselné vyjádření 

Katastrofická 1 

Kritická 0,70 

Okrajová 0,40 

Zanedbatelná 0,15 

Tabulka 2. Číselné vyjádření závažnosti rizik 

Pramen: Vlastní zhodnocení na základě konzultace s pracovníky společnosti 

 

Pravděpodobnost rizika 

Slovní vyjádření Číselné vyjádření 

Pravděpodobné 0,90 

Dosti pravděpodobné 0,65 

Málo pravděpodobné 0,35 

Velmi málo pravděpodobné 0,10 

Tabulka 3. Číselné vyjádření pravděpodobnosti rizik 

Pramen: Vlastní zhodnocení na základě konzultace s pracovníky společnosti 

 

Dalším krokem, jenž následuje po vytvoření číselné stupnice pro závažnost 

a pravděpodobnost daných rizik je určení celkové vážnosti rizika. Dle metodiky 

uvedené v (17) je toho dosaženo součtem dané pravděpodobnosti a závažnosti rizika.  
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Výsledek je vyznačen v následující tabulce: 

 

Druh rizika Závažnost 

rizika 

Úraz při práci s motorovou pilou 1,05 

Úraz/škoda na majetku při práci s motorovou pilou způsobený třetí 

osobě 

0,8 

Úraz při pokosu travnatých prostor 1,35 

Úraz způsobený třetí osobě při pokosu travnatých ploch 0,8 

Škoda na majetku při pokosu travnatých ploch 1,05 

Úraz při venkovních úklidových pracích 1,05 

Úraz při úklidových pracích 0,75 

Úraz způsobený vážným nedodržením pracovní kázně 1,35 

Tabulka 4. Zhodnocení vážnosti rizik 

Pramen: Vlastní zhodnocení dle předchozí části a metodiky dle (17) 

 

Přehlednější zobrazení daných rizik je provedeno pomocí následujícího grafu, kdy byla 

jednotlivá rizika seřazena od nejzávažnějších po nejméně závažné. Pro oddělení méně 

závažných rizik bylo použito dělící linie, která je nastavená na hodnotu vážnosti 1 a je 

v grafu zobrazena červeně. 
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Graf 9. Zhodnocení vážnosti rizik 

Pramen: Vlastní nákres na základě zhodnocení pracovních rizik 

 

Z grafu nám vyplývá, že rizika úrazu při úklidových pracích, úrazu způsobeného třetí 

osobě při pokosu travnatých ploch a úrazu/škody na majetku třetí osobě při práci 

s motorovou pilou jsou oproti ostatním rizikům méně významná. V případě úrazu při 

úklidových pracích je nízká jak samotná závažnost rizika, tak i jeho pravděpodobnost. 

U dalších dvou činností je sice vysoká závažnost daného rizika, ale díky relativně nízké 

pravděpodobnosti výskytu je možno jej považovat za méně významné.  

 

Za nejvýznamnější rizika lze považovat úrazy při pokosu travnatých ploch, kdy je 

možnost zranění relativně pravděpodobná a stejně tak závažnost je vysoká. Stejně 

významné je riziko úrazu způsobené vážným porušením pracovní kázně. Do této 

kategorie úrazů patří například práce pod vlivem alkoholu. Ačkoliv z tohoto důvodu 
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k úrazu zatím nedošlo, tak tyto problémy byly v minulosti zaznamenány. 

Pravděpodobnost je tedy nízká, ovšem případné následky jsou katastrofické.  

3.4.2. Srovnání úrazovosti s oborovým okolím 

Samotná statistika uvnitř společnosti a zejména vývoj této statistiky poskytly cenný 

zdroj informací. Důležité je ovšem také srovnání s ostatními subjekty. V prvním grafu 

je provedeno srovnání úrazovosti ve společnosti XYZ s celorepublikovým průměrem. 

Protože statistika pro rok 2008 nebyla ještě dokončena, je posledním rokem ve srovnání 

rok 2007. Pro srovnání s republikovými statistikami bylo třeba zjistit průměrnou dobu 

pracovní neschopnosti na jeden úraz, která se nachází na grafu níže.  

 

 

Graf 10. Porovnání průměrné doby trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz 

Prameny: Interní materiály společnosti ; BOZP Info : Statistika pracovních úrazů v ČR [online]. 2002-2009 [cit. 

2009-05-02]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-

bozp/citarna/clanky/statistika_pu/pu2007.html>. 

 

Z grafu vyplývá, že z hlediska průměrné doby trvání pracovní neschopnosti pro 

pracovní úraz se společnost nachází pod republikovým průměrem, kterému se přiblížila 

pouze v roce 2007. V roce 2008 ale společnost vykázala pokles na úroveň 23 
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pracovních dní. Vzhledem k dosavadnímu vývoji celorepublikového ukazatele se dá 

předpokládat, že se bude opět nacházet pod republikovým průměrem.  

 

Dalším důležitým údajem je srovnání s oborovým okolím. Protože dle klasifikace 

OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností) neexistuje pro zvolenou 

společnost vhodná kategorie, byly pro tuto potřebu zvoleny tři kategorie, které mají se 

společností XYZ společné některé charakteristiky. Do zvolených kategorií spadá 

Zemědělství, myslivost a lesnictví, dále pak Doprava, skladování, spoje a poslední 

kategorií je stavebnictví. Porovnání je zachyceno v následujícím grafu. 

 

 

Graf 11. Porovnání průměrné doby pracovní neschopnosti s oborovým okolím 

Prameny: Interní materiály společnosti ; BOZP Info : Statistika pracovních úrazů v ČR [online]. 2002-2009 [cit. 

2009-05-02]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-

bozp/citarna/clanky/statistika_pu/pu2007.html>. 

 

Z grafu vyplývá, že průměrná doba pracovní neschopnosti pro jeden pracovní úraz je 

u jednotlivých zvolených kategorií velmi podobná. Stejně jako v případě porovnání 

s celorepublikovým průměrem, je i v tomto případě společnost XYZ pod oborovým 
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průměrem, kterému se blíží pouze v roce 2007. Stejně jako v předchozím případě lze i 

zde očekávat v roce 2008 pokles.  

 

Srovnání úrazovosti společnosti XYZ s jejím oborovým okolím a celorepublikovým 

průměrem vychází pro společnost pozitivně. Je třeba si ovšem uvědomit skutečnost, že 

se jedná o relativně malou společnost, a tak je výsledek velmi citlivý na každý 

jednotlivý pracovní úraz a vývoj do budoucna může být pro společnost podstatně horší.  

 

3.4.3. Závěrečné shrnutí analytické části 

Mezi pozitiva lze řadit snižující se celkový počet úrazů, ovšem oproti tomu je třeba 

v kontrastu zmínit zvyšující se dobu pracovní neschopnosti způsobené pracovními 

úrazy. Z analýzy vyplynulo, že nejrizikovější oblastí je sekce údržby zeleně, kde je 

největší množství úrazů. Jednou z nejrizikovějších činností jsou pak venkovní úklidové 

práce, které jsou jednak častým pracovním úrazem co do četnosti, ale zejména se k nim 

váže nejdelší doba pracovní neschopnosti. Na druhou pozici by pak bylo možné zařadit 

práci se sekačkami a křovinořezy – ačkoliv jsou co do délky pracovních úrazů až na 

třetím místě, mají velmi vysokou četnost a samotná práce je sama o sobě nebezpečná a 

nastane-li pracovní úraz, je zde vždy vysoká šance, že bude vážný. 

 

Z analýzy rizik vyplývá, že největším rizikem je hrozba úrazu při pokosu travnatých 

prostor a úrazu v souvislosti s hrubým porušením pracovní kázně. První riziko je velmi 

úzce spjato s výsledky z analýzy úrazovosti. Druhé zmíněné riziko sice doposud nemělo 

žádný dopad, ovšem v případě že by k této skutečnosti došlo, byly by případné následky 

katastrofické – je li zaměstnanec například pod vlivem alkoholu, mohlo by dojít 

k dopravní nehodě, vážnému ohrožení zdraví samotného zaměstnance a jeho kolegů 

a v neposlední řadě k ohrožení třetích osob. Proto je třeba toto riziko nepodceňovat. 

Mezi další významná rizika pak patří škoda na majetku při pokosu travnatých ploch, 

úraz při venkovních úklidových pracích a úraz při práci s motorovou pilou. 

 

Mezi pozitiva lze také zařadit nízkou dobu pracovní neschopnosti na pracovní úraz ve 

srovnání s republikovým průměrem a s oborovým okolím společnosti.  
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Co se zhodnocení pracovních podmínek týče, mezi hlavní nedostatky v pracovních 

podmínkách patří bezesporu systém pohotovosti pro pracovníky údržby zeleně 

v zimním období. Dále pak absence okamžitého zaškolení nových pracovníků, kdy je 

spoléháno na skutečnost, že se nový zaměstnanec nedostane do kontaktu s rizikovou 

činností. Posledním významným nedostatkem je absence jednotných podnikových 

bezpečnostních pokynů a směrnic. 

 

Co se týče ostatních pracovních podmínek, tak ty lze hodnotit jako dobré – zaměstnanci 

mají relativně kvalitní zázemí pro svoji práci a odpovídající technické vybavení, které 

prochází pravidelnou údržbou.  
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4. Návrhová část 

Následující část práce se bude zabývat možnostmi odstranění nedostatků, které byly 

zjištěny výše. Tato kapitola bude rozdělena do dvou dílčích podkapitol, z nichž první se 

bude zabývat formulací jednotlivých návrhů a zlepšením stavu samotných pracovních 

podmínek zaměstnanců společnosti. Druhá část se bude zabývat dopadem těchto návrhů 

k řešení jednotlivých rizik, která byla vymezena v analytické části.   

 

4.1. Návrhy na zlepšení stavu ve společnosti 

 

a) Vytvoření jednotných bezpečnostních směrnic a pokynů v podniku 

Pro zlepšení bezpečnostních podmínek by bylo vhodné vytvořit bezpečnostní směrnice 

a pokyny, které by upozorňovaly zaměstnance na rizika a na způsoby ochrany před 

nimi. Nutnou podmínkou by zde byla srozumitelnost těchto pokynů – dle informací od 

odborníků z praxe se velmi často stává, že i když podobné pokyny ve společnosti 

existují, jsou pro zaměstnance velmi těžko pochopitelné a zaměstnanec je nakonec 

nenastuduje a jsou tedy v konečném důsledku zbytečné. Mnoho tvůrců těchto pokynů si 

totiž neuvědomuje skutečnost, že čtenář těchto pokynů je velmi často člověk s nízkou 

kvalifikací a pokynům psaným složitou formou bude mít problém porozumět, resp. 

k jejich prostudování bude muset vynaložit značné množství energie, k čemuž ovšem ne 

vždy má dostatečnou motivaci. 

 

Pokyny by tedy měly být psány snadno uchopitelnou formou pro každého. V pokynech 

by mělo být upozorněno nejen na významná rizika a způsob jejich předcházení, ale také 

na jejich důsledky. V případě potřeby by bylo možno užít také obrázkovou ilustraci, 

která by usnadňovala pochopení dané situace.  

 

V praxi by to znamenalo, že by byly vytvořeny jednak směrnice, které by měly 

klasickou podobu, která se od nich očekává. Dále by pak existovaly ještě bezpečnostní 

pokyny, které by informace obsažené ve směrnicích rozšiřovaly o příklady úrazů 

z praxe a byly v případě potřeby doplněny ilustrací. Zvýšila by se tak čtivost a 

pochopitelnost samotného textu. Kromě samotných úrazů by bylo dobré zdůraznit i 
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jejich následky, a to detailní formou. Měl by zde zafungovat podobný efekt, jako je 

například plánovaný u mediálně známé kampaně „Nemyslíš, zaplatíš“, která slouží ke 

zvýšení bezpečnosti silničního provozu, protože lidé mají obecnou tendenci riziko 

podceňovat, protože si zcela neuvědomují jeho důsledky.  

 

Bezpečnostní pokyny je možno v případě potřeby vytvořit pomocí vnitropodnikových 

zdrojů. Nejvhodnější osobou pro tuto práci by byl vedoucí provozovny na ulici 

Tajnárka, který je přímý nadřízený pracovníků vykonávajících rizikové činnosti a má 

tak nejvyšší přehled o praxi. Pro snížení časové náročnosti by je mohl tvořit ve 

spolupráci s administrativními pracovníky společnosti. Problém ovšem je vysoká 

vytíženost jak vedoucího pracovníka, tak administrativních pracovníků, kdy k vytvoření 

těchto směrnic není dostatečný časový prostor. Proto by bylo vhodnější pozvat 

k vytvoření těchto směrnic externí osobu, a stálí pracovníci společnosti by poskytovali 

nezbytnou součinnost k její činnosti a prováděli kontrolní činnost. Tato osoba by měla 

mít zkušenosti z praxe. Dále je možnost nechat si směrnice vytvořit na zakázku u 

specializované společnosti. Tento způsob je nejsnadnější na realizaci, ovšem je zde 

riziko, že výstup této práce bude příliš obecný a nebude zohledňovat specifické 

vlastnosti společnosti.  

 

Náklady na provedení tohoto návrhu jsou tedy závislé na tom, jakým způsobem se jej 

rozhodne společnost realizovat. Ovšem přínosy mohou být vysoké, protože pokud si 

zaměstnanci uvědomí veškerá rizika spojená s výkonem jejich povolání včetně 

následků, bude to mít na bezpečnost a ochranu zdraví při práci značný vliv.  

 

b) Zajištění školení o BOZP pro zaměstnance ihned po nástupu do zaměstnání 

Cena školení v oblasti BOZP zaměřující se na práci s křovinořezy a motorovými pilami 

začíná od 750 Kč na hodinu času školitele. Jedno celodenní školení tedy vyjde zhruba 

na 6000Kč. (20) Tyto prostředky nejsou nízké a lze tedy pochopit snahu společnosti na 

této oblasti ušetřit. Ovšem vzhledem k velikosti a rozpočtu podniku lze tyto prostředky 

považovat za akceptovatelné. Kromě snížení samotného rizika pracovního úrazu může 

být i pro zaměstnavatele výhodou, že všichni pracovníci budou k dispozici na všechny 
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práce a bude tedy možno efektivněji řešit situace, kdy je dočasně vysoká poptávka po 

jednom druhu prací. 

 

c) Zvýšení intenzity kontrol zaměstnanců 

Jedná se zejména o kontrolu, zdali práce probíhají v souladu s platnými předpisy 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato skutečnost částečně navazuje na 

zavedení bezpečnostních pokynů ve společnosti, které by umožnily snadnější kontrolu 

v této oblasti.  

 

Dále by předmětem kontrol bylo zjištění, zda nedochází k hrubému porušování pracovní 

kázně, zejména požívání alkoholu. Problémem těchto kontrol je skutečnost, že pokud by 

byly příliš intenzivní, mohlo by docházet k demotivaci samotných zaměstnanců. 

Kontroly by měly spíše probíhat namátkově a měly by být spojeny s jiným účelem 

návštěvy vedoucího pracovníka. 

 

Kontroly by měl provádět vedoucí pracovník, který je se svými podřízenými  nejčastěji 

v kontaktu a má největší přehled o této problematice. 

 

d) Úprava režimu pohotovosti v zimním období 

Tato část fungování společnosti je velmi problematická. Z hlediska pracovních 

podmínek v podniku se jedná o nejvýznamnější slabinu, protože představuje omezení 

pro zaměstnance v trávení jejich volného času. Sama o sobě také tato praxe přestavuje 

riziko nástupu do zaměstnání například pod vlivem alkoholu, jak již bylo uvedeno 

v analytické části práce. 

 

Jedním ze způsobů řešení by bylo zavést systém „příslužeb“, kdy by vybraní 

zaměstnanci museli být doma a v případě potřeby by zasahovali pouze oni. To by 

ovšem mělo negativní vliv na reakční dobu společnosti, protože v případě, že začne 

padat sníh, je třeba sníh uklidit co nejdříve. V případě nepřetržitého sněžení je poté 

třeba tuto práci vykonávat opakovaně a zajišťovat tak schůdnost komunikací. Zlepšení 

pracovních podmínek by zde tedy mělo dopad na kvalitu služeb poskytovaných 

společností.  
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Proto by bylo vhodné zvolit variantu, která bude představovat do jisté míry kompromis. 

Společnost počítá se skutečností, že někteří zaměstnanci se mohou v případě potřeby 

domluvit se svým nadřízeným a nebýt k dispozici. Situace je tedy zvládnutelná 

i s menším množstvím zaměstnanců, než je jejich plný počet. Proto by bylo dobré tuto 

možnost více propagovat a zaměstnancům tak poskytnout pár zcela volných dnů 

(zejména víkendů). Také by bylo vhodné zvýšit mzdové ohodnocení a příplatky za tento 

systém pohotovosti, který by mohl mít pozitivní vliv na motivaci zaměstnanců. Více 

peněz by pro zaměstnance představovalo kompenzaci za režim pohotovosti a zároveň 

by je motivovalo k tomu, aby například o víkendu nepili alkohol, když je hrozba 

sněžení, protože by si své práce více vážili.  

 

Pro společnost by to ovšem představovalo znatelné zvýšení mzdových výdajů. Jejich 

konkrétní vyčíslení je velmi problematické, protože každá zima je jiná. Je možno ovšem 

učinit jejich hrubý odhad. 

 

V případě, že by se rozhodla společnost zvýšit mzdové ohodnocení paušálně u všech 

zaměstnanců, coby kompenzaci za režim pohotovosti v zimních měsících o 1000Kč 

superhurbé mzdy, došlo by ke zvýšení ročních nákladů o 168.000 Kč, protože 

společnost zaměstnává 28 zaměstnanců na této pozici a období pohotovosti trvá zhruba 

6 měsíců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odměně 60Kč roční zvýšení výdajů společností 94.118 Kč. 
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V případě využití obou finančních stimulů by tedy došlo ke zvýšení ročních výdajů 

společnosti o 262.118 Kč. Jak již bylo uvedeno, zvýšení mzdových nákladů by bylo 

velmi znatelné, ovšem vedlo by to ke snížení rizika vážného úrazu způsobeného jak 

zaměstnancům, tak i třetí osobě. Doposud k této situaci sice nedošlo, ale v případě, že 

by nastala, tak by to pro společnost představovalo vážný problém, který by mohl mít 

mnohem závažnější následky, než zvýšení ročních nákladů. V případě nedostatku 

financí by mohlo být využito mírné redukce těchto stimulů. 

4.2. Odstranění rizik 

Pro účely této kapitoly byla jednotlivá rizika seřazena od nejvíce rizikových po nejméně 

riziková.  

 

Úraz při pokosu travnatých prostor 

Významnost rizika: 1,35 

 

Toto riziko se vyznačuje kritickou mírou závažnosti a vysokou pravděpodobností, že 

nastane. Míru závažnosti je možné teoreticky snížit používáním vhodných pracovních 

pomůcek, ovšem těmi jsou zaměstnanci v současné době dostatečně vybavení. Míru 

závažnosti rizika není možno tímto způsobem snížit. Je tedy třeba zaměřit se na snížení 

pravděpodobnosti tohoto rizika. Této skutečnosti lze dosáhnout zavedením okamžitého 

školení pro nové zaměstnance, protože zde existuje riziko, že se k této práci může dostat 

nezkušený pracovník. Dále zde existuje riziko, že zaměstnanci ochranné pomůcky 

užívají nevhodně či jejich užívání podceňují. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zvýšit 

množství namátkových kontrol na pracovišti a vypracování jednotných podnikových 

bezpečnostních směrnic, které by pomohly zaměstnanci se lépe zorientovat v této 

oblasti, jak bylo blíže popsáno v předchozí podkapitole.  

 

Díky navrhovaným opatřením by mělo dojít ke snížení pravděpodobnosti rizika na 

úroveň málo pravděpodobné. Závažnost rizika tedy zůstane na úrovni kritická, ovšem 

pro přesnější zachycení odhadu této změny dojde ke snížení závažnosti o 0,05 bodu.  
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Riziko tedy bude po realizaci návrhů následující: 

· Očekávaná závažnost rizika po realizaci návrhů: 0,65 

· Očekávaná pravděpodobnost rizika po realizaci návrhů: 0,35 

· Očekávaná vážnost rizika po realizaci návrhů: 1 

 

Úraz způsobený vážným nedodržením pracovní kázně 

Významnost rizika: 1,35 

 

S tímto rizikem je úzce spojena zejména konzumace alkoholu v pracovní době, případně 

před nástupem do práce. Ačkoliv tento jev není příliš častý (v minulosti k němu došlo, 

ale byl včas identifikován) a k samotnému úrazu nikdy nedošlo, je třeba se snažit o jeho 

maximální možné snížení. Případné následky by mohly mít pro společnost totiž vážné 

důsledky, protože by mohlo dojít k velmi vážnému zranění dotyčného zaměstnance, 

jeho kolegů či dokonce třetích osob.  

 

Ke snížení tohoto rizika přispěje jednak zvýšení intenzity kontrol zaměstnanců, ale také 

úprava systému pohotovosti, jak bylo popsáno v předchozí podkapitole. 

Pravděpodobnost rizika by tedy mohla klesnout na úroveň velmi málo pravděpodobné. 

Závažnost rizika zůstane nezměněna.  

 

Úroveň vážnosti rizika bude následující: 

· Očekávaná závažnost rizika po realizaci návrhů: 1 

· Očekávaná pravděpodobnost rizika po realizaci návrhů: 0,1 

· Očekávaná vážnost rizika po realizaci návrhů: 1,1 

 

Úraz při práci s motorovou pilou 

Významnost rizika: 1,05 

 

Práci s motorovou pilou obvykle vykonávají nejzkušenější a nejspolehlivější 

zaměstnanci společnosti, díky tomu lze považovat pravděpodobnost tohoto rizika za 

nízkou. Ovšem v případě, že by k úrazu došlo, byly by jeho následky kritické. Následky 

rizika jde snížit pomocí ochranných pracovních prvků, ovšem jak již bylo uvedeno 
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dříve, v této oblasti je společnost velmi dobře vybavena. Řešení je zde tedy stejné jako 

v případě pokosu travnatých prostor – kontroly, zdali jsou dodržovány všechny 

pracovní postupy a školení zaměstnanců ihned po nástupu do zaměstnání, aby se 

eliminovalo riziko, že se k této práci dostane někdo nezkušený. Za další pomůcku ke 

snížení pravděpodobnosti rizika lze považovat vytvoření jednotných podnikových 

bezpečnostních pokynů.  

 

V případě tohoto rizika tedy dojde pouze k mírnému snížení jeho pravděpodobnosti 

a závažnosti: 

· Očekávaná závažnost rizika po realizaci návrhů: 0,65 

· Očekávaná pravděpodobnost rizika po realizaci návrhů: 0,30 

· Očekávaná vážnost rizika po realizaci návrhů: 0,95 

 

Úraz při venkovních úklidových pracích 

Významnost rizika: 1,05 

 

Jedná se o riziko, které je velmi častou příčinou pracovních úrazů ve společnosti. Jedná 

se tedy o dosti pravděpodobné riziko, které má ovšem většinou pouze okrajové 

následky. Nejčastěji se jedná o drobné úrazy vlivem nepozornosti, jako například 

šlápnutí na ostrý předmět apod. Pravděpodobnost tohoto rizika je možno omezit 

vydáním vnitropodnikových bezpečnostních pokynů, kde budou zaměstnanci 

upozorněni na nejčastější příčiny tohoto zranění. Další eliminace tohoto rizika je již na 

samotné opatrnosti a obezřetnosti daných zaměstnanců. Návrhy tedy přispějí zejména 

k mírnému snížení pravděpodobnosti pracovního úrazu: 

· Očekávaná závažnost rizika po realizaci návrhů: 0,40 

· Očekávaná pravděpodobnost rizika po realizaci návrhů: 0,50 

· Očekávaná vážnost rizika po realizaci návrhů: 0,90 
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Škoda na majetku při pokosu travnatých ploch 

Významnost rizika: 1,05 

 

Stejně jako v předchozím případě se jedná o riziko, které se vyznačuje dosti vysokou 

pravděpodobností, avšak okrajovou závažností. Většinou se jedná o rozbitá okna 

a poškozená auta vlivem kamínků odmrštěných strunovou sekačkou. Proti těmto 

případům je společnost pojištěná a vzniklé škody jsou tak hrazeny pojišťovnou. 

Předcházení těmto případům je velmi obtížné, protože v trávě se drobný kámen velmi 

snadno přehlédne. Jediným opatřením je tak tedy pouze velmi důkladná prohlídka okolí. 

Na tuto skutečnost je možno upozornit v podnikových bezpečnostních směrnicích, 

ovšem výrazné zlepšení stavu nelze předpokládat, protože již nyní zaměstnanci trávu 

prohledávají například kvůli sběru psích exkrementů, který je i v jejich vlastním zájmu, 

protože opomenutí této skutečnosti často vede k silnému znečištění pracovního oděvu. 

Snížení tohoto rizika může tedy být pouze minimální. 

· Očekávaná závažnost rizika po realizaci návrhů: 0,40 

· Očekávaná pravděpodobnost rizika po realizaci návrhů: 0,60 

· Očekávaná vážnost rizika po realizaci návrhů: 1 

 

Úraz/škoda na majetku způsobená třetí osobě při práci s motorovou pilou 

Významnost rizika: 0,8 

 

Ačkoliv je toto riziko svým dopadem kritické, je již v současné době velmi málo 

pravděpodobné a nachází se již nyní na úrovni přijatelnosti. Při kácení stromů nejsou 

třetí osoby pouštěny do blízkosti pracoviště a hrozí-li poškození cizího majetku (pád 

stromu na automobil apod.), jsou na tuto práci vyhrazeni nejzkušenější pracovníci 

společnosti. 

 

Díky zavedení podnikových bezpečnostních pokynů a školení zaměstnanců dojde 

k další redukci tohoto rizika, ovšem jeho snížení bude nadále zanedbatelné a bude se 

jednat spíše o vedlejší efekt těchto opatření. 

· Očekávaná závažnost rizika po realizaci návrhů: 0,70 

· Očekávaná pravděpodobnost rizika po realizaci návrhů: 0,08 
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· Očekávaná vážnost rizika po realizaci návrhů: 0,78 

 

Úraz způsobený třetí osobě při pokosu travnatých ploch 

Významnost rizika: 0,8 

 

Stejně jako v předchozím případě se jedná o riziko s velmi malou pravděpodobností, 

ovšem s kritickými důsledky. Díky nízké pravděpodobnosti vzniku jej lze opět řadit 

mezi rizika nízké významnosti. Při pokosu travnatých prostor nejsou opět pouštěny do 

blízkosti pracovníka třetí osoby. Existují zde sice varianty jako dítě, které v zápalu hry 

vběhne před pracovníka, či zranění pomocí vymrštěného kamene, ovšem tyto varianty 

jsou spíše teoretické. 

 

Ke snížení tohoto rizika přispějí stejně jako v předchozím případě opatření, která byla 

přijata k řešení vážnějších rizik a jisté snížení tohoto rizika tedy opět bude svým 

způsobem vedlejším efektem. 

· Očekávaná závažnost rizika po realizaci návrhů: 0,70 

· Očekávaná pravděpodobnost rizika po realizaci návrhů: 0,07 

· Očekávaná vážnost rizika po realizaci návrhů: 0,77 

 

Úraz při úklidových pracích 

Významnost rizika: 0,75 

 

Toto riziko se vyznačuje velmi nízkou pravděpodobností okrajovou závažností, protože 

se jedná o ze své podstaty nepříliš rizikovou činnost. Proti tomuto riziku tedy opět není 

třeba podnikat opatření, která by se jej výhradně týkala. Lze ovšem předpokládat, že 

zavedení podnikových bezpečnostních směrnic bude mít pozitivní vliv i na redukci 

tohoto rizika. 

· Očekávaná závažnost rizika po realizaci návrhů: 0,40 

· Očekávaná pravděpodobnost rizika po realizaci návrhů: 0,30 

· Očekávaná vážnost rizika po realizaci návrhů: 0,70 
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4.2.1. Shrnutí očekávaných dopadů návrhů 

Pro vyšší přehlednost očekávaných dopadů návrhů byl vytvořen následující graf 

 

Graf 12. Zhodnocení vážnosti rizik po realizaci návrhů 

Pramen: Vlastní nákres na základě návrhové části 

 

Z grafu vyplývá, že zvolené návrhy budou mít nejvýznamnější dopad na nejzávažnější 

rizika. Nejvýznamnější dopad je zaznamenán u rizika úrazu při pokosu travnatých 

prostor. Dále pak u úrazů způsobených vážným nedodržením pracovní kázně, které 

nebylo možno dostat zcela na požadovanou úroveň. Nejmenší dopad je pak u rizik 

úrazu při úklidových pracích, úrazu třetí osoby při pokosu travnatých ploch 

a úrazu/škody na majetku způsobených třetí osobě při práci s motorovou pilou. Tato 

rizika byla již před realizací samotných návrhů na přijatelné úrovni a jejich další mírné 

snížení je spíše vedlejší efekt navrhovaných opatření.  
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Závěr 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, problematika pracovních podmínek a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci bývá ve společnostech zaměstnávajících nekvalifikované 

pracovníky často velmi opomíjena.  

 

U společnosti XYZ je možno konstatovat, že pracovní podmínky a bezpečnost práce 

jsou vzhledem k předmětu podnikání společnosti na relativně dobré úrovni. Ovšem 

přesto zde byly zjištěny určité nedostatky právě u nekvalifikovaných pracovníků. 

Některé vyplývají ze samotného charakteru předmětu podnikání společnosti a jiné z její 

snahy minimalizovat své náklady. Tento krok je pochopitelný, protože stejně jako 

většina společností je i společnost XYZ vystavena silné konkurenci. Bohužel, pracovní 

podmínky osob s nízkou kvalifikací nejsou optimální ve většině podniků a společnost 

tak může považovat investice do zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti práce 

těchto zaměstnanců za nadbytečné výdaje a svým způsobem za konkurenční nevýhodu. 

Jedná se o celospolečenský problém, který je nemožné řešit na úrovni jednoho podniku 

a je jej nutno řešit plošně. Určitou variantou plošného řešení je Národní politika 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež byla zmíněna v teoretické části této práce, a 

která má za cíl pomocí legislativních, pobídkových a osvětových nástrojů přispět ke 

zlepšení této situace. Je ovšem třeba znovu podotknout, že se jedná o aktivitu, která je 

v účinnosti zhruba rok a její praktické dopady tedy není možno nyní hodnotit. 

 

Z výše uvedených důvodů bylo tedy vypracování návrhové části velmi obtížné. Ačkoliv 

by bylo dobré navrhnout zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti práce na zcela 

optimální variantu, kdy by byly všechny nedostatky zcela odstraněny a práce ve 

společnosti by se tak blížila pracovními podmínkami a bezpečností práce k určitému 

ideálu, byly by tyto návrhy z finančního hlediska pro vedení společnosti, 

a pravděpodobně i její další existenci, zcela neakceptovatelné. Bylo tedy nutné vytvořit 

takové návrhy, které budou představovat určitý kompromis. Cílem tedy bylo docílit 

zvýšení úrovně bezpečnosti práce a dosažení zlepšení stavu pracovních podmínek pro 

zaměstnance, které bude akceptováno vedením společnosti. Snahou tak bylo odstranit či 

alespoň zredukovat největší nedostatky, které se ve společnosti nacházejí. 
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Pevně věřím, že návrhy vytvořené v této práci budou společností XYZ zrealizovány, a 

že pomohou ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, a v konečném důsledku 

budou přínosem i pro samotnou společnost. 
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