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Abstrakt

Diplomová práce zkoumá a řeší problematiku rizik ve výrobní společnosti z pohledu bezpečnosti a 

ochrany při práci (BOZP). První část diplomové práce osahuje problematiku procesu BOZP v obecné a 

teoretické rovině. Dále práce postupuje na základě analýz a z nich identifikuje rizika. Pro zjištěná rizika 

jsou poté na konkrétních příkladech v modelové firmě navržena řešení, která je buďto úplně odstraní 

nebo alespoň sníží. V závěrečné části diplomová práce shrnuje výstupy a uvádí doporučení.

Abstract

The diploma thesis focuses on the issues of risks in manufacture company from the prospective 

occupational health and safety at work (OHS). The first part of the diploma thesis contains theoretical 

background of the OHS process then proceeds with analysis and corresponding risks identification. 

There are suggested solutions on the concrete examples in the model company which completely 

eliminate discovered risks or at least reduce them. The final part of the diploma thesis summarizes 

conclusions and presents recommendations.
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1 ÚVOD

Tato diplomová práce odpovídá na otázku důležitosti procesu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, dále jen BOZP. Jednou z nejzákladnějších lidských potřeb je pocit bezpečí. Ať už v běžném životě 

či v pracovním procesu. Pouze společnosti, které mají proces BOZP dobře nastavený, mohou 

dlouhodobě fungovat. 

Na problematiku lze nahlížet ze dvou hledisek. Z pohledu zaměstnance je nejdůležitější, aby 

vykonával takovou práci, která jej neohrožuje na zdraví a životě. Prioritou každého zaměstnance jak při 

výběru zaměstnaní, tak při výkonu práce je pocit bezpečí, vlastní ochrany a eliminace stresových faktorů, 

které na něj v průběhu pracovního procesu působí. Je samozřejmostí, že i pro zaměstnance je dalším 

neméně důležitým kritériem riziko finanční ztráty.

Z pohledu zaměstnavatele je jedním z nejdůležitějších cílů pro dosažení maximální produktivity 

a následného zisku zajištění co nejlepší pracovní síly. Jakékoliv vyřazení pracovníka z pracovního procesu 

(nemoc z povolání, úraz, případně úmrtí) je pro zaměstnavatele jedním z největších rizik.

Pro eliminaci výše zmíněných rizik slouží jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli odpovídající 

předpisy. Z všeobecně závazně platné legislativy jsou nejdůležitější ISO 45001:2018, 262/2006 Sb. 

Zákoník práce – v úplném platném znění od 1.10.2018, Zákon číslo 309/2006 Sb. [1].

Zaměstnavatel vychází z výše uvedené legislativy a pro své interní podmínky si vytváří doplňující 

a upřesňující tzv. řídící dokumentaci organizace – ŘDO.

Ve výrobních podnicích je extrémně důležité dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). 

Diplomová práce řeší problematiku BOZP u vybrané společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

nadnárodní výrobní společnost s pobočkami po celém světě, diplomová práce porovnává problematiku 

BOZP světovou, respektive evropskou s tou tuzemskou.
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2 SOUČASNÝ STAV BOZP

Tato část vás seznámí s procesem BOZP a jeho normami a posoudí, zda je tento proces důležitý.  

Dále se zaměří na řešení problematiky BOZP v Evropě, v České republice a v konkrétní vybrané firmě. 

2.1 PROCES BOZP

V dnešní době, kdy je kladen největší důraz na profit, výsledek a rychlost jakým je dosažen, se 

bohužel stále opomíjí význam procesu BOZP. Důvodů, proč nebrat BOZP na lehkou váhu, je hned několik. 

V první řadě se jedná bezesporu o zdraví, které je pro každého člověka nenahraditelné. Ve druhé řadě je 

pro zaměstnavatele stěžejní zamezit riziku ztráty kvalifikované pracovní síly. Ať už z krátkodobého 

hlediska (lehkého až středního úrazu), z dlouhodobého nebo trvalého (vážného úrazu, nemoci z 

povolání, úmrtí). Dalším důležitým faktorem jsou ekonomické, respektive finanční dopady. Jedná se 

například o ztrátu produkce v případě absence kvalifikovaného pracovníka, dále o mimořádný náklad v 

rámci úhrad pracovní neschopnosti nebo neočekávaný náklad úhrady přesčasových hodin pro náhradní 

pracovní sílu. V neposlední řadě se jedná o riziko restrikce z důvodů neplnění předpisů BOZP ve formě 

finančních postihů ze strany státních kontrolních orgánů (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická 

stanice, Česká inspekce životního prostředí, Státní požární dozor) pro celou společnost. Vztah 

zaměstnavatel a zaměstnanec je stěžejní pro jakoukoliv společnost, která chce být na trhu dlouhodobě 

úspěšná a která chce co nejvíce omezit fluktuaci zaměstnanců.

2.2 EVROPSKÉ NORMY ISO

International standarding organization (ISO) – je organizace, která vydává závaznou legislativu 

pro státy EU. I některé státy mimo EU musí využít předepsané normy EN, aby splnily podmínky exportu 

s Evropskou unií. Její členové se zavázali dodržovat normu při vstupu do unie.

Přebírání ISO norem je základem pro veškeré podniky, které chtějí uspět v mezinárodním 

obchodě a při spolupráci se zahraničními partnery. Jedním ze základních významů sjednocení evropské 

legislativy je zavedení jednotných obchodních pravidel. Tzn. Jednotné názvosloví, jednotné měrné 

jednotky, jednotných výrobních postupů, jednotných měřítek posuzování kvality daného výrobku. 

Takovéto nastavení jednotných pravidel lze přirovnat k pravidlům pro týmový sport. Např. volejbal nebo 

basketbal, kde všichni zúčastnění na hře musí znát a respektovat stejná pravidla pro danou hru [1].
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2.2.1 Důležitost normy ISO

Pro oblast kvality a bezpečnosti práce jsou důležité tři evropské normy ISO.

 ISO EN 9001:2016 – QMS – Quality Management System – Systém kvality výroby ISO pro kvalitu 

výroby

 ISO EN 14001:2016 – EMS – Environmental Management Systém – systém řízení ekologie – 

ekologie výroby [17].

 ISO 45001:2018 – OHSAS (BOZP), nahrazuje EN 18001 (to byla předchozí norma) – bezpečnost 

zaměstnanců [15].

Na posuzování bezpečnosti výrobku se nahlíží ze dvou hledisek. Prvním je bezpečnost při výrobě 

daného produktu a druhým je hledisko bezpečnosti uživatele nebo spotřebitele. Proto je při výrobě 

nezbytné dodržovat předepsané pracovní postupy, udržovat stroje a zařízení v perfektním 

provozuschopném stavu. Pracovníky při výrobním procesu chránit odpovídajícími ochrannými 

pomůckami, v případě výrobního procesu sledovat ekologické dopady. Ekologický dopad může mít 

negativní vliv na zdraví pracovníka ve formě úniku plynů, nebezpečných chemikálií, výparů apod. Pro 

konečného zákazníka nebo spotřebitele je naopak důležité, aby výrobek splňoval předpisy pro snadnou 

obsluhu a užívání. Výrobky by měli být vyrobeny pouze z takových materiálů, které nemohou ohrozit 

zdraví uživatele. Obsah použití zdraví nebezpečných, toxických či karcinogenních látek (například 

v hračkách) je závažným porušením příslušných norem.

Pokud se bavíme o vysoce kvalitním výrobku jakéhokoliv druhu nestačí plnit pouze ISO na 

kvalitu. Teprve takový výrobek, který splňuje předpisy na ekologii a zejména na bezpečnost se dá 

považovat za opravdu kvalitní výrobek. V praxi proto platí, že poptávající firma požaduje takové výrobky, 

které splňují všechny tři výše uvedené normy ISO [1].
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2.3 NEGATIVNÍ DOPADY PROCESU BOZP

Společnosti nedodržující správně nastavený proces BOZP čelí několika hrozbám. Tato nebezpečí 

práce v následující části více popisuje.

 Morální a etické. Nejzákladnějším principem života je ochrana zdraví. Dále lidský aspekt ve 

vztahu zaměstnavatele vůči zaměstnanci a vytváření příznivých pracovních podmínek na 

pracovišti.

 Ekonomické a finanční. Tyto hrozby se odehrávají na dvou úrovních. První úroveň je mezi 

kontrolními orgány a zaměstnavatelem. Součástí kontrolního procesu v oblasti BOZP jsou jasně 

definované sankce při nedodržení legislativy. Druhá úroveň se odehrává mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem, který se při nedodržení firemních předpisů BOZP vystavuje riziku případné 

sankce (výtka, pokuta, rozvázání pracovního poměru).

 Obchodní. Možné znevýhodnění společnosti při získávání obchodních partnerů a zakázek 

nastávají v případě, kdy společnost není schopná prokázat splnění certifikace pro ISO 45001 [17].

 Renomé společnosti. Signály o nedostatečném dodržování předpisu BOZP uvnitř společnosti, a 

to zejména u fluktuujících pracovníků, může znamenat ztrátu renomé dané firmy. To může ve 

svém důsledku vést k problémům se získáváním nových pracovníků a stabilizaci stávajících [1].

Pro všechny firmy obecně z výše uvedeného vyplývá, že při nedodržení procesu BOZP nebo jeho 

špatného nastavení, může mít firma na trhu veliké finanční potíže a nedůvěru svých stávajících 

zaměstnanců i nových zájemců.

2.4 ZMĚNY PROCESU BOZP V ČR

Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 dochází v oblasti normalizace k přebírání 

evropských, potažmo světových norem do naší legislativy. Spousta českých firem má zahraniční vlastníky.

každé společnosti je jedna ze základních povinností evidence, vykazování a okamžité hlášení 

pracovních úrazů příp. úmrtí. Tato povinnost je zakotvena ve všeobecně platné závazné legislativě. I 

z tohoto důvodu je tento ukazatel jedním z kritérií hodnocení vedoucích manažerů podniků. Tak tomu 

je např. ve společnosti FL Smidth [1].
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2.5 LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE

Hlavním a nejdůležitějším zákonem je zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, jehož velká část, 

kromě definování pracovně právního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, je věnována právě 

bezpečnosti práce. Sledovanou problematikou se nejvíce věnují zejména:

 Část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 Část desátá – Péče o zaměstnance [2].

Druhým zásadním zákonem v České republice zabývajícím se problematikou BOZP je Zákon 

č.309/2006 Sb. Tímto zákonem se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy [3].

2.5.1 Zákon č.262/2006 Sb. – Zákoník práce

V §101 se uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví (dále jen rizika). Toto nařízení je 

nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních 

řízení. Diplomová práce uvádí vypracovanou část pátou Zákoníku práce obsáhleji v příloze číslo 1.

Část desátá Zákoníku práce pojednává kromě jiného o péči o zaměstnance, jejich vzdělávání a 

prohlubování kvalifikace, což úzce souvisí s bezpečností práce. V § 224 se uvádí, že zaměstnavatelé jsou 

povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce a v souladu 

se zvláštními právními předpisy mají zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. Zaměstnavatel 

může zaměstnanci přiznat odměnu (kromě životního jubilea apod.) také za poskytnutí pomoci při 

předcházení rizik a havárií. Může jít např. o prevenci požárů nebo živelných událostí, jejich likvidaci nebo 

odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, 

zdraví nebo majetek.

V části týkající se odborného rozvoje zaměstnanců se uvádí, že zaměstnance, který vstupuje do 

zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit a stejně tak i zaměstnance, 

který přechází z důvodu zaměstnavatele na nové pracoviště. Zaměstnavatel je také oprávněn uložit 

zaměstnanci účast na školení a studiu [2].
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2.5.2 Zákon č. 309/2006 Sb.

Zákonem č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy 

Evropské unie a je v diplomové práci více popsán v příloze číslo 2 [3].

2.5.3 Legislativa – Řídící dokumentace (BOZP)

Jedná se o jednu z nejdůležitějších částí řídící dokumentace organizace – ŘDO předpisy týkající 

se bezpečnosti práce. Tyto předpisy vychází jak z evropské legislativy (viz. ISO EN 45001:2018), tak 

z legislativy České republiky. 

ŘDO je členěná do tří úrovní:

 Na nejvyšší úrovni jsou řády společnosti (organizační řád, archivační a spisovní řád, skartační řád, 

řád BOZP apod.). Tyto řády jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti a mají 

neomezenou platnost [13].

 Na druhé úrovni jsou směrnice společnosti (odpadové hospodářství, referenční vozidla, místní 

řád skladu apod.). Uvedené směrnice jsou určeny vybranému okruhu pracovníků vykonávajících 

vybrané činnosti a mají rovněž neomezenou platnost.

 Na poslední úrovni jsou interní příkazy ředitele (koupě referenčního vozidla, zřízení pracoviště, 

jmenování pracovníka do funkce apod.). Tento příkaz je určen jednomu nebo skupině 

pracovníků, má omezenou platnost a provedením tohoto příkazu jeho platnost končí [4].
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2.6 STATISTIKA PRACOVNÍCH ÚRAZŮ V ČR 

Diplomová práce uvádí přehledný obrázek pracovních úrazů v České republice od 1. pololetí 

roku 2007 až po 1. pololetí roku 2018. Jedná se o nejaktuálnější dostupný přehled.

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

1. pol. 2007 38 522 28 449 10 073 37 376 27 576 9 800 93 87 6 590 515 75
1. pol. 2008 35 139 25 718 9 421 34 113 24 907 9 206 91 88 3 585 499 86
1. pol. 2009 26 036 18 594 7 442 25 123 17 885 7 238 52 45 7 468 400 68
1. pol. 2010 26 273 18 526 7 747 25 323 17 795 7 528 73 64 9 493 410 83
1. pol. 2011 24 298 17 168 7 130 23 388 16 473 6 915 69 65 4 783 647 136
1. pol. 2012 21 816 15 504 6 312 21 356 15 156 6 200 53 52 1 713 572 141
1. pol. 2013 21 935 15 304 6 631 21 542 15 007 6 535 48 44 4 675 531 144
1. pol. 2014 22 223 15 611 6 612 21 754 15 254 6 500 45 44 1 704 567 137
1. pol. 2015 23 461 16 114 7 347 22 860 15 682 7 178 51 48 3 662 548 114
1. pol. 2016 24 870 17 111 7 759 24 158 16 588 7 570 49 47 2 677 550 127
1. pol. 2017 24 732 16 933 7 799 24 046 16 430 7 616 45 43 2 567 476 91
1. pol. 2018 24 062 16 186 7 876 23 525 15 810 7 715 60 57 3 561 463 98

celkem
z toho

Počet závažných 
pracovních úrazů s 

hospitalizací  nad 5 dnů

celkem
z toho

celkem
z toho

celkem
z toho

Rok

Počet pracovních úrazů 
s pracovní neschopností 

Počet pracovních úrazů 
s pracovní neschopností 

delší než 3 dny

Počet smrtelných 
pracovních úrazů 

Obrázek č. 1 – Statistika pracovních úrazu v ČR [19].

Jak lze vidět podle statistik, počet pracovních úrazů bývá častější u mužů, než tomu je u žen. 

Tento statistický údaj může souviset s tím, že zastoupení mužského pohlaví je v zaměstnáních, která 

nesou velkou míru rizika, vyšší. Jako příklady lze uvést hutnické, strojírenské, těžební, čí dřevorubecké 

odvětví. Dále nám ze statistiky vyplývá, že počet pracovních úrazů má u všech uvedených druhů klesající 

tendenci, což je dobré znamení.
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3 FORMULACE PROBLÉMU

Cílem této části diplomové práce je zjistit, jak proces BOZP řeší reálná společnost. Dále tato část 

analyzuje vnitropodnikovou závaznou firemní dokumentaci, která řeší problematiku BOZP včetně 

kompetencí zodpovědných vedoucích pracovníků.

V další části bude nejdříve představena společnost FL Smidth-Denmark a.s., následně její dceřiná 

společnost FL Smidth-CZ, která bude současně sloužit jako modelová firma pro tuto diplomovou práci. 

Práce také uvádí předmět podnikání a částečnou organizační strukturu. Dále se práce zaměří na to, jakým 

způsobem je ve firmě nastaveno BOZP, tzn. jakým způsobem má společnost FL Smidth-CZ nastavenou 

vnitropodnikovou řídící dokumentaci. Posléze budou uvedeny zvolené metody analýz rizik, jejíchž 

pomocí bude práce analyzovat rizika a hrozby v modelové společnosti. Z výsledků analýz se práce zaměří 

na ty nejrizikovější a nejzávažnější hrozby. Jakmile budou identifikovány, budou navržena taková 

opatření, která sníží nebo eliminují výsledné problémy.
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4 POUŽITÉ METODY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Nadnárodní koncern FL SMidth-DK a.s. byla založena v roce 1882 panem Frederikem Laessoe 

Smidthem. V centrále firmy-mateřské organizaci, která sídlí v hlavním městě Dánska Kodani, pracuje 

zhruba 2 tisíce zaměstnanců. Tato centrála nemá žádné výrobní kapacity a pro své pobočky po celém 

světe zajišťuje projekci, vývoj, marketing a obchod. Další funkcí centrály je metodické organizační a 

finanční řízení svých poboček. Pro účely tohoto řízení je svět rozdělen do 7 regionů s následujícím 

pobočkami:

 Evropa – Dánsko, Česká republika, Polsko, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie, Německo (3x), 

Španělsko, Itálie, Rusko a Tunisko

 Asie – Filipíny, Mongolsko, Čína (3x) a Indonésie

 Indie – 9 poboček

 Austrálie – 8 poboček

 Severní Amerika – USA (11x), Kanada (2x), Mexiko (2x)

 Jižní Amerika – Brazílie, Chile, Peru

 Afrika – JAR (7x), Egypt [4].
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4.1 MODELOVÁ SPOLEČNOST FL SMIDTH – CZ BRNO, S.R.O.

Obrázek č. 2 – Společnost FL Smidth – CZ Brno, s.r.o. [4]

V roce 1991 byla dvanácti společníky založena firma Autec, s.r.o. Dne 1.1.2010 tuto společnost 

koupila firma FL Smidth Dánsko jako svojí dceřinou společnost. Důvodem bylo přesunutí výrobního 

programu z tehdejší německé pobočky v Düsseldorfu do České republiky ze dvou hlavních důvodů. 

Expanze do východní Evropy (jako reakce na přijetí ČR do EU) a snížení provozních nákladů. 

Společnost FL Smidth – CZ sídlí v Brně na ulici Řípská, což zejména z pohledu logistiky je velmi 

výhodné (snadný přístup k hlavním dálničním tahům D1 Praha-Ostrava s návazností na D2 Bratislava, 

Vídeň a sousedství s brněnským letištěm Brno-Tuřany). Vzhledem k faktu, že mateřská společnost je 

zahraniční a firma působí celosvětově, je úřední řečí ve všech pobočkách anglický jazyk.

Společnost zaměstnává 80-90 pracovníků s ročním obratem cca 170-180 mil. kč Ročního obratu 

rozdělených do těchto oddělení: 

Česká pobočka je jednou z několika firem na světě, která má ve své činnosti podnikání zajištění 

výrobního programu společnosti. Top produktem společnosti je zařízení Centaurus, které v sobě spojuje 
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přípravu analyzovaného materiálu (mletí), přípravu vzorků (lisování) a vlastní analýzu materiálu 

(spektrometr). Jednodušeji řečeno, jedná se o stroj, který nahradí 3 zařízení. Pro zákazníka představuje 

nejvyšší kvalitu při vybavení své laboratoře v těžebním odvětví. Pro jasnější představu se uvádí příklad: 

Cementárna Mokrá patří k největším cementárnám v České republice. Pro letošní rok má brněnská 

pobočka FLS zakázku od vlády Čínské republiky na 16 kusů zařízení Centaurus do laboratoře pro nově 

budovanou cementárnu Conch, která je cca desetkrát větší než uvedená cementárna Mokrá [4].

Níže práce uvádí v tabulce částečný organigram společnosti FL Smidth

Tabulka č. 1 – Částečný organigram společnosti FL Smidth [4]

Jednatel a generální ředitel: Jiří Širilla Dozorující manažer pro ČR:Steen Tokkesdal Pedersen

HR specialistka: Pavla Rosová Kvality manažer: Lukáš Bružeňák

Prokuristka: Renata Sadílková Vedoucí technický a produktový 

management: Vladimír Meleg

Oddělení nákupu a skladování: 

Tereza Šidlová

Manažer výroby: Juraj Dudáš Vedoucí projektového oddělení: 

Tomáš Najdek

Oddělení Financí: Hana Čechová

4.2 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Hlavním předmětem podnikání společnosti FLS-DK je projektování a vývoj elektronických 

měřících přístrojů pro analýzu obsahu prvků v pevných hmotách. Z definice předmětu podnikání vyplývá, 

že zařízení společnosti FLS-DK nachází uplatnění v těžebním průmyslu (ruda, minerály, uhlí). Oblastmi, 

kde dochází k největšímu uplatnění strojů a zařízení FLS-DK, je zejména cementárenský průmysl [4].

4.3 ODPOVĚDNOST PROCESU BOZP VE SPOLEČNOSTI FL SMIDTH

Ze zákona je vždy pro oblast BOZP zodpovědný nejvyšší představitel společnosti. Zpravidla je 

jím ředitel, jednatel nebo prokurista společnosti. Tento nejvýše postavený pracovník však má možnost 

některé své kompetence delegovat na své podřízené. Delegování se děje zásadně písemně a neznamená 

to zbavení se odpovědnosti vedoucího pracovníka.

Ve společnosti FL Smidth je takto delegována zodpovědnost pro oblast BOZP na dva pracovníky. 

Na Facility managera (správce nemovitostí) společnosti je delegována zodpovědnost za dodržováni 
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BOZP ve vztahu k firemním nemovitostem - budovám. Asistentka - Training coordinater je zodpovědná 

za veškerá vzdělávání a školení pracovníků pro oblast BOZP, včetně předepsaných vstupních nebo 

periodických zdravotních prohlídek a vedení knihy úrazů.

Společnost FL Smidth v procesu BOZP má pro tvorbu a aktualizaci vnitropodnikových předpisů, 

vzdělávání a kontrolu sjednánu tzv. Odborně způsobilou osobu (OZO) u společnosti Navy Max Brno. 

Kromě účasti na tvorbě a aktualizaci předpisů BOZP provádí tato osoba veškerá školení a periodickou 

fyzickou kontrolu BOZP v objektech firmy, a to 1x ročně.

Při přijetí nového pracovníka do společnosti je jeho prvním úkolem nastudování ŘDO zejména 

s důrazem na předpisy týkající se BOZP. Toto seznámení je povinen stvrdit svým podpisem.

Podobná praxe je aplikována i u návštěvníků přicházejících do společnosti – rodinných 

příslušníků, obchodních partnerů, zákazníků nebo pracovníků jiných firem. Při příchodu do firmy jsou 

tyto osoby povinni seznámit se s tzv. „Příručkou BOZP pro návštěvníka“ a tento dokument podepsat. 

Firma má tuto příručku zpracovanou v české i anglické verzi, pro cizince [4].

4.4 FIREMNÍ LEGISLATIVA

Vnitropodniková legislativa ve společnosti FL Smidth pro oblast BOZP vychází ze závazné 

všeobecně platné legislativy pro Českou republiku a rovněž pro převzatou legislativu Evropské unie.

Středně velká společnost s počtem zaměstnanců 50 - 200 by měla mít jako základní pravidlo pro 

vnitropodnikovou legislativu nastavenu normotvornou základnu ve třech, příp. čtyřech řídích úrovních. 

Vnitropodniková legislativa je členěna do tří úrovní: řád, směrnice, interní příkaz. Za dodržování 

normotvorné základny je ve společnosti zodpovědný statutární orgán společnosti – prokurista, jednatel, 

ředitel [6].

4.4.1 Řád

Je nejvyšší úrovní vnitropodnikové legislativy, kterou vydává zpravidla vedení společnosti 

(jednatel, prokurista). Je platná pro všechny zaměstnance společnosti na všech řídících úrovních a má 

dlouhodobou platnost. Typickým příkladem jsou organizační řád, provozní řád nebo řád BOZP.

Zpracovatelem předpisu je zpravidla člen top managementu firmy (ředitel, právník společnosti, 

ekonomický náměstek apod.) nebo může být jeho zpracování zadáno externímu odbornému 

zpracovateli. Obsahem řádu je předmět a účel dokumentu, rozsah jeho působnosti (členění znalosti řádu 

na částečnou nebo úplnou), navazující interní dokumentace a související externí legislativní předpisy [7].
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4.4.2 Směrnice

Jedná se o druhý stupeň vnitropodnikové legislativy, kterou vydává řídící management 

společnosti (ředitel, předseda představenstva). Je platná pro vybrané vedoucí pracovníky a pracovníky 

některých oddělení. Směrnice má rovněž dlouhodobou platnost [6].

4.4.3 Interní příkaz (IP)

Jde o poslední, nejnižší stupeň vnitropodnikové legislativy. Interní příkaz vydává management 

společnosti. Je platný pro některé zaměstnance společnosti a má krátkodobou platnost [7].

4.5 IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A HODNOCENÍ RIZIK

V oblasti BOZP je jedním z hlavních nástrojů hodnocení rizik. Jeho výsledek musí zaměstnavatel 

zohlednit v úrovni ochranných opatření.

Hodnocení rizik se musí provádět systematicky a postupně. Nejdříve je důležité identifikovat 

nebezpečí a následně ho kvantifikovat. Metod a způsobů hodnocení rizik existuje celá řada. Každá 

metoda má své výhody a nedostatky, je tudíž nutné přistupovat k danému problému vždy individuálně 

a zohledňovat účel posouzení, stav podniku, finanční možnosti a další aspekty.

Hlavním účelem hodnocení rizik je tvorba podkladů, díky kterým jsou zaměstnavatelé schopni 

stanovit nezbytná opatření pro ochranu bezpečnosti zdraví svých zaměstnanců na pracovišti. Tato 

opatření slouží také k předcházení nebo eliminaci případných rizik [14].

Hodnocení rizik představuje řadu logických kroků. Prvním z nich je identifikace rizik. V tomto 

kroku se uskutečňuje vyhledávání jednotlivých rizik. Cílem je zjistit existující nebezpečí a jejím výsledkem 

je seznam rizik [18].

Druhý krok spočívá v analýze rizik, ve kterém se pracuje s již zjištěným seznamem. Zaměřuje se 

na odhalování a pochopení zjištěných potenciálních rizik a stanovuje se jejich míra jako kombinace 

následků a pravděpodobnosti výskytů. Ve třetím kroku dochází k hodnocení rizik a jejich řazení do skupin 

na nevýznamná, středně významná a významná. Výsledkem tohoto kroku je určení, zda je konkrétní 

riziko přijatelné či nikoliv [5], [16].
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4.6 AKTUÁLNÍ STAV HODNOCENÍ RIZIK VE SPOLEČNOSTI FL SMIDTH

Společnost FL Smidth řeší identifikaci a hodnocení rizik následujícím způsobem.

Pod vedením ředitele společnosti zasedá pravidelně (jednou za dva měsíce) H,S&E komise. Zkratky 

v názvu znamenají: health-zdraví, safety-bezpečnost, environment-životní prostředí. Členové této 

komise, kteří jsou zástupci jednotlivých oddělení společnosti FL Smidth, řeší konkrétní zjištěné 

nedostatky v oblasti BOZP. Analyzují příčiny vzniku nebezpečí, navrhují jejich eliminaci nebo snížení, určí 

zodpovědnou osobu a termín odstranění závady. Na dalším zasedání komise provede kontrolu daného 

úkolu. Tento postup je v souladu s výše popsaným principem metodiky hodnocení rizik v pěti krocích.
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4.7 ZVOLENÉ METODY

V následující kapitole jsou popsané zvolené metody FMEA a metoda Checklist a zároveň důvody 

k jejich zvolení. U metody FMEA práce uvádí její historii, výhody a použití.

4.7.1 Historie metody FMEA

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), v českém překladu se jedná o analýzu možných 

vad a jejich důsledků. Svůj původ má ve vojenském předpisu, který byl vytvořen v listopadu roku 1949, 

kdy americká armáda hledala metodu, jak se vyvarovat chyb u jimi používaných strojů a zařízení. V tomto 

vývojovém stádiu se metoda používala pro techniku hodnocení spolehlivosti, aby bylo možné posoudit 

různé poruchy zařízení nebo určitých systémů. Poté se posuzoval vliv na výsledek osob, bezpečnosti 

nebo výkonnosti zařízení [8]. 

V 60. letech tuto myšlenku aplikovala společnost NASA na projekt Apollo 13 a využila ho jako 

spolehlivostní analýzu složitých systémů v kosmickém výzkumu v jaderné energetice. O 10 let později se 

poprvé metoda aplikovala v civilním využití do strojírenství, a to pro sériovou výrobu projektu Ford Pinto, 

jako preventivní zajištění výroby, kde zaznamenala největší rozkvět. V 80. letech je kompletně zpracována 

do papírové normy QS9000. Metoda FMEA se za posledních 20 let postupně vyvíjela a aplikovala do 

dalších odvětví, jako je letecký průmysl, jaderná energetika a rozšířila se do netechnických oblastí. V 

tomto období díky základu metody FMEA vznikly i další metody například VDA, DRBFM, FMECA [9]. 

4.7.2 Metoda FMEA

Metoda FMEA se řadí k základním preventivním metodám managementu jakosti a je důležitou 

součástí přezkoumání návrhu. Jedná se o týmovou analýzu zkoumající možnosti vzniku neshod u 

posuzovaného návrhu, zjištění rizikovosti a následné realizaci preventivních opatření, které vedou ke 

zlepšení jakosti. Ukazuje se, že použitím této metody lze předejít 70 – 90 % možných neshod. Pomáhá 

identifikovat nejkritičtější a nejpravděpodobnější chyby ve produktu nebo v procesu. Metoda FMEA 

umožňuje rozeznat v různých fázích návrhu výrobků nebo v procesu co nejdříve možnosti vzniku poruch 

a chyb, určit jejich možné následky, ohodnotit rizika a předejít jim. Náklady pro realizaci analýz jsou 

jistotou, že se udělalo vše pro bezproblémový průběh výroby či procesu. Tímto se dá předejít mnoha 

nepříjemným a nákladným zkušenostem v procesech, které jsou jak finančně, tak časově pro společnosti 

zátěží [10,11].
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4.7.3 Výhody metody FMEA

Mezi výhody této metody patří:

 přístup k prevenci nekvality 

 snížení ztrát vyvolané nízkou kvalitou systému

 zkrácení doby řešení vývojových prací

 vede ke snížení počtu změn ve fázi realizace a tím umožňuje dělat věci napoprvé správně

 možnost ohodnocení rizik možných chyb, stanovení priorit a opatření vedoucích ke zlepšení 

kvality návrhu

 využití zdrojů

 poskytnutí podkladů pro zpracování nebo zlepšení plánu jakosti

 její využití jako součásti kontrolního systému v oblasti tvorby návrhu

 zlepšuje značku, jméno a konkurenceschopnost organizace

 zvýšení spokojenosti zákazníka [10]. 

4.7.4 Použití metody FMEA

Metoda FMEA se dá aplikovat v mnoha typech produktů a často se podle těchto typů i 

pojmenovává. Můžeme tak najít DFMEA – FMEA aplikovaná v designu výrobku (Design FMEA), PFMEA – 

FMEA uplatněná u procesu (Process FMEA), S/C FMEA – FMEA aplikovaná v systému či konceptu 

(Systém/Koncept FMEA). Samozřejmě metoda FMEA lze použít pro ohodnocení rizik projektu, 

poskytované služby, návrhu software. Tato metoda je aplikovaná snad ve všech možných odvětvích, kde 

chceme něco zlepšit ať už je to výroba, vývoj nebo dodávání služby [11].

4.7.5 Metoda kontrolního seznamu (checklist)

Metoda kontrolního seznamu (checklistu) je velmi jednoduchá technika založena na předem 

vypracovaném seznamu všech nehod, které se mohou stát a na jejímž základě se identifikuje nebezpečí. 

Tato metoda se využívá k ověřování stavu provozu. K vytvoření checklistu je potřeba definovat 

požadavky předpisů a norem, na jejichž základě je následně vypracován seznam otázek. Kontrolní 

seznam obvykle obsahuje u jednotlivých otázek možnosti odpovědi ano – ne. Nevýhodou metody 

kontrolního seznamu je fakt, že nebere v úvahu jiné možnosti než ty, které jsou uvedeny v jednotlivých 

položkách [12], [14].
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5 ANALÝZA ZVOLENÝCH PŘÍKLADŮ

Tato kapitola uvádí a zdůvodňuje výběr konkrétních tří příkladů rizik, na základě absolvované 

praxe ve společnosti FL Smidth-Brno. Důvodem pro volbu následujících témat byly jednak požadavky ze 

strany vedení společnosti, tak i vlastní poznatky získané v průběhu praxe.

Jedná se o tato témata:

 školení zaměstnanců v rámci BOZP – vstupní školení, periodická školení („Safety week“), osobní 

ochranné pracovní pomůcky (OOPP), zdravotní prohlídky, oznámení a evidence pracovních 

úrazů

 osvětlení výrobních prostor

 skladování a manipulace s nebezpečnými chemickými látkami

Hodnocení rizik jednotlivých částí školení zaměstnanců v rámci BOZP bude práce analyzovat 

prostřednictvím zjednodušeného modelu FMEA. Pro lepší přehlednost budou využity koeficienty 

pravděpodobnosti výskytu rizika (značené písmenem P), následků dopadu (značené písmenem N) a 

možnosti odhalení (značené písmenem O). Po stanovení těchto koeficientů, které byly stanoveny 

v souladu s vnitropodnikovým standardem, bude vypočteno prioritní rizikové číslo, dále jen PRČ. PRČ je 

výsledkem součinu všech třech koeficientů. 

K hodnocení jednotlivých rizik bude přistoupeno pomocí slovního vyjádření. Každému slovnímu 

vyjádření bude příslušet odpovídající číselná hodnota. Po stanovení závažnosti konkrétních rizik budou 

v další části práce probírána a řešena nežádoucí a nepřijatelná rizika s hodnotou PRČ <51–125>. Tato 

hodnota byla rovněž stanovena v souladu s vnitropodnikovým standardem [4].

Tabulka č. 2 – Klasifikační stupnice pro hodnocení rizik

Číselné 

vyjádření

P N O

1 Velmi málo pravděpodobná Zanedbatelná Velmi vysoká

2 Málo pravděpodobná Nízká Vysoká

3 Pravděpodobná Střední Střední

4 Velmi pravděpodobná Vysoká Nízká

5 Vysoce pravděpodobná Velmi vysoká Zanedbatelná
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5.1 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V RÁMCI BOZP

 Vstupní školení

Ve společnosti FL Smidth je povinností umožnit nově nastupujícímu pracovníkovi seznámení se 

s vnitropodnikovými předpisy souvisejícími s procesem BOZP. Vzhledem k rozsahu této legislativy 

není možné zvládnout tuto problematiku během jednodenního školení. Proto vedení společnosti 

nařídilo vedoucím pracovníkům umožnit v prvním nástupním týdnu opakované studium těchto 

předpisů pro každého nového zaměstnance.

Tabulka č. 3 – Rizika u vstupního školení

Riziko Popis P N O PRČ Návrh

Nedostatečný časový 

prostor pro 

seznámení se s řídící 

dokumentací

Nový zaměstnanec nezvládne 

vstřebat všechny informace 

v určeném čase dostatečně

5 4 3 60 ANO

Jazyková bariéra Zaměstnanec nerozuměl školení 2 4 3 24 NE

Přístup a postoj 

pracovníka ke školení

Zaměstnanec nejeví zájem o 

školení a nebere ho vážně

3 5 3 45 NE

Riziko nedostatečného časového prostoru pro seznámení se s řídící dokumentací při vstupním 

školení nového zaměstnance bylo pomocí metody FMEA vyhodnoceno jako nežádoucí s výslednou 

hodnotu čísla PRČ 60. Riziko jazykové bariéry vyšlo jako nejméně závažné. Je to z důvodu, že 

společnost FL Smidth při výběru nového zaměstnance zohledňuje jeho jazykovou vybavenost 

(čeština, angličtina). Poslední analyzované riziko přístupu a postoje pracovníka ke školení vyšlo 

hodnotou 45 PRČ. Výsledek splňuje nastavené firemní limity, ale už se přibližuje k nežádoucí hodnotě.

 Periodická školení

Pro soustavné zvyšování znalostí problematiky procesu BOZP u kmenových zaměstnanců slouží 

periodická školení, která jsou pravidelně opakována ve společnosti FL Smidth jednou ročně. Jedná se 

o základní školení BOZP pro řadové zaměstnance a školení BOZP pro vedoucí pracovníky. Pro vybrané 

pracovníky jsou to školení BOZP pro práce ve výškách, školení referenčních řidičů a školení obsluhy 

vysokozdvižných vozíků (VZV).
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Tabulka č. 4 – Rizika u periodického školení

Riziko Popis P N O PRČ Návrh

Neaktuálnost firemních 

předpisů

Firemní předpisy nebudou 

odpovídat současným normám

2 2 2 8 NE

Neabsolvování 

periodických školení

Zaměstnavatel nebude provádět 

periodická školení

1 5 1 5 NE

Nedostatečný charakter 

školení

Školení bude probíhat pouze 

formálním způsobem

3 4 2 24 NE

Ztráta ostražitosti 

zaměstnanců

Zaměstnanci mohou v pracovním 

stereotypu přehlížet rizika v rámci 

BOZP

4 5 4 80 ANO

V rámci periodického školení zaměstnanců se jeví pouze jedno riziko jako nežádoucí. Jedná se 

o riziko ztráty ostražitosti zaměstnanců. Hodnota čísla PRČ je 80, a to z toho důvodu, že zejména u 

pracovníků, kteří působí ve společnosti delší dobu, se projevuje postupné snížení zájmu o tento typ 

školení. Důsledkem může být zranění zaměstnance nebo jeho kolegů.

Výsledek ostatních hodnocených rizik však potvrzují, že praxe periodických školení ve 

společnosti FL Smidth je na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí následující specifický typ periodického 

školení pro společnost FL Smidth, tzv. „Safety Week“.

Jedná se o každoroční vyčlenění jednoho pracovního týdne, kdy společnost pozastaví svojí 

produkci a v tomto týdnu se všichni zaměstnanci dané pobočky věnují školení v oblasti kvality, 

bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Safety week platí celosvětově pro všechny 

pobočky koncernu FL Smidth-Denmark. Proces Safety week má následující pravidla. Prvním pravidlem je 

uskutečnění celého Safety week v průběhu měsíce listopadu. Druhým pravidlem je vypracování návodů 

a příruček pro uvedené školené oblasti mateřskou organizací. Tyto příručky slouží jako vodítka 

jednotlivým lektorům a vychází z příslušné evropské normy ISO. Třetím pravidlem je doplnění těchto 

podkladů podle konkrétních podmínek jednotlivých poboček (národní legislativa). Posledním pravidlem 

je vypracování závěrečného reportu a jeho prezentace ředitelem pobočky v mateřské organizaci v 

Dánsku. Ředitel poté zpětně ve své společnosti informuje zaměstnance o vyhodnocení průběhu Safety 

week. V současné době, kdy je většina výrobních firem zaměřena na produkci a ziskovost, se jedná 

z pohledu společnosti FL Smidth, o mimořádný a nestandardní přístup. Díky tomuto přístupu se daří 

v této společnosti maximálně eliminovat rizika úrazovosti a úmrtí. V roce 2018 v pobočce FL Smith-Brno 

byla nulová úrazovost. 
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Jednou z důležitých součástí Safety Week je i školení první pomoci zaměstnanců. Školení první 

pomoci je periodicky opakující se kurz pro zaměstnance, jehož zajištění je jednou ze 

zákonných povinností zaměstnavatele. Úkolem kurzu je naučit zaměstnance, jak se mají chovat v krizové 

situaci, se kterou se mohou na pracovišti setkat. Obvykle obsahuje informace o základních životních 

funkcích člověka jako je vědomí, dýchání, srdeční činnost a dále poučení o neodkladné resuscitaci 

pomocí AED (automatizovaný externí defibrilátor), zastavení krvácení apod. Zaměstnanci se naučí 

základní pokyny pro nezbytnou předlékařskou pomoc zraněnému před příjezdem zdravotníka. 

Zaměstnavatel má také povinnost zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný 

počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci. Toto školení může provádět buď osoba 

způsobilá v oblasti prevence rizik BOZP nebo instruktor první pomoci, který k tomu má příslušnou 

kvalifikaci.
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 Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)

Každému zaměstnanci dle jeho pracovního zařazení poskytuje zaměstnavatel OOPP. Jedná 

z příloh vnitropodnikového předpisu „Základní řád BOZP“ řeší problematiku osobních 

ochranných pracovních pomůcek. Mezi OOPP patří ve firmě například: ochranná přilba, 

ochranné brýle, chrániče sluchu (špunty), pracovní oděv, pracovní rukavice, pracovní obuv. 

Dopadem rizik uvedených v tabulce, může být lehký či vážný úraz nebo v nejhorším možném 

případě i úmrtí zaměstnance.

Tabulka č. 5 – Rizika pro OOPP

Riziko Popis P N O PRČ Návrh

Chybějící OOPP Nedostatečné množství OOPP na 

pracovišti

2 5 1 10 NE

Nekvalitní OOPP Zaměstnanci budou používat 

poškozené OOPP

3 4 2 24 NE

Nevyužívání OOPP Zaměstnanci nebudou při práci 

využívat OOPP

1 5 1 5 NE

Jak je vidět z tabulky analýzy metody FMEA, problematika OOPP je řešena ve společnosti 

FL Smidth na velmi dobré úrovni. Důvodem je kvalitní legislativa týkající se této problematiky a 

zejména značný tlak jak ze strany mateřské firmy v Dánsku, tak vedení pobočky v ČR na striktní 

dodržování používání OOPP. Neméně důležitou skutečností je i to, že se společnosti FL Smidth 

ekonomicky daří, a to znamená, že firma si může dovolit uvolnit finanční prostředky na nákup 

dostatečného množství kvalitních OOPP. 
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 Zdravotní prohlídky

Každá společnost si je ze zákona povinna smluvně zajistit tzv. závodního lékaře, kterým se 

zpravidla stává praktický lékař. Nově nastupující zaměstnanec je povinen, s ohledem na své pracovní 

zařazení, při nástupu absolvovat vstupní zdravotní prohlídku. U kmenových zaměstnanců do věku 50 let 

je povinnost absolvovat periodickou zdravotní prohlídku jedenkrát za 4 roky. U pracovníku nad 50 let je 

tato povinnost snížena na jednou za 2 roky. Další z povinností závodního lékaře je fyzická kontrola 

v provozovně firmy zaměřená na rizika ohrožení zdraví pracovníků.

Tabulka č. 6 – Rizika pro zdravotní prohlídky

Riziko Popis P N O PRČ Návrh

Neprovedení fyzické 

kontroly pracoviště 

závodním lékařem

Závodní lékař neabsolvuje 1x ročně 

osobní prohlídku daných objektů

2 4 2 16 NE

Nedodržování 

lékařských prohlídek

Zaměstnavatel nebude posílat své 

zaměstnance na lékařské prohlídky

2 3 2 12 NE

Změna zdravotního 

stavu zaměstnance

Neinformování o změně zdravotního 

stavu pracovníka zaměstnavateli

3 4 4 48 NE

Z výše uvedené tabulky analýzy FMEA je patrné, že společnost FL Smidth má problematiku 

vstupních a periodických zdravotních prohlídek velmi dobře metodicky a personálně nastavenou. Je však 

potřeba zmínit, že riziko změny zdravotního stavu zaměstnance v období mezi periodickými prohlídkami 

se blíží limitně stanovené hranici. V tomto konkrétním případě se jedná o hodnotu čísla 48 PRČ. 

Doporučuji snížit riziko v možnosti dopadu odhalení cestou ještě aktivnější komunikace mezi 

zaměstnavatelem a závodní lékařkou.
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 Oznámení a evidence pracovních úrazů

Ve společnosti FL Smidth je zavedena tzv. kniha úrazů. Úrazy jsou prostřednictvím této knihy 

chronologicky zaznamenávány. Kniha úrazů slouží jako ukazatel pracovní úrazovosti ve společnosti. 

Každý zaměstnanec musí ohlásit svému zaměstnavateli i drobný pracovní úraz, ať už se stal přímo jemu 

nebo kolegovi. Dojde-li k pracovnímu úrazu, v důsledku kterého je pracovníkovi přiznána invalidita, 

trvalé následky úrazu nebo pokud došlo k úmrtí, je samozřejmě zaměstnavatel povinen prošetřit příčiny 

a okolnosti, které k výše zmíněnému vedly. Totéž ale platí i pokud se jedná o drobný pracovní úraz. 

Informace o úrazu jsou nejprve do knihy zaznamenávány ručně a následně jsou v periodických 

intervalech přepisovány do elektronické firemní databáze.

Tabulka č. 7 – Rizika pro oznámení a evidenci pracovních úrazů

Riziko Popis P N O PRČ Návrh

Nenahlášení tzv. 

skoronehody

Pracovník nenahlásí pověřené osobě 

vzniklou skoronehodu

2 2 2 8 NE

Neohlášení pracovního 

úrazu

Zaměstnanec nenahlásí pracovní 

úraz 

3 5 3 45 NE

Nezaevidování 

pracovního úrazu

Pověřená osoba nezaznamená 

nahlášený pracovní úraz

2 4 4 32 NE

Stejně jako u řešení oblasti OOPP, vykazuje společnost v oblasti oznámení a evidence pracovních úrazů 

dostatečné hodnoty. Důvody jsou totožné s výsledky tabulky číslo 6. a navíc jsou umocněny povinností 

vykazovat evidenci pracovních úrazů, která je dána zákonem. U rizika neohlášení pracovního úrazu se 

hodnota čísla 45 PRČ blíží limitu. Na tuto hodnotu může mít vliv neochota a obava ze strany 

zaměstnanců. Neochota zaměstnance provést zápis může být spojena s množstvím administrativních 

úkonů při evidenci a oznamování pracovního úrazu. Obava zaměstnance ohlásit pracovní úraz může být 

také zapříčiněna strachem, že by se při vyšetřování pracovního úrazu zjistilo jeho nedodržení předpisů 

BOZP, což by v nejhorším možném případě mohlo vést až k jeho ztrátě zaměstnání. Ke snížení tohoto 

rizika může dopomoci lepší komunikace ze strany zaměstnavatele k zaměstnancům. Je navrženo, aby si 

zaměstnavatel s každým zaměstnancem promluvil soukromě a vysvětlil danému pracovníkovi, že se 

jedná o prevenci, která může zamezit případným budoucím potížím.
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5.2 OSVĚTLENÍ VÝROBNÍCH PROSTOR

Kvalitní osvětlení pracovních ploch výrobních strojů je jedním z prostředků pro eliminaci 

pracovních úrazů. Výchozím impulsem pro řešení problému nedostatečného osvětlení výrobních prostor 

(zámečnické dílny) byla připomínka závodní lékařky a níže diplomová práce uvádí foto současného stavu 

osvětlení v jedné z hal výroby.

Obrázek č. 3 – Současné osvětlení ve výrobní hale společnosti FL Smidth [4]

Tabulka č. 8 – Checklist: Osvětlení výrobních prostor

Osvětlení výrobních prostor ANO NE

Je osvětlení nad každým strojem? X

Je osvětlení správně instalováno? X

Je osvětlení dostatečné? X

Je každé svítidlo energeticky úsporné? X

Je každé světlo plně funkční? X

Je rozmístění a počet svítidel dostatečný? X
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Z výsledků tabulky analýzy metody checklist je riziko nedostatečného osvětlení prostor zřejmé. 

Odpovědi v tabulce byly vyhodnoceny na základě informací od Facility managera společnosti FL Smidth, 

který je kompetentní osoba a má na starosti v rámci správy budov i proces BOZP. Pro potvrzení údajů 

byl při tvorbě diplomové práce proveden průzkum v podobě krátkého dotazníku určeným pro 

zaměstnance, kteří pracují ve výrobních halách a zmíněnými riziky jsou nejvíce ohroženi. Všichni 

respondenti (25) na dotazník odpověděli a dotazník také odevzdali.
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Otázka č. 1: Připadá Vám osvětlení pracovních ploch dostatečné?

ANO
 8%

NE
 92%

OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PLOCH

Graf č. 1 – Dostatečné osvětlení pracovních ploch

U první otázky všichni, kromě dvou pracovníků, odpověděli, že osvětlení pracovních ploch 

považují za nedostatečné. Jedním z důvodů může být fakt, že svítidla jsou ve výrobních halách již 20 let, 

jejich technologie je zastaralá, a proto jejich výkon již není dostatečný. 
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Otázka č. 2: Pociťujete při práci únavu očí z důvodu špatného osvětlení?

ANO
 80%

NE
 8%

ANO, ale ne z 
důvodu osvětlení

 12%

OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PLOCH

Graf č. 2 – Únava očí při práci

Z odpovědí zaměstnanců na tuto otázku z dotazníku vyplývá, že 2 pracovníci nepociťují únavu 

očí z nedostatečného osvětlení, 3 pracovníci uvádějí jako důvod únavy očí jiné aspekty (např. rotující 

součásti soustruhu nebo nadměrná zátěž očí při svařování) a zbylých 20 pracovníků potvrzují, že mají 

problémy s únavou očí v důsledku nedostatečného osvětlení.
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Otázka č. 3: Je osvětlení pracovních ploch správně rozmístěno, tzn. nestíníte si na práci?

ANO
 84%

NE
 16%

OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PLOCH

Graf č. 3 – Správně rozmístění svítidel pracovních ploch

K dotazu na správné rozmístění osvětlení se záporně vyjádřili 4 pracovníci zámečnické dílny. 

Jedná se o zámečníky, kteří ve společnosti FL Smidth obsluhují obráběcí stroje a kteří by přivítali 

vhodnější umístění osvětlovacích těles. Například osazení světla přímo nad strojem tak, aby nedocházelo 

ke stínění. Ostatní pracovníci nevidí v rozmístění světel žádný problém. 
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Otázka č. 4: Stal se Vám někdy pracovní úraz z důvodu nedostatečného osvětlení pracovní 

plochy?

ANO
 4%

NE
 96%

OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PLOCH

Graf č. 4 – Pracovní úraz z důvodu nedostatečného osvětlení

Vzhledem k tomu, že v loňském roce byla ve firmě nulová úrazovost bylo předpokládáno, že 

odpovědi budou 100 % NE. Přesto v anonymním dotazníku se jeden zaměstnanec přiznal k drobnému 

pracovnímu úrazu, jehož příčinou bylo horší osvětlení pracoviště. Úraz byl naštěstí drobný a nebyl 

pracovníkem nahlášen k evidenci a šetření. Pracovník nemusel podstoupit žádné lékařské ošetření a 

nebyl ani v pracovní neschopnosti.
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Otázka č. 5: Uvítal byste změnu osvětlení pracovních ploch?

ANO
 100%

NE
 0%

OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PLOCH

 

Graf č. 5 - Změna osvětlení pracovních ploch

Jednoznačná odpověď na poslední otázku z dotazníkového šetření jasně potvrzuje zájem ze 

strany pracovníků na změně vedoucí ke zlepšení osvětlení pracovních ploch, a tudíž také k 

celkovému zlepšení pracovního prostředí. 
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5.3 SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI

Při výrobních a montážních procesech ve společnosti FL Smidth jsou používány různé typy 

chemických látek. Jedná se o oleje, chladící emulze, ředidla, čistidla a barvy. Dle provozních listů těchto 

látek se jedná o zdraví ohrožující látky. Z tohoto důvodu je z hlediska BOZP nutné, aby pracovníci 

manipulující a používající tyto nebezpečné látky dodržovali přísné bezpečnostní předpisy.

Tabulka č. 9 – Checklist: Skladování a manipulace s nebezpečnými chemickými látkami

Skladování a manipulace s nebezpečnými chemickými látkami ANO NE

Je současné skladování chemických látek bezpečné? X

Jsou chemické látky dodávaný certifikovanými výrobci? X

Mají všechny tyto látky provozní listy? X

Jsou všechny látky dodávaný a skladovány v originálních obalech? X

Jsou pracovníci proškoleni na jejich používání? X

Společnost FL Smidth dbá na kvalitu a správné značení nebezpečných chemických látek, což 

potvrzuje i výsledek tabulky analýzy metody checklist. Současný způsob skladování nebezpečných 

chemických látek přímo ve výrobní hale v ocelovém regálu umístěném v drátové kóji není z hlediska 

procesu BOZP a zejména PO vyhovující. V případě vzniku požáru představuje toto současné řešení velké 

bezpečnostní riziko. Mohlo by dojít ke vznícení, případně explozi nebezpečných chemických látek. 
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5.4 VLASTNÍ ŘEŠENÍ

Výsledky analýz vybraných příkladů objevily rizika a hrozby, která budou v této části diplomové 

práci pomocí návrhů a doporučených opatření buď odstraněna úplně, nebo alespoň zmírněna. Vlastní 

řešení budou taková, aby pomohla jak modelové firmě, tak aby byla lehce aplikovatelná i pro další 

společnosti, které řeší problematiku BOZP, zejména pak výrobní firmy.

5.5 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ

Riziko: nedostatečný časový prostor pro seznámení se s řídící dokumentací

Návrh řešení: Pro zlepšení kritické hodnoty tohoto rizika se nabízí jako jedno z řešení navýšení 

časového prostoru pro nově nastupujícího pracovníka. Ze současného stavu jednodenního školení je 

navrženo rozšíření na pět pracovních dnů po 4 hod. (celkem 20 hod.). Časové navýšení odpovídá rozsahu 

současné vnitropodnikové legislativy pro proces BOZP ve výrobní firmě. To znamená, že by společnost 

FL Smidth měla vyčlenit v průběhu, nejlépe prvního pracovního týdne, danému pracovníkovi polovinu 

jeho pracovní doby na samostudium vnitropodnikové legislativy. Toto samostudium by mohlo probíhat 

v kanceláři administrativy, kde je k dispozici pověřená osoba, která má v náplni práce tzv. personal 

support (podporu vzdělávání nově příchozích i stávajících zaměstnanců). V případě nejasnosti je tudíž 

tato osoba schopna problematiku dovysvětlit. Pokud by se jednalo o specifický odborný dotaz 

směřovaný na výrobní procesy nebo výzkum, zajistí pověřená osoba přítomnost vedoucího pracovníka 

příslušného oddělení. U návrhu tohoto řešení je důležité, aby na začátku vstupního školení zaměstnavatel 

pobídl nového zaměstnance k aktivnímu dotazování se v případě nejasností. Jako kontrolu získaných a 

správně pochopených znalostí z vnitropodnikové legislativy by měl nový zaměstnanec absolvovat 

závěrečný test, který bude pověřenou osobou vyhodnocen.
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5.6 PERIODICKÁ ŠKOLENÍ

Riziko: ztráta ostražitosti zaměstnanců

Není náhodou, že toto riziko vyšlo s nejvyšší hodnotou čísla PRČ (80), jelikož riziko ztráty 

pozornosti je jednou z nejčastějších příčin vzniku pracovních úrazů. Pro tento typ rizika se často používá 

všeobecně známý výraz „provozní slepota“. 

Návrh řešení: Jako prevence tohoto rizika je navrhováno, aby v rámci týdne Safety week 

proběhla akce nazvaná například Safety walk (pochůzka k bezpečnosti). Jednalo by se o vtažení všech 

zaměstnanců do problematiky bezpečnosti, a to následujícím způsobem. Vedoucí jednotlivých 

technických oddělení (engineering, technický management, finanční oddělení, oddělení péče o 

zákazníka, oddělení logistiky a kvality) se svými podřízenými projdou výrobní a skladovací prostory firmy 

s cílem vyhledat případné hrozby a rizika. V rámci této kontrolní pochůzky vedoucí pracovníci zapíší do 

formuláře případné zjištěné poznatky. Stejně, ale v opačném směru vedoucí výrobních oddělení 

(mechanická dílna, elektrodílna, zámečnická dílna a oddělení skladu) s pracovníky těchto oddělení 

provedou stejným způsobem kontrolu administrativních prostor. Venkovní prostory (komunikace, 

parkoviště, chodníky a zelené plochy) projdou všichni pracovníci bez ohledu na jejich pracovním 

zařazení. Všechny zaznamenané poznatky z formulářů budou předány určené osobě k vypracování 

výsledné tabulky rizik a hrozeb. Takto vypracovaná tabulka rizik bude rozdělena např. do pěti kategorií 

závažností dle metody FMEA. Ředitel společnosti určí ke každému jednotlivému riziku pracovníka 

zodpovědného za jeho odstranění s určeným termínem splnění. Na poradách vedení se bude 

kontrolovat jejich postupné odstraňování. Připomínky netýkající se bezpečnosti nebudou do tabulky 

zařazeny, nicméně vedení společnosti se jimi bude do budoucna zabývat. Tímto návrhem se docílí 

osobního vtažení každého pracovníka do problematiky BOZP v jakékoliv výrobní firmě. Dále se tím 

minimalizuje ztráta ostražitosti každého pracovníka. Praxe Safety week obohacena o Safety walk je 

vhodná pro kteroukoliv výrobní firmu. Mírná ztráta produkce se společnostem, které chtějí působit na 

trhu úspěšně dlouhodobě a konkurenceschopně, několikanásobně vrátí snížením pracovních úrazů, 

následné pracovní neschopnosti, spokojenosti zaměstnanců a zvýšením prestiže společnosti.
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5.7 OSVĚTLENÍ VÝROBNÍCH PROSTOR

Jeden z požadavků ředitele společnosti FL Smidth se týkal nedostatečného osvětlení pracovních 

ploch ve výrobních prostorách. Po analýze metodou checklist, následném dotazníkovém šetření a 

konzultaci s pracovníkem zodpovědným za bezpečnost byla poptána odborná firma k provedení měření 

svítivosti těchto osvětlovacích těles. Bylo zjištěno, že stávající osvětlení je opravdu nedostatečné 

z důvodu technologické zastaralosti, tzn., že svítivost osvětlovacích těles nesplňuje požadované 

parametry a rovněž spotřeba elektrické energie je nadměrná.

Návrh řešení: Na základě výsledku měření poptat u dodavatele osvětlovacích těles technickou 

a cenovou nabídku řešení osvětlení. Pro konkrétnější představu je v následujících tabulkách na základě 

kontrolního přeměření společností X uvedena nejprve tabulka současného stavu osvětlení ve výrobních 

halách a následně nové technické řešení. Doplněna je i orientační cenová nabídka, porovnání a rozpočet 

na realizaci.

Tabulka č. 10 – Současný stav osvětlení ve výrobních halách [4]

Svítidla - současné Spotřeba/hod. Spotřeba/8 hod./den Spotřeba/8 hod./260 

dní

Hala 1 – trubice 120 cm 

36 W/80 ks

2.880 23.040 5.990.400

Hala 2 – trubice 150 cm 

58 W/84 ks

4.872 38.976 10.133.760

Hala 3 – trubice 150 cm 

58 W/64 ks

3.712 29.696 7.720.960

Nespotřeby – tlumivka 

10W/114 ks

1.140 9.120 2.371.200

Celková spotřeba W 12.604 100.832 26.216.320
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Tabulka č. 11 – Nabídka společnosti X [4]

Svítidla - společnost X Spotřeba/hod. Spotřeba/8 hod./den Spotřeba/8 hod./260 

dní

Hala 1 – trubice 120 cm 

18 W/80 ks

1.440 11.520 2.995.200

Hala 2 – trubice 150 cm 

28 W/84 ks

2.352 18.816 4.892.160

Hala 3 – trubice 150 cm 

28 W/64 ks

1.792 14.336 3.727.360

Celková spotřeba W 5.584 44.672 11.614.720

Tabulka č. 12 – Porovnání současného stavu s nabídkou společnosti X [4]

Svítidla Spotřeba/8hod./den Spotřeba/8 hod./260 dní

Současná spotřeba celkem W 100.832 26.216.320

Svítidla od společnosti X 

spotřeba celkem W

44.672 11.614.720

Celková úspora W 56.160 14.601.600
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Tabulka č. 13 - Rozpočet [4]

Svítidla Cena/ks Cena bez DPH Cena s DPH

Hala 1 – X 80 ks 199 15.920 19.263

Hala 2 – X 84 ks 285 23.940 28.967

Hala 3 – X 64 ks 285 18.240 22.070

Svítidlo LED - X 40 ks 360 14.400 17.424

Svítidlo LED  – X 74 ks 445 32.930 39.845

Práce celkem + doprava 

+ revize (114 ks)

300 34.200 41.382

Celková cena 139.630 168.952

Celková úspora energie je 14.601 W za 260 dní/8 hod. denně. Celková finanční úspora při sazbě 

3,9 Kč/kWh je 56.946 Kč/ročně a při sazbě 3,9 Kč/kWh je návratnost pro společnost FL Smidth 2,4 roku 

[4]. Je nutno zmínit, že se zároveň vyřeší vliv nedostatečného osvětlení pracovních ploch na riziko 

pracovního úrazu [4].

5.8 SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI

V současné době dle výsledků analýzy metodou checklist je patrné, že chemické látky splňují 

veškeré zákonné požadavky jak z pohledu produkce, tak i kvality. Jediné riziko spočívá ve špatném 

uskladnění daných chemických látek. Příčinou tohoto rizika je jejich skladování přímo ve výrobní hale 

společnosti, což neodpovídá předpisům BOZP a PO (požární ochrany).

Návrh řešení: Pořízení skladového kontejneru s odpovídajícími technickými parametry 

(nehořlavost, tepelná ochrana, možnost uzamčení). Tento kontejner bude umístěn mimo výrobní halu a 

všechny chemické látky budou umístěny do tohoto kontejneru. Ve spolupráci se zodpovědným 

pracovníkem firmy byla učiněna poptávka na dodávku vhodného kontejneru

Níže je uvedena orientační nabídka kontejneru od společnosti XY.
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Specifikace skladovacího kontejneru se záchytnou vanou

Kontejner je vyroben z trapézového plechu o síle 0,75 mm. Nosné profily jsou z pozinkovaného 

plechu o síle 2 mm. Podlahu tvoří žárově pozinkovaná záchytná vana z plechu o síle 2,25 m s 

roštem. Objem záchytné vany kontejneru je 202 litrů. V kontejneru je možné skladovat pouze hořlaviny 

s bodem vzplanutí vyšším než 100 °C.

V kontejneru je možné skladovat max 2000 l látek. V boční i v zadní stěně kontejneru mohou být 

umístěna okna.

Celý kontejner lze rozložit do přepravní polohy a snížit tak přepravní náklady.

Kontejner je vybaven dvoukřídlými dveřmi s klikou, zámkem a zarážkami v čelní stěně. Vstupní 

profil při otevřených dveřích je 1930 x 1930 mm. Sestavený kontejner je možné přenášet jeřábem i 

vysokozdvižným vozíkem. Pro účely zavěšení na jeřáb je každý rohový úhelník kontejneru opatřen 

jeřábovými úchyty. Ke kontejneru lze dodat bezpečnostní závoru. Uživatel si může kontejner vybavit 

standardním zabezpečovacím systémem pomocí čidla a alarmu.

Maximální zatížení

při manipulaci s jeřábem - 1500 kg | při manipulaci s vozíkem - 3000 kg

plošné zatížení dna - 500 kg/m² | plošné zatížení střechy s vyztužením - 300 kg/m²

Příslušenství

Kontejner lze vybavit velkým množstvím příslušenství, které je vidět níže v galerii. Vhodné 

příslušenství lze ke kontejneru přikoupit [4].

Cena: dl. 2,25 – 32.800,- Kč bez DPH

           dl. 3,00 – 38.697,- Kč bez DPH
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Kontejner 2,25 m se záchytnou vanou se 2 páry ventilačních mřížek – dvoukřídlé dveře v čelní 

stěně.

Obrázek č. 4 – Kontejner společnosti XY [4]

ID produktu: 023820 

Hmotnost (kg): 508 

Vnitřní délka (mm): 2070 

Vnitřní šířka (mm): 2000 

Vnitřní výška (mm): 2000 

Vnější šířka (mm): 2200 

Rozměry ve složené podobě (mm) (D×Š×V): 2250x2200x380 

Typ dveří: Dvoukřídlé 

Umístění dveří: V čelní stěně [4]

 

http://www.kovobel.cz/image.php?nid=13961&oid=4848860&width=900&height=790
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6 DISKUZE / ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ

Tato diplomová práce je zaměřena na identifikaci, analýzu a následné návrhy řešení rizik 

spojených s procesem BOZP ve výrobní firmě. Na základě osobní zkušenosti získané díky praxi 

v modelové firmě, konzultací s pracovníky zodpovědnými za dodržování pravidel BOZP a na základě 

požadavků vedení společnosti byla vytipovaná rizika. Jednalo se o analýzu systému školení procesu 

BOZP, včetně OOPP, o problematiku zdravotních prohlídek a o oznámení a evidenci pracovních úrazů. 

Jako další rizika byla identifikována nedostatečné osvětlení výrobních prostor a skladování a manipulace 

s nebezpečnými chemickými látkami.

Pro práci byly použity analytické metody FMEA, Checklist a byl proveden v modelové firmě 

dotazník. Tyto metody byly zvoleny z více důvodů. Jedním z nich je skutečnost, že dané metody jsou 

dlouhodobě světově aplikovány. Dalším důvodem je jejich vhodné užití, pro zkoumaná rizika. Jako 

posledním důvodem ke zvolení těchto metod je možnost praktického ověření teoretických znalostí 

nabytých při studiu.

Analýzou metodou FMEA bylo testováno 5 případných rizik u procesu školení v rámci BOZP. Pro 

stanovený limit PRČ <51–125> vyšly jako nejvíce nežádoucí dvě rizika. Další 2 rizika se tomuto 

nepřiznivému limit přiblížila. U rizik nedostatečného osvětlení výrobních prostor a skladování a 

manipulování s nebezpečnými chemickými látkami analytickou metodou Checklist (kontrolní seznam) 

bylo prokázáno, že současný stav je z pohledu procesu BOZP nevyhovující. U procesu BOZP je zapotřebí 

si uvědomit, že se jedná o problematiku, která se neustále vyvíjí. Mezi zásadní aspekty, které mají vliv na 

vývoj v tomto procesu se řadí administrativně legislativní vlivy, vlivy personální (přístup zaměstnanců), 

změny strategie v daném podniku, ekonomické možnosti a stále se rozvíjející výrobní technologie.

Pro nedostatečné osvětlení výrobní haly byla navržena výměna současných osvětlovacích těles 

v celé hale a diplomová práce uvádí i návrh technického řešení a cenovou nabídku. Ve zkoumané 

problematice týkající se skladování a manipulace s nebezpečnými chemickými látkami bylo navrženo 

pořízení skladovacího kontejneru a přesunutí uvedených látek mimo výrobní haly.

Kromě důrazu na realizovatelnost řešení zkoumaných rizik, jsou navrhovaná opatření pro 

modelovou firmu konstruována takovým způsobem, aby byla aplikovatelná i pro ostatní výrobní 

společnosti. Jako jeden z návrhů problematiky procesu školení BOZP bylo doporučeno zapojení všech 

zaměstnanců v rámci tzv. Safety Walk, kdy díky tomuto zdokonalení se minimalizuje riziko ztráty 

ostražitosti. Pro ostatní výrobní firmy je doporučeno zavedení Safety Week, který diplomová práce uvádí 

výše nebo alespoň Safety Walk. Pokud firma nemá zavedený Safety Week, může alespoň zavést navržený 

Safety Walk. Významnou výhodou Safety Walk je skutečnost, že je pro firmu ekonomicky, ale i časově 
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velmi nenáročný. Na velikosti dané firmy záleží, avšak jen z pohledu organizace Safety Walk. Pokud se 

jedná o velký podnik, je doporučeno, aby zvolené oddělení neprocházelo např. celou výrobní halu, ale 

jen předem určenou část haly. Ke zvýšení efektivnosti je v rámci tohoto návrhu rovněž doporučeno, aby 

zvolená oddělení byla od sebe co nejvíce profesně odlišná. Zajistí se tím snížení profesní slepoty. Po 

dokončení prohlídky Safety Walk je doporučeno odevzdat písemný výstup s nálezy a připomínkami 

kompetentní osobě, která provede analýzu a vyhodnocení tohoto dokumentu. Zavedení Safety Walk 

může být pro zaměstnance oživení všedního pracovního dne a pro zaměstnavatele může být značným 

přínosem v kvalitě a bezpečnosti.



55

7 ZÁVĚR

Diplomová práce řešila v komplexním rozsahu složitou problematiku jednoho z nejdůležitějších 

procesů BOZP ve výrobní firmě. Cílem diplomové práce bylo identifikovat v modelové firmě současný 

stav procesu BOZP a na základě zvolených analýz posoudit závažnosti jednotlivých rizik. Následně 

diplomová práce navrhla taková řešení, která buď úplně odstraní, nebo alespoň sníží zjištěné hrozby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci představuje rozsáhlou a složitou oblast, ke které je 

přistupováno v různých částech světa rozdílně. Přístup je ovlivněn historii, kulturou, mentalitou, i 

ekonomikou dané části světa. Důležitost procesu BOZP je neoddiskutovatelná. Pokud dojde během 

výrobního procesu nedodržením technologických postupů, neznalostí, použitím špatných materiálů 

k produkci nekvalitního výrobku nebo k poškození strojního zařízení nejde, vyjma finanční ztráty, o 

fatální dopad. V případě vážného zranění s trvalými následky nebo dokonce v případě smrti se jedná o 

ztrátu nenahraditelnou.

V úvodní části diplomová práce zkoumala a popisovala současný stav procesu BOZP. Dále byla 

popsána teorie v podobě legislativy, zákonů a norem. V této části diplomová práce popisovala změny 

v legislativě, její dopady a zkoumala především firemní legislativu modelové společnosti. Bylo 

konstatováno, že podniková legislativa modelové firmy vycházející z norem EU je na vysoké úrovni. 

Po formulací zmíněných problémů představuje diplomová práce konkrétní modelovou firmu, 

předmět podnikání, organizační strukturu a řízení managementu společnosti v oblasti BOZP. Dále práce 

uvádí důvody pro zvolení analytických metod a následně jejich aplikaci na řešení vybraných konkrétních 

rizik a problémů.

Po vyhodnocení metod nabízí diplomová práce návrhy řešení. Popsaná řešení analyzovaných 

rizik jsou navržena rovněž s ohledem na přijatelné ekonomické náklady. Pokud se společnost FL Smidth 

rozhodne pro jejich realizaci, tak navrhovaná řešení přispějí ke snížení analyzovaných rizik bezpečnosti 

práce zaměstnanců. Současně to může být významným signálem pracovníkům, že tato problematika a 

s ní související připomínky zaměstnanců nejsou vedení společnosti lhostejné.
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SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1: Část pátá Zákoníku práce.

Část pátá Zákoníku práce v Hlavě I pojednává o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

V §101 se uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví (dále jen rizika). Toto nařízení je 

nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních 

řízení.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 

povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních při výkonu práce a 

spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví pro všechny zaměstnance na pracovišti. 

Písemně je dohodou určen zaměstnavatel, který koordinuje provádění opatření. Každý ze 

zaměstnavatelů je povinen zajistit, aby byli chráněni kromě jeho zaměstnanců také zaměstnanci dalšího 

zaměstnavatele a informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnavatelů o přijatých opatřeních, 

které získal od jiných zaměstnavatelů. Náklady se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví je povinen 

hradit zaměstnavatel, nikoliv zaměstnanec.

V § 102 je uložena zaměstnavateli povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti práce a přijímáním opatření 

k předcházení rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy a přijímat 

opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť. Není-li možné 

rizika odstranit, je povinen je minimalizovat. O vyhledávání a vyhodnocování rizik je zaměstnavatel 

povinen vést dokumentaci.

Všeobecnými preventivním zásadami, ze kterých zaměstnavatel musí vycházet, se rozumí, kromě 

výše zmíněného, také nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními 

postupy, nahrazování nebezpečných technologií méně rizikovými, dále omezování počtu zaměstnanců 

vystavených působení rizikových faktorů pracovní podmínek a provádění opatření směřujících 

k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení. 

Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako 

jsou havárie, požáry, povodně a jiná vážná nebezpeční a pro evakuaci zaměstnanců včetně pokynů 



k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí. Musí být určen potřebný 

počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajištění přivolání složek záchranného 

systému - zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR.

V Hlavě II tohoto zákona jsou řešeny povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti 

zaměstnance.

§103 uvádí, že zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce 

a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. V případech 

stanovených zvláštním právním předpisem vykonávají práci pouze zaměstnanci, které mají platný 

zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze. 

Zaměstnancům je potřeba umožnit podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením a nahradit 

jim případnou ztrátu na výdělku.

Zaměstnavatel je povinen těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí a zaměstnankyně-

matky do konce devátého měsíce po porodu seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, 

kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření týkající se snížení rizik psychické a fyzické únavy, 

a navíc přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.

Zaměstnavatel nesmí používat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou 

zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví. Je povinen také zajištovat dodržování 

zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy.

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisem 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tato školení provádět při nástupu zaměstnance do 

práce, při změně pracovního zařazení nebo druhu práce a periodicky (1x ročně) opakovat.

Pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, je povinen zajištovat na svůj náklad 

technickými a organizačními opatřeními úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst a 

zaškolení těchto zaměstnanců.

V § 104 Zákoníku práce se hovoří o osobních ochranných pracovních prostředcích, pracovních 

oděvech a obuvi, mycích, čistících a dezinfekčních prostředcích a ochranných nápojích.

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní 

ochranné pracovní prostředky, které nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené 

zvláštním právním předpisem. Ochrannými prostředky se může rozumět pracovní oděv, ochranné brýle 

přilby apod. nebo obuv. Dále je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky 

a ochranné nápoje.



Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku 

tohoto úrazu za účasti zaměstnance, svědků a za účasti odborové organizace a bez vážných důvodů 

neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. 

Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena 

pracovní neschopnost a vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o pracovních úrazech, jejichž 

následkem došlo ke zranění (s pracovní neschopností delší než 3 dny) nebo úmrtí zaměstnance.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen předat postiženému zaměstnanci, v případě 

smrtelného úrazu rodinným příslušníkům a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání a 

minimalizovat rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemoci z povolání.

Práva a povinnosti zaměstnance jsou ošetřena § 106. Zaměstnanec má právo na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na informace o rizicích jeho práce. Může odmítnout výkon práce, 

o níž má důvodně za to, že může ohrozit jeho život nebo zdraví.

Zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o 

bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Je povinen se účastnit 

školení zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví, podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, 

vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy. Dále musí při práci dodržovat 

stanovené pracovní postupy, používat pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné 

pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu.

Je zakázáno používat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky na pracovišti v pracovní 

době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na 

pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zaměstnanec má 

povinnost svému nadřízenému vedoucímu pracovníkovi oznamovat nedostatky a závady na pracovišti, 

které ohrožují nebo by mohly ohrozit závažným způsobem bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při 

práci a taktéž bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz 

nebo pracovní úraz jiného zaměstnance. Je povinen se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance 

podrobit testu, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.



Poslední uvedená Hlava III obsahuje společná ustanovení. 

V § 107 se stanoví další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovněprávních vztazích a 

účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 108).

Zaměstnanci nesmějí být zbaveni práva účastnit se na řešení otázek souvisejících s bezpečností 

a ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům umožnit účast na jednáních týkajících se otázek 

bezpečnosti, vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy a projednat podstatná opatření směřující 

k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se 

zástupcem zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a zjištěné nedostatky odstraňovat.

Definice psaní, vzhledu a stylů DP

Příloha č. 2: Zákon č. 309/2006 Sb.

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a 

vybavena podle stanovených podmínek odpovídajících bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

zaměstnanců. Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace musí mít stanovené 

rozměry a povrch, pracoviště musí být osvětlena, musí splňovat mikroklimatické podmínky např. objem 

vzduchu, větrání, vlhkost, teplota a zásobování vodou. Musí být zajištěny volné únikové cesty, východy 

a dopravní komunikace. Zaměstnavatel je dále povinen zajistit pracoviště prostředky pro poskytnutí 

první pomoci a prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi

Zaměstnavatel, který provádí stavbu, zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro 

bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Je povinen dodržovat další požadavky, jako je např. 

udržováním pořádku a čistoty na staveništi podle příslušné dokumentace, zajištění požadavků na 

manipulaci s materiálem, předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, provádění kontroly před 

prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů a technických 



zařízení. Dále musí splnit podmínky pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, musí vést evidenci 

přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi a přijmout odpovídající opatření, pokud 

budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo 

poškození zdraví.

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení. 

V této části zákona se pojednává o povinnosti zaměstnavatele zajistit, aby stroje, technická 

zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro 

práci, při které budou používány, že jejich součástí bude ochranná výbava a že budou pravidelně řádně 

udržovány, kontrolovány a revidovány.

V odstavci stanovujícím požadavky na organizaci práce a pracovní postupy je uvedena povinnost 

zaměstnavatele organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady 

bezpečného chování na pracovišti, např. aby nevykonávali jednotvárné a jednostranně zatěžující činnosti 

na organismus (přerušování bezpečnostními přestávkami, časové omezení pracovní doby), pracovníci 

nesmí být ohroženi padajícími předměty, musí být chránění proti pádu nebo zřícení. Důležitá je dále 

podmínka, že na pracovišti se zvýšeným rizikem, nesmí pracovník pracovat osamoceně bez dohledu 

dalšího zaměstnance. Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít 

k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečností značky a značení a zavést signály, které 

poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámit s nimi 

zaměstnance. Bezpečností značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo 

světelné.

Předcházení ohrožení života a zdraví. 

Zaměstnavatel je povinen pravidelně měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty rizikových 

faktorů a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou 

míru. Těmito faktory rozumíme zejména faktory fyzikální (hluk, vibrace), chemické (karcinogeny, azbest), 

biologické činitele (viry, bakterie, plísně), prach a nepříznivé mikroklimatické podmínky (extrémní chlad, 

teplo, vlhkost). Nelze-li výskyt jakýchkoliv nejvyšších přípustných hodnost rizikových faktorů vyloučit, je 

zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení zřízením např. kontrolovaných pásem (dále KP). 

Kontrolovaným pásmem se rozumí ucelená a jednoznačně určená část pracoviště, oddělená od 

ostatního prostoru, viditelně označená a zajištěná tak, aby do ní nemohly vstupovat nepovolané osoby, 

tedy zaměstnanci a osoby, kteří v ní nevykonávají práci, opravy, údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo 

dozor. Zaměstnanci, kteří pracují v KP musí být vybaveni vhodnými osobními ochrannými prostředky a 

pomůckami. O KP je zaměstnavatel povinen vést evidenci, která obsahuje stanovené náležitosti. Je zde 



zakázáno jíst, pít a kouřit. Nesmějí zde pracovat mladiství zaměstnanci, těhotné zaměstnankyně, kojící 

zaměstnankyně a matky do konce devátého měsíce po porodu.

Ve třetí hlavě se pojednává o odborné a zvláštní odborné způsobilosti. Zaměstnavatel je povinen 

zajištovat a provádět úkoly v prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví buď sám, nebo je 

povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává sám nebo je zajistit 

jinou odborně způsobilou osobou (dále OZO). Zaměstnavatel je povinen odborně způsobilé osobě 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik zajistit potřebné prostředky, dobu k výkonu její činnosti, potřebnou 

dokumentaci a informace vztahující se k BOZP. Při zajišťování úkolů v prevenci rizik postupuje OZO 

v součinnosti s odborovou organizací a zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Plní-li na jednom pracovišti zaměstnavatele úkoly v prevenci rizik více než dvě OZO, 

zaměstnavatel písemně určí, kdo bude provádět koordinaci jejich činnosti. Předpokladem odborné 

způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik je dosažené střední vzdělání s maturitní 

zkouškou a odborná praxe v délce alespoň tří let, nebo v délce alespoň jednoho roku, jestliže fyzická 

osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předpokladem 

k funkci OZO dále může být osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo 

periodické zkoušce z odborné způsobilosti.

Dále zákon řeší odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem koordinátora BOZP při práci na 

staveništi. OZO a koordinátor vede evidenci a chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své 

činnosti a oznamuje Ministerstvu práce a sociálních věcí změny údajů uváděných v evidenci OZO do 15 

dnů od jejich vzniku. Dále zákon řeší uznání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném 

členském státě Evropské unie. Uznávacím orgánem je ministerstvo, které také vede evidenci odborně 

způsobilých osob. Tato evidence je informačním systémem veřejné správy. Do evidence způsobilých 

osob v prevenci rizik a koordinátorů se zapisují základní informace, jakou jsou adresa a místo trvalého 

pobytu, datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušky s datem 

skončení platnosti osvědčení. Tyto údaje se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti osvědčení.

Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví 

zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti 

samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. 

Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je vždy (podle zvláštních stanovených 

právních předpisů) informace o zdravotní způsobilosti, dosaženém věku (nesmí být nižší než 18 let), 

odborném vzdělání, odborné praxi a osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné 

způsobilosti. Tato zkouška se skládá opakovaně každých 5 let.



Ve druhé části zákon hovoří o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Tím jsou myšleny např. pracovněprávní vztahy 

zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, fyzickou osobu samostatně výdělečně 

činnou, spolupracujícího manžela nebo dítě osoby v OSVČ a další členy rodiny, kteří jsou zúčastněni na 

provozu rodinného závodu (dle zvláštního právního předpisu).

V části třetí jsou stanoveny další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické 

osoby, která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práce na 

staveništi. Nejdůležitější povinností je podmínka, že budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než 

jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů 

s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce na staveništi. Tímto koordinátorem může být určena fyzická osoba splňující 

stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, 

ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby [3].


