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Abstrakt 

Diplomová práce je zam��ena na analýzu pé�e o zam�stnance ve vybraném podniku. 

Poskytuje informace o teoretických východiscích týkajících se pracovního prost�edí  

a bezpe�nosti práce a porovnává je se skute�ným stavem v podniku. Na záv�r nabízí 

návod na zlepšení stávajících opat�ení v rámci pracovního prost�edí a bezpe�nosti  

a ochrany zdraví p�i práci. 

Abstract 

This master thesis is focused on the analysis of care for employees in the company.  

It provides information about the theory of security of work and work environment and 

it compares the theoretical knowledge with real conditions in the company. In the 

conclusion, it offers instructions of improving the current precautions in terms of work 

environment and safety and health protection at work. 
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Úvod 

Práce tvo�í d�ležitou sou�ást života �lov�ka. Její pomocí si zajiš�uje prost�edky na 

uspokojování základních lidských pot�eb, pomáhá mu v realizaci životních cíl�, 

poskytuje prostor pro osobní rozvoj a zprost�edkovává kontakt s ostatními lidmi. 

V zam�stnání stráví �lov�k podstatnou �ást svého života, proto je d�ležité, aby se v n�m 

cítil dob�e. 

K dobrému pocitu zam�stnaného �lov�ka p�ispívá nekonfliktní, zdraví neohrožující 

pracovní prost�edí, které vyvolává pocit pracovní pohody. Prostorové �ešení pracovišt�, 

osv�tlení, mikroklimatické podmínky, hluk, škodliviny v prost�edí a sociáln�

psychologické podmínky ovliv�ují pracovní výkon. Proto je pot�eba se uvedenými 

faktory zabývat. 

Dalším aspektem je bezpe�nost práce. Pot�eba bezpe�í je jedna ze základních lidských 

pot�eb, která když není uspokojována a �lov�k se cítí ohrožen, není schopen se 

soust�edit na nic jiného, než na zp�sob, jak požadovaného stupn� bezpe�í dosáhnout. 

Bezpe�nost práce je proto d�ležitá pro pracovní pohodu zam�stnanc� a pro jejich 

soust�ed�ní na daný pracovní úkol. 

P�edložená diplomová práce se zabývá pracovním prost�edím a bezpe�ností práce ve 

vybraném podniku. Analyzuje jejich jednotlivé faktory a p�edkládá proveditelné návrhy 

na zlepšení v jednotlivých aspektech pracovního prost�edí a bezpe�nosti práce.  

  

Je možno provést mnoho zm�n v pracovním prost�edí i v �ešení bezpe�nosti práce. 

Záleží na konkrétních podmínkách a ochot� zam�stnavatele se danou problematikou 

zabývat. Je však t�eba se na tyto otázky zam��it a hledat možnosti, jak zam�stnanc�m 

pracovní prost�edí zkvalitnit a jak zajistit požadovanou úrove� bezpe�nosti práce. 
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Cíle práce 

Diplomová práce se zabývá pé�í o zam�stnance v podniku AES Bohemia, spol. s.r.o. se 

zvláštním z�etelem pracovního prost�edí a bezpe�nosti práce. Poskytuje teoretický vhled 

do dané problematiky, analyzuje pracovní prost�edí a bezpe�nost práce, a p�ináší návrhy 

na jejich zlepšení. 

Hlavním cílem je na základ� analýzy stávající situace nabídnout proveditelné a p�ínosné 

návrhy na zlepšení pracovních podmínek a bezpe�nosti práce. Tento cíl práce je možno 

rozd�lit do t�ech oblastí: teoretické, praktické a návrhové. V teoretické oblasti je cílem 

diplomové práce shrnout poznatky o aspektech pé�e o zam�stnance, konkrétn�  

o pracovní dob� a pracovním režimu, pracovním prost�edí, personálním rozvoji 

pracovník� a službách poskytovaných pracovník�m. Dalším tématem, o kterém 

pojednává teoretická �ást, je bezpe�nost práce. Zde je cílem seznámení s obecnými 

informacemi o bezpe�nosti práce a její právní úprav� a o požární ochran�.  

V �ásti praktické je cílem analýza stávající situace v oblasti pracovního prost�edí  

a bezpe�nosti práce. Pracovní prost�edí je zkoumáno z hlediska prostorového �ešení 

pracovišt�, osv�tlení, mikroklimatických podmínek, hluku, škodlivin a sociáln�

psychologických podmínek. Je popsána aktuální situace a konfrontována 

s legislativními požadavky. V oblasti bezpe�nosti práce je hodnoceno �ízení bezpe�nosti 

a ochrany zdraví p�i práci, definována opat�ení týkající se rizikových prací a provedena 

analýza skoronehod. 

Cílem návrhové �ásti diplomové práce je p�edložení praktických a proveditelných 

návrh�, které povedou ke zlepšení pracovního prost�edí a zvýšení bezpe�nosti práce.  

U všech návrh� jsou sumarizovány p�ínosy i náklady p�edloženého �ešení. 

P�i zpracování diplomové práce jsou použity metody pozorování, analýzy a syntézy. 

V p�ípad� pozorování se jedná o zú�astn�né pozorování a v�decké pozorování. P�i 

zú�astn�ném pozorování se pozorovatel ú�astní pracovních aktivit, ale spíše je 
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pozoruje, než aby byl jejich iniciátorem. Zkoumá dané prost�edí a pokládá otázky 

(Šva�í�ek, Še�ová, 2007).  

V�decké pozorování je založeno na systemati�nosti a zám�rnosti. Poskytuje d�kazy  

o ur�ité �ásti reality, pro zpracování diplomové práce je tedy velmi vhodnou metodou1. 

Metoda analýzy je založena na rozkladu problému, analýze jeho �ástí a pronikání 

k podstat� jevu. Syntéza následn� analýzu dopl�uje, pomáhá vid�t problém v jeho 

úplnosti a ur�it vztah daného problému k ostatním jev�m2. 

Pomocí výše uvedených metod diplomová práce zkoumá a analyzuje pracovní prost�edí 

a bezpe�nost práce, a p�ispívá tak k tvorb� záv�re�ných návrh� na zlepšení stávající 

situace. 

                                                
1 Zdroj: http://nb.vse.cz/kfil/win/atlas1/pozorov.htm 
2 Zdroj: http://nb.vse.cz/kfil/win/atlas1/analyza.htm 
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1 Teoretická východiska 

Pracovní podmínky 

Aby zam�stnanec mohl dob�e vykonávat svou práci, musí mu zam�stnavatel poskytnout 

odpovídající pracovní podmínky. Podle zákona �. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jsou 

zam�stnavatelé povinni vytvá�et zam�stnanc�m takové pracovní podmínky, které 

umož�ují bezpe�ný výkon práce. Zam�stnavatelé tedy zajiš�ují podle § 224 výše cit. 

zákona: 

� z�ízení, údržbu a zlepšení za�ízení pro zam�stnance, 

� zlepšení vzhledu a úpravy pracoviš�, 

� vytvá�ení podmínek pro uspokojování kulturních, rekrea�ních a t�lovýchovných 

pot�eb zam�stnanc�, 

� závodní preventivní léka�skou pé�i.  

V rámci pracovních podmínek se zam�stnavatelé zabývají pé�í o pracovníky. 

Pojetí a cíle pé�e o pracovníky 

Pracovníci tvo�í základ organizace, v tržním prost�edí je to zpravidla nejdražší zdroj, 

zvlášt� pokud se jedná o kvalifikované pracovníky. Mnozí zam�stnavatelé si 

uv�domují, že k tomu, aby jejich podnik byl úsp�šný a konkurenceschopný, je pot�eba 

zajistit pracovníky odpovídající kvalifikace a schopností, v�novat jim náležitou pé�i  

a zkoumat jejich vztah k zam�stnavateli. Mimo to existuje i stále rostoucí tlak odbor�, 

státu a mezinárodních institucí, který sm��uje k rozši�ování a zkvalit�ování pé�e  

o pracovníky (Koubek, 2001).

Pé�i o pracovníky m�žeme podle Koubka (2001, str. 321) rozd�lit do t�í skupin: 

� povinná pé�e (zákony, p�edpisy a kolektivní smlouvy vyšší, nadpodnikové 

úrovn�), 

� smluvní pé�e (kolektivní smlouvy uzav�ené na úrovni organizace), 

� dobrovolná pé�e (výraz personální politiky zam�stnavatele). 
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Zam�stnavatelé se nejvíce odlišují v oblasti dobrovolné pé�e o zam�stnance. Tato oblast 

jim poskytuje možnost získat konkuren�ní výhodu na trhu práce, je významným 

nástrojem vytvá�ení pov�sti zam�stnavatele a také nástrojem personálního marketingu

(Koubek, 2001). 

Ve svém nejširším pojetí zahrnuje pé�e o pracovníky podle Koubka (2001, str. 321) tyto 

body: 

� pracovní doba a pracovní režim, 

� pracovní prost�edí, 

� bezpe�nost práce a ochrana zdraví, 

� personální rozvoj pracovník�, 

� služby poskytované pracovník�m na pracovišti, 

� ostatní služby poskytované pracovník�m a jejich rodinám, 

� pé�e o životní prost�edí.  

Nabízí se také otázka, pro� by se m�l zam�stnavatel zajímat o své zam�stnance  

a pe�ovat o n�. Dvo�áková (2007, str. 365 – 366) definuje význam pé�e o zam�stnance 

jak pro zam�stnance samotné, tak pro zam�stnavatele. Zam�stnavatelé tak mohou získat 

kvalifikované zam�stnance, zvyšovat jejich spokojenost a zlepšovat pracovní klima. 

Zam�stnanci ocení snadnou dostupnost sociálních služeb a výhod pro sebe i rodinné 

p�íslušníky. 

Pojem pé�e o pracovníky m�žeme do zna�né míry ztotožnit s pojmem sociální rozvoj 

organizace. Podle Dvo�ákové (2007) se pod pojmem sociální rozvoj rozumí souhrn 

specifických opat�ení, která se zam��ují na vytvá�ení p�íznivých vnit�ních  

a vn�jších podmínek uspokojování sociálních pot�eb zam�stnanc�.  

Mezi opat�ení zlepšující vnit�ní podmínky sociálního rozvoje zam�stnanc� lze za�adit 

(tamtéž, str. 366): 

� zlepšování pracovního prost�edí a pracovních podmínek, 

� zlepšování bezpe�nosti práce, 

� zlepšování úrovn� závodního stravování, 
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� rozvíjení sociáln� právního poradenství.  

K opat�ením zam��eným na vn�jší podmínky sociálního rozvoje pat�í: 

� pé�e o životní prost�edí a životní podmínky zam�stnanc�, 

� vytvá�ení podmínek pro bydlení a ubytování zam�stnanc�, 

� rozvoj možností k rekreaci, 

� zlepšování podmínek pro kulturní, sportovní a zájmovou �innost zam�stnanc�, 

� zabezpe�ování dopravy do zam�stnání a zp�t. 

 Na zam��ení a druhy �inností, které budou zahrnuty do sociálního rozvoje, má 

významný vliv struktura zam�stnanc�, p�edevším podle v�ku, profese, kvalifikace, 

pohlaví, po�tu osob se zdravotním postižením, po�tu zahrani�ních zam�stnanc�, atd. 

(tamtéž). 

Právní úprava pé�e o zam�stnance 

Pé�e o zam�stnance je p�edevším sou�ástí pracovn�právních vztah�. N�které její 

sou�ásti, pokud jdou nad rámec pracovních podmínek a pokud se týkají volného �asu, je 

nutné posuzovat podle p�edpis� ob�ansko-právních. 	innosti zam�stnavatele p�i pé�i  

o pracovníky se významn� dotýkají také p�edpisy finan�n�právní, zvlášt� da�ové. Ty 

stanoví, v jakém rozsahu jsou benefity poskytované zam�stnanc�m da�ov� uznatelným 

výdajem ( § 24 odst. 2 písm. j  zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjmu, v platném 

zn�ní) a jak se promítají do zdan�ní zam�stnanc�, tj. do dan� z p�íjm� ze závislé 

�innosti ( § 6 odst. 7 až 9 zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjmu, v platném zn�ní) 

(Kleibl, Dvo�áková, Šubrt, 2001). 

Ze systémového hlediska lze n�které sou�ásti pé�e o zam�stnance zahrnout do 

pracovních podmínek, jiné rámec pracovních podmínek p�ekra�uji, potom jde  

o podmínky mimopracovní (tamtéž). 
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Pé�e o zam�stnance je zejména upravena v zákon� �. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to 

v t�chto �ástech:  

� �ást IV. Pracovní doba a doba odpo�inku, 

� �ást V. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, 

� �ást X. Pé�e o zam�stnance, 

� �ást XII. Informování, projednání v pracovn�právním vztahu a oprávn�ní 

odborové organizace, rada zam�stnanc� a zástupce pro oblast bezpe�nosti  

a ochrany zdraví p�i práci. 

Každá z oblastí, spadající pod nejširší pojetí pé�e o zam�stnance, má svou vlastní právní 

úpravu, mimo již zmín�ný zákoník práce nap�. zákon �. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

v platném zn�ní; zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, v platném zn�ní, nebo 

zákon �. 17/1992 Sb., o životním prost�edí, v platném zn�ní. 

1.1 Pracovní doba a pracovní režim 

1.1.1  Pracovní doba 

„Pracovní doba determinuje �asovou využitelnost pracovníka, ale i jeho volný �as, tedy 

jeho životní zp�sob a životní úrove�, ovliv�uje uspokojování jeho mimopracovních 

pot�eb, jeho zdraví, reprodukci jeho pracovních schopností a mnohé další“ (Koubek, 

2001, str. 322). 

Podle zákona �. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném zn�ní, je pracovní dobou 

doba, v níž má zam�stnanec povinnost vykonávat pro zam�stnavatele práci, a doba, 

v níž je zam�stnanec na pracovišti p�ipraven k výkonu práce podle pokyn�

zam�stnavatele.  

Pokud jde o délku pracovní doby, zákon stanovuje její maximální hodnoty b�hem dne  

a týdne (tzv. normální neboli zákonnou délku pracovního týdne a pracovního dne), a to 
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diferencovan� s p�ihlédnutím k n�kterým skupinám pracovník� (nap�. mladiství) nebo 

v závislosti na pracovním režimu (sm�nový provoz) (Koubek, 2001). 

Základní délka týdenní pracovní doby je stanovena zákoníkem práce na ( § 79): 

� 40 h týdn� jako základní pracovní doba,  

� 37,5 h týdn� na bá�ských pracovištích geologického pr�zkumu, v podzemí p�i 

t�žb� uhlí, rud a nerudných surovin a v d�lní výstavb�, 

� 37,5 h týdn� v t�ísm�nném a nep�etržitém pracovním režimu, 

� 38,75 h týdn� ve dvousm�nném pracovním režimu. 

Pracovní dobu je možno rozvrhnout jako rovnom�rnou nebo nerovnom�rnou (Kleibl, 

Dvo�áková, Šubrt, 2001). 

Rovnom�rným rozložením pracovní doby je takové rozvržení, kdy je pracovní doba ve 

všech kalendá�ních týdnech stejn� dlouhá, resp. rozdíl mezi nimi nep�esahuje t�i hodiny 

(tamtéž).  

P�i rovnom�rném rozložení normální pracovní doby bývá stanoven limit v rozdílech 

délky pracovní doby p�ipadající na jednotlivé týdny a limit pracovní doby p�ipadající na 

jednotlivé dny. Podle zákoníku práce nesmí délka sm�ny p�i tomto rozložení p�esáhnout 

dev�t hodin (Koubek, 2001). 

Nerovnom�rné rozvržení znamená, že pracovní doba je rozvržena nerovnom�rn� na 

jednotlivé týdny tak, že v n�kterých týdnech je delší a v jiných kratší, než je stanovená 

týdenní délka pracovní doby (a rozdíl p�esahuje t�i hodiny). V rámci p�íslušného 

vyrovnávacího období, které m�že být až 12 kalendá�ních m�síc�, se stanovená 

pracovní doba v pr�m�ru vyrovná (Kleibl, Dvo�áková, Šubrt, 2001).

Podle zákoníku práce nesmí délka sm�ny p�esáhnout 12 hodin (tamtéž). 
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1.1.2  Pracovní režim 

Pracovní režim ur�uje rozložení pracovních dní v týdnu, délku a cykly st�ídání 

pracovních sm�n, �asové umíst�ní pracovních sm�n, to vše musí respektovat platnou 

legislativní úpravu, požadavky provozu a zájmy zam�stnanc� (Dvo�áková a kol., 2007). 

Záleží také na tom, zda se jedná o nep�etržitý nebo p�etržitý provoz. P�etržitý provoz 

m�že být jednosm�nný, dvousm�nný nebo t�ísm�nný, celoro�ní nebo sezónní (Koubek, 

2001). 

Jednosm�nný pracovní režim m�že mít za�átek a konec v kteroukoli hodinu. Je 

doporu�eno diferencovat délku sm�n v pr�b�hu týdne, tj. na jeho za�átek a konec 

umís�ovat kratší sm�ny. P�i dvousm�nném režimu se pracovníci vzájemn� st�ídají ve 

dvou sm�nách (ranní, odpolední), p�i t�ísm�nném režimu ve t�ech sm�nách v rámci 24 

hodin po sob� jdoucích. Nep�etržitý provoz probíhá 24 hodin denn�, sedm dní v týdnu 

po celý rok. Na jednom pracovišti se obvykle st�ídají �ty�i pracovníci, kte�í jsou navíc 

zastupováni st�ída�em obsluhujícím n�kolik pracoviš� (Dvo�áková a kol., 2007). 

St�ídání sm�n se provádí formou rota�ních nebo prokládaných sm�n. U rota�ních sm�n 

nastávají dny pracovního volna vždy po no�ní sm�n� a mezi volnými dny se vyst�ídá 

ranní, odpolední a no�ní sm�na. U prokládaných sm�n je pracovní volno po �ad� dní 

s ranní, odpolední nebo no�ní sm�nou (tamtéž). 

Flexibilní režimy práce

Tyto režimy reagují na nové požadavky zam�stnavatel� a zam�stnanc�. D�vodem pro 

jejich aplikování je snaha p�izp�sobit režim pracovní doby sezónní a nárazové poptávce 

po produktech a službách a snaha p�isp�t ke spokojenosti pracovník�, aby si mohli 

sladit osobní a pracovní život (Kleibl, Dvo�áková, Šubrt, 2001). 

Podle Koubka (2001) se flexibilita m�že týkat délky pracovní doby (chronometrická 

flexibilita) nebo umíst�ní pracovní doby (chronologická flexibilita).  
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Flexibilita v délce pracovní doby je charakterizována zkracováním pracovní doby, 

v�tšinou na žádost zam�stnance. Režimy s kratší pracovní dobou jsou založeny na jejím 

nerovnom�rném rozložení, kdy po�et odpracovaných hodin je stanoven na �asové 

období a napl�uje se podle dohody (on call contract) (Dvo�áková a kol., 2007). 

Další možností je smlouva na ro�ní po�et odpracovaných hodin. Podle Koubka (2001, 

str. 324) se uplat�uje hlavn� v organizacích se sezónním charakterem práce nebo 

s nerovnom�rn� získávanými zakázkami.  

Flexibilita v umíst�ní pracovní doby se projevuje v modelu pružné pracovní doby. 

Dvo�áková (2007) tento model popisuje jako organizaci pracovní doby, kdy si 

zam�stnanec v rámci stanovených pravidel sám ur�uje za�átek a konec sm�ny. Mezi 

tyto �asové úseky se vloží �asový úsek povinné p�ítomnosti na pracovišti. Všichni 

zam�stnanci si tedy individuáln� volí za�átek i konec sm�ny, ovšem v p�edem 

stanovený �as se musí všichni nacházet na pracovišti. Rozlišuje se pružný pracovní den, 

týden nebo �ty�týdenní období, a to podle délky období, ve kterém se musí vyrovnat 

stanovená a odpracovaná doba.  

K zvláštním p�ípad�m pružných pracovních režim� se �adí sdílení pracovního místa  

a distan�ní práce. 

Sdílení pracovního místa, neboli job sharing, znamená d�lení pracovního místa. Princip 

je tento: dv� nebo více osob s organizací uzav�ou smlouvu o tom, že budou pracovat na 

ur�itém pracovním míst�. Samy rozhodují o rozd�lení pracovního úkolu, organizaci 

práce a d�lení odm�ny za práci. Na pracovišti vždy musí být p�ítomen minimáln� jeden 

pracovník. Tým pracovník� má v��i organizaci spole�nou odpov�dnost (Dvo�áková  

a kol., 2007). 

Distan�ní práce p�edstavuje takovou formu pracovního režimu, kdy pracovník b�žn�

nedochází na pracovišt�, ale pracuje doma a se zam�stnavatelem komunikuje 

prost�ednictvím telefonu nebo internetu (Koubek, 2001).  
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Výhody a nevýhody r�zných pracovních režim� pro zam�stnavatele zobrazuje P�íloha 

�. 3. 

1.2 Pracovní prost�edí 

„Pracovní prost�edí tvo�í souhrn všech materiálních podmínek pracovní �innosti (stroje  

a za�ízení, manipula�ní prost�edky, osobní ochranné prost�edky, ostatní vybavení 

pracoviš�, suroviny a materiál, stavební �ešení), které spolu s dalšími podmínkami 

(technologií, organizací práce, spole�enskými podmínkami práce) vytvá�í faktory – 

fyzikální, chemické, biologické, sociáln� psychologické a další – ovliv�ující pracovníka 

v pr�b�hu pracovního procesu. Skladba a úrove� pracovního prost�edí p�sobí na 

pracovní pohodu, výkon, ale i zdravotní stav pracovníka. Náro�ná adaptace na 

nep�íznivé pracovní prost�edí vyvolává u pracovníka nespokojenost nebo odpor, který 

se zpravidla odrazí i v jeho vztahu k zam�stnavateli“ (Koubek, 2001, str. 329). 

Jak se zmi�uje Dvo�áková (2007), �lov�k je sice schopen pracovat v nep�íznivých 

podmínkách, ale zam�stnavatelé by se této situaci m�li vyvarovat. Nep�íznivé pracovní 

podmínky zvyšují pracovní zát�ž, pracovník vynakládá úsilí na p�ekonání vliv�, které 

mu práci zt�žují a pokud je jim vystaven p�íliš dlouho, m�že dojít i k jeho zdravotnímu 

nebo morálnímu poškození. Klesá také jeho pracovní výkon a zam�stnanec m�že pocítit 

pot�ebu opustit svou práci a odejít ze spole�nosti. 

P�i posuzování pracovního prost�edí se bere v úvahu prostorové �ešení pracovišt�

(pracovní poloha, pracovní plocha, zorné podmínky, pohybové prostory, barevné �ešení 

pracovišt�, p�ístup na pracovišt�), osv�tlení, mikroklimatické podmínky, hluk, 

škodliviny v pracovním prost�edí a sociáln� psychologické podmínky.  
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Prostorové �ešení pracovišt�  

Pracovníkovi je t�eba zajistit ochranu zdraví i jeho pracovní pohodu. Podle Na�ízení 

vlády �. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i 

práci, v platném zn�ní, musí na jednoho zam�stnance p�ipadnout nejmén� 2 m2 volné 

podlahové plochy, 12 m3 volného vzdušného prostoru p�i práci vykonávané vstoje a 18 

m3 volného vzdušného prostoru p�i t�žké t�lesné práci. Pokud zam�stnanec vykonává 

svou práci trvale vsed�, musí být pracovišt� vybaveno pracovním sedadlem 

s nastavitelnou výškou sedáku a zádovou op�rou; pokud práci vykonává trvale vstoje, 

musí být pracovišt� vybaveno sedadlem pro krátkodobý odpo�inek. 

Výška pracovní plochy by m�la odpovídat t�lesným rozm�r�m pracovníka a povaze 

provád�né �innosti. Sedadlo a pracovní plocha se navrhují jako jeden celek tak, aby 

byla zajišt�na vhodná pracovní poloha, byl zaru�en dostate�ný volný prostor pro 

pohyby t�la, paží, rukou, dolních kon�etin a nohou (Dvo�áková a kol., 2007). 

Optimální zorné podmínky se zajiš�ují p�izp�sobením zrakové náro�nosti práce, nap�. 

nastavením výšky pracovní plochy (Koubek, 2001). 

Vyhovující pohybové prostory pro práci rukou (manipula�ní prostor) i pro práci nohou 

(pedipula�ní prostor) jsou d�ležité pro umíst�ní jednotlivých prvk� vybavení pracovišt�, 

p�ihlíží se i k frekvenci používání t�chto prvk�. Rozmíst�ní prvk� by m�lo být stabilní, 

aby si na n� zam�stnanci zvykli, a m�lo by zajiš�ovat maximální ekonomi�nost 

pracovních pohyb�. D�ležité je, aby si pracovníci navzájem nep�ekáželi a aby se 

nerušili (tamtéž). 

Na výkon a pohodu pracovníka p�sobí i barevné provedení pracovišt�. Barva slouží 

jako prost�edek signalizace, identifikace, zlepšení sv�telných podmínek, 

psychologického ovlivn�ní pracovníka a dosažení estetických ú�ink�. V n�kterých 

p�ípadech je barevná úprava normalizována, nap�. existuje povinné barevné ozna�ení 

zdroj� nebezpe�í a bezpe�nostních za�ízení. Pro lepší orientaci na pracovišti lze využít 

vytvo�ení barevného kontrastu mezi p�edm�ty a okolím. Užitím siln� kontrastních, 



22 

jasných nebo svítících barev je možné p�itáhnout pozornost pracovníka na d�ležitý 

ovlada�, tla�ítko, apod., použitím velmi sv�tlých barev na plochách st�n a stropu zlepšit 

podmínky osv�tlení. Podle psychologického ú�inku lze barvy d�lit na teplé, studené  

a neutrální. Syté a teplé barvy lze využít pro fiktivní zmenšení prostoru, sv�tlé a studené 

barvy pro zv�tšení (Dvo�áková a kol., 2007). 

Osv�tlení 

Správné osv�tlení hraje p�i práci velkou roli, nebo� v�tšinu informací vnímáme zrakem. 

P�i hodnocení kvality osv�tlení se zam��uje pozornost na osv�tlenost, rozložení jasu 

v zorném poli, osln�ní, rovnom�rnost (pom�r nejmenší a nejv�tší hodnoty osv�tlení 

v daném prostoru), sm�rovost sv�tla a barevný tón sv�tla u um�lého osv�tlení 

(Dvo�áková a kol., 2007). 

Osv�tlenost udává množství sv�tla na dané ploše. Pr�m�rná hodnota, pod kterou nesmí 

poklesnout, je stanovena normou, konkrétn� normou 	SN EN 12464-1 Sv�tlo  

a osv�tlení - osv�tlení pracovních prostor�, �ást 1. Vnit�ní pracovní prostory. 

Požadovaná osv�tlenost se pohybuje v rozmezí 50 lx (sklady, chodby, atd.) až 5 000 lx 

(opera�ní pole). D�ležité je také rozložení jasu v zorném poli. Je pot�eba vylou�it p�íliš 

velké jasy, které mohou zv�tšit osln�ní, i p�íliš velké kontrasty jas�, jež jsou p�í�inou 

únavy zraku (tamtéž). 

Osv�tlení m�že být zajišt�no sv�tlem denním, um�lým nebo jejich kombinací. 

Nejvhodn�jší je sv�tlo denní, které m�že být p�ímé (p�ímé slune�ní sv�tlo) nebo 

nep�ímé (odražené sv�tlo). Jeho kvalita závisí nap�. na osv�tlenosti venkovního 

prostoru; velikosti, tvaru a poloze oken nebo na barevné úprav� pracovního prost�edí. 

Um�lé osv�tlení se má používat jen v p�ípad�, kdy je to od�vodn�no požadavky 

technologie. Rozd�luje se na celkové a kombinované. Je d�ležité zvolit dob�e sv�telný 

zdroj, druh svítidel a jejich rozmíst�ní (tamtéž). 
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Mikroklimatické podmínky 

Tvo�í je p�edevším teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu (míra nasycení vzduchu 

vodní parou), rychlost proud�ní vzduchu a �istota vzduchu. Na pracovišti by nem�lo být 

p�íliš chladno ani p�íliš teplo, protože oba stavy p�sobí na organismus nevhodn�, 

nejlepší je tedy dosažení tepelné rovnováhy (okolí odebírá t�lu tolik tepla, kolik práv�

produkuje, t�lesná teplota tedy z�stává konstantní). Optimální mikroklimatické 

podmínky se ur�ují podle podmínek konkrétního pracovišt� a druhu vykonávané práce. 

Minimální, optimální a maximální hodnoty jsou uvedeny v tabulce (Koubek, 2001). 

Tabulka 1. P�ípustné hodnoty mikroklimatických podmínek pro celý rok 

Rychlost proud�ní vzduchu 
(m.s-1) 

Relativní vlhkost vzduchu 
(%) 

Energetický 
výdej 

(W.m-2) to min. to max.   

 80 20 28 0,1-0,2  

81-105 18 27 0,1-0,2  
106-130 14 26 0,2-0,3 30-70 
131-160 10+ 26+ 0,2-0,3  
161-200 10++ 26++ 0,2-0,3  

Poznámky:  Energetický výdej je vyjád�en ve W na 1 m2 t�lesného povrchu. 

  + Z hlediska energ. výdeje není práce celosm�nov� únosná pro ženy. 

  ++ Z hlediska energ. výdeje není práce celosm�nov� únosná pro muže. 

  

Pramen: Na�ízení vlády �. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zam�stnanc� p�i práci, v platném zn�ní. 

Hluk 

Hluk je zvuk, který má na �lov�ka nep�íjemný, rušivý nebo škodlivý ú�inek. P�sobí 

skryt�, napadá lidský organismus soustavn� a jeho ú�inky se kumulují. P�i sledování 

hluku se bere v úvahu jeho hladina v decibelech (dB) a kmito�et v hertzích (Hz), ob�

hodnoty se posuzují v kombinaci. Ú�inky hluku závisí na délce jeho p�sobení, 
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subjektivní odolnosti pracovníka v��i hluku a na tom, zda jeho hladina kolísá �i ne 

(Koubek, 2001). 

Ú�inky hluku popisuje následující tabulka. 

Tabulka 2. P�ehled ú�ink� hluku na �lov�ka 

Hladina hluku 
(decibely) 

Ú�inek hluku 

do 30 Normální, p�irozené prost�edí 
30-65 Relativní hluk s obt�žujícími ú�inky p�i duševní práci 
65-95 Absolutní hluk s rušivými a škodlivými ú�inky na funkce 

s vegetativními reakcemi 
95-130 Škodlivý hluk s nebezpe�ím poškození sluchových orgán� a 

vegetativních funkcí 
nad 130 Bolestivý hluk s výraznými a nenapravitelnými škodami sluchu 

a celého organismu 

Pramen: Metody a techniky užité v ergonomii. Praha: Výzkumný ústav bezpe�nosti 

práce, 2001. 

Škodliviny v pracovním prost�edí 

Škodliviny m�žeme rozlišit podle Dvo�ákové (2007) na prach, toxické škodliviny  

a biologické škodliviny. 

Podle stupn� p�sobení na �lov�ka se rozd�luje prach na prach s p�evážn� fibrogenním 

ú�inkem (po vdechnutí vyvolává v plicní tkáni chronický produktivní zán�t, nap�. 

k�emen), prach s p�evážn� dráždivým ú�inkem (nap�. bavlna) a prach s p�evážn�

nespecifickým ú�inkem (nap�. cement). P�ípustné expozi�ní limity prachu PEL v mg.m3

stanoví jako �asov� vážené pr�m�ry koncentrací za pracovní sm�nu Na�ízení vlády  

�. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci, 

v platném zn�ní (Dvo�áková a kol., 2007). 
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K toxickým škodlivinám se �adí r�zné látky organické i anorganické chemie, mezi 

zvláš� nebezpe�né pat�í chemické karcinogeny a mutageny. Mimo p�ípustných 

expozi�ních limit� jsou pro tyto škodliviny stanoveny i nejvyšší p�ípustné koncentrace, 

kterým nesmí být pracovník vystaven (tamtéž). 

Na pracovišti se mohou vyskytovat i biologické škodliviny – choroboplodné 

mikroorganismy (bakterie, plísn�, atd.) a paraziti (tamtéž). 

Testování toxicity ovzduší je nákladnou záležitostí, p�esto je nezbytnou �inností. P�i 

zajiš�ování ochrany pracovník� se používá izolace exponovaných pracoviš�, odsávání 

škodlivin, zachycování škodlivých exhalací a používání osobních ochranných 

pracovních pom�cek (tamtéž). 

Sociáln� psychologické podmínky 

Tyto podmínky mají souvislost s tím, zda �lov�k pracuje v neustálém kontaktu s dalšími 

pracovníky nebo pracuje izolovan�. Všeobecn� lze �íci, že duševní práce vyžaduje 

takové podmínky, kdy pracovník není rušen p�ítomností ostatních, zatímco p�i práci 

fyzické sdílení pracovního prostoru tolik p�i práci neruší. V úvahu je t�eba brát i fakt, že 

�lov�k je tvor spole�enský a ke své pohod� pot�ebuje kontakt s ostatními lidmi. 

Sociáln� psychologické podmínky práce tedy determinují mezilidské vztahy, které se na 

pracovišti vytvá�ejí (Koubek, 2001). 

1.3 Bezpe�nost práce a ochrana zdraví p�i práci 

1.3.1  Obecné informace 

Bezpe�nost práce tvo�í souhrn r�zných opat�ení, která p�i správné aplikaci snižují 

pravd�podobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví na minimum. Tato opat�ení 
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mají za cíl nejenom vytvo�it odpovídající podmínky, ale také zajiš�ovat jejich 

dodržování. K tomu slouží p�íslušné zákony, normy a vyhlášky spolu s poznatky 

z r�zných v�dních obor�, nap�. stavebnictví, technických v�d nebo ekonomie 

(Armstrong, 1999). 

Cílem bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci je tedy p�edcházení škodám na život�, 

zdraví, majetku a prost�edí v rámci pracovního systému. Pod škodou na život� a zdraví 

je možno si p�edstavit pracovní úraz a nemoc z povolání (Dvo�áková a kol., 2007). 

Pracovní úraz je podle Vebera (2006) poškození na zdraví nebo smrt zam�stnance, 

k nimž došlo p�i pln�ní pracovních povinností nebo v souvislosti s pln�ním pracovních 

povinností. 

Odpov�dnost za odškodn�ní nese zam�stnavatel, u kterého byl poškozený v pracovním 

pom�ru v dob�, kdy se úraz stal. Právní úpravu k této problematice poskytuje zákon  

�. 266/2006 Sb., o úrazovém pojišt�ní zam�stnanc�, v platném zn�ní, p�i�emž tento 

zákon nabyl ú�innosti dnem 1. 1. 2010. Zákon též definuje pojmy jako pracovní úraz, 

nemoc z povolání, poškození zdraví, povinnosti zam�stnance i zam�stnavatele.  

Nemocí z povolání je podle výše zmín�ného zákona nemoc, která vznikla nep�íznivým 

p�sobením chemických, fyzikálních, biologických faktor� nebo jiných škodlivých 

faktor� souvisejících s prací, pokud je uvedena v seznamu nemocí z povolání (seznam 

je P�ílohou �. 1. zákona), a pokud vznikla za podmínek, za nichž nemoc z povolání 

vzniká, a dosáhla klinického stupn� závažnosti, který je jako nemoc z povolání uznáván. 

V bezpe�nosti práce a ochrany zdraví p�i práci (BOZP) se pracuje také s pojmy riziko  

a nebezpe�í. Riziko je kombinace pravd�podobnosti vzniku škody a jejích následk�. 

Nebezpe�í je charakterizováno jako zdroj nebo situace s možností zp�sobit škodu 

(zran�ní osob, poškození zdraví, škody na majetku a pracovním prost�edí nebo jejich 

kombinace) (Veber, 2006). 
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K problematice BOZP je možno p�istupovat dv�ma zp�soby: reaktivn� nebo proaktivn�.  

V p�ípad� reaktivního p�ístupu �eší organizace d�sledky nehod nebo vytvá�í podmínky 

pro to, aby se nehody ze stejných p�í�in neopakovaly. Tento p�ístup je v 	R nejvíce 

používaný (Dvo�áková a kol., 2007) 

Naproti tomu proaktivní p�ístup se vyzna�uje vytvá�ením takových podmínek, aby 

k nehodám nedocházelo (tamtéž). 

Sm�rnice Rady �. 89/391/EHS ze dne 12. 6. 1989 o zavád�ní opat�ení sm��ujících ke 

zvyšování bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci1 stanovuje v �lánku 6, odstavci 2 tyto 

zásady prevence rizik: 

� „vyhýbat se rizik�m; 

� vyhodnotit nevyhnutelná rizika; 

� odstra�ovat rizika u zdroje; 

� p�izp�sobit práci jednotlivci, zejména s ohledem na uspo�ádání pracovních míst, 

výb�r pracovního za�ízení a volbu pracovních a výrobních metod, zejména za 

ú�elem uleh�ení jednotvárné práce a práce p�i pracovním rytmu ur�ovaném 

strojem, a zmírn�ní jejich ú�ink� na zdraví; 

� p�izp�sobovat se technickému pokroku; 

� nahrazovat nebezpe�né bezpe�ným nebo mén� nebezpe�ným; 

� zavést komplexní systém prevence rizik, který zahrnuje výrobní postup, 

organizaci práce, pracovní podmínky, sociální vztahy a vliv pracovního 

prost�edí; 

� dávat p�ednost prost�edk�m kolektivní ochrany p�ed prost�edky individuální 

ochrany; 

� udílet zam�stnanc�m vhodné pokyny“. 

Povinností zam�stnavatele je zajistit bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci všech, kdo se 

s jeho v�domím zdržují na pracovišti, tedy jak vlastních zam�stnanc�, tak zam�stnanc�
                                                
1 Zm�n�ná na�ízením ES �. 1882/2003, sm�rnicí 2007/30/ES a na�ízením ES �. 1137/2008. Dopln�no 
sm�rnicí 91/383/EHS a 2008/104/ES 
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cizích firem. Základní povinnost se d�lí do dvou skupin. Do první skupiny se �adí 

prevence nehod a do druhé skupiny pat�í monitorování (zdravotního stavu  

a pracovních podmínek) spolu s reakcí na neshody (nehody a jiné neshody) 

(Dvo�áková a kol., 2007). 

Prevence nehod zahrnuje identifikaci p�í�in nehod a podmínek, za kterých k nim 

s nejv�tší pravd�podobností dochází. Prevenci lze zajistit navrhováním bezpe�nostních 

za�ízení a ochranných pom�cek, inspekcí, vyšet�ováním všech nehod, vedením 

evidence a statistik a provád�ním nep�etržitého programu výchovy a vzd�lávání 

v oblasti BOZP (Armstrong, 1999). 

Monitorování m�žeme rozd�lit na monitorování zdravotního stavu a monitorování 

pracovních podmínek. P�i monitorování zdravotního stavu musí zam�stnanec 

absolvovat léka�ské prohlídky (periodické, �adové, mimo�ádné a výstupní) (Dvo�áková 

a kol., 2007).  

Monitorování pracovních podmínek zahrnuje prohlídku pracovišt� (nejmén� jednou za 

rok), pravidelnou údržbu a kontrolu stroj�, technických za�ízení, dopravních prost�edk�, 

p�ístroj� a ná�adí min. jednou za 12 m�síc�, monitorování rizikových faktor�, atd. 

(Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 

provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí). 

1.3.2  Management bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

Management BOZP pomáhá zam�stnavateli k dosažení požadované úrovn� bezpe�nosti  

a ochrany zdraví a jeho cíle musí zahrnout dodržení požadavk� legislativy a prevenci 

rizik. V oblasti legislativy má organizace p�ehled o platných právních a ostatních 

p�edpisech týkajících se BOZP, implementuje do svých postup� požadavky dané t�mito 
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p�edpisy, v�as se dozví o zm�nách v právních a jiných p�edpisech BOZP a tyto zm�ny 

zapracuje do p�edepsaného termínu do postup� (Dvo�áková a kol., 2007). 

Na úseku prevence rizik organizace vypracovává p�ehled svých rizik a �ídí tato rizika 

tak, aby jejich úrove� nebyla v rozporu s cíli organizace, s jejími právními a ostatními 

p�edpisy. To vede k omezení výskytu nemocí z povolání, pracovních úraz�, 

ke snižování náklad� (náklady spojené s nehodami na pracovišti), redukci až vylou�ení 

sankcí (tamtéž). 

Management BOZP m�že být usnadn�n zavád�ním a zlepšováním standardu, jehož 

základní osnova obsahuje: politiku, plánování, zavád�ní a provoz, kontrolu a nápravná 

opat�ení, p�ezkoumání vedením. V Evrop� se nejvíce užívají standardy OHSAS 18 000, 

v 	R existuje projekt Bezpe�ný podnik1, ur�ený pro velké organizace (tamtéž). 

Organizace si m�že nechat sv�j systém �ízení BOZP certifikovat. Certifikát potom 

prokazuje, že organizace se zavazuje k zajiš�ování a zlepšování systému BOZP, 

systematicky omezuje rizika a nebezpe�í, plní zákonné požadavky a reaguje pružn� na 

zm�ny v oblasti bezpe�nosti práce a ochrany zdraví p�i práci (tamtéž). 

Za BOZP odpovídá vrcholové vedení. Do jeho úkol� pat�í poskytnutí pot�ebných zdroj�

(lidské, finan�ní, atd.), jmenování �len� exekutivy, kte�í budou odpov�dni za 

implementaci systému BOZP, vytvá�ení a schvalování politiky BOZP (Armstrong, 

1999). 

                                                
1 Více informací na stránkách Státního ú�adu inspekce práce: 
<http://www.suip.cz/default/drvisapi.dll?MIval=/www/rubrika.html&v_prb_id=9&v_id_name=doc1&v_
wdt=2>. 
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1.3.3  Právní úprava bezpe�nosti práce a ochrany zdraví 

V rámci Evropské unie se BOZP týká Sm�rnice rady �. 89/391/EHS, o zavád�ní 

opat�ení sm��ujících ke zvyšování bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci1 z 12. 6. 1989. 

Sm�rnice upravuje oblast p�sobnosti, definuje zam�stnance a zam�stnavatele a jejich 

povinnosti, podává informace o službách pro ochranu a prevenci, o informování  

a školení zam�stnanc� a o zdravotním dohledu. 

Tato sm�rnice je rámcová (udává obecné zásady), navazují na ni další sm�rnice, nap�. 

Sm�rnice rady 90/269/EHS, o minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i ru�ní manipulaci s b�emeny spojenou s rizikem, zejména poškození páte�e, pro 

zam�stnance z 29. 5. 1990; Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES  

o minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví pro používání pracovního 

za�ízení zam�stnanci p�i práci z 16. 9. 2009, aj. 

Hlavním právním p�edpisem upravujícím BOZP je v 	eské republice zákon �. 262/2006 

Sb., zákoník práce, v platném zn�ní. Bezpe�nost práce a ochrana zdraví je upravena  

v �ásti V. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, která ukládá zam�stnavateli podle  

§ 101 povinnost zajistit bezpe�nost a ochranu zdraví zam�stnanc�m p�i práci s ohledem 

na rizika ohrožení jejich života a zdraví týkající se výkonu práce; a také všem ostatním, 

kte�í se s v�domím zam�stnavatele pohybují na pracovišti, a hradit náklady spojené se 

zajiš�ováním BOZP. 

Podle § 102 musí zam�stnavatel vytvá�et bezpe�né a zdraví neohrožující pracovní 

prost�edí a pracovní podmínky, soustavn� vyhledávat nebezpe�né �initele a procesy 

prac. prost�edí a pracovních podmínek, p�ijímat opat�ení pro p�ípad zdolávání 

mimo�ádných událostí (havárie, požáry, povodn�, aj.) a p�izp�sobovat opat�ení m�nícím 

se skute�nostem (Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zn�ní). 

                                                
1 Zm�n�ná na�ízením ES �. 1882/2003, sm�rnicí 2007/30/ES a na�ízením ES �. 1137/2008. Dopln�no 
sm�rnicí 91/383/EHS a 2008/104/ES. 
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Podle § 103 zam�stnavatel informuje zam�stnance o tom, do jaké kategorie se �adí jím 

vykonávaná práce, sd�luje zam�stnanc�m, které za�ízení závodní preventivní pé�e jim 

tuto pé�i poskytuje, a školí zam�stnance v oblasti BOZP (Zákon �. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném zn�ní). 

Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zn�ní, udává i práva a povinnosti 

zam�stnanc�. Zam�stnanci mají podle § 106 právo mít zajišt�nu bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci; obdržet informace o rizicích své práce; mohou odmítnout vykonat 

práci, o které si myslí, že bezprost�edn� a závažným zp�sobem ohrožuje jejich život 

nebo zdraví, pop�. život a zdraví n�koho jiného; a mohou se podílet na tvorb�

bezpe�ného a zdraví neohrožujícího pracovního prost�edí. 

Mezi povinnosti zam�stnanc� pat�í dbát o bezpe�nost a zdraví, jak své, tak jiných osob; 

ú�astnit se školení zam��ených na BOZP; podrobit se preventivním prohlídkám;

dodržovat p�i práci stanovené pracovní postupy; nepožívat alkoholické nápoje  

a návykové látky, aj. (Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zn�ní). 

Dalšími právními p�edpisy, které se vztahují k bezpe�nosti práce, jsou: 

Zákon �. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném zn�ní; 

Zákon �. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe�ností práce, v platném 

zn�ní; 

Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní 

dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci), v platném zn�ní; 

Zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví, v platném zn�ní; 

Na�ízení vlády, kterým se provádí zákoník práce; 

Na�ízení vlády �. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zam�stnanc� p�i práci; 
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Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz  

a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích a dezinfek�ních 

prost�edk�; 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 	R �. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 

pro za�azování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatel� biologických expozi�ních 

test� a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými �initeli; 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 	R �. 440/2001 Sb., o odškodn�ní bolesti a ztížení 

spole�enského uplatn�ní. 

Státní dohled 

Státní dohled nad BOZP zajiš�uje Ministerstvo práce a sociálních v�cí, Výzkumný 

ústav bezpe�nosti práce a Institut výchovy bezpe�nosti práce. 

Ministerstvo práce a sociálních v�cí 

Ministerstvo dohlíží na dodržování pracovních podmínek, tedy i na bezpe�nost práce,  

a to pomocí Státního ú�adu inspekce práce (SÚIP) a oblastních inspektorát� práce. SÚIP 

sídlí v Opav� a v jeho �ele stojí generální inspektor (www.suip.cz). 

Inspekce kontroluje dodržování povinností, které vyplývají z právních p�edpis�, 

dodržování kolektivních smluv a vnit�ních p�edpis� podniku (www.suip.cz). 

Výzkumný ústav bezpe�nosti práce 

Je to ve�ejná výzkumná instituce, která se zabývá zkoumáním, ov��ováním a aplikací 

metod prevence rizik, jež jsou zp�sobeny pracovními �innostmi a jež ohrožují zdraví 

lidí, životní prost�edí nebo majetek. Dále také zpracovává a uchovává statistické údaje, 

poskytuje poradenství a po�ádá vzd�lávací kurzy v oblasti BOZP (www.vubp.cz). 



33 

Institut výchovy a bezpe�nosti práce 

Institut je státní p�ísp�vková organizace, která spadá od roku 1994 pod Ministerstvo 

práce a sociálních v�cí a je jeho výchovným a vzd�lávacím za�ízením. Byl založen roku 

1974 v Brn� a poskytuje vzd�lání dosp�lým v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci (www.ivbp.cz). 

1.3.4  Požární ochrana  

Požární ochrana je upravena zákonem �. 133/1985 Sb., ve zn�ní zákona �. 186/2006 Sb. 

s ú�inností od 1. ledna 2007, v platném zn�ní, a zákona �. 267/2006 Sb., s ú�inností od  

1. ledna 2008, o požární ochran�, v platném zn�ní, a vyhláškou �. 246/2001 Sb.,  

o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci). 

V �ásti první § 5 výše uvedeného zákona jsou popsány povinnosti právnických osob  

a podnikajících fyzických osob: 

� obstarávat a zabezpe�ovat v pot�ebném množství a druzích požární techniku, 

� vytvá�et podmínky pro hašení požár� a záchranné práce, 

� ozna�ovat pracovišt� a ostatní místa bezpe�nostními zna�kami, aj. 

1.4 Personální rozvoj pracovník�

Pé�e o personální rozvoj pracovník� zahrnuje p�edevším pé�i o kvalifikaci, její 

prohlubování a rozši�ování. Personální rozvoj je vymezen i v zákon� �. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, v platném zn�ní, konkrétn� v �ásti X. 

Podle Dvo�ákové (2007) by formování kvalifikace m�lo vycházet z písemn�

formulované strategie politiky vzd�lávání a rozvoje zam�stnanc�. K vytvá�ení této 
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politiky a strategie existují t�i p�ístupy: organizace nemá žádnou strategii; uplat�uje 

nesystematickou koncepci interního vzd�lávání; nebo se v ideálním p�ípad� �ídí podle 

systematické koncepce vzd�lávání zam�stnanc�. 

K cíl�m vzd�lávání pat�í podle Armstronga (1999) rozvinutí schopností pracovník�, 

zlepšení jejich výkon�, pomoc lidem v rozvoji a r�stu a snížení doby zácviku  

a adaptace pracovník� na nov� z�ízených pracovních místech. 

Aby bylo podle Dvo�ákové (2007) vzd�lávání efektivní, musíme znát cíle  

a dosavadní výsledky na úrovni jednotlivých zam�stnanc�, tým�, organiza�ních 

jednotek a zam�stnavatele. 

Efektivní vzd�lávání m�že podle Armstronga (1999) p�inést minimalizaci náklad� na 

osvojení znalostí, dovedností a schopností; zlepšení výkonnosti podniku z hlediska 

množství a kvality produkce; zvýšení oddanosti a angažovanosti pracovník�; vytvo�ení 

pozitivní kultury v podniku, aj. 

1.4.1  Systematické vzd�lávání a rozvoj zam�stnanc�

Skládá se ze �ty� fází, které zahrnují identifikaci pot�eby, plánování a rozpo�tování, 

realizaci a vyhodnocení efektivnosti procesu. Tyto fáze tvo�í cyklus, jehož �ásti jsou jak 

samostatnými, tak dopl�ujícími se procesy, které jako celek p�inášejí synergický efekt 

(Dvo�áková a kol., 2007). 

Identifikace pot�eby vzd�lávání a rozvoje zam�stnanc�

Za pot�ebu vzd�lávání se považuje každý zjišt�ný nedostatek, mezera nebo problém, 

který brání v dosažení cíl� v podniku. 
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Pro vytvo�ení vzd�lávacího a rozvojového programu existují podle Armstronga (1999) 

�ty�i metody. Jsou to analýza podnikových a personálních plán�, analýza pracovních 

míst, analýza hodnocení pracovního výkonu a šet�ení o vzd�lávání.  

Po uvedených analýzách se vyhodnotí kdo a v �em by m�l být vzd�lán. 

Plánování a rozpo�tování vzd�lávání a rozvoje zam�stnanc�

Porovnává se zjišt�ná pot�eba vzd�lávání s možnostmi organizace tuto pot�ebu pokrýt, 

p�i�emž plán p�echodu ze sou�asného stavu na stav žádoucí by m�l odpovídat na 

otázky, kdo a jakými metodami bude vzd�láván, co bude obsahem vzd�lání, v jakém 

�asovém horizontu a s jakým rozpo�tem bude vzd�lání probíhat a kým a kde bude 

vzd�lání zabezpe�eno (Dvo�áková a kol., 2007). 

Dalším významným krokem je financování vzd�lávacích aktivit. Rozpo�et by m�l podle 

Dvo�ákové (2007) obsahovat fixní složku (zabezpe�uje dlouhodobé vzd�lávací 

programy), variabilní složku (zabezpe�uje operativní vzd�lávací programy) a rezervní 

složku (pokrytí neplánované pot�eby vzd�lávání). 

Realizace vzd�lávání a rozvoje zam�stnanc�

Administrátor vzd�lávacího programu p�ed vlastním školením rozhodne o dodavateli 

vzd�lávacího programu; vyjedná podmínky, zhotoví a uzav�e smlouvu; zajistí lokalitu, 

za�ízení a studijní materiály; zajistí dopravu a ubytování; v�as informuje ú�astníky 

školení; distribuuje instrukce ke kurzu, atd. (Dvo�áková a kol., 2007). 

Vyhodnocení efektivnosti procesu vzd�lávání 

Efektivnost procesu vzd�lávání se projevuje ve výsledcích vzd�lávacích aktivit, nikoli 

samotnými aktivitami. Je tedy d�ležité nejen to, zda se zam�stnanci vzd�lávají, ale i zda 

umí získané poznatky použít v praxi. Podle Armstronga (1999) je vyhodnocování 

efektivnosti obtížné, protože je t�žké definovat m��itelné cíle a nejv�tším úskalím je 
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shromážd�ní informací o výsledcích a rozhodnutí, na jaké úrovni by se vyhodnocování 

m�lo provád�t. 

Podle Hamblina (1974) existuje p�t úrovní vyhodnocování vzd�lávání. Jsou to reakce 

školených osob na zážitky ze vzd�lávání, hodnocení poznatk�, hodnocení pracovního 

chování, hodnocení na úrovni organiza�ní jednotky a hodnocení kone�né hodnoty 

vzd�lávání pro podnik. 

1.4.2  Formy vzd�lávání 

Forma vzd�lávání p�edstavuje podle Dvo�ákové (2007) druh procesu, p�i kterém 

dochází k  p�edávání a získávání nových informací a procvi�ování dovedností.  

Rozlišuje se šest forem vzd�lávání, je to vzd�lávání �ízené ( p�i výkonu práce na 

pracovišti, mimo výkon práce na pracovišti nebo mimo areál zam�stnavatele) a ne�ízené 

vzd�lávání (p�i výkonu práce na pracovišti, mimo výkon práce na pracovišti nebo mimo 

areál zam�stnavatele) (tamtéž). 

1.4.3  Metody vzd�lávání 

Rozlišují se metody vzd�lávání na pracovišti a metody vzd�lávání mimo pracovišt�. 

K první skupin� se �adí demonstrování (ukázka pracovního postupu), kou�ování, 

mentoring, rotace práce/plánované zážitky (plánované získávání zkušeností). K druhé 

skupin� pat�í p�ednášky, debaty a diskuze, p�ípadové studie, simulace, skupinová 

cvi�ení, skupinová dynamika, seminá�e a distan�ní vzd�lávání (Armstrong, 1999). 

Existují také metody, které se používají jak p�i výkonu práce na pracovišti, tak mimo 

n�j. K t�m náleží u�ení se akcí, pracovní instruktáž, pov��ení úkolem, projekty, 

usm�r�ované �tení, e-learning, video (tamtéž). 
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1.5 Služby poskytované pracovník�m  

Tyto služby popisuje Koubek (2001, str. 334 - 336) a d�lí je na dv� skupiny: první jsou 

služby poskytované pracovník�m na pracovišti a druhou skupinu tvo�í ostatní služby 

poskytované pracovník�m a jejich rodinám. 

Služby poskytované pracovník�m na pracovišti: 

� Stravování pracovník� – základní služba poskytovaná pracovník�m, ovliv�uje 

jejich pracovní výkon. Podmínky pro stravování uvádí i zákon �. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném zn�ní, konkrétn� v �ásti X., hlav� t�etí, § 236.  

� Za�ízení sloužící k osobní hygien�, oddechu a ukládání osobních v�cí 

pracovník� – jsou to umývárny, toalety, šatny, parkovišt�, atd. Tyto služby jsou 

dány zákonem a musí odpovídat normám. 

� Zdravotní služby – organizace vlastní bu� své vlastní zdravotní za�ízení 

(obvyklé u v�tších firem) nebo zajiš�uje zdravotní služby u n�jakého 

zdravotního za�ízení. V rámci poskytování t�chto služeb se m�že jednat  

o identifikaci a vyhodnocení nebezpe�í, které ohrožuje zdraví pracovník�; 

zajiš�ování pracovních rehabilitací; organizování první pomoci; provád�ní 

preventivní léka�ských prohlídek, aj. 

� Poskytování pracovních od�v� a osobních ochranných pracovních pom�cek

– poskytování t�chto od�v� není povinností ve všech firmách, firmy je ovšem 

využívají, protože pomáhají sledovat pohyb pracovník� na pracovišti, kontrolu 

práce a budování image firmy. Pravidla pro poskytování osobních ochranných 

pracovních pom�cek stanoví zákon �. 262/2206 Sb., zákoník práce, v platném 

zn�ní, v �ásti páté Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, hlav� druhé Povinnosti 

zam�stnavatele, práva a povinnosti zam�stnance, § 104. 

� Doprava do zam�stnání – jedná se o zajišt�ní dopravy do zam�stnání (zajišt�ní 

autobusu, poskytnutí osobního automobilu, dohoda s podnikem zajiš�ujícím 

hromadnou dopravu o úprav� jízdního �ádu a z�ízení zastávek). 

� Poradenské služby týkající se pracovních záležitostí pracovníka – 

vzd�lávání, �ízení kariéry, právní záležitosti, aj. 
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Ostatní služby poskytované pracovník�m a jejich rodinám: 

� Služby spojené s využíváním volného �asu – využívají je nejen pracovníci 

sami, ale i jejich rodinní p�íslušníci. N�kdy se místo poskytování t�chto služeb 

nabízejí p�ísp�vky na jejich úhradu. 

� Služby zlepšující životní podmínky pracovník� – jedná se nap�. o pé�i  

o bydlení, jesle a mate�ské školy, p�j�ky, p�ísp�vky na pojišt�ní, pomoc 

v ur�itých životních situacích (s�atek, poh�eb), pé�i o bývalé pracovníky. 

� Poradenské služby – nedotýkají se pracovních záležitostí, nap�. pomoc d�tem 

zvolit si povolání, služby advokáta, psychologa, aj. 
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2 Analytická �ást 

2.1 P�edstavení spole�nosti 

Spole�nost AES Bohemia, spol. s.r.o. (viz P�íloha �. 1) spadá pod spole�nost AES, která 

provozuje továrny po celém sv�t�, nap�. ve Spojených státech amerických, Brazílii, 

Francii nebo v Ománu. Je situována 90 kilometr� od hlavního m�sta Prahy v jižních 

	echách v Plané nad Lužnicí (Vladyková, 2008). 

Samotný komplex teplárny byl postaven roku 1961 jako sou�ást firmy Silon, a.s. 

Spole�nost AES ho roku 2001 odkoupila od firmy Termo Ecotech a následn� za�ala 

s vlastním p�edm�tem �innosti (tamtéž). 

AES Bohemia, spol. s. r. o. se zam��uje na: 

� výrobu a rozvod elekt�iny, 

� výrobu a rozvod tepla, 

� výrobu a prodej stla�eného vzduchu a chladu, 

� výrobu pitné, filtrované, m�k�ené a demineralizované vody, 

� provozování vodovod� a kanalizací. 

Základní kapitál, který je zapsán v Obchodním rejst�íku, �iní 10 milion� korun �eských.  

V podniku pracuje 96 zam�stnanc�, z toho 75 osob v provozu. Zbylé osoby pracují  

v odd�leních managementu, environmentu, bezpe�nosti práce, personálním odd�lení, 

ú�etním odd�lení a odd�lení služeb (Interní materiály AES Bohemia, spol. s.r.o.). 

Podnik je �ízen generálním �editelem Serge Medvedevem a má liniovou organiza�ní 

strukturu (viz P�íloha �. 2.). 

Výrobní podnik v AES Bohemia, spol. s.r.o. sestává z n�kolika hlavních skupin 

technologických za�ízení. Jsou to kotelna, strojovna s turbínou a p�ídavná za�ízení. 
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V koteln� se nacházejí t�i parní kotle (ozna�ené K1, K2 a K3), které spalují hn�dé uhlí  

a jejichž výkon je 3 x 65 tun za hodinu, a jeden parní kotel, který spaluje lehké topné 

oleje (LTO) a jehož výkon je 25 tun za hodinu – tento kotel se v sou�asnosti nevyužívá. 

Pro výrobu elekt�iny se používá turbína TG3 s výkonem 50 MW  

(http://www.aes-bohemia.cz/pages/text.php?KOD=historie). 

Základním palivem je hn�dé uhlí dodávané z dolu Sokolov (doly Ji�í a Družba). Toto 

uhlí má nízký obsah síry a popílku. Ekologické palivo se za�alo p�idávat do paliva 

v roce 2005. Jako BIO palivo se používají brikety vyrobené z ln�ného vlákna a konopí 

nebo pšeni�ných otrub. LTO se používá k najížd�ní kotl� a stabilizaci spalovacího 

procesu (tamtéž). 

P�ídavná za�ízení zahrnují �ízení spot�eby paliva, �išt�ní spalin, chemickou úpravu 

vody, distribuci tepla, kontrolní a monitorovací systém a distribuci vyrobené elekt�iny 

(tamtéž). 

V roce 1999 byla také instalována chladicí v�ž s p�ti bu�kami a 2 linky, každá 

s výkonem 40 t/h, které slouží k výrob� demineralizované vody (tzv. demi linky) 

(Vladyková, 2008). 

Produkty, jako je elekt�ina, pára nebo pitná voda, podnik dodává p�ti hlavním 

odb�ratel�m. Jsou to: 

� Silon, s.r.o., 

� Madeta, a.s., 

� Kovosvit, s.r.o., 

� Maso Planá, s.r.o., 

� EON, s.r.o. 

Mimo výrobu tepla, elekt�iny a zpracování vody se podnik aktivn� podílí na sociálních 

programech, poskytuje finan�ní podporu místním d�tským sportovním aktivitám  
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a sponzoruje organizaci „Medví�ata“, která mimo jiné u�í d�ti, jak se chovat 

k životnímu prost�edí (http://www.aes-bohemia.cz/pages/text.php?KOD=historie). 

2.2 Aspekty pracovního prost�edí a bezpe�nosti práce  

Spole�nost AES Bohemia, spol. s.r.o. je podnik, který se orientuje na zam�stnance. 

Práv� oni pomáhají firm� k dosahování zamýšlených ekonomických cíl�, uvád�jí do 

chodu stroje, obsluhují je, pop�. opravují, pokud se vyskytne závada. Proto je velmi 

d�ležité o zam�stnance, tedy lidské zdroje, pe�ovat. 

Neopomenutelným aspektem p�i vykonávání práce je pracovní prost�edí:  

� Prostorové �ešení pracovišt� determinuje ochranu zdraví i pracovní pohodu 

pracovníka. Barvy, které jsou použité p�i vymalování místností, mohou ovlivnit 

jeho koncentraci.  

� Osv�tlení je d�ležité pro správné vyhodnocení zrakových podn�t�, nebo� tímto 

smyslem vnímáme v�tšinu informací. 

� Nevhodné mikroklimatické podmínky mohou zap�í�init nesoust�ed�nost  

a možnost nesprávného výkonu pracovních �inností. 

� Hluk m�že zp�sobit opomenutí d�ležitých podn�t�, navíc p�sobí skryt�, jeho 

ú�inky se kumulují. 

� Škodliviny v pracovním prost�edí jsou p�í�innou onemocn�ní dýchacích cest  

a nemocí z povolání. 

� Sociáln� psychologické podmínky ovliv�ují chu� zam�stnanc� docházet do 

práce a �ádn� a pe�liv� plnit své povinnosti.  

Jen zdravý a psychicky vyrovnaný zam�stnanec m�že podávat optimální výkon  

a p�ispívat k dosažení cíl� podniku. Je tedy t�eba se výše uvedenými aspekty 

pracovního prost�edí zabývat, m��it hodnoty jednotlivých veli�in a p�ijímat p�íslušná 

opat�ení ke zlepšení.  
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V situaci, kdy v podniku k dosažení cíl� dochází pomocí kooperace stroj� a lidského 

�initele, je pé�e o zam�stnance klí�ová.  

Další d�ležitou stránkou pé�e o zam�stnance je zajišt�ní jejich bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci (BOZP). Pokud se zam�stnanci nebudou cítit bezpe�n� a nebudou 

v�d�t, že management firmy dbá o ochranu jejich zdraví, nebudou moci svou práci 

vykonávat na sto procent. 

AES Bohemia, spol. s.r.o. si závažnost této problematiky uv�domuje a soust�edí na ni 

svou pozornost. Heslem podniku je: Bezpe�nost je naše priorita.  

Podnik se v oblasti BOZP �ídí korporátní politikou této oblasti, navíc si tato na�ízení 

p�izp�sobuje lokálním podmínkám a u n�kterých na�ízení vyžaduje p�ísn�jší 

dodržování, než p�edepisuje mate�ská spole�nost. Každý zam�stnanec má ur�eny 

povinnosti a management podniku sleduje jejich pln�ní. BOZP se samoz�ejm� týká  

i spolupracujících firem a návšt�v, pro které byly vytvo�eny speciální sm�rnice  

a pokyny. 

AES Bohemia, spol. s.r.o. se v oblasti BOZP �ídí zákonnými normami a vládními 

na�ízeními, dále analyzuje a �ídí rizika a nebezpe�í a v praktické rovin� podporuje 

spolupráci provozu a údržby, která probíhá prost�ednictvím po�íta�ové aplikace 

IMPAC.  

Hlavní odpov�dnost za oblast BOZP nese generální �editel podniku. Pro správu oblasti 

byl zam�stnán bezpe�nostní technik, který spolupracuje s bezpe�nostním výborem. 

Tento výbor se skládá z deseti �len�, schází se minimáln� jednou za 6 týdn� a jeho 

záv�ry jsou v podob� zápis� rozesílány pomocí vnitropodnikového e-mailu všem 

zam�stnanc�m. 
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2.3  Analýza pracovního prost�edí ve firm�

2.3.1  Obecný popis podniku 

P�i vstupu do objektu podniku funguje vrátnice, spravovaná jedním pracovníkem.  

Od vrátnice vede silnice se žlut� vyzna�enými chodníky pro p�ší. Tyto chodníky tvo�í 

tzv. „bezpe�né zóny“, kde je možno se pohybovat bez osobních ochranných pracovních 

prost�edk� (dále jen OOPP).  

Za vrátnicí na levé stran� se nachází elektrostatické odlu�ova�e popílku (odlu�ují 

popílek ze spalin kotl� odcházejících do komína, odlou�í 99 % popílku). Po pravé 

stran� vrátnice se na skládce uhlí skladuje dovezené palivo. Toto palivo je p�iváženo 

vlaky z dolu Sokolov na nádraží v Plané nad Lužnicí, odkud se pomocí vle�ky  

a vykládkové koleje dostává do AES Bohemia, spol. s.r.o.. Na zpracování paliva a jeho 

p�esun ke kotl�m dohlíží pracovník zauhlování. 

Vedle odlu�ova�� pracuje demi úpravna vody, která je spojená s hlavním úpravnou 

vody (vodárnou). Z �eky Lužnice putuje voda do hlavní úpravny vody, kde se upravuje 

na vodu pitnou a filtrovanou. Pitná voda dále p�echází do demi úpravny, kde se pomocí 

katexu a anexu zbaví všech chemických a mechanických ne�istot a používá se jako 

demineralizovaná voda pro kotle. 

Za demi úpravnou vody se nachází nejd�ležit�jší objekt celého podniku – výrobní blok. 

Výrobní blok se skládá z kotelny, strojovny, chemické laborato�e a hlavního velínu.  

Kotelna sestává ze šesti podlaží, která jsou propojena schodišt�m, a 3 parních kotl� na 

hn�dé uhlí. Ke každému kotli je p�ipojen zásobník pro 300 tun uhlí. Od kotelny je zdí 

odd�lena strojovna.  
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Ve strojovn� pracuje turbogenerátor TG3 a 3 kompresory vyráb�jící stla�ený vzduch. 

Také zde fungují �ty�i pískové filtry a t�i zm�k�ova�e pro úpravu vratných kondenzát�

od spot�ebitel� (spot�ebitel odebere od AES Bohemia, spol. s.r.o., nap�. páru, p�i 

vlastním použití se pára zchladí a zkapalní a spot�ebitel vratný kondenzát odešle zp�t do 

AES Bohemia, spol. s.r.o., zde se op�t využije k výrob� páry).  

V chemické laborato�i se testuje dovezené uhlí, p�edevším na množství obsažené síry. 

Dále se provádí chemické rozbory kotelní vody a vyrobené páry.  

Z velína je �ízen celý výrobní proces v podniku. Skládá se z t�í pracoviš� s po�íta�i, 

obsluhy kotl�, turbogenerátor�, demi linky, elektrostatických odlu�ova�� a stanovišt�

elektrorozvodného (jedná o dodávce elektrické energie do EONu, s.r.o.). 

Výrobní blok je propojen s administrativní budovou. V ní se nachází tato pracovišt�: 

ú�etní odd�lení, kancelá� bezpe�nostního technika, finan�ní �editelky, �editelky pro 

životní prost�edí, personální �editelka, technologické odd�lení provozu a údržby  

a kancelá� generálního �editele. Pro porady a školení slouží zasedací místnost.  

V areálu podniku ješt� vykonávají �innost záme�níci, jejichž budova se nachází naproti 

administrativní budov�, a také zde funguje sklad lehkých topných olej� (LTO). 

2.3.2  Prostorové �ešení pracovišt�

AES Bohemia, spol. s.r.o. se v oblasti prostorového �ešení �ídí Na�ízením vlády  

�. 361/2007 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí,  

a Na�ízením vlády �. 101/2005 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i 

práci. Využívá též poznatky 	SN 735105, �lánek 7.7.2.  
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Pracovní poloha 

Dle Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt�  

a pracovní prost�edí, § 26, se hodnotí zdravotní riziko pracovní polohy. Toto hodnocení 

se provádí p�i trvalé práci vykonávané pracovníkem na stejném pracovním míst�, nebo 

p�i stejných pracovních úkonech, p�i kterých si nem�že dovolit m�nit pracovní polohu 

sám, ale tato poloha je závislá na konstrukci stroje, uspo�ádání pracovního místa  

a prostorovém �ešení pracovišt�.  

V p�íloze �. 5, oddílu C výše zmín�ného zákona, je upraveno hodnocení zdravotního 

rizika, které se d�lí na p�ijatelné, podmín�n� p�ijatelné a nep�ijatelné.  

P�i hodnocení polohy se využívá dvoukrokový systém. Nejd�íve se zhodnotí poloha 

jednotlivých �ástí t�la pomocí úhl�, poté se ur�í podmínky, za kterých lze polohu 

identifikovanou v prvním kroku za podmín�n� p�ijatelnou za�adit mezi polohy 

p�ijatelné nebo polohu nep�ijatelnou mezi polohy podmín�n� p�ijatelné (§ 27, Na�ízení 

vlády �. 361/2007 Sb.). 

V p�íloze �. 5, oddílu C, se hodnotí pracovní poloha trupu, hlavy a krku, horních 

kon�etin, dolních kon�etin a ostatních �ástí t�la. U všech bod� se rozlišuje nep�ijatelná  

a podmín�n� p�ijatelná poloha, a to v rozd�lení na statickou a dynamickou (Na�ízení 

vlády �. 361/2007 Sb.). 

Nap�. „p�i hodnocení polohy krku a hlavy se vychází bu� z úhlu pohledu (p�i poloze 

trupu v neutrální poloze), tj. z velikosti úhlu pod horizontální rovinou oka, nebo 

z velikosti úhlu sklonu hlavy a krku k vertikální rovin�“ (tamtéž) (viz P�íloha �. 4.). 

P�i podmín�n� p�ijatelných pracovních polohách lze práci vykonávat maximáln� 160 

minut a doba trvání jednotlivých pracovních poloh nesmí být delší než jedna až osm 

minut (závisí na typu pracovní polohy). V p�ípad� nep�ijatelných pracovních poloh 

nesmí celková doba práce p�ekro�it 30 minut v jedné pracovní poloze (§ 27, Na�ízení 

vlády �. 361/2007 Sb.). 
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V AES Bohemia, spol. s.r.o. se tento problém týká p�edevším zam�stnanc� na hlavním 

velínu, zauhlování a vodním hospodá�ství. Tito zam�stnanci jsou povinni �ídit provoz 

pomocí po�íta�ových program�, jsou tedy nuceni sed�t celou sm�nu na jednom 

pracovním míst� a pracovat na po�íta�i. Jejich pracovní poloha je sledována a m�že být 

ozna�ena jako podmín�n� p�ijatelná.  

Další �inností, p�i které je nutné analyzovat pracovní polohu, je odstra�ování ne�istot 

z kotle, p�i kterém se pomocí stla�eného vzduchu, pop�. pomocí dlouhé železné ty�e, 

likvidují ne�istoty a nánosy. Pracovní poloha spo�ívá v hlubokém p�edklonu  

a zam�stnanci v ní stráví za sm�nu 2krát 20 minut. Tuto polohu lze hodnotit jako 

nep�ijatelnou (p�edklon trupu je v�tší než 60°) a �as v ní strávený neodpovídá Na�ízení 

vlády �. 361/2007 Sb., které p�edepisuje za sm�nu maximáln� 30 minut strávených 

v nep�ijatelné pracovní poloze. 

Zraková zát�ž 

Zam�stnanci AES Bohemia, spol. s.r.o. jsou také vystaveni zrakové zát�ži. Tou se 

rozumí trvalá práce: 

� „spojená s náro�ností na rozlišení detail�, 

� vykonávaná za zvláštních sv�telných podmínek, 

� spojená s používáním zv�tšovacích p�ístroj�, sledováním monitor� nebo se 

zobrazovacími jednotkami, 

� spojená s neodstranitelným osl�ováním“  

(§ 34, odst. 1, Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb.). 

Na hlavním velínu a na vodním hospodá�ství zam�stnanci pracují s po�íta�i a monitory, 

týká se jich tedy t�etí bod výše uvedeného vý�tu. Nap�. na velínu je po�íta�ové za�ízení 

rozd�leno takto: 
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Tabulka 3. Po�íta�ové vybavení - hlavní velín 

Pracovní pozice 
/ Vybavení Po�íta� Monitor 

Klávesnice 
s myší 

Rozvodný 1 3 1 

Obsluha turbíny 3 3 1 

Obsluha kotl� 4 4 1 

Pramen: Interní materiály AES Bohemia, spol.  s.r.o. 

Jak je z tabulky patrno, zraková zát�ž je zna�ná, nebo� každý zam�stnanec musí 

sledovat více než jeden monitor. Proto je t�eba dodržovat minimální opat�ení k ochran�

zdraví p�i práci, jak ukládá § 35 Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. Ten �íká, že práce se 

zrakovou zát�ží musí být v zájmu omezení jejího nep�íznivého vlivu p�erušována 

bezpe�nostními p�estávkami v trvání p�ti až deseti minut po každých dvou hodinách 

nep�etržité práce nebo musí zam�stnavatel zajistit st�ídání �inností, pop�. zam�stnanc�. 

I když jsou zam�stnanci vystaveni zna�né zrakové zát�ži, bezpe�nostní p�estávky po 

každých dvou hodinách nep�etržité práce jim nejsou poskytovány. 

Pracovní prostor a pracovní místo 

Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. také ur�uje požadavky na prostory pracovišt�, nap�. 

sv�tlou výšku prostor ur�ených pro práci, objemový prostor, rozm�ry podlahové plochy 

a rozm�ry pracovního místa.  

Sv�tlá výška prostor ur�ených pro práci je stanovena § 46 Na�ízení vlády �. 361/2007 

Sb. takto: 
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Tabulka 4. Sv�tlá výška prostor ur�ených pro práci 

Plocha 

(m2) 

Výška prostor

(m) 


 20 � 2,50 


 50 � 2,60 

51 - 100 � 2,70 

101 – 2 000 � 3,00 

≥ 2000 � 3,25 

Pramen: § 46, odst. 1, Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., o podrobn�jších požadavcích na 

pracovišt� a pracovní prost�edí. 

V p�ípad� objemového prostoru se zam�stnavatel musí �ídit podle za�azení práce do 

t�ídy (dle p�ílohy �. 1 Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb.). Na základ� tohoto rozd�lení je 

pro t�ídy I a IIa nezbytný prostor 12 m3, pro t�ídy IIb, IIIa a IIIb 15 m3 a pro t�ídy IVa  

a IVb 18 m3.  

§ 48 Na�ízení vlády (NV) �. 361/2007 Sb. stanovuje pro jednoho zam�stnance 

vykonávajícího trvalou práci nejmén� 2 m2 volné podlahové plochy.  

Sv�tlá výška prostor, objemový prostor i volná podlahová plocha v AES Bohemia, spol. 

s.r.o. odpovídají požadavk�m výše uvedeného na�ízení vlády. 

O rozm�rech pracovního místa pojednává § 49 NV �. 361/2007 Sb. a ur�uje výšku 

pracovní roviny, rozm�ry volného pohybového prostoru pro dolní kon�etiny p�i práci 

vsed�, výšku sedáku a požadavky na pracovní místo. K porovnání žádoucího  

a skute�ného stavu bylo v AES Bohemia, spol. s.r.o. provedeno m��ení na hlavním 

velínu: 
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Tabulka 5. Rozm�ry pracovního místa 

Parametr

Žádoucí 

stav 

(mm) 

Skute�nost

(mm) 

Výška pracovní roviny nad sedákem 
220 - 310 250 - 350 

Základní výška sedáku 
400 ± 50 450 - 550 

Nejmenší výška nad podlahou 600 720 
Nejmenší celková ší�ka 500 1 200 
Nejmenší hloubka od p�ední hrany 
stolu 

500 800 

Volný pohybový 

prostor pro dolní 

kon�etiny Nejmenší vzdálenost roviny 
sedadla od dolní plochy 
pracovního stolu 

200 100 - 200 

Pozn.   Uvedené hodnoty platí pro muže, ženy na hlavním velínu nepracují. 

    

Pramen: Interní materiály AES Bohemia, spol. s.r.o.

M��ení rozm�r� pracovního místa bylo provedeno pro krajní polohy sedáku, u kterého 

je možnost jej výškov� nastavit. Všechny parametry odpovídají požadavk�m, pouze 

nejmenší vzdálenost roviny sedadla od dolní plochy pracovního stolu (p�i nastavení 

sedáku na maximální výšku), je menší než požadovaných 20 cm. 

Pracovní místo na hlavním velínu odpovídá § 49 odst. 3 NV �. 361/2007 Sb.: „pracovní 

místo musí být uspo�ádáno tak, aby manipula�ní roviny, pohybové prostory  

a vynakládané síly odpovídaly t�lesným rozm�r�m a p�irozeným drahám pohyb�

kon�etin zam�stnance a aby nedocházelo k zaujímání nep�ijatelných pracovních poloh“. 

Dosahy horních kon�etin ve svislé rovin� p�i práci vsed� jsou v souladu s p�ílohou  

�. 8 k NV �. 361/2007 Sb. (viz P�íloha �. 5.). 
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Sanitární za�ízení 

Pod pojem sanitární za�ízení �adíme šatnu, umývárnu, sprchu a záchod. Prostor tohoto 

za�ízení musí mít sv�tlou výšku nejmén� 2,30 m (pokud je jeho plocha v�tší než 30 m2, 

musí být nejmén� 2,50 m). Provedení a vybavení sanitárního za�ízení musí být 

v souladu s p�íslušnou technickou normou upravující požadavky na provedení  

a vybavení šaten, umýváren a záchod� (	SN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody)  

(§ 54, NV �. 361/2007 Sb.). 

Jsou také stanoveny požadavky na výslednou teplotu a vým�nu vzduchu v sanitárním 

za�ízení (viz P�íloha �. 6.). B�hem sm�ny nesmí být teplota nižší, než je teplota 

p�edepsaná (tamtéž).  

Šatna musí být z�ízena pro zam�stnance, který je povinen nosit pracovní od�v a nem�že 

se z hygienických, epidemiologických nebo jiných d�vod� p�evlékat v jiném prostoru. 

Musí být vybavena uzamykatelnými sk�í�kami a lavicí, nebo jiným sedacím nábytkem. 

Požadavky na zp�sob ukládání pracovního od�vu, po�et sprch a umyvadel, udává 

p�íloha �. 10 NV �. 361/2007 Sb. (viz P�íloha �. 6.) (tamtéž). 

Jsou stanoveny také požadavky týkající se toalet (1 sedadlo na 10 žen, 2 sedadla na  

11 až 30 žen, 3 sedadla na 31 až 50 žen a na každých dalších 30 žen jedno další sedadlo;  

1 sedadlo na 10 muž�, 2 sedadla na 11 až 50 muž� a na každých dalších 50 muž� jedno 

sedadlo) (tamtéž).  

V AES Bohemia, spol. s.r.o. výsledná teplota v objektech sanitárního za�ízení odpovídá 

teplot� požadované, po�ty umyvadel, sprch a toalet udává následující tabulka: 
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Tabulka 6. Po�ty sanitárních za�ízení 

Umyvadlo Sprcha Toaleta Provoz 

/ sanitární 

za�ízení 

Po�et 

uživatel� Pož. 
(ks) 

Skut. 
(ks) 

Pož. 
(ks) 

Skut. 
(ks) 

Pož. 
(ks) 

Skut. 
(ks) 

Hlavní velín 4 1 2 1 2 1 2 
Administrativní 
budova 

15 2 3 1 2 2 2 

Zauhlování 1 1 1 1 1 1 1 
Vodní 
hospodá�ství 

1 1 2 1 2 1 2 

Hlavní šatna 50 5 5 4 12 2 3 

Pozn.  Pož. p�estavuje stav požadovaný, skut. stav skute�ný 

Pramen: Interní materiály AES Bohemia, spol. s.r.o.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že zjišt�né hodnoty odpovídají hodnotám 

požadovaným.  

Zam�stnanci AES Bohemia, spol. s.r.o. mají k dispozici dv� šatny. První se nachází 

vedle hlavního velínu a slouží k uložení v�cí osobní pot�eby pro konkrétní sm�nu, která 

vykonává pracovní �innost. Tato šatna obsahuje 10 sk�ín�k s visacím zámkem a dv�ma 

lavi�kami. Druhou je hlavní šatna v p�ízemí administrativní budovy. Slouží pro  

50 zam�stnanc�, obsahuje 40 sk�ín�k a 10 lavi�ek.  

2.3.3  Osv�tlení 

K osv�tlení pracovišt� se využívá denní, um�lé nebo sdružené osv�tlení. Toto osv�tlení 

musí odpovídat náro�nosti vykonávané práce na zrakovou �innost a ochranu zdraví 

v souladu s normovými hodnotami a požadavky (	SN 73 0580 Denní osv�tlení budov, 

	SN 36 0020 Sdružené osv�tlení a 	SN EN 12464-1 Sv�tlo a osv�tlení – Osv�tlení 
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pracovních prostor� – 	ást 1: Vnit�ní pracovní prostory). Osv�tlení nesmí zap�í�init 

osln�ní (§ 45 NV �. 361/2007 Sb.). 

Pro pracovišt�, na n�mž je vykonávána trvalá práce, osv�tlené sdruženým osv�tlením 

musí být dodrženy p�edepsané hodnoty: 

� „denní složka sdruženého osv�tlení vyjád�ená �initelem denní osv�tlenosti D, 

minimální Dmin 0,5 % a p�i horním a kombinovaném denním osv�tlení  

i pr�m�rný Dm = 1 %, 

� celkové um�lé osv�tlení vyjád�ené udržovanou osv�tleností �m = 200 lx“ (§ 45, 

odst. 4, NV �. 361/2007 Sb.). 

P�i výpadku um�lého osv�tlení, p�i kterém je zam�stnanec vystaven ve zvýšené mí�e 

možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím 

nouzovým osv�tlením, které odpovídá �eské technické norm� 	SN EN 1838 Sv�tlo  

a osv�tlení – Nouzové osv�tlení.  

V AES Bohemia, spol. s.r.o. bylo provedeno m��ení a kontrola osv�tlenosti. Ve všech 

provozech se používá sdružené osv�tlení, um�lé osv�tlení je zajišt�no t�mito 

prost�edky: 
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Tabulka 7. Um�lé osv�tlení 

Provoz 

/ Druh osv�tlovacího prost�edku
Žárovky Zá�ivky Výbojky

Hlavní velín � � �

Kotelna � � �

Strojovna � � �

Administrativní budova � � �

Zauhlování � � �

Vodní hospodá�ství � � �

Údržba � � �

Pramen: Interní materiály AES Bohemia, spol.  s.r.o. 

Spole�nost si také stanovila požadavky na osv�tlení a následn� je porovnala 

s hodnotami zjišt�nými m��ením (viz P�íloha �. 7.). M��ení bylo provád�no ve všech 

prostorách spole�nosti, podrobn�jší analýze byl podroben hlavní velín. 

V místnosti s hlavními ovládacími prvky se osv�tlenost pohybuje v rozmezí 30 – 120 lx, 

neodpovídá tedy požadavku 200 lx. Kancelá� mistra také neodpovídá požadavk�m  

(95 lx místo 200 lx), osv�tlenost chodby je v souladu s p�edpisy (80 lx).  

Na hlavním velínu je t�eba zhodnotit i osln�ní, rovnom�rnost osv�tlení, barevný tón  

a rozložení osv�tlení v zorném poli.  

P�i práci jsou zam�stnanci osln�ni sv�tlem z monitor�, nebo� osv�tlenost nedosahuje 

požadovaných hodnot. Sv�tlo je rovnom�rn� rozloženo a jeho barevný tón hodnotí 

zam�stnanci jako vyhovující. P�irozené sv�tlo je zabezpe�eno dv�ma malými okny, je 

proto t�eba zvýšit pom�r p�irozeného sv�tla ke sv�tlu um�lému. Prostor pro zlepšení 

skýtá i rozložení sv�tla v zorném poli. 
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V n�kterých �ástech podniku zam�stnanci pracují se zobrazovacími jednotkami (hlavní 

velín, administrativní budova, vodní hospodá�ství). Požadavky na práci se 

zobrazovacími jednotkami stanoví § 50 NV �. 361/2007 Sb. Je tedy ur�eno, že na 

obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání, poskakování 

znaku, apod. Jas a kontrast musí být snadno regulovatelný, obrazovka musí svou 

konstrukcí umož�ovat manipulaci se svou polohou podle pot�eb zam�stnance. 

Vzdálenost obrazovky od o�í v p�ípad� obvyklé kancelá�ské práce nesmí být menší než 

400 mm a jas obrazovky nesmí klesnout pod hranici 35 cd/m2  (§ 50 NV �. 361/2007 

Sb.).  

Klávesnice musí být p�i trvalé práci odd�lena od obrazovky, �ímž je zam�stnanci 

umožn�no volit nejvhodn�jší pracovní polohu. Volná plocha mezi p�edním okrajem 

desky stolu a spodní hranou klávesnice potom umož�uje op�ení rukou i záp�stí. 

Rozm�ry desky stolu musí dovolovat prom�nlivé uspo�ádání obrazovky, klávesnice  

a dalšího za�ízení. Op�rka pro dolní kon�etiny musí být poskytnuta každému, kdo o ni 

požádá (tamtéž). 

V AES Bohemia, spol. s.r.o. odpovídá skute�nost požadavk�m na práci se 

zobrazovacími jednotkami. Zam�stnanci mají možnost regulovat jas a kontrast, natá�et 

monitory, uspo�ádat si obrazovku, klávesnici a ostatní vybavení. Zam�stnanci 

nepoužívají op�rky pro dolní kon�etiny ani speciáln� upravené podložky pod myši 

s gelovou výplní. 

2.3.4  Mikroklimatické podmínky 

Teplota a zát�ž teplem

Na pracovišti, kde zam�stnanci pracují trvale, musí být zajišt�no dodržování 

p�ípustných mikroklimatických podmínek v kalendá�ním roce (viz P�íloha �. 8.). 

Výjimkou je mimo�ádn� teplý den, za který je považován den, kde nejvyšší teplota 

venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 ºC (§ 40 NV �. 361/2007 Sb.). 
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Na pracovišti m�že na zam�stnance p�sobit i zát�ž teplem, která je dána množstvím 

metabolického tepla vznikajícího svalovou prací a faktory prost�edí (teplota vzduchu, 

teplota okolních ploch, rychlost proud�ní vzduchu a relativní vlhkost vzduchu). Zát�ž 

teplem je hodnocena z hlediska její krátkodobé a dlouhodobé únosnosti. Dlouhodobou 

únosnou zát�ž teplem limituje množství vody ztracené p�i práci z organizmu potem  

a dýcháním, krátkodobou únosnou zát�ž limituje množství akumulovaného tepla 

v organizmu, které nesmí p�ekro�it pro zam�stnance aklimatizovaného  

a neaklimatizovaného 180 kJ . m-2. Aklimatizovaný zam�stnanec je zam�stnanec 

vykonávající práci po dobu alespo� t�ech týdn� a dobu delší od nástupu na posuzované 

pracovišt� (§ 3 NV �. 361/2007 Sb.). 

„V budovách se zát�ž teplem hodnotí podle operativní teploty to nebo teploty kulového 

teplom�ru tg ve spojení s relativní vlhkostí vzduchu a rychlostí jeho proud�ní. Na 

venkovních pracovištích se zát�ž teplem hodnotí podle teploty vzduchu v ºC a rychlosti 

jeho proud�ní“ (§ 3, odst. 2, NV �. 361/2007 Sb.). 

Dlouhodob� a krátkodob� únosné doby práce aklimatizovaného a neaklimatizovaného 

zam�stnance v osmihodinové sm�n� jsou p�i dané zát�ži teplem ur�eny podle ztráty 

vody tímto postupem: 
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Tabulka 8. Dlouhodob� únosná zát�ž teplem p�i 8 hodinové sm�n�

Pozn.  M p�edstavuje energetický výdej v brutto hodnotách, jednotkou je 1 watt 

na 1 m2 t�lesného povrchu. 

SRmax (g/sm.m2) je pr�m�rná intenzita ztráty tekutin potem a dýcháním za 

osmihodinovou sm�nu. 

Pramen: P�íloha �. 1, �ást B, Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., o podrobn�jších 

požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí. 

Zam�stnanci AES Bohemia, spol. s.r.o. jsou vystaveni zát�ži teplem v koteln� a ve 

strojovn�, kde pracují v neho�lavém oble�ení, které ovšem nesaje pot. Práci v t�chto 

dvou oblastech lze za�adit do kategorie IIa, podle P�ílohy �. 1 k NV �. 361/2007 Sb.. 

Pro tuto pracovní t�ídu je maximální teplota stanovena na 27 °C. M��ení v t�chto dvou 

oblastech ovšem prokázalo hodnoty nad touto hranicí. Zam�stnanci vykonávají práci 

zatíženou p�ílišným teplem 2 h za osmihodinovou sm�nu, což odpovídá hodnotám 

dlouhodob� a krátkodob� únosné doby práce podle P�ílohy �. 1 k NV �. 361/2007 Sb., 

tabulky �. 1c. 

Se zát�ží teplem také souvisí poskytování ochranných nápoj� podle § 8 NV �. 361/2007 

Sb.. Tyto nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprost�ední blízkosti tak, aby 

byly snadno a bezpe�n� dostupné. Ochranný nápoj musí být zdravotn� nezávadný a smí 

obsahovat maximáln� 6,5 hmotnostních procent cukru. Ochranný nápoj, který chrání 

p�ed teplem, se poskytuje v množství odpovídající nejmén� 70 % tekutin a minerálních 
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látek ztracených z organizmu za osmihodinovou sm�nu potem a dýcháním (§ 8 NV  

�. 361/2007 Sb.). 

Zam�stnanc�m AES Bohemia, spol. s.r.o. jsou poskytovány ochranné nápoje ve 

zvýšené mí�e, mají k nim p�ístup i ti, kte�í nejsou p�ímo ohroženi zát�ží teplem. Je jim 

poskytnuta možnost uva�it si teplé nápoje v kuchy�ce, dále mají k dispozici sifon  

a nápojový automat (káva, �okoláda, �aj). 

Rychlost proud�ní vzduchu

S touto problematikou souvisí v�trání pracoviš�, upravené § 41 až 43 NV �. 361/2007 

Sb. § 41 p�edepisuje, že k ochran� zdraví zam�stnance musí být zajišt�na dostate�ná 

vým�na vzduchu p�irozeným nebo nuceným v�tráním. Množství vym��ovaného 

vzduchu se musí ur�it s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náro�nost tak, 

aby byly pro zam�stnance zajišt�ny vyhovující mikroklimatické podmínky již od 

za�átku sm�ny.  

Pro pracovišt� hlavního velínu (t�ída I podle p�ílohy �. 1 NV �. 361/2007 Sb., �ásti A, 

tabulky 1) musí být minimální množství venkovního vzduchu p�ivád�ného na 

pracovišt� 50 m3/h na zam�stnance. V p�ípad� kotelny a strojovny (t�ída IIa podle 

p�ílohy �. 1 NV �. 361/2007 Sb., �ásti A, tabulky 1) je tento limit 70 m3/h na 

zam�stnance. 

Na velínu je vým�na vzduchu zajišt�na p�irozeným v�tráním pomocí oken a také 

pomocí klimatizace. Teplotu vzduchu p�ivád�ného klimatizací je možno regulovat, 

nedostatkem klimatizace je její nevhodné umíst�ní, kdy p�i provozu je vzduch vhán�n 

pracovník�m na kr�ní oblast, což zp�sobuje bolesti krku a hlavy. 
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	istota vzduchu

Zam�stnanci jsou p�i práci ohrožováni t�mito látkami: 

Tabulka 9. Ne�istoty vypoušt�né do ovzduší 

Zne�iš�ující 

látka 

/ Emisní limit 

P�ípustná 

hranice 

P�ijatelné 

p�ekro�ení 

(120 %) 

Nep�ijatelné 

p�ekro�ení 

(200%) 

SO2 1 700 2 040 3 400 

NOx 650 780 1 300 

CO 250 300 500 

TZL 100 120 200 

Pozn.  Uvedené údaje jsou v mg/m3.  

Pramen: Interní materiály AES Bohemia, spol. s.r.o.

M��ení p�ítomnosti t�chto látek v ovzduší je provád�no 24 hodin denn� pomocí 

analyzátor� instalovaných na komín�. Výsledky se zobrazují na pracovišti technologa 

na hlavním velínu. V p�ípad� nep�ijatelného p�ekro�ení operáto�i kotl� sledují hodnoty, 

zda stále nestoupají, a v p�ípad� dalšího nár�stu musí provést p�íslušná opat�ení, nap�. 

snížení výkonu kotl� nebo úpravu množství vzduchu, které se p�ivádí do kotl� (Interní 

materiály AES Bohemia, spol. s.r.o.). 

2.3.5  Hluk 

V AES Bohemia, spol. s.r.o. jsou zam�stnanci vystaveni hluku. P�i práci s hlukem se 

technolog �ídí Na�ízením vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými 

ú�inky hluku a vibrací. Toto na�ízení stanovuje hygienické limity pro osmihodinovou 

sm�nu (p�ípustný expozi�ní limit) ustáleného a prom�nného hluku p�i práci vyjád�eného 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq, 8h  na 85 dB a pro pracovišt�, na kterých 
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je vykonávána duševní práce rutinní povahy, nap�. velín, na hladinu 60 dB (§ 1 NV  

�. 148/2006 Sb.). 

Hodnotí se také riziko expozice hluku, které musí být vylou�eno nebo alespo� omezeno 

na minimum v souladu s dostupností protihlukových technických opat�ení. P�i 

hodnocení rizika se berou v úvahu: 

� úrove�, typ a doba trvání expozice; 

� p�ípustné expozi�ní limity a hygienické limity hluku; 

� ú�inky hluku na zdraví a bezpe�nost zam�stnanc�; 

� nep�ímé ú�inky vyplývající z interakcí hluku a výstražných signál� nebo jiných 

zvuk�, které je nutné sledovat v zájm� snížení rizika úraz�; 

� informace o hlukových emisích, které uvádí výrobce stroje, ná�adí nebo 

za�ízení; 

� dostupnost chráni�� sluchu s náležitými tlumícími vlastnostmi, 

� aj. 

(§ 8 NV �. 148/2006 Sb.) 

Snižování rizika hluku u zdroje se provádí pomocí uspo�ádání pracoviš�, na nichž je 

nebo bude vykonávána práce spojená s expozicí hluku, dále pomocí umíst�ní výrobních 

prost�edk� a za�ízení, volby pracovního ná�adí, pracovních postup� a metod práce 

(tamtéž). 

V AES Bohemia, spol. s.r.o. byly hodnoty p�ekra�ující povolené limity nam��eny 

v oblasti strojovny (84,5 dB) a kotelny (85,5 dB). Z § 9 NV �. 148/2006 Sb. vyplývá, že 

v tomto p�ípad� je zam�stnavatel povinen zam�stnanc�m poskytnou osobní ochranné 

pracovní prost�edky (OOPP) k ochran� sluchu ú�inné v oblasti kmito�t� daného hluku  

a jestliže je p�ekro�en limit 85 dB, musí zam�stnavatel zajistit, aby zam�stnanci tyto 

OOPP používali (§ 9 NV �. 148/2006 Sb.). 

Protože hladina hluku p�ekra�uje p�ípustný expozi�ní limit, jsou zam�stnanci školeni. 

Na školení dostávají informace o správném používání výrobních prost�edk�, zdrojích 
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hluk� na pracovišti, výsledcích m��ení hluku, správném používání OOPP, aj. M�ly by 

jim být také poskytovány bezpe�nostní p�estávky, pokud jsou OOPP používány 

nep�etržit�. Tyto p�estávky poskytovány nejsou (§ 8 NV �. 148/2006 Sb.). 

V rámci pé�e o sluch jsou zam�stnanci povinni v koteln� a ve strojovn� nosit ucpávky 

do uší, pop�. sluchátka. Jednou ro�n� v rámci preventivní léka�ské prohlídky se 

zam�stnanci podrobují audio vyšet�ení (Interní materiály AES Bohemia, spol. s.r.o.). 

2.3.6  Škodliviny v pracovním prost�edí 

Mezi nej�ast�ji zastoupené škodliviny v pracovním prost�edí v AES Bohemia, spol. 

s.r.o. pat�í prach a azbest.  

Prach

Pro prach je stanoven p�ípustný expozi�ní limit, je to celosm�nový �asov� vážený 

pr�m�r koncentrací plyn�, par nebo aerosol� v pracovním ovzduší. P�íloha �. 3 k NV  

�. 361/2007 Sb. potom stanoví seznamy prach� (s fibrogenním ú�inkem, možným 

fibrogenním ú�inkem, s p�evážn� nespecifickým ú�inkem, s p�evážn� dráždivým 

ú�inkem a minerální vláknité prachy) a jejich p�ípustné expozi�ní limity (viz P�íloha  

�. 9.), dále zp�sob m��ení vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu 

gravimetricky a v neposlední �ad� i zp�sob odb�ru vzork� prachu obsahujícího azbest 

v pracovním ovzduší a jeho zpracování (P�íloha �. 3 k NV �. 361/2007 Sb.).  

Podle § 10 NV �. 361/2007 Sb. se hodnotí zdravotní riziko pro zam�stnance, který je 

vystaven prachu. Toto hodnocení obsahuje: 

� „zjišt�ní p�ítomnosti prachu na pracovišti, 

� zjišt�ní nebezpe�ných vlastností prachu, které mohou mít vliv na zdraví 

zam�stnance, 

� zjišt�ní úrovn�, typu a trvání expozice, 

� popis technologických a pracovních operací spojených s vývinem prachu, 
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� využití dat o p�ípustných expozi�ních limitech, nejvyšších p�ípustných 

koncentracích nebo o monitorování expozice z dostupných zdroj�, 

� posouzení ú�ink� opat�ení, která byla p�ijata k ochran� zdraví zam�stnance p�i 

práci, 

� využití záv�r� z již provedených léka�ských prohlídek a vyšet�ení, využití 

záv�r� z mimo�ádných událostí a dalších informací z dostupných zdroj�.“ 

(§ 10, odst. 1 NV �. 361/2007 Sb.) 

P�i práci s prachem musí zam�stnavatel zajistit dostate�né a ú�inné v�trání a místní 

odsávání od zdroje prachu a uplatnit technická a technologická opat�ení, která mohou 

napomoci ke snížení úrovn� prachu v pracovním ovzduší (§ 11 NV �. 361/2007 Sb.). 

V sou�asnosti probíhá v AES Bohemia, spol. s.r.o. m��ení výskytu prachu podle P�ílohy 

�. 3 NV �. 361/2007 Sb., které bude ukon�eno v srpnu 2010. 

Azbest

P�i hodnocení expozice azbestu se sleduje po�etní koncentrace vláken o rozm�rech 

délky v�tší než 5 µm, pr�m�ru menším než 3 µm a pom�ru délky k pr�m�ru v�tším než 

3:1 v pracovním ovzduší (§ 19 NV �. 361/2007 Sb.). 

P�i hodnocení zdravotní rizika se p�i práci s azbestem ov��uje jeho p�ítomnost na 

pracovišti a forma, v níž se nachází. Také se stanovuje p�edpokládaný rozsah a doba 

trvání práce s azbestem. P�ítomnost azbestu na pracovišti se zjiš�uje z informací od 

vlastníka stavby, pop�. analýzou materiál�, o kterých p�edpokládáme, že azbest obsahují 

(§ 20 NV �. 361/2007 Sb.). 

V AES Bohemia, spol. s.r.o. je problematika výskytu azbestu �ešena sm�rnicí C-S02 

Azbest – bezpe�né nakládání. Tato sm�rnice má za ú�el chránit zam�stnance p�ed 

ú�inky azbestu a zamezit neautorizovaným osobám p�ístup k azbestu (Interní materiály 

AES Bohemia, spol. s.r.o). 
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Protože se v podniku nenachází odborn� vyškolená osoba, která by byla oprávn�na 

nakládat s azbestem, je na práce, které by mohly vést k expozici azbestem, povolána 

odborná firma. Azbest se v podniku vyskytuje v osmi oblastech (viz P�íloha �. 10.) 

(tamtéž). 

Dalšími škodlivinami, které p�sobí v pracovním prost�edí na zam�stnance, jsou louh  

a chlor, které se používají k úprav� vody. U louhu hrozí poleptání a u chloru vdechnutí. 

P�i manipulaci s t�mito látkami používají zam�stnanci OOPP: ochranný štít, gumové 

rukavice, zást�ru a gumové holínky. U chloru navíc musí nosit plynové masky (tamtéž). 

2.3.7  Sociáln� psychologické podmínky 

V AES Bohemia, spol. s.r.o. je up�ednost�ována práce v týmu. Na všech pracovištích 

mimo vodní hospodá�ství a zauhlování pracují minimáln� 2 osoby. Chemickou 

laborato� a management firmy tvo�í smíšené kolektivy, v jednotlivých sm�nách (A, B, C 

a D) pracují pouze muži (tamtéž).   

V p�ípad� vodního hospodá�ství a zauhlování, kde pracuje vždy jeden pracovník, je toto 

pracovní místo minimáln� dvakrát za sm�nu kontrolováno sm�novým mistrem. 

Primárn� se tato kontrola provádí z bezpe�nostních d�vod�, dalším z d�vod� m�že být 

psychologický efekt p�ítomnosti další osoby na daném pracovišti (tamtéž).    

V kolektivu AES Bohemia, spol s.r.o. se nevyskytují problémy káze�ského charakteru, 

management firmy se snaží budovat týmového ducha pomocí spole�enských akcí 

(váno�ní ve�írek, letníky pikniky, zájezdy) (tamtéž).    

Existence pouze mužského kolektivu v pracovních sm�nách nemá žádný psychologicky 

podložený d�vod. Fakt, že pracovní pozice jsou obsazeny pouze muži, je dán 

charakterem vykonávané práce. Tato práce je technického charakteru a vyžaduje ur�ité 

fyzické p�edpoklady (tamtéž).   
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2.4 Analýza bezpe�nosti práce 

2.4.1 �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

AES Bohemia, spol. s.r.o. dbá na bezpe�nost a ochranu zdraví svých zam�stnanc�

pomocí propracovaného systému �ízení BOZP. Tento systém zahrnuje dodržování 

legislativních požadavk� (zákony, na�ízení vlády, vyhlášky, 	SN, atd.), vytvá�ení 

vnitropodnikových sm�rnic, kontrolu bezpe�nostních opat�ení, bezpe�nostní sch�zky, 

výcvik a školení zam�stnanc�.  

Základní požadavky pro �ízení BOZP jsou stanoveny ve sm�rnici B11 �ízení 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a požární ochrany. 

B11 �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

Tato sm�rnice zajiš�uje �ízení BOZP a požární ochrany (PO) pro všechna pracovišt�  

v podniku. Ur�uje pravidla pro podnik, umož�uje �ídit a kontrolovat pracovní �innosti 

na úseku BOZP, p�edcházet ohrožení života a zdraví p�i práci a vymezovat odpov�dnost 

za pln�ní povinností, které se k BOZP vztahují (B11 �ízení bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci).  

Sm�rnice je platná pro všechny zam�stnance podniku, všechny objekty a prostory, které 

podnik využívá a osoby pohybující se v areálu podniku (návšt�vy, dodavatelé, 

spolupracující firmy) (tamtéž).  

Hlavní odpov�dnost za pln�ní úkol� BOZP má v podniku generální �editel, za pln�ní 

úkol� v rámci organiza�ní jednotky odpovídá její vedoucí, pop�. jím jmenovaný 

zástupce. Zam�stnanci jsou povinni dbát o svou vlastní bezpe�nost a zdraví, jako  

i o bezpe�nost a zdraví osob, kterých se týká jejich pracovní �innost. V oblasti BOZP 

také p�sobí osoba odborn� zp�sobilá (zajišt�ná extern�), která provádí v podniku 

kontrolní, posudkovou a konzulta�ní �innost. Osobou zodpov�dnou za BOZP je 
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v podniku bezpe�nostní technik, jmenovaný generálním �editelem, kterému napomáhají 

vedoucí zam�stnanci (vedou díl�í agendy BOZP) (tamtéž). 

Podle sm�rnice jsou zam�stnanci povinni: 

� Dodržovat p�edpisy a pokyny k zajišt�ní BOZP, hygieny, zásady bezpe�ného 

chování na pracovišti a stanovené pracovní a technologické postupy. 

� Používat p�i práci zavedená ochranná opat�ení, OOPP, zacházet s nimi šetrn�, 

udržovat je v �istot� a po�ádku. 

� Hlásit každou zjišt�nou závadu, která by mohla ohrozit zdraví nebo život 

ostatních zam�stnanc�, okamžit� svému nad�ízenému a dle svých schopností se 

podílet na jejím odstran�ní – ne však v rozporu s p�edpisy BOZP. 

� Dbát zákaz�, zejména požívání alkoholických nápoj�. 

� Udržovat po�ádek a �istotu na pracovištích. 

� Oznamovat svému nad�ízenému každé i sebemenší poran�ní p�i práci, nechat si 

je odborn� ošet�it a provést záznam do Knihy úraz�. 

� Ú�astnit se všech po�ádaných výcvik� i opakovacích instruktáží provád�ných 

podnikem pro zvyšování BOZP a podrobit se stanoveným zkouškám. 

� Zú�astnit se všech p�edepsaných léka�ských prohlídek (vstupní, pravidelné 

periodické, p�i p�e�azení na jinou práci). 

� aj. 

(B11 �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) 

Tyto povinnosti platí p�im��en� i pro zam�stnance cizích firem a dodavatel�, kte�í se 

s v�domím zam�stnanc� podniku zdržují v jakémkoli rozsahu pracovní nápln� na 

pracovištích podniku. P�íslušný vedoucí je povinen zam�stnance cizí firmy prokazateln�

procvi�it a vést o tom evidenci (tamtéž). 

Vedoucí zam�stnanci komplexn� kontrolují BOZP na pracovišti a dále jsou povinni:

� Seznámit každého nov� p�ijatého zam�stnance p�ed zapo�etím práce s jeho 

právy a povinnostmi, samotným pracovišt�m a se všemi druhy prací, které na 

pracovišti p�icházejí v úvahu, zejména pak upozornit na rizika, se kterými se 

m�že zam�stnanec p�i provád�ní pracovních �inností setkat. 
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� Vyhodnotit rizika práce a na základ� vyhodnocení vypracovat seznam OOPP, 

které je zam�stnanec povinen pro danou pracovní �innost používat, a vybavit 

zam�stnance stanovenými OOPP proti podpisu. 

� Soustavn� vést všechny pod�ízené zam�stnance k bezpe�né a zdravotn�

nezávadné práci.  

� P�ed zapo�etím práce prohlédnout pracovišt� z hlediska BOZP a v p�ípad�

zjišt�ní závady zajistit její odstran�ní, a to i za cenu zastavení práce. 

� D�razn� vyžadovat a kontrolovat, zda zam�stnanci používají p�id�lené OOPP. 

� Vyžadovat od zam�stnanc� hlášení každého drobného poran�ní nebo pracovního 

úrazu, zajistit ošet�ení a p�i vážn�jším poran�ní poskytnout pot�ebnou první 

pomoc.  

� Vyvozovat a uplat�ovat d�sledky proti zam�stnanc�m, kte�í své povinnosti na 

úseku BOZP neplní, nebo je plní nedostate�n�.  

� Kontrolovat, zda je �ádn� vedena p�edepsaná dokumentace. 

� aj. 

(B11 �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) 

Je také pot�eba zajistit bezpe�nou práci na pracovišti, na kterém p�sobí zam�stnanci 

dvou a více podnik�. V takovém p�ípad� jsou podniky povinny vzájemn� se písemn�

informovat o rizicích a p�ijatých opat�eních k ochran� p�ed jejich p�sobením, která se 

týkají výkonu práce a pracovišt�, a spolupracovat p�i zajiš�ování BOZP pro všechny 

zam�stnance na pracovišti. Na základ� písemné dohody podnik� touto dohodou 

pov��ený podnik koordinuje provád�ní opat�ení k ochran� bezpe�nosti a zdraví 

zam�stnanc� a postupy k jejich zajišt�ní (tamtéž).  

Provádí se také revize a prohlídky technických za�ízení, mezi které se �adí ru�ní ná�adí, 

elektrické spot�ebi�e, dopravní prost�edky a ostatní technická za�ízení. Podnik zajiš�uje 

revize, prohlídky a kontroly za�ízení v p�edepsaných lh�tách, zajiš�uje odbornou 

zp�sobilost obsluh technických za�ízení (odborná školení), vede dokumentaci k tech. 

za�ízením a ur�uje osoby odpov�dné za provoz tech. za�ízení (tamtéž). 
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Minimáln� jednou za rok jsou provád�ny prov�rky BOZP, a to prost�ednictvím odborn�

zp�sobilé osoby (externista). Provád�jí se na všech pracovištích a za�ízeních po dohod�

se zástupcem zam�stnanc� pro oblast BOZP. Výsledky prov�rky projednává 

bezpe�nostní technik na porad� vedení a navrhuje generálnímu �editeli uložení úkol�

k odstran�ní zjišt�ných nedostatk� (tamtéž).  

Také se jednou m�sí�n� uskute��ují bezpe�nostní sch�zky jednotlivých tým�, kde mají 

zam�stnanci možnost seznámit se s nejnov�jšími požadavky v oblasti BOZP a mohou 

pokládat své vlastní otázky, týkající se dané problematiky (tamtéž). 

Aby byla zajišt�na bezpe�nost, musí být zam�stnanci v oblasti BOZP školeni. 

V souladu se zákonem �. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, je znalost p�edpis� k zajišt�ní 

BOZP nedílnou sou�ástí kvalifika�ních znalostí každého zam�stnance. Zam�stnanci 

jsou proto povinni zú�astnit se výcvik� provád�ných podnikem a prokázat znalosti 

p�edpis� pro výkon jim p�id�lené práce. Probíhají tyto výcviky: 

� p�i nástupu do zam�stnání, 

� p�i p�evedení na jinou práci,  

� výcvik vedoucích zam�stnanc�, 

� opakované výcviky na pracovištích, 

� poúrazový výcvik, 

� výcvik pro speciální profese. 

(B11 �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) 

P�i nástupu do zam�stnání je zam�stnanec seznámen se Všeobecnými zásadami 

bezpe�nosti a hygieny p�i práci a požární ochrany. Jeho znalosti jsou ov��eny 

pohovorem, což je povinen potvrdit popisem. Dále absolvuje vstupní zácvik na 

pracovišti ješt� p�ed zahájením práce (B11 �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci). 

P�i p�evedení zam�stnanc� na jiné pracovišt� nebo do jiné pracovní funkce se m�ní 

podmínky práce a pracovní prost�edí. Proto musí vedoucí zam�stnanec pracovišt�, na 
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které byl zam�stnanec p�eveden, provést novou instruktáž obsahující informace 

pot�ebné zam�stnanci pro bezpe�ný výkon práce, v�etn� pravidel požární ochrany. 

Vedoucí zam�stnanci, kte�í mají povinnost cvi�it pod�ízené zam�stnance, absolvují 

jednou za dva roky výcvik pro vedoucí zam�stnance. Toto školení provádí osoba 

odborn� zp�sobilá (externista). Vedoucí zam�stnanci jsou povinni se podrobit ov��ení 

znalostí bezpe�nostních p�edpis� (tamtéž).  

V p�ípad� opakovaných výcvik� je cílem poskytnout zam�stnanc�m:  

� informace o zm�nách právních a bezpe�nostních p�edpis�, 

� praktické poznatky z hlediska BOZP, 

� seznámení s vyhledáváním a vyhodnocováním rizik a s p�ijatými opat�eními, 

� seznámení s rozborem pracovní úrazovosti na pracovišti, 

� aj. 

(B11 �ízení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) 

Zam�stnanec, který utrp�l úraz, musí být po návratu do zam�stnání prokazateln� pou�en 

o opat�eních, aby se tento druh pracovního úrazu nemohl opakovat (tamtéž).  

Pracovníci, kte�í vykonávají speciální práce, nebo pracují na vyhrazených technických 

za�ízeních (nap�. �idi�i, obsluha zvedacích za�ízení, svá�e�i, apod.), jsou povinni 

zú�astnit se výcviku, periodických výcvik� a p�ezkoušení. Tento výcvik provád�jí 

zpravidla vybrané, k tomu oprávn�né instituce, a lekto�i (tamtéž). 

P�ehled provád�ných výcvik� BOZP uvádí P�íloha �. 11. 

V rámci zajišt�ní léka�ské pé�e a první pomoci musí zam�stnanci absolvovat léka�ské 

prohlídky v za�ízení, s nímž má podnik uzav�enou smlouvu o pracovn�-léka�ské 

preventivní pé�i. Jedná se o vstupní a preventivní prohlídky a výstupní prohlídky (viz 

P�íloha �. 12.) (tamtéž). 
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Když dojde k úrazu, musí po jeho ohlášení vedoucí organiza�ní jednotky zajistit 

objasn�ní p�í�in a okolností jeho vzniku za ú�asti zam�stnance a p�edstavitele 

zam�stnanc� pro BOZP. Pokud si úraz vyžádá pracovní neschopnost kratší než t�i 

kalendá�ní dny, zapíše se do Knihy úraz�. Pokud si vyžádá dobu delší, vede se o úrazu 

samostatný záznam a p�íslušná dokumentace (tamtéž).  

Za bezpe�nost v podniku zodpovídá bezpe�nostní technik, který je podporován 

bezpe�nostním výborem. Výbor pracuje podle sm�rnice C-S28 Bezpe�nostní výbor  

(C-S28 Bezpe�nostní výbor). 

C-S28 Bezpe�nostní výbor 

Výbor napomáhá bezpe�nostnímu technikovi v zavád�ní a rozvíjení pov�domí ohledn�

BOZP, stanovuje úkoly vedoucí ke zvýšení úrovn� bezpe�nosti a podporuje 

bezpe�nostní sch�zky každého týmu (C-S28 Bezpe�nostní výbor). 

Výbor sestává z deseti �len�, z každého týmu AES Bohemia, spol. s.r.o. jsou vybráni 

dva �lenové (primární a sekundární). Schází se minimáln� jednou za 6 týdn�, v p�ípad�

�ešení neodkladných záležitostí i �ast�ji. Na jednotlivých sch�zkách se zhotovují zápisy, 

které jsou dále pomocí vnitropodnikové po�íta�ové sít� postupovány zam�stnanc�m 

(tamtéž).  

Výbor má svého p�edsedu, který �ídí jednotlivé sch�zky a p�ipravuje pro n� podklady, 

stanovuje jednotlivé úkoly v oblasti BOZP a kontroluje jejich pln�ní, stará se o správu 

dokument� a jedná jménem bezpe�nostního výboru s generálním �editelem (tamtéž). 

D�ležitou úlohu má ve výboru bezpe�nostní technik. Je zodpov�dný za informování 

výboru v oblasti legislativy BOZP, styk s ú�ady, správu dokument�, školení 

zam�stnanc� v oblasti BOZP (tamtéž). 

Od �len� výboru se o�ekává aktivní p�ístup. Jejich úkolem je zejména: 
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� ústn� informovat o pr�b�hu bezpe�nostních sch�zek, nových požadavcích �i 

standardech v bezpe�nosti ve svých týmech. 

� Plnit úkoly vyplývající ze zápis� sch�zek bezpe�nosti, jakož i zapojování tým�

do jednotlivých �inností. 

� Informovat o bezpe�nostních problémech, se kterými se v práci potýkají. 

� Zajistit svou ú�ast, �i ú�ast svých zástupc�, na sch�zkách. 

(C-S28 Bezpe�nostní výbor) 

Sch�zky výboru jsou p�ístupné všem zam�stnanc�, kte�í se jich mohou zú�astnit bu�

jako pozorovatelé nebo p�ímí ú�astníci (tamtéž). 

2.4.2  Rizikové práce 

Zam�stnanci AES Bohemia, spol. s.r.o. se p�i své práci setkávají s rizikem. P�i jeho 

eliminaci se uplat�uje sm�rnice C-S27 Hodnocení rizik. Celý proces sestává z n�kolika 

krok� (viz P�íloha �. 13.). Výsledkem je stanovení úrovn� rizika (nízké, st�ední, vysoké, 

extrémní) a p�ijetí p�íslušných opat�ení (technické, organiza�ní, použití OOPP). Proces 

hodnocení rizik se aktualizuje jednou za 12 m�síc� od doby p�ijetí opat�ení nebo pokud 

dojde k nehod�, zm�n� podmínek, za kterých byla opat�ení p�ijata nebo p�i zjišt�ní, že 

hodnocení rizik již nevyhovuje nebo není p�esné (C-S27 Hodnocení rizik). 

Hodnocení rizik probíhá jednou za 12 m�síc�, zam�stnanci však mají také povinnost 

hodnotit rizika p�ed zahájením rizikových prací, a to pomocí tzv. rozpravy. Podrobnosti 

stanoví sm�rnice C-S35 Rozprava a analýza bezpe�nosti práce. 

C-S35 Rozprava a analýza bezpe�nosti práce 

Tato sm�rnice specifikuje požadavky pro krátké instruktáže p�ed zahájením práce, 

stanovuje minimální požadavky na provád�ní rozprav a analýz bezpe�nosti práce. Týká 

se všech zam�stnanc�, dodavatel� a subdodavatel�, kte�í vykonávají práci pro  

AES Bohemia, spol. s.r.o.. Odpov�dnosti a pravomoci jsou rozd�leny takto: 
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Tabulka 10. Matice odpov�dností v rozprav� BOZP 

Matice odpov�dností
Funkce

�innosti
Zodpovídá 

Provedení p�ed-pracovní analýzy prací Odpov�dná osoba 
Provedení rozpravy Odpov�dná osoba 
Vedení záznam� o rozpravách a o p�ed-
pracovních analýzách prací 

Odpov�dná osoba 

Proškolování této sm�rnice Vedoucí BOZP 
Kontrola napl�ování této sm�rnice �editel údržby, �editel 

provozu, vedoucí 
provozních týmu a 

vedoucí BOZP 

Pramen: Sm�rnice C-S35 Rozprava a analýza bezpe�nosti práce

Samotná rozprava je diskuzí mezi pracovníky, jichž se daná práce týká. Tato diskuze 

obsahuje popis práce, která se má provést, rozd�lení úkol� jednotlivým zam�stnanc�m, 

pracovní postupy, které budou použity, rizika spojená s touto prací, kontrolu prevence 

rizik pro zjišt�ná rizika a havarijní plány (C-S35 Rozprava a analýza bezpe�nosti práce). 

P�i rozprav� se tedy provádí denní analýza bezpe�nosti práce (viz P�íloha �. 14.). 

Obsahuje revizi analýzy bezpe�nosti práce, se kterou je seznámen každý �len pracovní 

skupiny a pracovník dodavatele, kterého/kterých se tato práce týká. U menší úkol�

vykonávaných na r�zných pracovištích i b�hem jednoho dne, je nutné analýzu 

bezpe�nosti práce vytvo�it pro každé pracovišt�. Pokud se nezm�nily podmínky na 

pracovišti, pracovní skupina m�že použít stejný písemný plán bezpe�nosti práce pro 

stejnou práci pro po sob� následující dny (maximáln� p�t dn�). Pokud ovšem došlo ke 

zm�n� v provád�ných pracích, m�že to znamenat velké riziko, je tedy t�eba p�erušit 

práci, zrevidovat rizika a zm�ny zanést do formulá�� analýzy bezpe�nosti práce 

(tamtéž).  

S rizikovými pracemi souvisí i používání osobních ochranných pracovních prost�edk�

(OOPP). Protože je zam�stnavatel povinen chránit zam�stnance p�ed úrazy, poškozením 

zdraví a nemocemi z povolání, poskytuje jim OOPP, které musí chránit p�ed riziky, 
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nesmí ohrožovat jejich život, nesmí bránit výkonu práce a musí spl�ovat požadavky 

stanovené provád�cím právním p�edpisem – NV �. 21/2003 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na osobní ochranné pracovní prost�edky (C-S15 Poskytování 

osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích a dezinfek�ních 

prost�edk�).  

Používání OOPP upravuje v AES Bohemia, spol. s.r.o. sm�rnice C-S15 Poskytování 

osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích a dezinfek�ních 

prost�edk�. 

C-S15 Poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích 

a dezinfek�ních prost�edk�

OOPP se poskytují na základ� vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti 

dle seznamu (viz P�íloha �. 15.). Seznam je zpracován na základ� �etnosti a závažnosti 

vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracovišt�, s p�ihlédnutím 

k vlastnostem t�chto ochranných prost�edk�. OOPP z�stávají majetkem podniku a jsou 

poskytovány bezplatn�. Podnik vede jejich evidenci na p�íslušných Osobních listech  

a v Tabulce pro vyhodnocení rizik pro výb�r OOPP zvláš� pro každého zam�stnance, 

kterému jsou OOPP poskytovány. Zam�stnanec potvrzuje svým podpisem v osobním 

listu p�evzetí prost�edk� (C-S15 Poskytování osobních ochranných pracovních 

prost�edk�, mycích, �isticích a dezinfek�ních prost�edk�).  

Sm�rnice stanoví povinnosti zam�stnanc�: 

� Používat OOPP v souladu s p�íkazy a pokyny zam�stnavatele, p�i �innostech, 

pro které jim byly OOPP p�id�leny.  

� Pe�ovat o OOPP, �ádn� s nimi hospoda�it, zajiš�ovat jejich drobnou denní 

údržbu, odkládat je na místech k tomu ur�ených.  

� Nepoužívat nefunk�ní ochranný prost�edek, oznámit závady na p�id�lených 

OOPP svému nad�ízenému a žádat vým�nu.  

(C-S15 Poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích  

a dezinfek�ních prost�edk�) 
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a vedoucích zam�stnanc�: 

� Ur�it vhodné OOPP na základ� vyhodnocení rizik, které p�sobí nebo mohou 

p�sobit na zam�stnance. 

� P�id�lit vhodné OOPP, kontrolovat vybavenost a správné používání OOPP. 

� Informovat pod�ízené o rizicích, p�ed nimiž je OOPP chrání. 

(C-S15 Poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích  

a dezinfek�ních prost�edk�) 

P�i poskytování OOPP se monitoruje vynášecí doba a funk�ní vlastnosti. P�i ztrát�

funk�ních vlastností nebo p�i uplynutí vynášecí doby se OOPP vym�ní. V p�ípad�

funk�nosti po uplynutí vynášecí doby se OOPP zam�stnanci ponechají a jejich životnost 

se p�im��en� prodlouží (tamtéž). 

Zam�stnanc�m jsou také dány k dispozici mycí, �isticí a dezinfek�ní prost�edky  

a ochranné masti, které se poskytují dle seznamu zpracovaného na základ� zhodnocení 

rozsahu zne�ist�ní zam�stnanc� p�i práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami (viz 

P�íloha �. 16.). Prost�edky za�azené do kategorie „	istá“ jsou k dispozici v dostate�ném 

množství na sociálních a hygienických za�ízeních (tamtéž).  

Na ochranné pom�cky byly v uplynulých letech vynaloženy tyto finan�ní prost�edky: 

Tabulka 11. Výdaje na osobní ochranné pracovní prost�edky 

Rok 
Výdaje 

(K�) 

2007 492 481 

2008 606 915 

2009 554 786 

Pramen: Interní materiály AES Bohemia, spol. s.r.o.
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Výdaje mají vzestupnou tendenci, i tento rok se plánuje jejich navýšení v �ádech desítek 

tisíc. V roce 2008 došlo k r�stu oproti roku 2007 o 114 434 K� z d�vodu kompletní 

vým�ny ochranných štít� a obuvi.

2.4.3  Skoronehody 

Vedoucí pracovníci vykonávají bezpe�nostní poch�zky (minimáln� deset ro�n�)  

a vyhotovují z nich zápisy. Jedním z aspekt� poch�zek jsou tzv. skoronehody. Je to: 

„skute�ná událost, která nastala, p�i níž mohlo dojít k ohrožení života a zdraví, majetku 

(p�ípadn� i sou�asn�), ale pouze náhodnou shodou okolností k tomuto následku 

nedošlo.“1 Povinnost hlásit skoronehody mají i zam�stnanci. 

Protože je pot�eba následky skoronehody co nejd�íve odstranit, byly d�íve zapisovány 

do po�íta�ové aplikace jménem IMPAC, ve kterém spolupracuje provoz a údržba. Nyní 

bezpe�nostní technik spolu s IT specialistou vyvíjí nový po�íta�ový program speciáln�

na sledování skoronehod a odstra�ování jejich d�sledk�. Do systému se daná 

skoronehoda zapíše a ur�í se osoba zodpov�dná za její odstran�ní. Ta musí vzáp�tí 

potvrdit, že s touto povinností souhlasí a postará se o eliminaci daných následk�

skoronehody. Po provedení p�íslušných prací vše zapíše do systému a daná skoronehoda 

bude vedena jako vy�ešená (Interní materiály AES Bohemia, spol. s.r.o.).  

                                                
1 Zdroj: <http://web.vubp-praha.cz/wiki/index.php/Skoronehoda>. 
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V uplynulých letech se po�et skoronehody vyvíjel takto: 

Obrázek 1. Po�et skoronehod v letech 2005 - 2009 
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Pramen: Interní materiály AES Bohemia, spol. s.r.o.

Z grafu vyplývá, že po�et skoronehod se pohybuje okolo hodnoty 300 nehod ro�n�, 

s tolerancí +/- 50 skoronehod. Výjimku tvo�í rok 2005, kdy se skoronehody za�aly 

monitorovat, zam�stnanci ani vedoucí pracovníci nem�li tedy zkušenost s tím, co 

všechno lze za skoronehody považovat.  
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Dále je možno sledovat, v jakém ro�ním období se skoronehody vyskytly: 

Obrázek 2. Skoronehody podle ro�ních období 
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Pramen: Interní materiály AES Bohemia, spol. s.r.o.

Z grafu je možné vy�íst, že nejvíce skoronehod se stává na ja�e a v zim�, zatímco v lét�

a na podzim je skoronehod zhruba o polovinu mén�. Je možné nalézt dv� p�í�iny: 

zaprvé na ja�e a v zim� panují specifické klimatické podmínky (sníh, mráz, náledí), 

takže možnost úrazu nebo ohrožení majetku je vyšší; zadruhé se v letních a podzimních 

m�sících v podniku pohybuje mén� zam�stnanc� (vybírají se dovolené), proto se 

zmenšuje po�et zam�stnanc�, kte�í mohou skoronehody nahlásit. 
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V posledních t�ech letech AES Bohemia, spol. s.r.o. za�ala zaznamenávat, kolik 

skoronehod z�stane nevy�ešených: 

Obrázek 3. Po�et skoronehod v závislosti na vy�ešení 
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Pramen: Interní materiály AES Bohemia, spol. s.r.o.

Z grafu je patrné, že po�et nevy�ešených skoronehod klesá. Je to dáno lepší spoluprací 

provozu a údržby p�i jejich odstran�ní. Od zavedení nového po�íta�ového programu na 

monitorování odstra�ování skoronehod podnik o�ekává, že po�et nevy�ešených 

skoronehod bude nadále klesat.  

2.4.4  Ostatní aspekty bezpe�nosti 

AES Bohemia, spol. s.r.o. dbá na bezpe�nost firem, které s ní spolupracují. Proto se �ídí 

sm�rnicí C-S23 �ízení bezpe�nosti dodavatel�.  
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C-S23 �ízení bezpe�nosti dodavatel�

Jejím ú�elem je specifikovat požadavky na dodavatele z hlediska bezpe�nosti práce. 

Jsou zde popsány požadavky na �ízení bezpe�nosti p�i pracích provád�ných 

dodavatelsky a na jednotlivé kroky v rámci kontroly dodavatel�: hodnocení zp�sobilosti 

dodavatele p�ed uzav�ením smluvního vztahu, �ízení dodavatele v pr�b�hu prací  

a zhodnocení dodavatele po ukon�ení prací (C-S23 �ízení bezpe�nosti dodavatel�).  

Na celé vedení daného projektu (nasmlouvané práce) dohlíží vedoucí projektu, který 

p�ipravuje výb�rové �ízení, setkává se s dodavateli p�ed zadáním výb�rového �ízení 

(vysv�tlení bezpe�nostní politiky AES Bohemia, spol. s.r.o.), hodnotí rizika projektu  

a vkládá toto hodnocení do smluvních dokument�, p�ipravuje smlouvy pro dodavatele, 

koordinuje výb�rové �ízení a ur�uje odpov�dnou osobu dodavatele (tamtéž).  

P�ed uzav�ením smluvního vztahu se zjistí úrove� bezpe�nosti dodavatele pomocí 

Dotazníku dodavatele a následn� se dodavatelé proškolí (školení musí odpovídat mí�e 

rizika provád�né práce) (tamtéž). 

P�i samotné realizaci prací dohlíží na dodavatele odpov�dná osoba. Tato osoba provádí 

školení bezpe�nosti pro všechny zam�stnance dodavatele podílejících se na práci ješt�

p�ed zapo�etím prací, dále prov��uje bezpe�nostní plán dodavatele, provádí pozorování 

a prov�rky pracoviš� a provádí záv�re�né zhodnocení dodavatele (tamtéž). 

V p�ípad� pot�eby lepší kontroly a koordinace daného projektu, vedoucí projektu ur�í 

odpov�dnou osobu – dohled. Tato osoba dohlíží na dodavatele ješt� nad rámec 

povinností odpov�dné osoby (tamtéž).  

Na základ� této sm�rnice jsou jasn� definovány role v �ízení smluv z hlediska 

bezpe�nosti, AES Bohemia, spol. s.r.o. tedy m�že vyžadovat zaplacení pokuty p�i 

porušení smluvních podmínek (tamtéž). 
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V AES Bohemia, spol. s.r.o. se uplat�ují ješt� další sm�rnice k zajišt�ní bezpe�nosti  

a ochrany zdraví p�i práci: 

C-S03 Nouzové cesty – únikové východy 

Tato sm�rnice definuje požadavky na únikové cesty pro únik z prostor, kde vzniká nebo 

by mohlo vzniknout prost�edí nebezpe�né pro trvalý pobyt. Rozd�luje únikové cesty na 

nechrán�né, �áste�n� chrán�né a chrán�né, p�edepisuje jejich ší�ku a popisuje proces 

evakuace osob.  

C-S04 Traumatologický plán 

Sm�rnice poskytuje návod, jak se chovat v p�ípad� úrazu jedné a více osob, popisuje 

povinný obsah lékárni�ky a manipulaci s ní, poskytování první pomoci, stabilizovanou 

polohu a další postupy p�i poskytování první pomoci p�i specifických druzích úraz�

(elektrickým proudem, popáleniny, atd.). Uvádí dv� hlavní zásady, a to, že musí být 

vždy zajišt�na odborná léka�ská pomoc a že na pracovišti, pokud není zajišt�no 

minimáln� rádiové spojení, nesmí být žádný zam�stnanec sám. 

C-S07 Reakce p�i požáru 

Sm�rnice obsahuje Požární �ád, udává pravidla pro skladování tuhých ho�lavých látek  

a kapalin, popisuje opat�ení, kterými se zamezuje vzniku a ší�ení požáru a také zvláštní 

úkoly zam�stnanc�, nap�. p�esný postup p�i ohlašování vzniku požáru. 

C-S08 Hasicí p�ístroje 

Sm�rnice podává teoretické pou�ení o p�enosných hasicích p�ístrojích (rozd�lení, 

hasivo, ú�inek, vhodnost použití), o kontrolách a revizích (jednou ro�n� autorizovanou 

firmou a m�sí�n� pov��enými zam�stnanci) a školení zam�stnanc� (jednou za rok se 

vysv�tlí fungování hasicích p�ístroj�, jejich použití a vhodnost pro jednotlivé druhy 

požáru).  

C-S09 P�edpis pro uzav�ené prostory 

Sm�rnice chrání osoby a za�ízení p�ed p�sobením nebezpe�ných materiál�  

a nebezpe�ných vliv� prost�edí b�hem práce ve stísn�ných nebo uzav�ených prostorech. 
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Definuje základní pojmy (stísn�ný prostor, nebezpe�ná atmosféra, atd.), d�lí uzav�ené 

prostory do �ty� t�íd podle míry výskytu zne�išt�ného vzduchu a p�edepisuje každoro�ní 

školení pro záchranu ze stísn�ných prostor. 

C-S11 Práce ve výškách

Pomocí této sm�rnice se snižuje riziko smrti nebo zran�ní pracovník� p�i práci na 

žeb�ících nebo lešení. Stanoví povinnosti pro zam�stnance (plánovat práci ve výškách, 

hodnotit rizika a eliminovat je, zajistit žeb�íky a lešení, atd.), popisuje použití žeb�ík�, 

sch�dk� a lešení, definuje požadavky na školení pro práci, p�i které zam�stnanec stojí 

nebo nestojí na pevné podložce. 

C-S13 Zajišt�ní pracovišt� – Povolení k bezpe�né práci 

Sm�rnice zajiš�uje ochranu osob p�ed zran�ním, které m�že zp�sobit el. proud, 

mechanická energie, proud�ní látek z potrubí, ohe�, toxické látky a jiná nebezpe�í. 

Slouží také k prevenci neúmyslných zapnutí za�ízení a systém�, které nejsou p�ipraveny 

k provoznímu použití. P�i provád�ní údržby a servisu stroje se použije LOTO postup 

(log out, tag out):  

1. Vyžádání povolení pro bezpe�nou práci (popis �inností, harmonogram prací, 

atd.). 

2. P�íprava vydání povolení (kontrola stroje a za�ízení). 

3. Ov��ení izolace a vystavení povolení (fyzická kontrola za�ízení, ud�lení 

souhlasu s povolením). 

4. P�íjímání povolení (podepsání povolení). 

5. 	innosti p�ed zahájením práce (každodenní krátké bezpe�nostní porady). 

6. Zrušení povolení (úklid pracovního místa, obnovení bezpe�nostních opat�ení). 

7. Zapojení pro použití v provozu (odstran�ní zámk� a štítk� z izolovaného 

za�ízení, uvedení do provozu). 

C-S16 O�ní sprchy 

Definuje postup p�i zasažení o�í chemickými látkami, které se vyskytují v podniku. 

K výplachu o�í slouží šest o�ních a bezpe�nostních sprch, které jsou opat�eny 
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informa�ními tabulkami a jednoduchým ovládáním. Pravideln� se kontrolují a �istí, a to 

minimáln� jednou týdn�. 

C-S22 Provoz na pozemních komunikacích 

Sm�rnice platí pro všechny uživatele pozemních komunikací v areálu AES Bohemia, 

spol. s.r.o., ve kterém je provozována silni�ní i železni�ní doprava a pohybují se p�ší. 

Sm�rnice popisuje pravidla pro vjezd do závodu, nakládku a vykládku materiálu 

(popelovin, chemikálií, paliva, t�žkých a rozm�rných náklad�), parkování vozidel, 

provozování referentských vozidel a používání jízdních kol. P�ší se pohybují po 

chodnících, krajnicích komunikace a v tzv. „bezpe�ných zónách“, které jsou vyzna�eny 

žlutými �arami. V t�chto zónách nemusí p�ší používat OOPP, mimo zóny je jejich 

použití povinné. 
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3 Návrhová �ást 

3.1 Zhodnocení stávajících opat�ení 

V AES Bohemia, spol. s.r.o. jsem strávila n�kolik dn� a absolvovala prohlídku celého 

areálu. V úvodu m� �ekalo bezpe�nostní školení, b�hem kterého jsem se dozv�d�la 

zásady bezpe�nosti p�i pohybu v objektu podniku a doporu�ené chování pro p�ípad 

úrazu nebo nehody. Absolvování školení jsem stvrdila svým podpisem. Následovala 

poch�zka s bezpe�nostním technikem, p�i které jsme navštívili strojovnu, kotelnu, demi 

stanice, zauhlování a hlavní velín. Mimo oblast velínu jsem používala OOPP, konkrétn�

p�ilbu, brýle, rukavice, obuv a pracovní od�v. 

M�la jsem možnost sledovat zam�stnance p�i práci a pokládat jim dotazy. Bezpe�nostní 

technik b�hem naší poch�zky zaznamenával porušení p�edpis� a skoronehody, byla 

jsem tedy osobn� p�ítomna bezpe�nostní poch�zce.  

Oblast pracovního prost�edí 

P�i prohlídce podniku jsem byla vystavena n�kolika aspekt�m pracovního prost�edí: 

osv�tlení, mikroklimatickým podmínkám, hluku a škodlivinám v ovzduší. I p�es 

opat�ení, která podnik u�inil v t�chto oblastech, hodnotím práci v AES Bohemia, spol. 

s.r.o. jako náro�nou z hlediska p�sobení na zdraví a psychiku �lov�ka. Zvlášt� st�ídání 

teplot a prach p�sobí na lidské zdraví negativn�. 

Oblast bezpe�nosti práce 

AES Bohemia, spol. s.r.o. v�nuje bezpe�nosti práce velkou pozornost a snaží se své 

zam�stnance uchránit p�ed nehodami a úrazy. A� už nutností používat OOPP nebo 

hlášením skoronehod, které by se snadno mohly prom�nit v nehody. Je ovšem t�žké 

minimalizovat riziko, protože provoz samotný poskytuje mnoho p�íležitostí ke 

skoronehodám nebo úraz�m.  
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Oba výše uvedené aspekty pé�e o zam�stnance nejsou v podniku opomíjeny a je jim 

v�nována velká pozornost. Sami zam�stnanci mají možnost na pravidelných m�sí�ních 

sch�zích nebo p�i kontaktu se svým sm�novým mistrem vznášet dotazy a požadavky 

týkající se pracovního prost�edí a bezpe�nosti práce. Management podniku se potom 

t�mito p�ipomínkami zabývá. Z mého pohledu je možno zlepšit pracovní prost�edí  

a bezpe�nost práce v následujících bodech. 

3.2 Úprava pracovního prost�edí 

P�i úprav� pracovního prost�edí je možno se zam��it na tyto oblasti: 

Pracovní poloha – hlavní velín

Stávající situace  

Na hlavním velínu jsou zam�stnanci nuceni p�i výkonu své práce sed�t na jednom míst�

a pracovat s po�íta�em, pomocí n�hož �ídí provoz hlavního výrobního bloku. Díky 

poloze trupu, hlavy, krku, horních a dolních kon�etin a ostatních �ástí t�la lze jejich 

pracovní pozici ozna�it za podmín�n� p�ijatelnou. 

Nevýhody 

P�i podmín�n� p�ijatelných polohách mohou podle § 27 Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., 

o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí, zam�stnanci svou práci 

vykonávat maximáln� 160 minut. Po této dob� je nezbytné pracovní polohu zm�nit, což 

p�i práci vsed� u po�íta�e znamená opustit své pracovní místo. Hrozí tedy nebezpe�í, že 

se zam�stnanec nebude dostate�n� v�novat svému pracovnímu úkolu. 

Druhou nevýhodou je pracovní nepohoda zam�stnanc�, kte�í v nyn�jší pracovní poloze 

poci�ují na konci sm�ny bolesti kr�ní páte�e, zad a hlavy. 

Návrh 

�ešením v tomto p�ípad� je nákup nových židlí pro celou oblast velínu, kterými by se 

nahradily staré nevyhovující židle. 
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P�ínosy 

Toto �ešení p�inese zvýšení pracovní pohody zam�stnanc�, snížení rizika zdravotních 

obtíží vyplývajících z dosavadní pracovní polohy a snížení možnosti vzniku nemocí 

z povolání v budoucnu. P�isp�je také k lepšímu soust�ed�ní zam�stnanc� na pracovní 

úkol, a tedy ke zmenšení rizika provozní nehody v podniku. Firma tedy úpravou 

pracovní polohy m�že p�edejít provozní nehod�, která by zp�sobila náklady pohybující 

se od 100 K� (únik provozní kapaliny) až po n�kolik desítek milion� korun (poškození 

turbíny). 

Náklady 

AES Bohemia, spol. s.r.o. m�že nap�. využít nabídku firmy OTTO a zakoupit na hlavní 

velín �ty�i kancelá�ské židle DIKE s podhlavníkem v cen� 4 816 K� za jeden kus. 

Doprava je poskytována zdarma, podnik by po�ízení kancelá�ských židlí stálo 19 264 

K� (http://www.ottointerier.cz/kancelarska-kresla/). 

Výb�r konkrétních model� k�esel bude dán finálními požadavky na vybavení k�esel, 

tato k�esla byla navržena z d�vodu jejich nízké ceny. 

Zraková zát�ž – hlavní velín

Stávající situace 

Zam�stnanci na hlavním velínu pracují se zobrazovacími jednotkami, dochází tedy 

k únav� o�í. Ze�, která se nachází za po�íta�i, je oranžové barvy. Tato barva je vhodná 

pro namáhavou fyzickou �innost, má aktivizující ú�inek, neuklid�uje. 

Nevýhody 

Stávající barevná úprava hlavního velínu neposkytuje zam�stnanc�m p�íležitost ulevit 

zraku od zát�že, která je zp�sobena prací se zobrazovacími jednotkami. U zam�stnanc�

m�že dojít k únav� zraku a p�ehlédnutí n�kterých d�ležitých vizuálních chybových 

hlášení. 
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Návrh 

Za této situace je �ešením zm�na barevného provedení hlavního velínu, nap�. za 

modrozelenou nebo zelenou barvu.  

  

P�ínosy 

Použití výše zmín�ných barev povede k možnosti snížení zrakové zát�že zam�stnanc�  

a snížení rizika provozní škody p�i opomenutí vizuálních chybových hlášení. Firma tedy 

úpravou barevného provedení m�že p�edejít provozní nehod�, která by p�inesla náklady 

pohybující se od 100 K� (únik provozní kapaliny) až po n�kolik desítek milion� korun 

(poškození turbíny). 

Náklady 

Je pot�eba vymalovat 25 m2, p�i vydatnosti 5 m2 na jeden kilogram barvy bude t�eba 

nakoupit 5 kilogram� barvy. Náklady bude tedy tvo�it samotná barva (cca 150 K�  

á plechovka s obsahem 7 kg) plus platba malí�i, který si ú�tuje jak samotnou práci, tak 

cestovné. P�ibližné náklady tedy mohu vy�íslit na 1 650 K� (150 K� barva + 800 K�

mzda malí�e + 700 K� cestovné malí�e) (http://www.balakryl.cz/color-v-2740-p2). 

Práce se zobrazovacími jednotkami – hlavní velín

Stávající situace 

Práce se zobrazovacími jednotkami nep�ináší zam�stnanc�m pouze únavu zraku, ale 

p�sobí také na jejich horní a dolní kon�etiny, nebo� musí p�i své práci používat 

po�íta�ovou myš a sed�t u kancelá�ského stolu. P�i nyn�jším výkonu své práce 

nepoužívají pracovníci na hlavním velín� podložky pod myši s gelovou výplní ani 

podložky pod nohy. 

Nevýhody 

P�i absenci používání výše uvedených pom�cek hrozí zdravotní rizika. P�i nepoužívání 

podložek pod nohy m�že docházet ke vzniku k�e�ových žil, bolestem páte�e a hlavy. P�i 

nepoužívání gelových podložek pod myš mohou zam�stnanci onemocn�t syndromem 
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karpálního tunelu (poškození nervu v karpálním tunelu). Tato onemocn�ní mohou vést 

souhrnn� k pracovní neschopnosti zam�stnance. 

Návrh 

�ešením je v této situaci nákup podložek s gelovou výplní a podložek pod nohy. 

P�ínosy 

Po�ízení t�chto pom�cek sníží možnost pracovní neschopnosti zam�stnanc� z d�vodu 

onemocn�ní syndromem karpálního tunelu nebo bolestmi zad, páte�e a hlavy, a p�isp�je 

ke zvýšení pracovní pohody zam�stnanc�. V p�ípad� pracovní neschopnosti v trvání 

dvou týdn� AES Bohemia, spol. s.r.o. ušet�í pen�žní prost�edky, které by vydala za 

nahrazení nemocného pracovníka (hrubá mzda p�es�asového pracovníka + p�íplatek  

33 % za p�es�as + pojistné 35 % z hrubé mzdy). 

Náklady 

Na hlavním velínu se nachází 4 pracovišt� se zobrazovacími jednotkami, je pot�eba 

po�ídit 4 podložky pod nohy a 4 podložky pod myši s gelovou výplní. P�i využití 

nabídky firmy PP Electronic, spol s.r.o. lze podložku pod nohy WEDO ERGOSWING 

po�ídit v cen� 578 K� za jeden kus, celkové náklady �iní 2 412 K� (2312 K� podložky  

+ 100 K� doprava)  

(http://www.ppelectronic.cz/zbozi/podlozky-stupatka/wedo-ergoswing). 

P�i objednání gelové podložky pod myš lze využít nabídky mnoha firem, nejlevn�ji lze 

po�ídit podložku Gembird v hodnot� 72 K� za jeden kus od spole�nosti 

EuroDistribution, s.r.o. Celkové náklady �iní 388 K� (288 K� podložky + 100 K�

doprava)  

(http://www.skveleceny.cz/Gembird/Podlozka-pod-mys-ERGO-gelova-modra-

GEMBIRD-retail-baleni-MAXI_g47222.html). 

Tento návrh vychází z požadavk� firmy na co nejnižší cenu po�izovaných gelových 

podložek a podložek pod nohy. 
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Nedostate�né osv�tlení – hlavní velín

Stávající situace 

Na hlavním velínu bylo provedeno m��ení osv�tlenosti, které prokázalo jeho 

nedostate�nost. V místnosti s hlavními ovládacími prvky se osv�tlenost pohybuje 

v rozmezí 30 – 120 lx (požadováno 200 lx) a v kancelá�i mistra byla nam��ena hodnota 

95 lx (požadováno 200 lx). 

Nevýhody 

Nízká osv�tlenost pracovních prostor m�že vést k rychlejší zrakové únav�, ztrát�

koncentrace a možnosti p�ehlédnutí významných vizuálních podn�t� v pracovním 

procesu. Dalším d�ležitým aspektem je také nedodržení § 45, odst. 4, Na�ízení vlády  

�. 361/2007 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí, který 

p�edepisuje požadovanou osv�tlenost 200 lx pro pracovišt�, na n�mž je vykonávána 

trvalá práce, osv�tlené sdruženým osv�tlením. 

Návrh 

Osv�tlenost je možno sladit s požadovanými hodnotami pomocí zvýšení podílu denního 

sv�tla vybudováním dvou nových oken, nebo vým�nou dosavadních zá�ivek za zá�ivky 

s vyšší svítivostí.  

P�ínosy

Zvýšení osv�tlenosti poskytne delší dobu pro vznik zrakové únavy zam�stnanc�  

a dodržení právních p�edpis�. 

Náklady 

Prvním �ešením je vybudování dvou nových oken. P�i kalkulaci náklad� je t�eba po�ítat 

s nutností zednických prací (vybourání oken). Lze po�ítat s p�ibližnými celkovými 

náklady 20 tisíc K� (dv� okna s rozm�ry 1 200 mm x 1 600 mm s žaluziemi za 9000 K�

+ ostatní služby: zedník, montáž, doprava)  

(http://www.okna-dvere-online.cz/okna/plastova/jednokridla.html?sInquiry=true). 
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Druhým �ešením je instalace nových zá�ivek zajiš�ujících vyšší svítivost. Výše náklad�

záleží na typu po�izovaných zá�ivek. Pokud AES Bohemia, spol. s.r.o. nap�. využije 

nabídky firmy SMS Elektro a.s. a pomocí internetového obchodu Svítidla-levn�

nakoupí 36 ks zá�ivek MASTER PL-L 55W / 830 4pin á 114 K� za kus, budou náklady 

�init 4 183 K� (4 104 K� + 79 K� poštovné)  

(http://www.svitidla-levne.cz/zarivky/kompaktni-zarivka-master-pl-l-55w-830-4pin/). 

Tento návrh vychází z požadavk� firmy na co nejnižší cenu po�izovaných zá�ivek. 

Mikroklimatické podmínky – hlavní velín

Sou�asná situace 

Na hlavním velínu probíhá vým�na vzduchu v�tráním okny a pomocí klimatizace. Ta je 

ovšem nevhodn� umíst�na, protože vzduch je pracovník�m vhán�n na oblast krku.  

Nevýhody 

Tato situace má za následek pracovní nepohodu zam�stnanc� a poci�ování bolestí hlavy 

a kr�ní páte�e. To m�že vést až k pracovní neschopnosti zam�stnance a jeho absenci 

v pracovním procesu. 

Návrh 

�ešením je p�einstalování celého klimatiza�ního systému v�etn� elektroinstalace.  

P�ínosy

Výše uvedený návrh povede ke zvýšení pracovní pohody zam�stnanc� a omezí jejich 

bolesti hlavy a kr�ní páte�e. 

Náklady 

V p�ípad� p�ed�lání klimatiza�ního systému se budou náklady odvíjet od stupn�

rekonstrukce a �asové náro�nosti prací. AES Bohemia, spol. s.r.o. je ochotna investovat 

50 000 K�. 
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Škodliviny v pracovním prost�edí

Stávající situace 

V koteln� a na zauhlování dochází k manipulaci s uhlím, které padá na pasy a dopravuje 

se do kotle. Tato �innost zp�sobuje prašnost prost�edí, která je �ešena tzv. „mlžením“. 

Nad pasem jsou vybudované trysky s vodou, která je pod velkým tlakem vhán�na nad 

uhlí, kde vytvá�í mlhu, která sráží prach a ten padá na pas.  

Nevýhody 

Výše uvedená metoda pomáhá snížit prašnost, její nevýhodou je, že se používá jako 

jediná metoda ke snížení prašnosti. 

Návrh 

�ešením je instalace ventilátor� do kotelny a zauhlování. Ventilátory by odsávaly prach 

a snižovaly tak prašnost prost�edí. 

P�ínosy

Použitím ventilátor� dojde ke snížení prašnosti, snížení rizika zdravotních obtíží  

a nemocí z povolání zam�stnanc�. 

Náklady 

Náklady tohoto �ešení závisí na typu ventilátoru a náro�nosti jeho instalace do provozu. 

AES Bohemia, spol. s.r.o. má možnost výb�ru z r�zných typ� ventilátor� (nap�. 

http://www.ventilator-fan.com/sekce.php?sekce=18). AES Bohemia, spol. s.r.o. je 

ochotna do �ešení investovat 300 000 K�. 
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3.3 Zvýšení bezpe�nosti práce 

Pro zvýšení bezpe�nosti práce m�že AES Bohemia, spol. s.r.o. provést tato opat�ení: 

Zauhlování

Stávající situace 

Na zauhlování pracuje p�i vykonávání pracovních povinností pouze jeden zam�stnanec. 

Kontakt s ním je udržován pomocí vysíla�ky a dvakrát za sm�nu je zkontrolován 

sm�novým mistrem. 

Nevýhoda 

Provoz zauhlování p�edstavuje velmi rizikové pracovišt�, kde hrozí nebezpe�í 

pracovního úrazu a smrti. Pracovník m�že uklouznout na schodišti nebo být zran�n 

pohyblivým pasem na uhlí. V p�ípad� ztráty v�domí se nebude schopen vysíla�kou 

dovolat pomoci a m�že z�stat bez pot�ebného léka�ského ošet�ení do doby, než ho p�i 

pravidelné poch�zce zkontroluje sm�nový mistr. 

Návrh 

�ešením je zam�stnání dalšího pracovníka, který by byl p�id�len pro oblast zauhlování. 

V AES Bohemia, spol. s.r.o. se pracuje ve �ty�ech sm�nách, je tedy pot�eba najmout 

další �ty�i zam�stnance. 

P�ínosy 

Zam�stnáním dalšího pracovníka se nesníží riziko pracovního úrazu nebo smrti, povede 

ovšem ke zvýšení bezpe�nosti práce v tom smyslu, že zran�nému pracovníkovi bude 

poskytnuta nezbytná první pomoc a bude p�ivolán léka�. 

Náklady 

Náklady na jednoho pracovníka za první m�síc pracovního pom�ru je možno vy�íslit 

takto: 
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Tabulka 12. Náklady na nového zam�stnance - zauhlování 

Druh nákladu Náklady (K�)

Hrubá mzda 15 000

P�íplatky 1 000

Pojišt�ní 5 100

OOPP* 2 800

Vstupní zdravotní prohlídka 300

Celkem 24 200

Pozn.  * Náklady na po�ízení OOPP jsou podrobn�ji rozepsány v P�íloze �. 17.  

Zdroj: Interní materiály AES Bohemia, spol. s.r.o. 

Pro nep�etržitý provoz, který je v AES Bohemia, spol. s.r.o. zaveden, je pot�eba 

zam�stnat �ty�i nové pracovníky. Celkové náklady tedy �iní 96 800 K� za první m�síc.  

V dalších m�sících je možno náklady na 1 pracovníka sumarizovat takto: 

Tabulka 13. Náklady na zam�stnance - zauhlování 

Druh nákladu Náklady (K�)

Hrubá mzda 15 000

P�íplatky 1 000

Pojišt�ní 5 100

Celkem 21 100

Zdroj: Interní materiály AES Bohemia, spol. s.r.o. 

Pro �ty�i pracovníky budou celkové náklady �init 84 400 K�. 
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Bezpe�nostní p�estávky – zraková zát�ž

Stávající situace 

Na hlavním velínu zam�stnanci pracují se zobrazovacími jednotkami (t�i nebo �ty�i 

monitory na jednoho pracovníka), jejich zraková zát�ž je tedy zna�ná. Podle  

§ 35 Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt�   

a pracovní prost�edí, musí být zam�stnanc�m poskytovány bezpe�nostní p�estávky 

v délce p�t až deset minut po každých dvou hodinách nep�etržité práce nebo musí 

zam�stnavatel zajistit st�ídání �inností, pop�. zam�stnanc�. Tyto bezpe�nostní p�estávky 

poskytovány nejsou. 

Nevýhody 

Neposkytnutí bezpe�nostních p�estávek vede ke zvýšení zrakové zát�že, d�ív�jší únav�

zam�stnanc�, pracovní nepohod� a možnosti snížené koncentrace na pracovní úkol. 

Návrh 

�ešením je poskytnutí bezpe�nostních p�estávek v rozsahu stanoveném výše zmín�ným 

na�ízením vlády.  

P�ínosy 

Poskytnutím bezpe�nostních p�estávek bude dodržen právní p�edpis, p�edepisující jejich 

poskytování, zvýší se pracovní pohoda zam�stnanc�, sníží se zraková zát�ž a eliminuje 

se riziko snížení koncentrace na pracovní úkol. 

Náklady

Toto �ešení nevyžaduje dodate�né náklady. Když si zam�stnanec vybere bezpe�nostní 

p�estávku, nemusí se z hlavního velínu vzdalovat, pouze opustí místo se zobrazovací 

jednotkou. Chybová hlášení mají zvukové signály, takže v p�ípad� havarijní situace 

m�že zam�stnanec p�estávku p�erušit a havarijní situací se zabývat. 
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Bezpe�nostní p�estávky – kotelna

Stávající situace 

P�i práci v koteln� jsou zam�stnanci vystaveni hluku, který podle § 9 Na�ízení vlády  

�. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací, p�ekra�uje 

povolené limity (povoleno 80 dB, nam��eno 85,5 dB). Navíc p�i tomto p�ekro�ení musí 

zam�stnanci používat p�íslušné OOPP.  

Z § 8 Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku 

a vibrací, vyplývá, že zam�stnanc�m musí být poskytnuty bezpe�nostní p�estávky, 

b�hem nichž nebudou exponováni hluku nad p�ípustný expozi�ní limit. Tyto p�estávky 

zam�stnanc�m poskytovány nejsou. 

Nevýhody 

Neposkytnutí bezpe�nostních p�estávek p�ináší zam�stnanc�m pracovní nepohodu  

a vystavuje je nadm�rnému hluku po nep�im��en� dlouhou dobu. 

Návrh 

Proto navrhuji, aby zam�stnanc�m byly poskytovány p�edepsané bezpe�nostní 

p�estávky, kdy zam�stnanci nebudou exponováni hluku p�ekra�ujícímu expozi�ní limit. 

P�ínosy 

Toto �ešení zvýší pracovní pohodu zam�stnanc� a umožní jim lépe p�ipravit sv�j 

organismus na další práci v prost�edí exponovaném hlukem. 

Náklady 

�ešení nevyžaduje dodate�né náklady. Je pouze t�eba, aby zam�stnanec uspo�ádal své 

pracovní úkoly takovým zp�sobem, aby mohl po dvou hodinách nep�etržité práce 

v hluku využít bezpe�nostní p�estávky v trvání 10 až 15 minut. 
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3.4 Sumarizace návrh�

Návrhy je možno p�ehledn� popsat takto: 

Tabulka 14. P�ehled návrh�

Oblast návrhu Návrh 
Náklady 

�ešení (K�) 

Pracovní poloha – hlavní velín Nová k�esla 19 264

Zraková zát�ž – hlavní velín Úprava barevného provedení 1 650

Práce se zobrazovacími 

jednotkami – hlavní velín 

Podložky pod nohy, podložky pod 

myši s gelovou výplní 

2 800

Nové zá�ivky 4 183Nedostate�né osv�tlení – hlavní 

velín Dv� nová okna 20 000

Mikroklimatické podmínky – 

hlavní velín* 

Zm�na umístn�ní klimatiza�ního 

systému 

50 000

Škodliviny v pracovním 

prost�edí* 

Instalace ventilátor� 300 000

Zauhlování Zam�stnání �ty� dalších 

pracovník�

96 800**

Bezpe�nostní p�estávky – 

zraková zát�ž  

Bezpe�nostní p�estávky nejsou

Bezpe�nostní p�estávky - 

kotelna 

Bezpe�nostní p�estávky nejsou

Pozn.  * U t�chto návrh� jsou náklady vy�ísleny �ástkou, kterou je firma ochotna do 

�ešení investovat. 

** Náklady na �ty�i nové pracovníky za první m�síc pracovního pom�ru. Další 

náklady viz následující text. 

Zdroj:  vlastní zpracování 



94 

V p�ípad� zauhlování je t�eba po�ítat s pravidelnými m�sí�ními náklady na �ty�i nové 

zam�stnance, které budou zahrnovat jejich hrubou mzdu, p�íplatky a pojišt�ní (sociální 

a zdravotní pojišt�ní). Celkov� je tyto náklady možno vy�íslit na 84 400 K� m�sí�n�. 

V sumarizaci návrh� nejsou vy�ísleny celkové náklady, nebo� záleží na firm�, jaké 

návrhy uvede do praxe a jaké prost�edky k uskute�n�ní návrh� zvolí. 
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Záv�r 

Pé�e o zam�stnance je dnes velmi aktuálním tématem. AES Bohemia, spol. s.r.o. je 

moderní spole�nost, která pe�uje o své zam�stnance a vytvá�ením pracovní pohody  

a pocitu bezpe�í p�i vykonávání práce zvyšuje chu� a pracovní nasazení zam�stnanc�. 

Diplomová práce firm� AES Bohemia, spol. s.r.o. shrnuje legislativní požadavky 

v oblasti pracovního prost�edí a bezpe�nosti práce, dále nabízí analýzu stávající situace 

a praktické návrhy pro její zlepšení. Návrhy byly konzultovány se zam�stnanci  

a odpovídají legislativním požadavk�m na dané oblasti. Jsou to návrhy, které lze snadno 

uvést do praxe, záleží p�edevším na firm�, kolik pen�žních prost�edk� je ochotna do 

pé�e o své zam�stnance investovat.  

U návrh� jsou vy�ísleny náklady a p�ínosy, avšak n�které p�ínosy spole�nosti nemohou 

být vyjád�eny v pen�zích. Nap�íklad p�i úprav� pracovního prost�edí se pozitivní vliv 

projeví v pracovní pohod� zam�stnanc�, v jejich dobrém zdravotním stavu a soust�ed�ní 

se na pracovní úkol. P�i zvýšení bezpe�nosti práce a lepším monitoringu skoronehod 

dojde k eliminaci úraz� a smrtelných zran�ní. 

Zlepšení v oblasti pé�e o zam�stnance poskytuje o firm� pozitivní obrázek ve�ejnosti  

i obchodním partner�m. P�ispívá také k její atraktivit� na trhu práce.  

V��ím, že diplomová práce bude pro firmu prosp�šná a mnohé z uvedených návrh� na 

zlepšení budou uvedeny do praxe. 
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P�íloha �. 3.   Výhody a nevýhody r�zných pracovních režim� pro zam�stnavatele 



P�íloha �. 4. Hodnocení pracovních poloh – hlava a krk 



P�íloha �. 5. Dosahy horních kon�etin ve svislé rovin� p�i práci vsed�

Dosahy horních kon�etin ve svislé rovin� p�i práci vsed�



Dosahy horních kon�etin ve svislé rovin� p�i práci vsed� i vstoje 



P�íloha �. 6. Požadavky na sanitární za�ízení  

Teploty a vým�na vzduchu v sanitárních za�ízeních 

Za�ízení Výsledná teplota ºC Vým�na vzduchu m3. hod -1

Šatny 20 
20 

na 1 šatní místo 

Umývárny 22 
30 

na 1 umyvadlo 

Sprchy 25 
150 – 200 

na 1 sprchu 

Záchody 18 
50 na 1 kabinu 
25 na 1 pisoár 

Požadavky na ukládání pracovních od�v� a po�et umyvadel a sprch podle míry 

zne�išt�ní p�i práci 

Druh práce 
Uložení 

pracovního 
od�vu 

Po�et 
zam�stnanc�

na 1 umyvadlo

Po�et 
zam�stnanc�
na 1 sprchu 

Zne�išt�ní k�že zam�stnance a 
jeho pracovního od�vu p�i práci 

nevzniká 

Civilní spole�n�
s pracovním 

10 25 

Zne�išt�ní k�že zam�stnance a 
jeho pracovního od�vu vzniká p�i 

práci 

Zdvojené 
sk�í�ky 

(odd�lené 
ukládání 

pracovního a 
civilního od�vu)

10 15 

T�žká fyzická práce, práce 
v horkých provozech – výrazné 
zne�išt�ní k�že a pracovního 
od�vu prachem, minerálními 

oleji a chemickými látkami, práce 
p�i �innostech epidemiologicky 

závažných 

Zdvojené 
sk�í�ky 

(odd�lené 
ukládání 

pracovního a 
civilního od�vu)

10 10 

Práce s alergeny, chemickými 
karcinogeny a mutageny zejména 
pokud se vst�ebávají k�ží, práce 
s azbestem, práce s biologickými 
�initeli, pokud jsou za�azeny do 

t�etí a �tvrté kategorie podle 
zákona o ochran� ve�ejného 

zdraví 

Odd�lené šatny 
pro civilní a 

pracovní od�v 
(hygienická 

smy�ka) 

5 5 



P�íloha �. 7. Osv�tlení 

Tabulka požadavk� na osv�tlení 

Osv�tlenost hlavního velínu 



P�íloha �. 8. P�ípustné hodnoty mikroklimatických podmínek pro kalendá�ní rok  



P�íloha �. 9. Prachy s p�evážn� nespecifickým ú�inkem 

Látka PELC (mg.m-3)
baryt 10,0 
cement 10,0 
�edi� tavený 10,0 
dolomit 10,0 
železo a jeho slitiny* 10,0 
hliník a jeho oxidy (s výjimkou gama Al2O3) 10,0 
hn�dé uhlí a lignit 10,0 
magnezit 10,0 
ocelárenská struska 10,0 
ledek amonný 10,0 
oxidy železa 10,0 
popílek 10,0 
prach z um�lého brusiva (karborundum, elektrit) 10,0 
p�dní prachy 10,0 
sádra 10,0 
saze 2,0 
siderit 10,0 
škvára 10,0 
vápenec, mramor 10,0 
vysokopecní struska 10,0 

Poznámka:   

* Pokud slitiny železa obsahují vyšší podíl kov�, pro které jsou stanoveny PEL,posuzuje 

se prašnost i podle PEL t�chto kov�. Za dodržení PEL se považuje stav, kdy je dodržen 

jak PELC pro slitinu železa tak i PEL pro jednotlivé kovy, rozhodující je p�itom ten, 

jehož PEL je nejnižší. Slitiny jiných kov� než železa se posuzují po stránce prašnosti 

podle PEL jednotlivých kov� p�ítomných ve slitin�, rozhodující je p�itom ta složka 

slitiny, jejíž PEL je nejnižší. 



P�íloha �. 10. Místa výskytu azbestu  

1. Kotelna 0m – K�emelina (asi 10m), 

2. Vodní hospodá�ství (galerka) – k�emelina asi 30 m, 

3. Tunel – rozvodna páry – k�emelina (asi 100m), 

4. Zauhlovací mosty krytina a oplášt�ní eternit (asi 300m), 

5. Staré p�írubové spoje na vzduchovodech a kou�ovodech na K1-K3, 

6. Provazce z azbestu – vyzdívky kotl�, 

7. Azbestové potrubí v zemi  - rozvod pitné, filtrované vody, 

8. Zbytky potrubí z k�emelinového omazu  na parovodech (mosty) a podzemní 

kanál. 



P�íloha �. 11. P�ehled provád�ných výcvik� BOZP 

Výcvik Zodpovídá Provádí Periodicita  
vedoucích 

zam�stnanc�
�

osoba odborn� zp�sobilá 
(zajiš�ováno extern�) 

1 x za 2 roky 

zam�stnanc� VOJ 
osoba odborn� zp�sobilá 

(zajiš�ováno extern�) 
1 x za 2 roky 

vstupní zácvik VOJ VOJ - 
p�i p�evodu na jinou 

práci 
VOJ VOJ - 

poúrazový VOJ VOJ - 
�idi�e vysokozdviž. 

vozíku 
VOJ 

odborn� zp�sobilá osoba 
(zajiš�ováno extern�) 

1 x za 2 roky 

�idi�� referent� E 
oprávn�ný pracovník 

autoškoly 
1 x za 2 roky 

svá�e�� VOJ oprávn�ná organizace 1 x za 2 roky 
elektriká�i  § 5 a vyšší 
vyhlášky 50/1978 Sb.

VOJ oprávn�ná organizace 1 x za 3 roky 

elektriká�i § 3 a 4 
vyhlášky 50/1978 Sb.

VOJ odborn� zp�sobilá osoba 1 x za rok 

Školení odborných 
sm�rnic dle platného 

rozpisu 
Vedoucí BOZP odborn� zp�sobilá osoba 1x za rok 

Poznámky: �…………… �editel
  VOJ…………vedoucí organiza�ní jednotky
  E……………. ekonom



P�íloha �. 12. P�ehled léka�ských prohlídek 

Zam�stnanec Druh léka�ské prohlídky Periodicita 

Nový Vstupní 0 

Vystupující Výstupní 0 

Pracovníci údržby periodická  1 x ro�n�

Pracovník provozu periodická 1 x ro�n�

Administrativní pracovníci periodická 1 x 3 roky 

Pracovníci laborato�í periodická 1 x ro�n�

Vedoucí pracovníci periodická 1 x 3 roky 

Vedoucí provozních sm�n periodická 1 x ro�n�

Vedoucí strojní údržby periodická 1 x ro�n�

Vedoucí elektro. údržby periodická 1 x ro�n�
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P�íloha �. 14. Denní rozprava bezpe�nosti práce 

Vzor denní analýzy bezpe�nosti práce (p�ední strana) 

Práce, která má být provedena: 

Datum P�ítomní �lenové pracovní skupiny Podpis 
  
  
  
  
  

Seznam zjišt�ných rizik – zde uve�te identifikovaná rizika následující vý�et je nutno upravit dle 
skute�nosti!

P�sobení gravitace Elektrická energie Mechanická rizika Kinetická/dopravní
Pád z výšky 
Padající p�edm�ty 
Padající konstrukce 

Kontakt s elekt�inou 
Indukce / zp�tná vazba 
Statický náboj 
Prvky uzemn�ní 
Potenciál blesku 

Selhání za�ízení 
Zdvihání s výložníkem 
je�ábu 
Max. dovolené zatížení 
p�i zdvihání 
Nap�tí vodi�e/ lana 
Stabilita vozidla 
Tlakové nádoby 

Monitorování dopravy 
Podmínky pro �ízení 
Pohybující se náklady 

Další možná rizika provád�né �innosti – zde uve�te identifikovaná rizika následující vý�et je 
nutno upravit dle skute�nosti!

Lidé Postupy Technické vybavení Prost�edí
Zm�na odpov�dné osoby 
Zm�na kvalifika�ních 
požadavk� pracovník�  
Koordinace práce 
s jinými pracovními 
skupinami 
Komunikace 
Únava pracovník�
Chodci

Izolace p�ístroj�
Adekvátní uzemn�ní 
Zajišt�ní vozidel 
Vstup do stísn�ných 
prostor 
Postupy havarijních 
situací, záchranné akce 

Pracovní vybavení 
Nástroje & OOPP 
Technická zp�sobilost 
konstrukce 
Kontrola zdvihacího 
za�ízení  
Bezpe�nostní zna�ení 
(cedule) 
Fyzické bariéry 

Klimatické podmínky 
Stav p�dy  
Osv�tlení 

Hlavní rizika  Opat�ení k snížení rizika  



Vzor denní analýzy bezpe�nosti práce (zadní strana) 

Pracovní kroky Hlavní rizika Opat�ení k snížení 

rizika

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



P�íloha �. 15. Seznam osobních ochranných pracovních prost�edk�

�. Pracovní pozice - Druh OOPP Riziko lh�ta 

1. technolog provozu - ochranný od�v-montérky 
- obuv kožená pevná pracovní 
- zimní kabát nebo vesta 
- rukavice kožené p�tiprsté 
- ochrana sluchu 
- ochranná p�ilba 
- ochranné brýle 

mimo�ádné zne�išt�ní 
mechanické-pád b�emen  
mechanické 
mechanické 
fyzikální-hluk 
mechanické-pád b�emen 
mechanické 

12 
12 
36 
PP 
PP 
DV 
PP 

2. mist�i provozu, 
vedoucí týmu 

- spodní prádlo 
- flanelová košile 
- ochranný od�v-montérky 
- obuv kožená pevná pracovní 
- zimní kabát nebo vesta 
- rukavice kožené p�tiprsté 
- ochrana sluchu 
- ochranná p�ilba 
- ochranné brýle 
- gumové holínky 
- zdravotní pantofle s páskem kolem 

paty 

mimo�ádné zne�išt�ní 
mimo�ádné zne�išt�ní 
mechanické 
mechanické-pád b�emen 
fyzikální-chlad 
mechanické 
fyzikální-hluk 
mechanické-pád b�emen 
mechanické,chemické 
chemické-kapaliny 
hygiena 

12 
12 
12 
12 
36 
PP 
PP 
DV 
PP 
36 
24 

3. operátor TG, kotle 
a demi 

- spodní prádlo 
- flanelová košile 
- ochranný od�v-montérky 
- obuv kožená pevná pracovní 
- zimní kabát nebo vesta 
- rukavice kožené p�tiprsté 
- ochrana sluchu 
- ochranná p�ilba 
- ochranné brýle 
- gumové holínky 
- zdravotní pantofle s páskem kolem 

paty 

mimo�ádné zne�išt�ní 
mimo�ádné zne�išt�ní 
mechanické 
mechanické-pád b�emen 
fyzikální-chlad 
mechanické 
fyzikální-hluk 
mechanické-pád b�emen 
mechanické,chemické 
chemické-kapaliny 
hygiena 

12 
12 
12 
12 
36 
PP 
PP 
DV 
PP 
36 
24 

4. poch�zkový topi� - spodní prádlo 
- flanelová košile 
- ochranný od�v-montérky 
- obuv kožená pevná pracovní 
- zimní kabát nebo vesta 
- rukavice kožené p�tiprsté  
- ochrana sluchu 
- ochranná p�ilba 
- ochranné brýle 
- gumové holínky 
-  zdravotní pantofle s páskem kolem 

paty 
- rukavice p�tiprsté ohnivzdorné s 

dlouhou manžetou 
- respirátor 

mimo�ádné zne�išt�ní 
mimo�ádné zne�išt�ní 
mechanické 
mechanické-pád b�emen 
fyzikální-chlad 
mechanické 
fyzikální-hluk 
mechanické-pád b�emen 
mechanické,chemické 
chemické-kapaliny 
hygiena 

fyzikální – teplo 

chemické-prach 

12 
12 
12 
12 
36 
PP 
PP 
DV 
PP 
36 
24 

PP 

PP 

Poznámka:  

Jedná se o ukázku ze seznamu, který �ítá 31 položek.  



P�íloha �. 16. Mycí, �isticí a dezinfek�ní prost�edky v AES Bohemia, spol. s.r.o. 

Klasifikace prací z hlediska zne�išt�ní 

Klasifikace pracovní �innosti Profese (�innosti) a útvary 

Práce velmi ne�istá A obsluha kotle na tuhá paliva, opravá�i stroj�, 

Práce ne�istá B 
obráb��i kov�, záme�níci, svá�e�i, elektriká�i, ostatní 
údržbá�i, kotlá�i, potrubá�i, vaza�i, obráb��i, svá�e�i,  

Práce mén� �istá C provozní technici, kontrolo�i, skladníci, �idi� VZV 

Práce �istá D administrativa,  

Tabulka množství poskytovaných prost�edk�

Skupina 
Mýdlo, mycí 
prost�edek 

(g/Q) 

�istící pasta 
(g/Q) 

ru�ník 
(ks/rok) 

ochranná mast 
(ks/rok) 

A 200 900 1 12 
B 100 600 1 2 
C 100 300 1 1 
D 100 - 0 0 



P�íloha �. 17. Náklady na OOPP nového zam�stnance - zauhlování 

Druh OOPP Cena (K�)
Spodní prádlo 55
Flanelová košile 210
Ochranný od�v – montérkové bl�za 220
Ochranný od�v – montérkové kalhoty 160
Obuv kožená pevná pracovní 505
Zimní kabát nebo vesta 215
Rukavice p�tiprsté 30
Ochrana sluchu 5
Ochranná p�ilba 150
Ochranné brýle 30
Gumové holínky 305
Zdravotní pantofle s páskem kolem paty 500
Rukavice ohnivzdorné 280
Respirátor 60
Zimní �epice 75
Celkem 2 800


