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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na seznámení s legislativou týkající se BOZP  a její 

interpretaci v praxi. Hlavní důraz je pak kladen na sestavení, následný rozbor dokumentace, 

vyhledání a analýzu rizik v provozu. 

 

Abstract 

This thesis is focused on introducing legislation about safety management and it´s 

interpretation in practice. Main part of thesis is held on assemble and analysis of 

documentation of safety work and search for risks in work place. 
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Úvod 

V České republice je bezpečnost a ochrana zdraví při práci interpretována 

cestami nepřehlednými, místy až složitými. A to je škoda, jedná se totiž především  

o ochranu zaměstnanců. Otázka bezpečnosti práce je nedílnou součástí každého 

podniku, školy či také OSVČ jako samostatného subjektu bez zaměstnanců. 

 

Základním impulsem pro sepsání práce na toto téma pro mne byl osobní zájem a toho 

času již jisté pracovní zkušenosti na tomto poli. 

 

Práce se zaměřuje na charakteristiku nejrizikovějšího segmentu v rámci průmyslového 

prostředí, analýzu problémů v konkrétní firmě vzhledem k BOZP a jejich odstranění. 

Proces vyhledání rizik proběhne formou celkového auditu za pomoci odborně způsobilé 

osoby a sestavení a následného rozboru dokumentace, jakožto návrhu řešení. 

 

Dále tato práce může sloužit, jako vodítko k potřebným krokům pro podobné subjekty  

a pomoct jim prodrat se spletí zákonů, vyhlášek a norem. 
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1 Cíle řešení 

Cílem práce je navrhnout bezproblémový průběh výrobního procesu vzhledem 

k bezpečnosti práce. Klíčem k naplnění tohoto cíle bude sestavení dokumentace o 

BOZP jakožto stěžejního dokumentu pro nový podnik a na tomto základu naznačení 

cest k odstranění. 

 

1.1 Dílčí cíle 

- Popis průmyslového prostředí, 

- základní charakteristika legislativy BOZP, 

- analýza současného stavu konkrétního podniku vzhledem k bezpečnosti práce, 

- názorný rozbor legislativy za pomoci konkrétně vypracované dokumentace, 

- vyhledání a analýza rizik během pracovního procesu, 

- popis školení. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Popis průmyslového prostředí 

Průmysl je podle slovníku spisovného jazyka českého definován jako „odvětví 

národního hospodářství zabývající se těžbou surovin, jejich zpracováváním a výrobou 

výrobních prostředků nebo spotřebních předmětů ve velkém; části tohoto odvětví.“
1
 

 

Tato obšírná, všeříkající definice však nese na zádech paradigma složitosti a já jsem pro 

jednodušší vysvětlení vzhledem k ekonomickému zaměření svého oboru. Je to segment 

ekonomiky, který prosperuje z úpravy a zpracování surovin a polotovarů, zvláště 

v továrnách.
2
 

 

Průmyslové prostředí je sekundárním sektorem a pro úplnost zde uvedu rozdělení 

sektorů národního hospodářství: 

 

I. Suroviny (primární sektor), 

II. výroba a průmysl (sekundární sektor), 

III. služby (terciální sektor). 

 

V praxi jsou tyto sektory vzájemně spjaty. Od prvotního získávání surovin v primárním 

sektoru, který zahrnuje zejména zemědělství, lesnictví, rybolov a dále také těžbu 

nerostů, či nerostných paliv a hornictví, přes zpracovatelský (výrobní) průmysl 

v sekundárním sektoru, kde se surovinám z prvního sektoru dává konečná podoba, až po 

služby jakožto produkci výrobků reálných i neexistujících v posledním sektoru. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 HAVRÁNEK, Slovník spisovného jazyka českého, s. 420 

2
 Universum: Všeobecná encyklopedie 
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Průmyslové prostředí má dále ještě dvě dělení: 
3
 

 

1. Dle původu pracovního předmětu a stupně jeho přetvoření 

a) Těžební průmysl (např. železná ruda, uhlí, ropa), 

b) zpracovatelský průmysl (produkce finálních výrobků). 

 

2. Dle využívání výrobků 

c) Těžký (výroba strojů, výrobních zařízení), 

d) lehký (výroba spotřebních předmětů). 

 

Zde je vhodný prostor k první zmínce o bezpečnosti práce, o které tato práce pojednává. 

Stát ve své legislativě vyžaduje BOZP (= Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci; 

tomuto pojmu se budu dále věnovat, prozatím si vystačíme s tímto vysvětlením zkratky) 

od všech subjektů ve jmenovaných sektorech. Našemu účelu však nejlépe poslouží 

segment těžkého průmyslu v rámci sekundárního sektoru. Uvnitř najdeme nejvíce 

možných rizik, nejsložitější bezpečnostní řízení a bohužel nejspíš také nejvíce úrazů. 

 

Hlavní odvětví těžkého průmyslu: 

- Strojírenství a obrábění kovů, 

- elektrotechnický průmysl, 

- průmysl stavebních hmot, 

- chemický průmysl a farmacie, 

- těžební průmysl. 

 

                                                 
3
 PATOČKOVÁ, Geografie: studijní materiály nejen pro maturanty 
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Graf č. 1 – Pracovní úrazy dle odvětví 
4
 

 

Pro názornost přikládám graf pracovních úrazů v ČR v roce 2011. (Graf č. 1). Je zde 

vyobrazen podíl každého odvětví na celkovém počtu úrazů s pracovní neschopností. 

Lze si povšimnout, že jen něco málo pod polovinu všech zranění si vyžádal již 

zmiňovaný zpracovatelský průmysl.  

 

Co však v grafu nevidíme, je podíl počtu smrtelné pracovní úrazovosti. Zatímco 

hodnoty absolutních a většina relativních ukazatelů jsou meziročně na sestupu, ukazatel 

smrtelných zranění mírně vzrostly. V roce 2011 jich bylo vykázáno 125. To je o 4 více, 

než v roce předešlém. Vývoj smrtelných pracovních úrazů v ČR nalezneme 

v následujícím grafu. 

                                                 
4
 MRKVIČKA, Bozpinfo.cz: Pracovní úrazovost v České republice v roce 2011 
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Graf č. 2 – Vývoj smrtelných pracovních úrazů v ČR od roku 2002 
5
 

 

Na poklesu smrtelné pracovní úrazovosti má největší podíl odstraňování rizikových 

prací a jejich nahrazování automatizací a mechanizací. Dalším důležitým vlivem je také 

zlepšující se způsob prevence a řízení BOZP v ČR.
6
  

                                                 
5
 MRKVIČKA, Bozpinfo.cz: Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v České republice 

6
 MRKVIČKA, Bozpinfo.cz: Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v České republice 
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Rozdělení podle vazby vstupní materiál – výstupní produkt: 

 

1. Výroba typu V 

Počet finálních součástí je daleko větší než počet nakupovaných. Je zde využíván 

konstantní technologický postup. Typickým příkladem je produkce léčiv či textilní 

průmysl. 

 

 

 

Obrázek č. 1: Grafické znázornění výroby 1/3 
7
 

 

2. Výroba typu A 

Počet vyráběných komponentů znatelně převyšuje počet finálních výrobků. Jsou 

použity různé technologie pro různé díly. Příkladem je těžké strojírenství a letecký 

průmysl. 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Grafické znázornění výroby 2/3 
8
 

 

3. Výroba typu T 

Výrobek je složen pouze z malého množství komponentů. Existují zcela odlišné 

technologické postupy. Typický obor pro tento druh výroby je elektrotechnika  

a výroba spotřebního zboží. 

 

 

 

Obrázek č. 3: Grafické znázornění výroby 3/3 
9
 

                                                 
7
 LOFFELMANN, Systém online: Plánování podle typu výroby. 

8
 LOFFELMANN, Systém online: Plánování podle typu výroby. 

9
 LOFFELMANN, Systém online: Plánování podle typu výroby. 

Výroba typu V 

 Výroba typu A 

 Výroba typu T 
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2.2 Materiálový tok v průmyslových podnicích 

 

Proces výroby v průmyslových podnicích obvykle tvoří velké spektrum 

technologických, manipulačních a kontrolních operací, které se vykonávají na různých 

pracovištích. Mezi těmito pracovišti je potřeba přemisťovat suroviny, součástky, 

polotovary či již hotové výrobky. A zde přichází na řadu materiálový tok jakožto 

organizovaný pohyb materiálu skrz výrobní procesy.
10

 

 

Materiálový tok je spravován v rámci logistického řízení v podniku, které se zabývá 

také výběrem správných systémů pro plánování a řízení výroby – tzv. PPC systémy 

(production planning and control). Nejdůležitější z nich lze shrnout tímto způsobem:
11

 

 

- Systémy MRP (material requirement planning = plánování materiálových potřeb 

výroby), 

- systém OPT (optimized production technology = systém řízení úzkých míst), 

- koncepce JIT (just-in-time = právě včas; minimalizace zásob), 

- systém kanban. 

 

 

2.3 Bezpečnost práce v rámci průmyslových podniků 

Poté co jsem popsal základní rozdělení průmyslových podniků a zaměřil se na daný 

segment těžkého průmyslu, nezbývá než se pustit do souhrnu opatření, jež aktivně 

vyhledává rizika, která tato výroba skýtá a chrání zdraví pracovníků. 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 ŠADEROVÁ, Výrobné procesy 
11

 LENORT, Průmyslová logistika 
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3 Charakteristika BOZP 

(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

 

Je to mezivědní obor, který se zabývá legislativou nařízenou inspektorátem 

práce ve věci bezpečnosti na pracovišti a má předcházet nebezpečí či samotného 

poškození lidského zdraví. 

 

Zabývá se praktickými, zejména technickými a organizačními opatřeními, jejichž cílem 

je vytvořit takové pracoviště, ve kterém nebude docházet k pracovním úrazům a 

pracovník bude mít takové podmínky pro svou činnost, které mu zajistí maximální 

produktivitu. Bezpečnost při práci je takový stav pracovních podmínek, který zabraňuje 

nebezpečným vnějším vlivům narušovat chod pracovního procesu, ohrožovat 

zaměstnance popřípadě další osoby.
12

 

 

Za zajištění BOZP na pracovišti odpovídá majitel firmy nebo její jednatel. Své 

pravomoce v tomto oboru mohou delegovat na své podřízené, například pracovníka 

k tomu určeného, ale odpovědnost nikoliv. 

 

 

Nejdůležitější složkou a zároveň stěžejním dokumentem pro zabezpečení ochrany 

zdraví je celková dokumentace o BOZP. Ta obsahuje tyto hlavní zápisy a formuláře: 

 

a) Úvodní ustanovení – povinnosti zaměstnavatele, 

b) kategorizace prací, 

c) vyhledání / analýza rizik, 

d) evidence OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky), 

e) knihu úrazů, záznamy o úrazech, 

f) zápis školení, 

g) zákaz požívání alkoholu a návykových látek na pracovišti,  

h) roční prověrka BOZP. 

 

                                                 
12

 JANÁKOVÁ, Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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Rozborem těchto osmi bodů se dopracuji k bezproblémovému chodu podniku a tím 

pádem i průběhu výroby vzhledem k BOZP. 

 

3.1 Základní legislativa 

Většina následující ustanovení vycházejí ze zákoníku práce, konkrétně ze stěžejního 

zákona o BOZP, 262/2006 Sb. ze dne 21. Dubna 2006 - BEZPEČNOST A OCHRANA 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – jeho jednotlivých hlav a paragrafů. Vše bude řádně ocitováno. 

3.1.1 Povinnosti zaměstnavatele 

 

- Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

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

týkají výkonu práce (dále jen „rizika“). 
13

 

 

Tato povinnost se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují 

na jeho pracovištích. 

 

- Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou 

součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení 

v rozsahu pracovních míst, která zastávají.
14

 

 

- Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
15

 

 

- Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla 

jím vykonávaná práce zařazena.
16

 

 

                                                 
13

 § 101 odst. 1 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce 
14

 § 101 odst. 2 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce 
15

 § 102 odst. 1 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce 
16

 § 103 odst. 1 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce 
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Kategorizaci prací se budu dále věnovat, jako samostatnému bodu v rámci celkové 

dokumentace. 

 

- Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, 

jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace 

zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění 

pracoviště a odchodu do bezpečí.
17

 

 

- Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k  tomu  

způsobilý  nebo  odborně  způsobilý  v případech a za podmínek uvedených   

v  odstavci  3  písm. a) a b)(následující odstavec) sám, jinak je povinen zajistit  

tyto  úkoly  odborně  způsobilým  zaměstnancem,  kterého  zaměstnává   

v pracovněprávním vztahu.  Nemá-li takového  zaměstnance, je povinen zajistit   

je   jinou  odborně  způsobilou  osobou.
18

  

 

- Zaměstnává-li zaměstnavatel 

a)  nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li  

k tomu potřebné znalosti, 

b)  26  až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li    

k  tomu  odborně  způsobilý,  nebo  jednou  nebo  více  odborně způsobilými 

osobami, 

c)  více  než  500  zaměstnanců,  zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy  jednou 

nebo více odborně způsobilými osobami.
19

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 § 102 odst. 6 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce 
18

 § 9 odst. 2 zákona č.309/2006 Sb., zákoníku práce 
19

 § 9 odst. 3 zákona č.309/2006 Sb., zákoníku práce 
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3.1.2 Poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí: 

 

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

uspořádána a vybavena tak, aby pracoviště a podmínky na něm odpovídaly 

bezpečnostním a hygienickým požadavkům aby: 

 

a) Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly 

stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde 

vykonávané, 

b) pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, 

c) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odpočinek a stravování měly 

stanovené rozměry a vybavení, 

d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně 

přístupových cest byly stále volné, 

e) v prostorách a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění.
20

  

 

Poţadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

 

- Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní 

prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou 

používány. Tyto elementy výroby musí být: 

 

a) Vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví 

zaměstnanců, 

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům 

a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních 

podmínek, 

c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.
21

 

 

                                                 
20

 § 2 odst. 1 zákona č.309/2006 Sb., zákoníku práce 
21

 § 4 odst. 1 zákona č.309/2006 Sb., zákoníku práce 
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Poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Zákon dále stanovuje zaměstnavateli povinnost organizovat práci a stanovit 

pracovní postupy. A to tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na 

pracovišti. Z této povinnosti dále vyplývají opatření zaměřené na zaměstnance, kteří: 

 

a) Nesmí vykonávat činnosti jednotvárně a jednostranně zatěžující organismus. 

Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami a celková 

doba pracovního výkonu musí být časově omezena, 

b) nesmí být ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty či materiály, 

c) musí být chráněni proti pádu nebo zřícení, 

d) nesmí být ohroženi dopravou na pracovištích.
22

 

 

Bezpečnostní značky a signály 

- Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít  

k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky  

a  značení  a  zavést  signály,  které poskytují informace nebo instrukce  týkající  

se  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  a seznámit  s  nimi  zaměstnance.  

Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové 

nebo světelné.
23

 

 

3.1.3 Povinnosti a práva zaměstnance 

 

Zaměstnanec má právo: 

 

a) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho 

práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; 

informace musí být pro zaměstnance srozumitelná,
24

 

                                                 
22

  § 5 odst. 1 zákona č.309/2006 Sb., zákoníku práce 
23

  § 6 odst. 1 zákona č.309/2006 Sb., zákoníku práce 
24

  § 106 odst. 1 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce 
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b) na odmítnutí výkonu práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a 

závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo 

zdraví jiných fyzických osob,
25

 

c) a zároveň povinnost, podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího 

prostředí.
26

 

 

Zaměstnanec je povinen: 

 

a) Účastnit se školení, 

b) podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám, 

c) dodržovat pokyny zaměstnavatele a podnikové směrnice, zajišťující bezpečnost, 

d) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky, 

e) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti.
27

 

 

3.1.4 Pracovní úrazy 

 

Zákoník práce nevymezuje, co přesně je pracovní úraz, nýbrž kdy je úraz 

úrazem pracovním. Pojem pracovního úrazu, tak jak s ním zákoník manipuluje, se 

skládá ze dvou složek: z poškození na zdraví (úrazu) a z plnění pracovních úkolů nebo 

přímé souvislosti s nimi. Úraz je zde charakterizován jako porucha na zdraví, která byla 

zaměstnanci způsobena nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.
28

 

 

Důležitou částí po stanovení požadavků na pracoviště je jejich dodržování, což bývá 

občas kámen úrazu. Názornou ukázkou užitečnosti norem BOZP je bezpochyby 

následující graf úrazovosti od počátku tisíciletí. 

 

                                                 
25

 § 106 odst. 2 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce 
26

 § 106 odst. 3 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce 
27

 § 106 odst. 4 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce 
28

 DANDOVÁ. Bozpinfo.cz :Povinnosti zaměstnavatele při evidenci pracovních úrazů a nemocí 

z povolání 
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Graf č. 3 – Pracovní úrazy, Česká republika
29

 

 

Na grafu č. 3 lze zdůraznit dlouhodobou klesající tendenci pracovních úrazů. To je dáno 

jak vývojem a zdokonalováním celé oblasti bezpečnosti práce, tak úbytkem rizikových 

pracovních pozic například v dolech v těžebním sektoru. 

 

  

                                                 
29

 MRKVIČKA, Pracovní úrazovost v roce 2011 
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4 O společnosti 

 

 

V následujících odstavcích představím firmu Milana Urbánka, která na trhu 

vystupuje pod názvem PLASTUR. 

 

4.1 Představení společnosti 

Firma Milan Urbánek se zabývá výrobou plastových komponentů formou 

vstřikování plastů. Počátky společnosti sahají do roku 1992, kdy se začalo formovat 

technické vybavení, které do dnešního dne firma rozšířila natolik, že byla nucena 

pronajmout nové prostory v bývalém areálu zemědělského družstva a je schopna zajistit 

lisování plastů jakýchkoli výrobků od nejmenších komponent až po náhradní díly na 

traktory.  

 

Velká výrobní hala společnosti se nachází v Rousínově u Brna. Na provozovně se 

nachází více než 25 strojů různé funkčnosti, které však obsluhují „pouze“ 2 zaměstnanci 

a jeden externí pracovník, který pro lisovnu zajišťuje seřizování strojů a údržbu 

elektroinstalace. Výčet strojů je popsán v kapitole 4.2. 

 

Firma funguje zejména na bázi zakázkové výroby, a je schopna vyrobit výlisky až do 

hmotnosti 1 000g v různém barevném provedení. 

 

Výstup společnosti je v podstatě neomezený, ale pro větší přehlednost je rozdělen do  

5 segmentů: 

- Zemědělství – náhradní díly na traktory, volanty, držáky zrcátek, krytky, 

podložky, rukojeti dveří apod., 

- stavebnictví – distanční lišty, větrákové vpustě, spojky, 

- strojírenství – trubice, kryty, ložiska, podložky, těsnění, 

- hračkářství – stavebnice, obrázkové kostky, 

- spotřební zboží – krabice, násady. 
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4.2 Strojní vybavení 

Kromě typických strojů pro průmyslovou výrobu jako jsou stolní vrtačky, frézky, 

brusné zařízení a soustruhy, pracuje firma PLASTUR se 7 vstřikovacími lisy CS o 

uzavírací síle 63 – 320t. Pro kompletnost přidávám tabulku s rozměry a parametry 

těchto sedmi strojů. 

 

Tab. č. 1: Parametry vstřikovacích lisů 

  Typ 
CS 

88/63 

CS 

195/100 

CS 

371/160 

CS 

1025/320 

Počet strojů Ks 2 1 2 2 

Uzavírací síla Tuny 63 100 160 320 

Světlost mezi 

sloupky 
Mm 297x242 340x275 408x338 595x595 

Rozměr upínací 

desky 
Mm 455x400 540x475 640x570 900x900 

Max. výška formy Mm 265 320 375 560 

Max. otevření Mm 515 640 775 1120 

Hmotnost dávky G 70 145 350 650/1000 

Max. plocha výlisku cm2 210 340 540 1100 

Tahače jader ano/ne ne ne ano 1x ano 2x 

 (Zdroj: Milan Urbánek, www.plastur.cz) 

 

Kromě těchto strojů, které vesměs slouží k výrobě plastových výlisků a jsou umístěny 

ve výrobní hale, se ve sklepě nachází ještě jeden důležitý stroj. Tím je drtič odpadu. Ten 

zpracovává zbytky materiálu a odpad tvořený primární výrobou.   

 

4.2.1 Standardně zpracovávaný materiál 

 PP – polypropylen, PE – Polyethylen, PS – polystyren, PA – Polyamid 

 PC – Polykarbonát 

 ABS – akrylonitril-butadien-styren 

 PETP - polyethylenteraflát 

 PMMA – polymethylmetakrylát 
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 Materiál je zpracováván v přírodním stavu, čirý, matný, v barevné formě či 

s dobarvováním. 

 

4.3 Reference společnosti 

Mezi hlavní zákazníky firmy Plastur – z hlediska dlouhodobé poptávky – patří 

Jihlavská společnost AJAX PILNÍKY, a.s.,zabývající se výrobou pilníků. Dalším 

důležitým zákazníkem je brněnská firma ZETOR, a.s., která od pana Urbánka odebírá 

do svých traktorů kliky dveří, držáky zrcátek a mnoho dalších menších komponent. 

 

5 Analýza současného stavu firmy vzhledem k BOZP 

S panem Urbánkem jsem se poprvé setkal 29. Ledna 2013 a ihned jsem věděl, že 

jeho firma bude pro účely mé bakalářské práce ideální. Pan Urbánek si koupil nové 

prostory na podzim roku 2012 a vzhledem k bezpečnosti práce – tak jak ji udává zákon 

– byl netknutý. Tím samozřejmě neříkám, že nikdy nedbal na ochranu svých 

zaměstnanců, právě naopak. K tomuto účelu sloužily vnitro-podnikové předpisy, které 

například upravovaly minimální počet pracovníků na jednom pracovišti, aby v případě 

úrazu byl možný okamžitý zásah spolupracovníka. 

 

Oblast bezpečnosti práce se mnohdy také prolíná s předpisy požární ochrany v objektu. 

Majitel firmy se snažil logicky zajistit požární ochranu zakoupením hasicích přístrojů 

pro případ požáru v hale, ale podobně jako v segmentu bezpečnosti obsahoval jeho 

přístup k požární ochraně pouze základy.  

 

Hasicí přístroje nebyly zdaleka v dostatečném počtu a ani typově nesplňovaly kritéria. 

Správný počet a typ hasicích přístrojů následně určil externí technik a odborně 

způsobilá osoba v oboru PO – Ing. Vladislav Šuba. 
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5.1 SWOT analýza současného stavu 

Tab. č. 2: SWOT analýza aktuálního stavu BOZP společnosti Plastur 
P

ře
d
n
o
st

i 
Strenghts (Silné stránky) Opportunities (Příleţitosti) 

 Logické VPP 

 Kompletní kryty strojů 

 Dostupné OOPP 

 Externí pracovník na údržbu 

strojů a elektroinstalace 

 Zajištění poradce v oblasti BOZP 

 Zdokonalení metod vyhledávání 

rizik 

N
ed

o
st

at
k
y

 

Weaknesses (Slabé stránky) Threats (Hrozby) 

 Nekompletní agenda BOZP 

 Neproškolení zaměstnanci 

 Absence dokumentace BOZP 

 Úraz zaměstnance 

 Kontrola ze SÚIP (= státní úřad 

inspektorátu práce) 

 Škoda na majetku 

 Vnitřní Vnější 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

5.2 Audit BOZP 

Audit oblasti bezpečnosti práce ve firmě pana Urbánka proběhl formou zodpovězení 

otázek v roční prověrce. Ta si dává za úkol projít všechny dílčí oblasti celé agendy pro 

zajištění bezpečného pracoviště a spolupracujících zaměstnanců. Roční prověrce se 

budu dále věnovat, jakožto samostatnému bodu dokumentace a formulář roční prověrky 

přidávám v posledním bodu dokumentace – 6.8. 

 

6 Rozbor dokumentace BOZP 

Základní povinnosti zaměstnavatele jsem uvedl v bodě 3.1.1 a můžu se tak rovnou 

přesunout k popisu dílčích částí, na jehož konci se nachází bezproblémový průběh 

výrobních procesů vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
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K naplnění tohoto cíle mi z velké části poslouží již několikrát zmiňovaná stěžejní sbírka 

dokumentů, tabulek a formulářů, nazvaná pro potřeby trhu jako „Dokumentace BOZP“. 

Je to výstupní artikl bezpečnostního orgánu, ve kterém najdeme kompletně zpracovanou 

agendu na daný podnik či provozovnu. 

 

6.1 Kategorizace prací 

Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců. Do 

jednotlivých kategorií řadíme činnosti podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit 

zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti pro zdraví. Rozlišujeme čtyři kategorie „podle 

současné úrovně poznání.“ 
30

 

 

I. Nepravděpodobný škodlivý vliv na zdraví zaměstnance, 

II. ukazatele faktorů nepřekračují hygienické limity, ale je možný nepříznivý 

vliv na některé jedince, 

III. ukazatele nejsou spolehlivě sníženy na úroveň limitů, jsou nutné OOPP a 

další ochranná opatření 

IV. Vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při použití 

ochranných pomůcek  

 

V případě výsledné kategorie II. a výše, je potřeba zaslat formulář o zařazení na 

krajskou hygienickou stanici (KHS). V tomto případě na KHS Jihomoravského kraje, 

která sídlí v Brně.  Formulář se vyplňuje na jednotlivá pracoviště, čili na každé 

pracoviště přísluší jedno zařazení do kategorie prací. 

  

                                                 
30

 BOZPO.cz: Kategorizace prací z hlediska hygieny práce 
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Rozdělení jednotlivých rizikových faktorů do kategorií zapíšeme do kompletního 

formuláře. Přikládám formulář vyhotovený pro lisovnu: 

 

Tab. č. 3: Formulář o zařazení do kategorie prací 

RIZIKOVÝ FAKTOR KAT. 1 KAT. 2 KAT. 3  KAT. 4 

Prach x    

Chemické škodliviny x    

Hluk x    

Vibrace  x   

Neionizující záření a elektromagnetické pole x    

Fyzická zátěž* x    

Pracovní poloha  x   

Zátěž teplem x    

Zátěž chladem x    

Psychická zátěž x    

Zraková zátěž x    

Práce s biologickými činiteli x    

Tlak vzduchu x    

Výsledná kategorie:  II.   

* JEDNOSTRANNÉ A DLOUHODOBÉ NADMĚRNÉ ZATĚŢOVÁNÍ 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

6.2 Rizika 

Jedno z nejdůležitějších a nejlogičtějších nařízení spočívá v aktivním vyhledávání 

rizik na pracovišti. Zaměstnavatel je povinen tyto rizika neustále vyhledávat, hodnotit 

sepisovat je do příslušného formuláře. Cílem těchto činností je především zamezení 

budoucího ohrožení zdraví zaměstnanců. 

 

- Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. 

Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření 

k jejich odstranění.
31

 

 

                                                 
31

 § 102 odst. 3 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce 
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- Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou  

a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení.  

O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první 

vede zaměstnavatel dokumentaci.
32

 

 

Nad každým rizikem je potřeba se chvíli pozastavit a charakterizovat ho. Zde je krátký 

postup pro hodnocení a eliminaci rizik: 

 

1. Vymezení pracovního prostředí, kde budeme provádět hodnocení rizik. 

2. Identifikace nebezpečí. 

3. Stanovení ocenění rizik. 

4. Hodnocení rizik. 

5. Přijetí opatření k odstranění/omezení rizik. 

6. Pravidelné hodnocení rizik. 

7. Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci. 

 

Nejnebezpečnější činností se po monitorování výrobního procesu objevilo při výměně 

formy do vstřikovacích lisů. Některé formy dosahují váhy až 200 kg a pro jejich 

správné usazení je potřeba použít posuvného zdvihacího zařízení a minimálně dva, 

dobře spolupracující, pracovníky. 

 

6.2.2 Výměna formy 

 

Jako studenta fakulty a oboru ekonomického zaměření mne také zajímalo pro 

jakou zakázku, bráno objemově, se vyplatí formu vyměnit. Tuto otázku mi zodpověděl 

pan Urbánek. Aby se mu vyplatilo měnit na daném stroji formu, je potřeba s ní pracovat 

minimálně jednu celou pracovní směnu (ta trvá obvyklých 8 hodin) a vyprodukovat 

minimálně 500 ks výrobku průměrné velikosti a gramáže. 
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6.2.3 Popis metodiky pouţité pro analýzu rizik 

 

Metod pro výpočet hodnoty rizika je více, v mnohém se liší, ale zároveň jsou 

všechny vytvořeny na stejném základu. Hodnotu rizika určíme následujícím vzorcem: 

 

𝑅 = 𝑝 ∗ 𝑛 ∗ 𝑛ℎ 

 

Uvádím zde stupnici, podle které jsem vytvořil celý soubor rizik pro firmu pana 

Urbánka.  

 

𝑝 = Pravděpodobnost výskytu rizika 

1) Nahodilá, 

2) velmi nepravděpodobné, 

3) nepravděpodobné, 

4) pravděpodobné, 

5) trvalé. 

 

𝑛 = Nebezpečí již vzniklého rizika 

1) Bez pracovní neschopnosti – mírné, 

2) s pracovní neschopností, 

3) hospitalizace, 

4) trvalé následky, 

5) zranění s následkem smrti. 
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𝑛ℎ = Názor hodnotitele 

1) Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení zdraví, 

2) malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení zdraví, 

3) větší vliv nebezpečí hodný posouzení, 

4) velký významný vliv, 

5) více významných a nepříznivých vlivů na závažnost nebezpečí a následky při 

úrazu. 

 

Z uvedeného vyplývá, že minimální hodnota jednotlivých rizik je 1 a maximální 150. 

Dle výsledné hodnoty zařadíme riziko do tabulkově rozvržené kategorie. 

 

Tab. č. 4: Kategorie rizik dle výsledných hodnot 

1 - 3 Bezvýznamné riziko 

4 - 10 Přijatelné riziko 

11 - 50 Mírné riziko 

51 - 100 Nežádoucí riziko 

101 - 125 Neakceptovatelné riziko 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle konzultace s odborně způsobilou osobou) 

 

Pro jakékoliv riziko, jehož hodnota vychází nad 20 bodů je potřeba určit opatření k jeho 

omezení. Ve svojí práci jsem však naznačil cesty k eliminaci u všech nalezených rizik.  

 

Pro účely analýzy rizik a dále také vymezení ochranných pracovních pomůcek se 

poprvé dostávám k rozdělení výrobního procesu na dvě části. A to hlavní výrobní 

prostor – pojmenovaný „lisovna“ a sklepní prostor, ve kterém se nachází již zmíněný 

drtič plastů, což je název druhého střediska. 
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Přikládám konkrétně vypracovaný formulář s vyhledanými a ohodnocenými riziky na 

obě střediska. 

 
Tab. č. 5: Analýza, vyhodnocení a opatření k rizikům 

ANALÝZA, VYHODNOCENÍ A OPATŘENÍ K RIZIKŮM 

FIRMA: 

 Milan Urbánek, Plastur   

PRACOVIŠTĚ: 

Lipová 2a, Rousínov – lisovna plastů, 1.NP 

ČINNOST      

(OBECNY 

POPIS) 

MOŢNÉ 

RIZIKO PŘÍČINA  P N Nh R 

OPATŘENÍ K ELIMINACI 

RIZIK/KONTROLA 

1. Mechanická rizika 

Spuštění 

stroje 

Porucha stroje, 

nesprávná funkce 

stroje. Možné 

zranění tlakovou 

hadicí pneumatické 

části stroje. 

Mechanické 

závady. Prasklá 

pneumatická 

hadice.   

1 3 3 9 

Spuštění stroje seřizovačem a 

ponechání stroje v chodu bez 

manipulace. Obsluha stroj 

neuvádí do chodu, pouze jej 

obsluhuje 

Denní kontrola stroje včetně 

tlakové hadice seřizovačem 

před započetím práce. 

Plnění 

zásobníku 

materiálem 

Pád zaměstnance 

při porušení 

technologie plnění. 

Zranění při pádu. 

Pád na stroj při 

ztrátě stability na 

nepovolené 

podpoře nohou. 

2 4 3 24 

Obsluha musí plnit zásobník 

vsypáním materiálu 

z předepsané nádoby, obě nohy  

musí mít na podlaze.  Nelze 

použít pomocných prostředků 

(židle, obaly s materiálem, 

palety) jako podporu nohou. 

Kontrola množství vsypaného 

materiálu se provádí výhradně 

průzorem v násypce. 

Nepřetržitá kontrola  majitelem 

firmy a seřizovačem. 
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Plnění 

zásobníku 

materiálem 

Kontakt ruky uvnitř 

plnícího zařízení. 

Zranění ruky. 

Vstrčení ruky do 

plnícího zařízení.   
2 4 3 24 

Obsluha kontroluje množství 

vsypaného materiálu výhradně 

průzorem v násypce. 

Nepřetržitá kontrola  z kanceláře 

majitelem firmy a 

seřizovačem. 

Pohyb po 

pracovišti 

Uklouznutí. 

Poranění při pádu 

na podlahu. 

Únik oleje 

z hydraulické 

hadice.   

1 2 2 4 

Obsluha je povinna okamžitě 

zastavit stroj, přerušit práci a 

přivolat seřizovače. Další práce 

není povolena. 

Průběžná kontrola stavu 

tlakových hadic seřizovačem, 

zejména při ranní prohlídce 

stroje. 

Výroba 

výlisků  

Kontakt ruky 

s lisovacími 

formami. 

Zhmoždění ruky 

Nesprávná 

funkce 

ochranného 

zařízení. 

1 3 2 6 

Kontrola funkce koncového 

vypínače seřizovačem, denně 

před zahájením práce. 

2. Rizika spojená se zásahem elektrickým proudem 

Zapínání 

stroje 

Dotek s živými 

částmi stroje, 

poškozeným 

kabelem. Zásah 

elektrickým 

proudem. 

Zanedbaná 

vizuální kontrola 

stroje před 

spuštěním, stroj 

není zakrytován 

po údržbě 

seřizovačem. 

3 4 4 48 

Spuštění stroje seřizovačem, 

kontrola elektrických částí 

stroje. Obsluha stroj neuvádí do 

chodu, pouze jej obsluhuje 

Denní kontrola stroje 

seřizovačem před započetím 

práce. 

Vypínání 

stroje 

Neoprávněné 

použití, úraz 

mimo dozor, 

možný požár 

mimo pracovní 

dobu. 

Opomenutí 

vypnutí stroje. 
1 4 2 8 

Stroj vypíná po skončení údržby 

seřizovač. Vždy je použito 

centrální vypínání strojů jištěné 

kontrolním světlem. 

Denní vypnutí seřizovačem. 
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3. Rizika spojená s nadměrnou teplotou 

Výroba 

výlisků 

Kontakt ruky 

s lisovacími 

formami. 

Popáleniny. 

Odstraňování 

výlisků nebo 

navařeniny 

z formy rukou.  

3 3 2 18 

Navařeninu z formy odstraňuje 

zaměstnanec výhradně 

uzpůsobeným nástrojem a 

v ochranných rukavicích. 

Nepřetržitá kontrola majitelem 

firmy a seřizovačem. 

4. Rizika spojená s nadměrným hlukem 

nejsou        

 

5. Rizika spojená s druhem pouţívaného materiálu 

Provoz stroje 

Nadýchání se 

výparů. 

Nevolnost. 

Zplodiny 

z výroby. 
3 2 4 24 

Seřizovač zajišťuje přirozené 

větrání otevřením střešních oken 

před započetím práce. 

Seřizovač otevře okna při 

spuštění strojů před započetím 

práce. 

6. Ergonomická rizika 

Finální 

úprava 

výrobků, 

začišťování 

výlisků. 

Nevhodné držení 

těla. Bolesti 

páteře, bolesti 

krční páteře. 

Stereotypní 

práce. 
4 1 2 8 

Obsluha tento úkon provádí 

pouze dvě hodiny denně. 

Majitel zajišťuje rozvržení 

práce tak, aby začišťování bylo 

rozděleno mezi ostatní 

zaměstnance. 

7. Manipulace – transport 

Výměna 

formy 

Pád formy, 

možné zranění 

celého těla. 

Chybné 

uchycení formy. 
3 3 4 27 

Obsluha provádí tento úkon 

pouze pod dozorem vyškoleného 

seřizovače. 

Bezpečnou manipulaci zajišťuje 

seřizovač. Práce v ochranné 

přilbě. 

Výměna 

formy 

Pád formy, 

možné zranění 

celého těla. 

Závada na řetězu 

zdvihacího 

zařízení. 

2 3 4 24 

Pravidelná kontrola dle 

harmonogramu revizí. Zajišťuje 

majitel. 

Práce v ochranné přilbě. 
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Výměna 

formy 

Pád formy, 

možné zranění 

celého těla. 

Chybné 

uchycení 

zdvihacího 

zařízení na nosné 

konstrukci. 

2 3 4 24 

Kontrolu zajistí seřizovač. 

Obsluha tuto kontrolu 

neprovádí. 

Práce v ochranné přilbě. 

Výměna 

formy 

Pád formy, 

možné zranění 

celého těla. 

Nedodržení 

pracovních 

postupů, 

nepozornost, 

nedostatečná 

koordinace 

činnosti při 

spolupráci. 

3 3 4 36 

Koordinaci při zavěšování a 

přesunu formy zajišťuje 

seřizovač. 

Práce v ochranné přilbě. 

Přesun 

formy 

Přesun formy 

ze skladu ke 

stroji. 

Chybný 

technologický 

postup 

(nepoužití 

předepsaného 

přepravního 

vozíku určeného 

pro převoz 

forem). 

4 3 3 36 

Koordinaci při  přesunu formy 

zajišťuje seřizovač. 

Práce v ochranné přilbě. 

Navážení 

materiálu 

Manipulace 

s materiálem 

v přepravních 

obalech. 

Namožení zad.  

Zvedání 

nepovoleného 

množství obalů 

vzhledem k váze 

a objemu pytlů. 

2 1 1 2 

Obsluha má povoleno zvedat a 

přemisťovat pouze jeden pytel 

s materiálem. Více pytlů je 

možno přemisťovat pouze na 

manipulačním vozíku (do 5 ks). 

Nepřetržitá kontrola majitelem 

firmy a seřizovačem. 

Přesun stroje 
Přimáčknutí 

zaměstnance. 

Chybná 

technologie 

uchycení a 

přepravy. 

4 3 3 36 

 Případný přesun stroje zajišťuje 

specializovaná externí firma na 

základě objednávky majitele. 
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(Zdroj: Vlastní zpracování dle konzultace s odborně způsobilou osobou)  

8. Kombinace rizik 

Práce na 

strojích, 

pohyb 

zaměstnanců 

Pád zaměstnance, 

popálení 

zaměstnance, 

přimáčknutí 

zaměstnance. 

Nepořádek na 

pracovišti, 

nedodržování 

technologie. 

3 3 4 36 

Vymezení prostorů pro materiál, 

komunikační cesty, prostory pro 

zaměstnance. Zpracování a 

aktualizace technologických 

postupů výroby.. Zodpovídá 

majitel. 

Provoz 

strojů 

Všechny 

možnosti (závady 

v motorické, 

elektrické i 

mechanické 

části). Zranění 

zaměstnance. 

Nedodržení 

pracovních 

postupů. 

3 3 4 36 

Proškolení zaměstnanců 

(seřizovač – vazačské školení, 

obsluha školení BOZP a poučení 

o rizicích jejich práce). 1 x 

ročně, zodpovídá majitel 
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Tab .č. 6: Analýza, vyhodnocení a opatření k rizikům – drtič plastů 

ANALÝZA, VYHODNOCENÍ A OPATŘENÍ K RIZIKŮM 

FIRMA: 

Milan Urbánek, Plastur 
  

PRACOVIŠTĚ: 

 Lipová 2a, Rousínov – 1.PP – drtič plastů 

ČINNOST      

(OBECNY 

POPIS) 

MOŢNÉ 

RIZIKO 
PŘÍČINA P N H R DŮSLEDEK 

1. Mechanická rizika 

Spuštění 

stroje 

Porucha stroje, 

nesprávná funkce 

stroje.  

Mechanické 

závady .  
1 3 3 9 

Spuštění stroje obsluhou a 

ponechání stroje v chodu bez 

manipulace. 

Denní kontrola stroje 

seřizovačem před započetím 

práce. Denní kontrola provozu 

majitelem 

Plnění 

zásobníku 

materiálem 

Kontakt ruky 

uvnitř plnícího 

zařízení. Zranění 

ruky. 

Vstrčení ruky do 

plnícího zařízení.   
1 4 4 16 

Obsluha kontroluje množství 

vsypaného materiálu výhradně 

vizuelně. 

Denní kontrola pracoviště 

majitelem. 

Uvolňování 

drcené směsi 

z výsypky 

Kontakt ruky 

s drtícím 

zařízením stroje. 

Zranění ruky. 

Uvolnění 

materiálu 

v případě ucpání 

výsypky. 

2 4 3 24 

K uvolnění obsluha používá 

pouze ocelové hrablo. 

Denní kontrola připravenosti 

pracoviště majitelem, denní 

kontrola práce obsluhy. 

2. Rizika spojená se zásahem elektrickým proudem 

Zapínání 

stroje 

Dotek s živými 

částmi stroje, 

poškozeným 

kabelem. Zásah 

elektrickým 

proudem. 

Zanedbaná 

vizuální kontrola 

stroje před 

spuštěním. 

3 4 4 48 

Kontrola stroje seřizovačem , 

kontrola elektrických částí 

stroje.   

Denní kontrola stroje 

seřizovačem před započetím 

práce. 
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(Zdroj: Vlastní zpracování dle konzultace s odborně způsobilou osobou)  

Vypínání 

stroje 

Neoprávněné 

použití, úraz 

mimo dozor, 

možný požár 

mimo pracovní 

dobu. 

Opomenutí 

vypnutí stroje. 
1 4 2 8 

Stroj kontroluje po skončení 

údržby seřizovač. Vždy je 

použito centrální vypínání strojů 

jištěné kontrolním světlem. 

Zodpovídá seřizovač. 

3. Rizika spojená s nadměrným hlukem 

Provoz 

drtiče 
Poškození sluchu. Hluk. 3 3 3 18 

Obsluha používá při chodu 

stroje chrániče sluchu.   

Denní kontrola majitelem 

firmy. 

4. Manipulace – transport 

Navážení 

materiálu 

Manipulace 

s materiálem 

v přepravních 

obalech. 

Namožení zad.  

Zvedání 

nepovoleného 

množství obalů 

vzhledem k váze 

a objemu pytlů. 

2 1 1 2 

Obsluha má povoleno zvedat a 

přemisťovat pouze jeden pytel 

s materiálem.  

Denní kontrola majitelem 

firmy. 

Přesun stroje 
Přimáčknutí 

zaměstnance. 

Chybná 

technologie 

uchycení a 

přepravy. 

4 3 3 36 

 Případný přesun stroje zajišťuje 

specializovaná externí firma na 

základě objednávky majitele. 

5. Kombinace rizik 

Práce u 

drtiče, pohyb 

zaměstnanců 

Pád zaměstnance. 

Nepořádek na 

pracovišti, 

nedodržování 

technologie. 

3 3 4 36 

Vymezení prostorů pro materiál, 

komunikační cesty, prostory pro 

zaměstnance. Zpracování a 

aktualizace technologických 

postupů výroby.. Zodpovídá 

majitel. 

Provoz 

drtiče 

Všechny 

možnosti (závady 

v motorické, 

elektrické i 

mechanické 

části). Zranění 

zaměstnance. 

Nedodržení 

pracovních 

postupů. 

3 3 4 36 

Proškolení zaměstnanců obsluha 

školení BOZP a poučení o 

rizicích jejich práce). 1 x ročně, 

zodpovídá majitel 
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- Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a 

rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O 

vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první 

vede zaměstnavatel dokumentaci.
33

 

6.2.4 Opatření k omezení rizika 

 

1) Změna technologického postupu 

2) Prostředky kolektivní ochrany 

3) Přidělení osobních ochranných pracovních pomůcek 

 

6.3 OOPP 

Další podkategorií, kterým je třeba věnovat pozornost jsou ochranné osobní 

pracovní prostředky, pod které dále spadají pracovní oděvy a obuv, mycí a čistící 

dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. 

 

Zde se nabízí otázka jak má podnikatel vědět, co za OOPP používat. Tuto otázku mu 

zodpoví zase a znovu dobře vypracovaná rizika, která pracují s opatřeními k omezení 

rizika, kterými OOPP bezpochyby jsou – viz. Bod 6.2.3. 

 

6.3.1  Pohled zákona na oblast OOPP 

 

- Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 

ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní 

ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 
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zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu 

práce.
34

 

 

- Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky  

v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.
35

 

 

- Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky  

a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle 

vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních 

podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.
36

 

6.3.2 Vymezení OOPP v podniku 

 
Tab. č. 7: Vymezení OOPP – lisovna 

 

VYMEZENÍ OOPP 

PLASTUR,  

Milan Urbánek   

PRACOVIŠTĚ:   

Lipová 2a, Rousínov – lisovna plastů 

POMŮCKA RIZIKO POZNÁMKA 

Ochranné rukavice, 

tepelně odolné 

Popálení (manipulace s horkým 

materiálem, odstranění výlisků 

z formy, navařenin na formě) 

Čerstvě vylisované výrobky a hlava 

formy dosahují teploty 150 – 400°C 

Ochranné rukavice  

Odřeniny, poranění (manipulace 

s železným materiálem, přenášení 

palet, manipulace s formami) 

Použití pouze při přenášení a manipulace 

s materiálem 

Pracovní obuv, pevná 
Ochrana proti úrazu zakopnutím, 

pád předmětu na nohu 
Po celou dobu pobytu na pracovišti 

Ochranná přilba Ochrana proti úrazu hlavy 
V případě manipulace s formou na 

závěsném zařízení 

Ochrana sluchu – zátkový 

chránič sluchu 
Ochrana proti poškození sluchu Při provozu více jak dvou strojů (86 dB) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle konzultace s odborně způsobilou osobou) 
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 § 104 odst. 1 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce 
35

 § 104 odst. 4 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce 
36

 § 104 odst. 5 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce 
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Tab. č. 8: Vymezení OOPP – drtič plastů 

 

VYMEZENÍ OOPP 

PLASTUR,  

Milan Urbánek   

PRACOVIŠTĚ:   

Lipová 2a, Rousínov – drtič plastů 

POMŮCKA RIZIKO POZNÁMKA 

Pracovní obuv, pevná 
Ochrana proti úrazu zakopnutím, 

pád předmětu na nohu 
standardní 

Ochranná sluchátka Ochrana proti poškození sluchu 94 dB 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle konzultace s odborně způsobilou osobou) 

 

6.4 Úrazy 

Problematiku úrazů, jsem vysvětlil v bodu 3.1.4. Z pohledu dokumentace, je třeba 

vést knihu úrazů, kde se píšou zjednodušené záznamy o úrazech. Na každý úraz zvlášť 

poté slouží formulář hlášení o úrazu. 

 

6.4.1 Kniha úrazů 

 

V knize úrazů vede zaměstnavatel evidenci veškerých pracovních úrazů, i těch, 

které neprovází pracovní neschopnost. Důležitost knihy úrazů spočívá v úplnost údajů, 

potřebných k sepsání záznamu o úrazu. Jsou dvě možnosti, kterými může být kniha 

úrazů vedena. První možností je vést skutečnou knihu, deník, kde se úrazy zapisují 

ručně, druhou pak elektronická kniha úrazů. 

 

V případě více pracovišť či poboček je potřeba vést centrální knihu, z které se vychází 

při stanovení nápravných opatření. 

 

Vzorovou knihu úrazů přikládám v Příloze č. 1. 
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6.4.2 Náleţitosti záznamu o úrazu: 

1. Evidenční číslo úrazu 

2. Jméno a příjmení zraněného zaměstnance 

3. Datum narození  

4. Místo úrazu 

5. Činnost, při které k úrazu došlo 

6. Datum a hodina úrazu, začátek směny, počet zraněných osob celkem 

7. Druh zranění a zraněná část těla 

8. Zdroj úrazu 

9. Příčina úrazu 

10. Popis příčin a okolností, za nichž k úrazu došlo 

11. Jméno a příjmení svědka (svědků) 

 

Formulář záznamu o úrazu přikládám v Příloze č. 2. 

6.4.3 Netypické pracovní úrazy:
37

 

- Infarkt myokardu, 

- úžeh a úpal, 

- kýla, 

- epilepsie. 

 

Při tomto je třeba pamatovat na to, že zaměstnavatel musí oznámit úraz bez zbytečného 

odkladu a to: 

 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, 

b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 

c)  příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo 

právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní 

působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 

                                                 
37

 BRÁCHA, MRÁZ, Pracovní úrazy 
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dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace 

předpokládat, 

d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu12), jde-li  

o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu, 

e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil 

zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec 

pojištěn.
38

 

 

6.5 Traumatologický plán 

Součástí každé kvalitně zpracované dokumentace je i traumatologický plán, který 

pomáhá řešit krizové situace v podniku. V takovémto plánu je nejvíce prostoru 

věnováno poskytnutí první pomoci, různých druhů první pomoci dle zranění a jsou 

v něm uvedeny osoby pověřené poskytnutím první pomoci. Dále je v něm obsažena 

kontrola dostupnosti a úplnosti lékárniček na pracovištích a postupy v případě 

mimořádných událostí. 

 

Zde je pár ustanovení, které vyplývají ze zákona a které podléhají oblasti 

traumatologického plánu: 

 

- Na pracovištích musí být umístěna lékárnička první pomoci, která musí být 

vybavena s přihlédnutím k rizikům prováděné činnosti. Za obsah a vybavení 

odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec. 
39

 

 

- Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz (PÚ), pokud je toho schopen a každý 

jiný zaměstnanec, který je svědkem úrazu, popř. ten, který se o něm nejdříve 

dozví, je povinen ihned oznámit úraz příslušnému vedoucímu, nebo nejbližšímu 

nadřízenému zraněného zaměstnance. 
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 § 4 odst. 1 zákona č.201/2010 Sb., zákoník práce 
39

 § 102 odst. 5 zákona č.262/2010 Sb., zákoník práce 
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Samozřejmou součástí traumatologického plánu jsou i důležitá telefonní čísla. Pro 

Českou republiku jsou to tato: 

 

150 – Hasičský záchranný sbor 

155 – Záchranná zdravotní sluţba 

158 – Policie 

112 – Tísňová linka 

 

6.6 Alkohol na pracovišti 

Celým názvem se tato oblast v zákoně označuje jako Ochrana před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Název 

hovoří sám za sebe, v praxi jde v podstatě o to, aby zaměstnanec písemně potvrdil 

svému zaměstnavateli, že se těchto látek v pracovní době zdrží.  

 

Zákonný výstup: 

 

- nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 

zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich 

vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných 

prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání 

alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých 

mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem 

alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění 

pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno.
40

 

 

Dotaz k tématu z praxe:  

Kdo může na pracovišti provést zkoušku na alkohol? 

 

Odpověď:  

Statutární zástupce (majitel, ředitel), či statutárním zástupcem pověřená osoba. 

                                                 
40

 § 106 odst. 4 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce 
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6.7 Školení 

- Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují 

jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi 

vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do 

styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a 

kontrolovat jejich dodržování. 

Školení dle této věty zajistí zaměstnavatel při nástupu zaměstnance do práce a dále při: 

 

a) Změně pracovního zařazení, 

b) změně druhu práce, 

c) zavedení nové technologie, 

d) změně výrobních a pracovních prostředků, 

e) změně technologických či pracovních postupů.
 41

 

 

- Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech  

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí 

zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to 

povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně 

opakováno. 
42

 

 

Z toho vyplývá, že si zaměstnavatel sám určí periodu, ve které bude vykonávat 

školení svých zaměstnanců.  Důležité je, aby tato prodleva byla smysluplnou  

a obhajitelnou. Nelze například ve výrobním podniku školit zaměstnance pouze 1 za 5 

let, jelikož je třeba připomínat jim rizika jejich práce častěji. Naopak je zase zbytečné 

školit pracovníky v kanceláři každého půl roku, když jejich práce nevyžaduje tolik 

opatrnosti.  

 

V  případě firmy pana Urbánka jsme periodu pravidelného školení určili na 1 rok. 

                                                 
41

 § 103 odst. 2 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce 
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 § 103 odst. 3 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce 
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Oblast působnosti školení 

Základní, periodické či vstupní školení BOZP se provádí pro tyto osoby: 

 

 Zaměstnanci přijatí do hlavního pracovního poměru, 

 brigádníci a důchodci v pracovním poměru, 

 zaměstnanci pracující na dohodu o práci konané mimo hlavní pracovní poměr, 

 zaměstnanci vracející se po delší pracovní nepřítomnosti / po pracovním úrazu, 

 všechny ostatní osoby, které se zdržují s vědomím zaměstnavatele na jeho 

pracovištích. 

6.7.1 Osnova školení 

 

Každé školení musí mít svou osnovu, bez té není provedené školení platné. 

Obsahem osnovy je totiž také formulář pro prokazatelné seznámení zaměstnanců s tímto 

školením. Přikládám zjednodušenou osnovu s hlavními body: 

 

 

1) Právní podklady pouţívané při školení BOZP: 

 Ústava České republiky – Listina práv a svobod, články 28, 29 a 31 

 Směrnice Rady Evropských společenství „O provádění opatření ke zvýšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci“ 89/331/EEC,  

 Občanský zákoník, 

 Zákoník práce, 

 Vyhlášky sbírky zákonů – zejména vydaných českým úřadem bezpečnosti práce 

 České normy z oblasti bezpečnosti práce, z oblasti bezpečné konstrukce strojů  

a zařízení 
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Listina práv a svobod 

 

Článek 28 

Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 

podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.
43

 

 

Článek 29, odstavec 1 

Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při 

práci a na zvláštní pracovní podmínky.
44

 

 

Článek 29, odstavec 2 

Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních 

vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.
45

 

 

Článek 31 

Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo 

na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví 

zákon.
46

 

 

2) Obecné povinnosti  

- povinnosti zaměstnavatele, povinnosti a práva zaměstnance (viz. body 3.1.1 a 

3.1.2) 

3) Pracoviště a výrobní prostředky 

- viz. bod 3.1.3 

4) Bezpečnost práce s elektrickým zařízením 

- vymezení zakázaných a povolených činností 

5) První pomoc – traumatologický plán 

- viz. bod 6.5 

6) Rozbor moţných příčin úrazů na pracovišti 

-     seznámení zaměstnanců s vyhledanými riziky 

7) Seznámení s plánem evakuace / počínání v případě havarijního stavu 

8) Seznámení s místními provozními předpisy dle příslušných profesí 

- místní provozní předpisy se vztahují ke složitější a různorodější výrobě, 

v případě jednodušších technologických nároků si podnik vystačí s návody 

k obsluze daných strojů 

 

                                                 
43

 Odst. 1, Článek 28, Listiny základních práv a svobod 
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 Odst. 1, Článek 29, Listiny základních práv a svobod 
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 Odst. 2, Článek 29, Listiny základních práv a svobod 
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Na závěr každého školení musí být ověřeny znalosti zaměstnanců z bezpečnostních 

předpisů a to buď ústně či písemně a také musí být zodpovězeny všechny dotazy 

zaměstnanců.  

 

6.8 Roční prověrka 

- Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních 

zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců 

pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky 

odstraňovat.
47

 

 

Roční prověrka může, ale také nemusí být obsažena v základní dokumentaci. Právní 

předpis pouze upravuje nutnost jejího každoročního provedení. Záleží tedy  

na schopnosti každého provozovatele, zda si tuto roční prověrku dokáže udělat sám 

nebo zda vyhledá odbornou pomoc. 

 

Jak již bylo řečeno, úkol roční prověrky spočívá v zajištění bezpečného pracoviště  

a v kontrole zda, je nastavený systém BOZP v podniku dostačující. Jak také vyplývá 

z legislativy, důležitá je spolupráce se zaměstnanci či s odborovým zástupcem. 

 

Tab. č. 9: Formulář roční prověrky 

1. Systém BOZP:   V pořádku? 
Nalezeny 

nedostatky? 
Náprava do: 

Jsou definovány firemní cíle v oblasti BOZP? (Cílem je dodržování 

zákonů týkajících se BOZP vycházejících ze Zákoníku práce. Dodržování práva 
na spoluutváření bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance a 

zlepšování pracovního prostředí dostupnými prostředky a vhodnou organizací 
práce.) 

   

Je zpracována dokumentace?    

Je pověřená osoba zodpovídající za BOZP v podniku?     

Je stanovena odpovědnost na jednotlivých provozech?     
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2. Obsah dokumentace BOZP V pořádku? 
Nalezeny 

nedostatky? 
Náprava do: 

Směrnice pro řízení BOZP. (Je aktualizována?)    

Kategorizace prací. (Je aktualizována? Nezměnily se výrobní postupy? 

Nepřijal jsem nového zaměstnance? Nedošlo k pracovnímu     úrazu?) 
   

Vyhledaná a zhodnocená rizika.    

Osobní ochranné pomůcky, hygienické a čistící prostředky, 

ochranné nápoje. 
   

Školení, osnovy a prokazatelné seznámení. (Do této složky patří 

dokumenty o provedených školeních BOZP i ostatních včetně školení, které je 

nutné zajistit osobami odborně způsobilými.) 
   

Pracovnělékařská péče.    

Kniha úrazů, hlášení úrazů.    

Traumatologický plán? Kontrola lékárniček. Osoba ovládající 

první pomoc. 
   

Zákaz kouření, používání návykových látek, konzumace 

alkoholu. 
   

Prověrka BOZP. (Je dodržena roční periodicita?)    

 

3. Účast zaměstnanců na zajišťování BOZP V pořádku? 
Nalezeny 

nedostatky? 
Náprava do: 

Je v podniku zaveden systém účasti zaměstnanců na kontrole a 

dodržování BOZP ve smyslu § 102 Zákoníku práce? (při školení 

je ponechán prostor pro připomínky zaměstnanců, zaměstnanci jsou seznámení 
s možností se vyjádřit k otázkám BOZP.) 

   

 

4. Analýza a vyhledání rizik V pořádku? 
Nalezeny 

nedostatky? 
Náprava do: 

Je zajištěna výměna informací o rizicích se spolupracujícími 

firmami?  
   

Jsou zaměstnanci seznámení s riziky, resp. možným ohrožením 

jejich zdraví a opatřeními k jejich ochraně? 
   

 

5. Organizace práce – pracovní postupy V pořádku? 
Nalezeny 

nedostatky? 
Náprava do: 

Je organizace práce v souladu s ustanoveními v Zákoníku 

práce?  
   

Jsou zpracovány pracovní postupy pro jednotlivé činnosti 

prováděné v podniku? 
   

 

6. Školení zaměstnanců V pořádku? 
Nalezeny 

nedostatky? 
Náprava do: 

Je zaveden pravidelný systém školení stálých zaměstnanců?    

Vstupní školení nových zaměstnanců?     

Instruktáž cizích zaměstnanců?     

Školení zaměstnanců vzhledem k pracovišti? (Není-li zapracováno 

do základního a periodického školení BOZP) 
   

Seznámení zaměstnanců s pracovními návody a zacházení se 

stroji, které při své práci používají? 
   

Školení při přeřazení na jinou činnost / pracoviště?    

Školení po delší pracovní nepřítomnosti / úrazu?    

Jsou pro tyto školení zpracovány osnovy?    
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7. Technická zařízení / revize V pořádku? 
Nalezeny 

nedostatky? 
Náprava do: 

Je zpracován harmonogram revizí a kontrol?     

 

8. OOPP V pořádku? 
Nalezeny 

nedostatky? 
Náprava do: 

Je zaveden systém evidence a vydávání OOPP?    

Je zpracována Směrnice OOPP?     

Tabulky pro zhodnocení rizik?    

Jsou OOPP certifikované?    

Provádí se kontrola používání OOPP?    

 

9. Bezpečnostní značení V pořádku? 
Nalezeny 

nedostatky? 
Náprava do: 

Značení lékárniček a dalších prostředků první pomoci.    

Značení únikových cest.    

 

10.   Závodně lékařská péče V pořádku? 
Nalezeny 

nedostatky? 
Náprava do: 

Je ověřována zdravotní způsobilost pracovníků (lékařské 

prohlídky smluvním lékařem)? 
   

Termíny zdravotních prohlídek zaměstnanců jsou dodržovány?    

Školení poskytování první pomoci?    

Jsou pracoviště vybavena lékárničkami?    

Jsou zaměstnanci zařazováni na pracovišti podle posudku 

lékaře? 
   

 

11.   Pracovní úrazy V pořádku? 
Nalezeny 

nedostatky? 
Náprava do: 

Je zaveden systém evidování PÚ (kniha úrazů pro všechny 

pracoviště)? 
   

Jsou stanovovány opatření proti opakování PÚ ze stejných 

příčin? 
   

Kontroluje se dodržování opatření k zabránění PÚ?    

Jsou prováděna školení zaměstnanců po závažných PÚ?    

 

12.   Kontroly V pořádku? 
Nalezeny 

nedostatky? 
Náprava do: 

Jsou prováděny vnitropodnikové kontroly prokazatelným 

způsobem? 
   

Je vedena kniha kontrol?    

Je ve firmě zajištěna kontrola plnění předpisů BOZP ze strany 

zaměstnanců? 
   

Probíhají kontroly zaměstnanců, zda nejsou pod vlivem 

alkoholu či omamných látek? 
   

Je monitorována odezva od zaměstnanců vzhledem k závadám 

na pracovištích?  
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7 Bezpečnostní značení 

Legislativu určující povinnost bezpečnostního značení na pracovištích, kde může 

dojít k poškození zdraví jsem již uvedl a nyní se budu věnovat Nařízení vlády  

č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a ze kterého 

jsem vycházel pro zavedení bezpečnostních tabulek ve firmě Plastur. 

 

 

7.1 Značky zákazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Zákazové značky pouţité v podniku 
48

 

 

Značka „Kouření zakázáno“ je na všech vchodových dveří do průmyslové části firmy, 

zákaz vstupu a dotýkání se má pan Urbánek umístěny na dveřích své pracovny, kde se 

nachází stroje, na které nejsou zaměstnanci proškoleni a nemůžou na nich pracovat. 

Poslední zákazová značka je rozmístěna po celé provozovně, kde se nesmí vnášet ani 

vyskytovat otevřený oheň. 

  

                                                 
48

 Příloha k nařízení vlády č. 11/2002 Sb., zákoník práce 
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7.2 Značky příkazu 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Příkaz k nošení ochrany sluchu 
49

 

 

Příkaz k nošení sluchátek je umístěn ve sklepní části budovy, kde se nachází drtič 

plastu. Doprovází tak skutečnost, že je zde zvýšená hladina hluku, přesahující hranici 90 

dB (= decibelů). Při překročení této hranice je třeba přidělit zaměstnanci ochranné 

sluchátka. 

 

7.3 Informativní značky 

7.3.1 Značky pro označení únikové cesty a nouzového východu 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Označení únikové cesty 
50

 

 

Značky únikových cest se v provozovně nachází již po předchozím majiteli.  

 

 

 

 

                                                 
49

 Příloha k nařízení vlády č. 11/2002 Sb., zákoník práce 
50

 Příloha k nařízení vlády č. 11/2002 Sb., zákoník práce 
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7.3.2 Značky pro věcné prostředky poţární ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 7: Označení umístění hasicího přístroje 

51
 

 

Tato značka – označující umístění hasicího přístroje – je v podniku celkem na sedmi 

místech. Hasicí přístroje jsou v provozovně rozmístěny podle požárně – bezpečnostního 

řešení, vypracovaného v minulosti při kolaudaci objektu a všechny jsou umístěny dle 

předpisů ve výšce 1,5m nad zemí. 

 

Typy hasicích přístrojů nakoupených do firmy Plastur: 

1) Práškový 6kg   ………..  4 ks 

2) Sněhový (𝐶𝑂2)  5kg ……….. 3 ks  

                                                 
51

 Příloha k nařízení vlády č. 11/2002 Sb., zákoník práce 
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8 Závěr 

Agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci už není v České republice nic 

nového, tak jako tomu bylo před dvaceti lety. Každým rokem se vyvíjí a zdokonaluje. 

Každý zaměstnavatel by měl mít své pracoviště pod kontrolou a ochrana zdraví jeho 

zaměstnanců by měla být jednou z nejvyšších priorit. Bohužel v běžné praxi tomu tak 

stále není a nejeden odborník může potvrdit, že je stále mnoho nechráněných 

provozoven a neznalých zaměstnavatelů.  

 

Cílem této práce bylo nejen sestavit ucelenou dokumentaci pro konkrétní podnik, ale 

také nastínit obecné spojitosti, které mohou podobným provozům sloužit jako určité 

vodítko a zaměstnavatelům ukázat, jak se pohybovat v zákonné legislativě. 

 

Hlavní přínos vlastního návrhu řešení v ekonomickém směru spočívá v ochraně 

provozovny před škodami na majetku a také ochraně firmy pana Urbánka před pokutou 

z inspektorátu práce. Neekonomický přínos je více než zřetelný. Je jím ochrana zdraví 

všech osob pohybujících se na pracovišti.  
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Příloha č. 1 – Kniha úrazů 

 

KNIHA ÚRAZŮ  

 

PŘEHLED VŠECH PRACOVNÍCH ÚRÁZŮ  

 

poř. 

číslo 

v 

roce 

datum 

vzniku 

úrazu 

jméno a příjmení 

zraněného 

druh zranění a zraněná 

část těla 

pracovní 

neschopnost hospitalizace 

od     -     do od    -    do 

 

ROK:    2013 

               

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

               

               

               

        

               

Poznámka: dle poř. čísel vložte za tuto stranu kopie hlášení pracovních úrazů 



 

Příloha č. 2 – Záznam o úrazu 

 

 

ZÁZNAMY JEDNOTLIVÝCH ÚRAZŮ  

 

 

           

o pracovním úrazu 
 smrtelném 
 s hospitalizací delší 5 dnů 
 ostatním 

A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním 

vztahu: 

1. IČO: 

Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 

 

2. Místo, kde k úrazu došlo 
i
: 

 

3. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm postiţeného 

zaměstnance?     ANO    NE 

B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo (pokud se nejedná o zaměstnavatele uvedeného v části A zápisu 

do knihy úrazů): 

1. IČO: 

 Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 

 

 

2. Místo, kde k úrazu došlo 
i
: 

 

C. Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci: 

1. Jméno a příjmení:      3. Zdravotní pojišťovna: 

2. Datum narození:         4. Státní občanství:               

5. Činnost, při které k úrazu došlo 
ii
:  

D.  Údaje o úrazu 

1. Datum úrazu:                  

Hodina úrazu: 

2. Počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem 

úrazu: 

3. Druh zranění 
iii
:    

4. Zraněná část těla: 

5. Počet zraněných osob celkem: 

6. Pracovní neschopnost:        od              do 7. Hospitalizace:        od              do 

 Evidenční číslo záznamu: 

 Evidenční číslo zaměstnavatele:              



 

8. Co bylo zdrojem úrazu?  

 dopravní prostředek 
 stroje a zařízení přenosná nebo mobilní 
 materiál, břemena, předměty (pád, přiraţení, odlétnutí, 

náraz, zavalení) 
 pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí nástroj, 

přístroj, nářadí 

 průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele 
 horké látky a předměty, oheň a výbušniny  
 stroje a zařízení stabilní  
 lidé, zvířata nebo přírodní ţivly 
 elektrická energie  
 jiný blíţe nespecifikovaný zdroj 

9. Proč k úrazu došlo? (příčiny)    

 pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu 
 pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika 
 pro závady na pracovišti  
 pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně 

osobních ochranných pracovních prostředků 

 pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů 
zaměstnavatele úrazem postiţeného zaměstnance  

 pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského 
činitele 

 pro jiný blíţe nespecifikovaný důvod 

 

10. Byla u úrazem postiţeného zaměstnance zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek? 

11. Popis úrazového děje, rozvedení popisu místa, příčin a okolností za nichţ došlo k úrazu (v případě potřeby připojte další 

list) : 

 

 

 

 

 

 

12. Uveďte jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým (v případě potřeby připojte další listy): 

13. Opatření přijatá k zabránění opakování úrazu 

 

 jméno a příjmení Podpis 

Úrazem postiţený zaměstnanec
iv
:   

Svědci:   

  

  

Údaje v zápisu do knihy úrazu za zaměstnavatele 

zaznamenal: 

  

pracovní zařazení: 

 

 

                                                 
i
  Uvede se typ pracoviště, pracovní plochy nebo lokality, kde byl úrazem postiţený zaměstnanec přítomen nebo 

pracoval těsně před úrazem, a kde došlo k úrazu, například průmyslová plocha, stavební plocha, zemědělská nebo 
lesní plocha, zdravotnické zařízení, terciální sféra – úřad. 



 

                                                                                                                                               
ii
  Činností se rozumí hlavní typ práce s určitou délkou trvání, kterou úrazem postiţený zaměstnanec vykonával v čase, 

kdy k úrazu došlo, například svařování plamenem. Nejedná se o konkrétní úkon, například zapálení hořáku při 
svařování plamenem. 

iii
  Uvede se následek zranění, například zlomenina, řezné poranění, traumatická amputace, pohmoţdění, popálení, 
otrava, utonutí. 

iv
 Úrazem postiţený zaměstnanec svým podpisem dává souhlas zaměstnavateli, aby odeslal Záznam o úrazu České 

správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), který bude sepsán v  případě  pracovní neschopnosti zaměstnance delší jak 

3 dny, a to z důvodu získání informací od ČSSZ k odškodnění pracovního úrazu dle zák. č. 262/2006 Sb. v platném 

znění. 

       


