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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 

pracovišti v rámci prostor bioplynové stanice vybraného podnikatelského subjektu. 

Práce poskytuje teoretická východiska k tématu, analyzuje úroveň bezpečnosti práce a 

plnění zákonných požadavků na daném pracovišti. Na závěr navrhuje doporučení pro 

zlepšení BOZP. 

Abstract 

Bachelor's thesis is focused on the issue of occupational safety and health protection in 

the area of biogas plant owned by selected business entity. The work provides a 

theoretical basis for the issue, analyzes the level of occupational safety and compliance 

with legal requirements at the workplace. Closing with recommendations for improving 

safety and health. 
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Úvod 

Většinou se jedná o první náležitost, kterou po nás zaměstnavatel požaduje při nástupu 

do zaměstnání – poučení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti (BOZP). 

Aniž bychom papír přečetli, svůj souhlas stvrdíme podpisem a hrneme se do práce. 

Víme však, co vše se pod touto zkratkou skrývá?  

Téma bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti bývá v České republice 

zanedbáváno. Možná je to kvůli špatné srozumitelnosti zákonů pro obyčejné 

zaměstnance, či z důvodu obav zaměstnavatelů z dalších nákladů. Neexistuje však 

žádné pracoviště, které by bylo naprosto bezpečné a bezrizikové. Proto je nutné vytvářet 

a dodržovat nařízení a předpisy, které povedou k zajištění maximální bezpečnosti a 

ochrany zdraví všech osob, vyskytujících se v prostorech jak výrobních, tak 

administrativních. 

V této bakalářské práci se proto zaměřím na prozkoumání a zhodnocení již zavedeného 

systému BOZP v dlouhodobě fungující české zemědělské společnosti. Detailně se budu 

zabývat prostory bioplynové stanice, jejíž stavbou se společnost rozhodla rozšířit svoji 

působnost na trhu s cílem produkovat elektrickou energii k zajištění napájení vlastních 

zdrojů i prodeje do veřejné sítě pomocí recyklace biomasy z vlastní zemědělské 

produkce. 
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1. Vymezení problému a cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu a zhodnocení současného stavu 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve společnosti Rostěnice a.s. a na všech pracovištích 

nově zbudované bioplynové stanice v Rostěnicích. 

Dalším cílem bude porovnat soulad zjištěných výsledků úrovně ochrany na pracovišti 

s aktuálními předpisy z oblasti BOZP a při odhalení nebezpečí navrhnout efektivní 

opatření a úpravy vedoucí ke snížení rizika a zajištění bezporuchovosti provozu výroby 

elektrické energie v bioplynové stanici. 

1.1 Dílčí cíle 

- seznámení s teoretickým základem bezpečnosti práce 

- teorie rizika 

- základní předpisy a legislativa státu 

- popis a zhodnocení společnosti 

- analýza současného stavu BOZP ve společnosti 

- vyhledání a analýza rizik v bioplynové stanici 

- vyhodnocení analýzy rizik 

- opatření k zajištění bezpečnosti 

- přínosy a podmínky realizace 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Pokud každá fyzická osoba koná práci vždy v určitém pracovním prostředí a za určitých 

podmínek, je bezpečnost a ochrana zdraví při práci neoddělitelnou a důležitou součástí 

péče o člověka v pracovním procesu. Když si uvědomíme, že zdraví škodlivé pracovní 

podmínky a nesprávně organizovaná a prováděná práce působí negativně na 

zaměstnance a může mít dříve nebo později za následek pracovní úraz, nemoc 

z povolání či snížení produktivity práce, se ve vyspělých zemích dnes klade neustále 

větší důraz na otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zde patrná snaha o 

vytváření co nepříznivějších pracovních podmínek, snaha vytvářet pracovní prostředí 

takové, aby bylo přizpůsobováno tělesným a duševním potřebám pracujících osob a 

konečně snaha o omezení rizik spojených s prací na minimum. Cílem je zajištění 

plynulého bezporuchového pracovního procesu.   

„Smyslem je zajistit ochranu životů a zdraví zaměstnanců, hodnot, jejichž ztrátu nelze 

ničím nahradit“ [1]. 

     Moderní společnost si již uvědomuje, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci má 

vliv na samotnou rentabilitu a efektivnost práce. Přes to všechno však společnost 

nedokáže zabránit tomu, aby své členy v určité míře i přes to nevystavovala rizikům 

poškození zdraví z negativních vlivů práce, jejímiž průvodci bývají nejčastěji pracovní 

úrazy či nemoci z povolání. To je daň, která jde ruku v ruce s rozvojem technologií. 

Cílem je však co nejvíce eliminovat tyto negativní vlivy, jejich úplné odstranění je 

zatím mimo naše technické schopnosti [2]. 

2.2 Funkce BOZP 

Bezpečnost práce, byla jakožto obor zasahující do vícera odvětví zformována teprve 

počátkem 40. let 20. století. BOZP má dvě hlavní funkce, a to funkci preventivní, která 

vychází z principu, že na současném stupni vědeckotechnického rozvoje je možno 

zabránit prakticky každému úrazu a funkci produkční, vyjadřující význam BOZP pro 

plynulou a kvalitní organizaci pracovního a výrobního procesu [2].  
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Preventivní funkce      

Prvořadým cílem BOZP bylo od počátku zabraňování poškozování zdraví v pracovním 

procesu s cílem předcházet událostem, jako jsou pracovní úrazy či nemoci z povolání. 

Prevence zahrnuje veškerá opatření, která vedou ke snížení nebo dokonce možnosti 

vyloučení úrazu. Jejím předpokladem je podrobná analýza pracovních činností 

s důrazem na zjištění skutečností významných pro vznik nežádoucích událostí. Nutností 

je při všech těchto opatřeních najít hranici, kdy jsou opatření ještě ekonomicky únosná, 

aby si zaměstnavatelé uvědomovali, že investice do bezpečných pracovních podmínek 

pro ně budou představovat jen zlomek toho, co by jinak museli vynakládat v důsledku 

odstraňování pracovních úrazů či nemocí z povolání.  

Můžeme hovořit o dvou formách prevence:      

     Technická prevence jedná se o opatření, která zcela nebo téměř zcela vylučují 

možnost úrazu a to i tehdy, když se pracovník dopustí chyby. Tato prevence je 

nejúčinnější, ale také ekonomicky a technicky nejnáročnější. Nevýhodou je, že nelze 

v současné době řešit všechna rizika práce. 

     Osvětová prevence je zaměřena na zvyšování odborných znalostí a kvalifikace 

pracovníků. Jedná se o vzdělávání a výchovu k bezpečné práci ve všech směrech, při 

výuce na všech stupních škol v rámci přípravy na zaměstnání či přímo v organizacích 

formou školení. 

 

Produktivní funkce  

     Zaměstnavatelé si začínají uvědomovat ekonomický potenciál BOZP. Bezpečnost 

práce přestává být chápána jen ve svém užším pojetí jakožto úrazová prevence, ale stává 

se faktorem ovlivňující strategické chování podniků. Zajištění alespoň minimálních 

standardů v oblasti bezpečnosti práce je navíc již ve většině států nezbytným 

předpokladem k povolení činnosti. Není náhodou, že firmy, které jsou ve svém oboru na 

světové špičce, věnují velkou pozornost bezpečnému a zdraví neohrožujícímu 

pracovnímu prostředí a pracovním podmínkám [3]. 
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2.3 Politika ČR v oblasti BOZP 

Politika České republiky pro oblast BOZP vyjadřuje vůli orgánů státu zajistit podmínky 

pro zachování maximální pracovní kapacity pracovní síly v rámci udržitelného 

ekonomického a sociálního rozvoje tak, aby byla zajištěna v daném vnitřním i vnějším 

prostředí co nejvyšší celková výkonnost ekonomiky a přitom bylo naplněno ústavní 

právo na uspokojivé pracovní podmínky. Tato politika je v souladu se strategií EU v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví [4]. 

2.4 Riziko 

1) Je chápáno jako možnost, že s určitou pravděpodobností dojde k události, jež se liší 

od předpokládaného stavu či vývoje. 

2) Riziko ve vztahu k jakémukoliv potenciálnímu zranění, nebo poškození je kombinací 

pravděpodobností nebo četností výskytu a následků určité nebezpečné události. Riziko 

souvisí s vykonáváním činností a vyjadřuje míru ohrožení; je kombinací 

pravděpodobnosti, že se ”něco” stane a následku, s jakým se ”něco” stane. 

3) Pojem riziko má vždy dva prvky – četnost nebo pravděpodobnost výskytu 

specifikované nežádoucí události a následky nebezpečné události. Riziko může být také 

definováno jako kvalitativní a kvantitativní vyjádření ohrožení, vyjadřuje 

pravděpodobnost vzniku negativního jevu a zároveň i velikost (rozsah, závažnost) 

důsledků tohoto jevu [5]. 

4) V neposlední řadě může být riziko definováno jako zdroj možného zranění nebo 

poškození zdraví, majetku nebo prostředí nebo některé této kombinace [7]. 

Další pojem, který souvisí s rizikem ve firmě, je pojem změny veličiny v čase, která 

nabude oproti očekávaným hodnotám pozitivní nebo negativní odchylky. Riziko si 

můžeme představit jako situaci, v níž existuje možnost nepříznivé odchylky od 

žádoucího výsledku, ve který doufáme nebo ho očekáváme [6]. 
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2.4.1 Zdroj rizika 

1) Všechny jevy, předměty a skutečnosti, které zvyšují nebezpečnost systému. Jsou to 

příčiny i zdroje úrazů, jednání člověka, nebezpečné faktory, sociální podmínky, řízení 

motivace  

2) Podstatná vlastnost nebezpečné látky nebo fyzikální situace, která má potenciál 

způsobit škodu lidskému zdraví, životnímu prostředí nebo majetku. Zdroj rizika může 

realizovat svůj potenciál např. vznikem požáru, výbuchu, toxického úniku, zamoření 

životního prostředí nebo jiného nežádoucího projevu. 

3) Událost nebo řada okolností, které mohou způsobit ztrátu nebo poškození lidského 

zdraví, majetku nebo životního prostředí, anebo neošetřené podcenění nebezpečí. 

Přijatelné riziko 

 

Je snížení rizika na takovou úroveň, kdy je možné ho tolerovat v souladu s právními 

povinnostmi a předpisy vyplývajícími z legislativy [7]. 

  

Obrázek č. 1: Vztahy při řízení rizik (Zdroj: [6] s. 86) 



15 

 

2.4.2 Hodnocení rizik 

Ve většině podniků, zejména malých a středních, by měl dobře fungovat jednoduchý 

postup hodnocení rizik sestávající z pěti kroků (zahrnující prvky řízení rizik) podobný 

tomu, který je představen níže.  

 

Krok 1. Určení rizik a ohrožených osob  

Vyhledání možných zdrojů nebezpečí na pracovišti, jež mohou způsobit újmu na zdraví, 

a identifikace pracovníků, kteří by mohli být vystaveni těmto nebezpečím. 

 

Krok 2. Vyhodnocení rizik a jejich seřazení podle priorit  

Posouzení existujících rizik (jejich závažnosti a pravděpodobnosti možné újmy…) a 

jejich seřazení podle důležitosti.  

 

Krok 3. Rozhodnutí o preventivním opatření  

Určení vhodných opatření pro odstranění zjištěných rizik nebo pro jejich udržení pod 

kontrolou. 

 

Krok 4. Přijetí opatření 

Zavedení preventivních a ochranných opatření na základě plánu, v němž jsou stanoveny 

priority.  

 

Krok 5. Monitorování a přezkum  

Hodnocení by mělo být v pravidelných intervalech přezkoumáváno, aby se zajistilo, že 

bude stále aktuální.  

 

Je však třeba vědět, že lze stejně dobře uplatnit i jiné metody, a to zejména v případě 

složitějších rizik či okolností. Jaký přístup k hodnocení se použije, bude záležet na 

povaze pracoviště (např. stálé, nebo přechodné), druhu pracovního procesu (např. 

opakované operace, rozvíjející/měnící se procesy, příležitostná práce), prováděných 

úkonech (např. opakovaných, příležitostných nebo vysoce rizikových) a samozřejmě na 

technické složitosti procesu [14]. 

https://osha.europa.eu/cs/topics/riskassessment/carry_out/step1
https://osha.europa.eu/cs/topics/riskassessment/carry_out/step2
https://osha.europa.eu/cs/topics/riskassessment/carry_out/step3
https://osha.europa.eu/cs/topics/riskassessment/carry_out/step4
https://osha.europa.eu/cs/topics/riskassessment/carry_out/step5
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2.4.3 Vyhodnocení rizik jednoduchou bodovou polokvantitativní metodou 

Pomocí této jednoduché bodové metody se vyhodnocují rizika ve třech položkách a to s 

ohledem na: 

 pravděpodobnost ohrožení (P) 

 pravděpodobnost následků (N) – závažnost 

 názor hodnotitelů (H) 
 

Odhad pravděpodobnosti (P), se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat, je 

stanoven dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od 1 do 5, kde je 

zjednodušeně zahrnuta míra, úroveň a kritéria jednotlivých nebezpečí a ohrožení. 

Tabulka č. 1: Pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí (Zdroj: [14], s. 10) 

 

Rovněž pro stanovení pravděpodobnosti následků (N), tj. závažnosti nebezpečí je 

stanovena stupnice od 1 do 5. 

Tabulka č. 2: Možné následky ohrožení (Zdroj: [14], s. 10) 

 

V položce (H) se zohledňuje míra závažnosti ohrožení, počet ohrožených osob, čas 

působení ohrožení, pravděpodobnost odhalení vzniklého nebezpečí, provozní praxe, 

poznatky získané pozorováním (i skrytým, utajeným) pracovních aktivit, činností a 

procesů, stupeň pracovní kázně a návyků pracovníků, odůvodněnost předpokládat 

chyby pracovníků, nezkušenost při vykonávání občasných pracovních činností, 

odloučenost pracoviště, možnost výkonu řádného dozoru, úroveň kvalifikace, 

zkušeností a individuálních schopností zaměstnanců, úroveň řízení BOZP, stáří a stav 
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technologických zařízení, objektů apod., úroveň údržby, kumulace rizik, dynamičnost 

rizika, možnost zajištění první pomoci, vliv pracovního systému, pracovního prostředí a 

pracovních podmínek, psychosociální rizikové faktory, případně další vlivy potencující 

riziko.  V této položce je rovněž užito klasifikace stupni od 1 do 5.  

Tabulka č. 3: Názor hodnotitelů (Zdroj: [14], s. 10) 

 

Pro posouzení a vyhodnocení nebezpečí (zdrojů rizik) se příslušné číselné vyjádření 

zaznamená do sloupců „P“, „N“, „H“ dle vzoru tabulky – „VYHODNOCENÍ RIZIKA“. 

Celkové hodnocení rizika se následně jednoduše vynásobí a výsledný součin je pak 

ukazatel míry rizika – R. 

R = P x N x H 

Bodové rozpětí orientačně vyjadřuje naléhavost úkolů přijetí opatření ke snížení rizika a 

prioritu bezpečnostních opatření, které by měly být obsaženy v plánu zvýšení úrovně 

bezpečnosti, jenž by měl být součástí vyhodnocení a dokumentace rizik. Při stanovení 

stupně závažnosti vyhodnocených rizik je možné rozdělení do pěti rizikových kategorií 

(I. až V.) [15]. 

Tabulka č. 4: Vyhodnocení rizika (Zdroj: [14], s. 10) 
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Stupně závažnosti rizik 

 

I. Nepřijatelné riziko s katastrofickými důsledky, vyžadující okamžité 

zastavení činnosti, odstavení z provozu do doby realizace nezbytných 

opatření a nového vyhodnocení rizik. Práce nesmí být zahájena, nebo v ní 

nesmí být pokračováno, dokud se riziko nesníží. 

 

II. Nežádoucí riziko vyžadující urychlené provedení odpovídajících 

bezpečnostních opatření snižujících riziko na přijatelnou úroveň, na snížení 

rizika se musí přidělit potřebné zdroje. 

 

III. Mírné riziko, i když není nutnost opatření tak závažná jako u rizik kategorie 

II. Bezpečnostní opatření nutno zpravidla realizovat dle zpracovaného plánu 

podle rozhodnutí vedení podniku. Prostředky na snížení rizika musí být 

implementovány ve stanoveném časovém období. Je-li toto riziko spojeno se 

značnými nebezpečnými následky, musí se provést další zhodnocení, aby se 

přesněji stanovila pravděpodobnost vzniku úrazu, jako podklad pro 

stanovení potřeby dosažení zlepšení a snížení rizika. 

 

IV. Akceptovatelné riziko, riziko přijatelné se souhlasem vedení. Je nutno 

zvážit náklady na případné řešení nebo zlepšení, v případě že se nepodaří 

provést technická bezpečnostní opatření ke snížení rizika, je třeba zavést 

vhodná opatření organizační. Většinou postačuje školení obsluhy, běžný 

dozor apod. 

 

V. Bezvýznamné riziko, není vyžadováno žádné zvláštní opatření. Nejedná se 

však o 100% bezpečnost, proto je nutno na existující riziko upozornit a uvést 

např. jaká organizační a výchovná opatření je třeba realizovat [15]. 
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2.5 Další základní pojmy 

2.5.1 Prevence 

Spočívá především v soustavném vytváření předpokladů pro předcházení pracovním 

úrazům, nemocem z povolání, haváriím vlivem působení pracovních podmínek a 

pracovního prostředí, v souladu s platnými zákonnými předpisy a na základě 

nejnovějších poznatků vědy a techniky [7]. 

2.5.2 Pracovní prostředí 

1) Soubor materiálních podmínek (fyzických, chemických, prostorových), za kterých je 

vykonávána práce. Stav pracovního prostředí je určován zejména stavebním, 

objemovým a dispozičním řešením objektů a pracovišť, bezpečnostní úrovní 

technologii, strojů a zařízení, světelnými a jinými podmínkami, úrovní organizace a 

řízení práce.  

2) Prostředí – fyzikální, chemické, biologické, organizační, sociální a kulturní činitelé, 

působící na osoby v pracovním procesu [7]. 

2.5.3 Pracoviště 

Jedná se o prostor, kde je vykonávaná pracovní činnost pro potřeby zaměstnavatele[10]. 

1) Prostor, včetně přiměřeného prostoru pro potřebný inventář a materiály, přidělený 

jednomu či více zaměstnancům v pracovním systému pro plnění pracovních úkolů. 

2) Všechna místa, kde se zaměstnanci nacházejí nebo kam se ubírají k výkonu své práce 

nebo místa, kde se zdržují s vědomím zaměstnavatele, a která podléhají jeho přímému 

nebo nepřímému dozoru [7]. 

2.5.4 Nebezpečí 

 Zdroj, nebo situace s možností způsobit škodu, jako je úraz nebo onemocnění osob 

nebo jiné poškození zdraví, škody na majetku, pracovním prostředí nebo jejich 

kombinace [7]. 
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2.5.5 Pracovní úraz 

Zákoník práce nevymezuje, co je třeba pokládat za pracovní úraz, ale jen určuje, kdy je 

úraz úrazem pracovním. Podle tohoto ustanovení se pod pojmem pracovní úrazy rozumí 

úrazy, které se staly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Úraz, 

který se stal zaměstnanci na cestě do zaměstnání nebo zpět, není podle zákoníku práce 

pracovním úrazem [12]. 

2.5.6 OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) 

Jsou ochranné prostředky, které mají za úkol chránit zaměstnance před možným 

poškozením zdraví či života. Jsou stanoveny nařízením vlády č. 495/2001 Sb.. Nesmí 

ovšem bránit zaměstnancům při výkonu jejich práce a nesmí ohrožovat jejich zdraví. 

Dále musí OOPP splňovat požadavky, které určuje nařízení vlády č. 21/2003, kterým se 

stanoví technické požadavky na osobní ochranné pomůcky [13]. 

2.5.7 Bezpečnostní technik 

Úkolem bezpečnostního technika je dbát na to, aby v příslušné organizaci byla ve všech 

jejích provozech i dalších útvarech zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. 

Mezi jeho úkoly patří zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce ve všech 

činnostech, které v dané organizaci probíhají - zpracovávání vnitropodnikových 

předpisů o bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích a s jednotlivými pracovními 

prostředky - posuzování technologických procesů z hlediska ohrožení zdraví toxickými, 

karcinogenními a dalšími zdraví škodlivými látkami, navrhování změn - vyšetřování 

pracovních úrazů včetně sepisování a projednávání protokolů - provádění rozborů 

úrazovosti včetně vypracovávání návrhů nápravných opatření. Nedílnou součástí náplně 

práce bezpečnostního technika je také spolupráce s orgány a útvary uvnitř i vně 

organizace (odbory, zástupce pro oblast BOZP). K tomu se váže povinnost 

zaměstnavatele poskytnout bezpečnostnímu technikovi k výkonu jeho činnosti nezbytná 

data a dokumenty. Dále by se měl starat o oblast výchovy pracovníků – školení. 
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2.6 Základní legislativa bezpečnosti práce 

Hlavním zákonem upravujícím oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 

bezpochyby zákoník práce. Řeší zejména problematiku bezpečnosti práce a technických 

zařízení, dále se podrobně zabývá vymezením práv a povinností zaměstnavatelů a 

zaměstnanců v této oblasti. 

Všechny potřebné náležitosti jsou zahrnuté v zákoníku práce zákonem č. 262/2006 Sb. 

v páté části – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Hlava 1, která zahrnuje podrobnosti 

o předcházení ohrožení života a zdraví při práci § 101 a § 102. 

Dalším zákonem řešící požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích je zákon č. 309/2006 Sb. Část první, Hlava 1. Tento zákon 

rozebírá příslušné předpisy Evropských společnosti a upravuje je ve spojení se zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

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

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce [16].  

Mezi další paragrafy patří § 2, který se zaobírá požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí a také § 4 který stanovuje požadavky na výrobní a pracovní prostředky a 

zařízení. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy řeší § 5 a mezi další 

důležitou část patří § 6, který řeší bezpečnostní značky, značení a signály.  

Celou situaci upravuj i nařízení vlády. Je to například nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

který stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci. Část druhá, Hlava 1, § 2 stanovuje 

rizikové faktory, které mají vliv na zátěž teplem a chladem. Rizikové faktory hluku, 

vibrací atd.  

K důležitým nařízením můžeme zařadit také nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu 

evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto nařízení rozepisuje postupy, 

které je třeba vykonat při výskytu úrazu na pracovní ploše při výkonu pracovní činnosti 

[16]. 
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2.7 BOZP v Evropské Unii 

Vzhledem ke stanoveným cílům v úvodu této práce je za hlavní a stěžejní považována 

platná legislativa České republiky. Práce se nezabývá evropskou legislativou především 

z důvodu, že v rámci plnění Smlouvy o fungování Evropské unie je většina nově 

vzniklých požadavků z evropských směrnic již implementována v českém právním 

systému. A proto následující odstavce slouží zejména pro základní pohled na legislativu 

týkající se evropského práva v oblasti bezpečnosti práce. 

Článek 153 Smlouvy o fungování Evropské unie opravňuje Evropskou unii vydávat 

směrnice upravující oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti, které jsou 

právním aktem zavazující členské státy v celém jejím rozsahu zavést ve stanové lhůtě 

do svého vnitrostátního práva. V případě rozporu mezi evropskou a členskou úpravou 

legislativy, se z rozhodnutí Evropského soudního dvoru EU, uplatňuje tzv. zásada 

nadřazenosti. Podle této zásady má evropské právo téměř absolutní váhu nad 

vnitrostátními právními předpisy členských států, včetně vnitrostátních ústav, a to bez 

ohledu na jejich povahu, či zda vychází z primárního nebo sekundárního práva. Z 

následujícího plyne nemožnost členských států uplatňovat pravidlo v rozporu s 

evropským právem [19].  

Pro oblast BOZP byla schválena Evropská rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci (směrnice 89/391/EHS), na kterou navazují ostatní prováděcí směrnice 

(např. 89/656 EHS upravující osobní ochranné prostředky). Směrnice zavádí klíčový 

prvek prevence rizik, jejich hodnocení a další náležitosti a určuje odpovědnost 

zaměstnavatelů za přijetí náležitá preventivní opatření.  

Přestože se evropská legislativa dotýká všech subjektů působících v ČR, jakožto 

členské zemi unie, je předchozí informace významnější pro zahraniční a nadnárodní 

firmy přejímající systémy řízení, pravidla a postupy ze zahraničních mateřských 

společností. Hlavní poznatek (zásada nadřazenosti evropského práva) pro firmy v praxi 

znamená upřednostňovat provádění evropské legislativy [19]. 
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2.8 Legislativa vztahující se k BOZP bioplynové stanice  

Bezpečné řízení provozu bioplynové stanice je stanoveno v Místním provozním řádu 

bioplynové stanice, kde jsou stanoveny minimální požadavky na bezpečný provoz, 

údržbu, seřizování, opravy a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku 

vytvářeném daným pracovním zařízením podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Některé důležité předpisy pro bezpečnost provozu bioplynové stanice: 

 Vyhláška ČÚBP č. 73/2010 Sb., kterou se stanoví vyhrazená elektrická 

technická zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách 

jejich bezpečnosti 

 Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 Vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

 Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

 Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 

zařízení 

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  

 Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím 

výbuchu 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [17]. 

 

 

 

  

http://multimedia.ebozp.cz/document/get/5bf5d749648a2db7ed4935cde23c9536f7534114
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/5bf5d749648a2db7ed4935cde23c9536f7534114
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/5bf5d749648a2db7ed4935cde23c9536f7534114
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/84c9ccd1e5e3964f220996f0002386b2a413eead
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/9b164cc157bb84642d72d0d0e39d79b963848cc3
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/9b164cc157bb84642d72d0d0e39d79b963848cc3
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/9fddb0261f54acc6dd1e423a86e86bac4882da02
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/9fddb0261f54acc6dd1e423a86e86bac4882da02
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/6537074ff96813140f13de19c64cfe707bce27e7
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/6537074ff96813140f13de19c64cfe707bce27e7
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/1e1b3a9f6d28df0a8a1528f8ae269caab436b724
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/1e1b3a9f6d28df0a8a1528f8ae269caab436b724
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/e9eac920b26e684813fc017189214bbff988cce2
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/e9eac920b26e684813fc017189214bbff988cce2
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/e9eac920b26e684813fc017189214bbff988cce2
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/e819cd5063d5ac43408ba248d02514df1cd3fb6a
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/e819cd5063d5ac43408ba248d02514df1cd3fb6a
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/81692acca617da070479ff4a6c92621162ea35e7
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/81692acca617da070479ff4a6c92621162ea35e7
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/0c992106692518ebdd532fcb170f17db0c3b9965
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1 Základní informace o podniku 

Název společnosti:   Rostěnice, a. s. 

 Sídlo společnosti:   Rostěnice č. 49 

      682 01    Vyškov 

      Česká republika 

 IČO:     63481821 

 DIČ:     CZ63481821 

 Zápis do OR:    28. listopadu 1995  

      u KS v Brně pod značkou B/1740 

 Právní forma:   akciová společnost 

 Základní kapitál:   176 156 000,- Kč    

 Předseda představenstva:  Ing. Vítězslav Navrátil 

 

  
Obrázek č. 2: Logo Rostěnice, a.s. (Zdroj: [20]) 
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Historie 

Akciová společnost Rostěnice, a.s. byla založena v roce 1995 na základě přeměny 

zemědělského družstva v Rostěnicích, jehož počátky se datují ze 70. let minulého 

století, kdy sloučením malých družstev obcí Hlubočany, Kučerov, Lysovice, Rostěnice, 

Luleč, Tučapy, Komořany, Dražovice a několika dalších vzniklo Jednotné zemědělské 

družstvo Rozvoj Rostěnice. V současnosti společnost zaměstnává okolo 200 osob.  

Je to inovativní zemědělská společnost, která se zabývá i problematikou využívání 

obnovitelných zdrojů energie jako je biomasa v nových technologiích. 

Předměty podnikání 

Hlavními předměty podnikání jsou samozřejmě rostlinná a živočišná výroba. 

Společnost hospodaří na více než 9000 hektarech zemědělské půdy, z čehož vyplývá, že 

hlavním výrobním programem je rostlinná výroba. Zaměřuje se především na produkci 

a zpracování obilnin, řepky a v neposlední řadě kukuřice, která je používána v procesu 

výroby elektrické energie v bioplynové stanici. V živočišné výrobě se zabývá chovem 

prasat a výkrmem brojlerů pro vlastní zpracování a za účelem dodávek pro 

masokombináty. 

Společnost má mnoho dalších vedlejších předmětů podnikání: 

 zpracování a následný prodej masa či obilovin z vlastní produkce  

 výroba osiv a krmných směsí 

 výroba chemických látek a hnojiv 

 provozování vlastních řeznictví a uzenářství 

 výroba pečiva a cukroví ve vlastní pekárně 

 nákladní autodoprava 

 opravy zemědělských strojů a motorových vozidel 

 prodej pohonných hmot 

 provozování vodovodů pro veřejnou potřebu 

 výroba a distribuce elektřiny ve vlastní bioplynové stanici 
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Organizační struktura 

Statutárním orgánem je představenstvo, které ve společnosti Rostěnice, a.s. tvoří 5 osob.  

Nejvyšším orgánem je valná hromada, kde každý z akcionářů má počet hlasů dle počtu 

vlastněných akcií. Osobou s dlouhodobým majoritním podílem ve společnosti a tím 

pádem možností rozhodovat, je předseda představenstva Ing. Vítězslav Navrátil. Na 

pozici místopředsedkyně je Ing. Dagmar Martínková. 

Dalším orgánem je dozorčí rada, jíž úkolem je dohlížet na působnost představenstva. 

Má povoleno kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti. Její členy vždy 

volí valná hromada. Dozorčí rada společnosti Rostěnice, a. s. aktuálně čítá 5 členů. 

Znázornění jednotlivých úseků je možno vidět na následujícím diagramu organizační 

struktury. 

 

 

Obrázek č. 3: Organizační struktura Rostěnice, a.s. (Zdroj: vlastní zpracování)  
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3.1 Analýza BOZP ve společnosti Rostěnice, a.s. 

3.1.1 Prevence rizik 

Je vypracován vnitřní dokument upravující prevenci rizik, postup hodnocení rizik 

(včetně způsobu identifikace a hodnocení rizik), evidenci rizik, způsob informování 

zaměstnanců o vyhodnocení rizik a přijatých opatřeních. Rizika, jejich hodnocení a 

přijatá opatření jsou evidována v samostatném dokumentu, který je přístupný všem 

zaměstnancům v rámci podnikové sítě a je součástí školení BOZP. Dokument byl v 

nedávné době aktualizován. Vyhledávání a identifikace rizik na pracovišti probíhá spolu 

s vedoucími zaměstnanci v daném úseku. Vyhodnocování rizik provádí osoba odborně 

způsobilá v oblasti prevence rizik a bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb. 

V oblasti prevence rizik jsem nenašel žádná závažná pochybení nebo nedostatky. 

3.1.2 Kategorizace práce 

Je upravena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů a provádí se na základě vyhlášky č. 432/2003, která stanovuje 

podmínky a limity pro zařazování práce do dané kategorie. Z těchto předpisů vyplývají 

požadavky na zaměstnavatele. 

Stanovení o zařazení práce do kategorií bylo schváleno Krajskou hygienickou stanicí 

Jihomoravského kraje v Brně, pracoviště Vyškov pro tyto profese: 

 v první kategorii: administrativní pracovníci, 

 v druhé kategorii: obsluha bioplynové stanice, řidič, traktorista, opravář 

zemědělských strojů, elektrikář, skladník, pracovník masné výroby, ošetřovatel 

hospodářských zvířat 

 v třetí kategorii: pekař 

Kategorizace prací je evidována v samostatném dokumentu, kde kromě seznamu profesí 

a jejich náplně je uvedeno hodnocení jednotlivých zátěžových faktorů a stanovení 

výsledné kategorizace dané práce. Zařazování práce do kategorií je v organizaci v 

souladu s danými legislativními požadavky.  
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3.1.3 Dokumentace BOZP ve společnosti 

Společnost si uvědomuje potřebu vedení dokumentace i nad rámec stanovený 

legislativou a je v jejím zájmu udržovat evidenci o jakékoliv činnosti pro případ 

nutnosti danou skutečnost prokázat (přijatých opatření, kontrol, hodnocení rizik, atd.). 

Dokumentace v organizaci je vedena v listinné i elektronické podobě. Za celkovou 

dokumentaci BOZP je zodpovědná osoba odborně způsobilá v oblasti prevence rizik a 

bezpečnosti práce. 

Právní předpisy obsahují obecnější formulace povinností a práv subjektů. Konkrétnější 

požadavky upravují vnitřní předpisy zaměstnavatele. Jedná se například o pracovní a 

organizační řád, dokumenty upravující pracovní postupy, provozní řády, havarijní řády, 

podmínky provozu, bezpečnostní pravidla pro pracoviště aj. 

V rámci BOZP společnosti vyplývá povinnost vést následující dokumentaci: 

 vyhledávání a hodnocení rizik a přijatých opatření v rámci prevence rizik, 

 záznamy o veškerých kontrolách a prověrek (kontroly BOZP, prověrek a revizí 

technických zařízení, záznamy o údržbě atd.), 

 zařazování prací do kategorií a evidenci rizikových prací včetně podkladů pro 

rozhodování o zařazení práce do určité kategorie (měření, atd.), 

 záznamy o uskutečněném školení a přeškolování, 

 záznamy o zdravotní způsobilosti, vedení knihy úrazů, seznam nemocí z 

povolání, seznam vybavení lékárničky pro daná pracoviště, evidence úrazů, 

 vypracované havarijní plány a plány pro mimořádné události, traumatologický 

plán, 

 záznamy o poskytnutých informací zaměstnancům (zde například o seznámení 

pracovníka se zařazením jím vykonávané práce do dané kategorie, atd.), 

 zabezpečit provozní a průvodní dokumentaci k zařízením strojům a dopravním 

prostředkům, 

 seznam a systém poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

 bezpečnostních karty k chemickým látkám, postupy při zacházení s 

nebezpečnými látkami, pokyny a nařízení, 

 doklady o odborné způsobilosti osob. 
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3.1.4 Školení BOZP  

Při nástupu do pracovního poměru musí být nový zaměstnanec řádně seznámen s 

právními a ostatními předpisy k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

s předvídatelnými riziky své práce a také s opatřeními přijatými zaměstnavatelem na 

ochranu před působením těchto rizik. Ustanovení citovaných předpisů včetně informací 

a pokynů zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí 

zaměstnanci při své práci dodržovat. Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí 

kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Vstupní školení se koná v den nástupu 

zaměstnance do práce v pracovní době a stvrzuje se podpisem. 

Pravidelná periodická školení se v organizaci konají jednou za rok dle Místního 

provozního předpisu pro četnost školení. Všechny náležitosti a samotné školení má na 

starost osoba odborně způsobilá v oblasti prevence rizik a bezpečnosti práce dle zákona 

č. 309/2006 Sb. v součinnosti s nařízením vlády č. 592/2006 Sb.  

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. Níže uvádím osnovu s krátce rozepsanými hlavními body a důležitými 

vyhláškami: 

Osnova školení: 

1. Zákoník práce v platném znění - povinnosti vyplývající z pracovního poměru, 

základní práva a povinnosti zaměstnanců při vytváření zdravého a bezpečného 

pracovního prostředí, účast na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 

2. Posouzení a zhodnocení rizik (prevence rizik) - pro jednotlivé profese dle 

zákona č. 262/2006 Sb. § 102,  

3. Záznam o úrazu – evidence, vzor hlášení a zasílání včetně okruhu orgánů a 

institucí, kterým se záznam zasílá a ohlašuje dle NV č. 201/2010 Sb., 

4. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) – dle NV č. 495/2001 Sb., 

5. Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí – veškerá 

problematika této oblasti dle NV č. 101/2005 Sb., 
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6. Inspekce práce – kontrola předpisů, práv a povinností v pracovněprávních 

vztazích, oblastním inspektorátem práce dle zákona č.251/2005 Sb. o inspekci 

práce 

7. Bezpečnostní značky a signály – jejich vzhled a umístění tak jak stanovuje  

NV č.11/2002 Sb., 

8. Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí – bližší požadavky 

na jejich bezpečný provoz a používání dle NV č. 378/2001 Sb. 

9. Stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci – stanovení 

rizikových faktorů dle NV č. 361/2007 Sb.,  

10. Způsob organizace práce a pracovních postupů – které je zaměstnavatel 

povinen zajistit dle NV č. 168/2002 Sb. při provozování dopravy dopravními 

prostředky 

11. Zařazování prací do kategorií – dle podmínek které stanovuje zákon 

č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v součinnosti s vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., 

12. Zdravotní způsobilost – vstupní, periodické a mimořádné prohlídky tak jak 

udává zákon č. 373/2011 Sb. § 53-60 o specifických zdravotních službách, 

v součinnosti s vyhláškou č. 79/2013 Sb. 

13. Návody k obsluze strojů – jak říká Zákoník práce v § 103/1a, e, f, 

14. Odborná způsobilost v elektrotechnice – kvalifikace pracovníků dle Vyhlášky 

č. 50 z roku 1978, pracovníci seznámeni § 3, 

15. Nakládání s odpady – poučení pracovníků o nakládání a třídění odpadu 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

16. Další požadavky BOZP – které upravuje zákon č. 309/2006 Sb. 

17. První pomoc – pokyny k jejímu poskytování, lékárničky, traumatologický plán, 

18. Vlastní bezpečnostní pokyny – důležitá tel. čísla, přístupové a únikové 

komunikace, umístění hlavních vypínačů přívodů energií 

Na závěr každého školení jsou znalosti zaměstnanců z bezpečnostních předpisů 

ověřovány a to písemně, formou krátkého testu. Samozřejmě všechny dotazy 

zaměstnanců musí být zodpovězeny bezpečnostním technikem, pod jehož vedením 

školení probíhalo. 
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3.1.5 Ochrana zdraví a zdravotní péče ve společnosti 

Pracovní úrazy  

Evidence úrazů je vedená písemně dle NV č. 201/2010 Sb. Při kontrole nebyly zjištěny 

žádné nedostatky. Kniha úrazů je uložena u bezpečnostního technika. Nemoci z 

povolání se na pracovištích nevyskytují, z toho důvodu nejsou o nich vedeny záznamy. 

Při delší pracovní neschopnosti než 3 dny je zaměstnavatel povinný sepsat s postiženým 

zaměstnancem záznam o úrazu (viz. příloha č.1 ), který je potom odeslán dle závažnosti 

úrazu na stanovené instituce. Statistiku úrazů v organizaci za posledních 5 let shrnuje 

tabulka uvedená níže.  

Tabulka č. 5: Počty pracovních úrazů za posledních 5 let (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Lékařské prohlídky 

Jsou prováděny na základě zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, 

v součinnosti s vyhláškou č. 79/2013 Sb. dle které je zaměstnavatel povinen smluvně 

zajistit poskytovatele pracovně-lékařské péče. Zaměstnavatel je povinen před nástupem 

zaměstnance na sjednanou pracovní pozici zajistit vstupní lékařskou prohlídku, dále pak 

preventivní lékařské prohlídky a také při přeřazení na jiný druh práce, kdy musí být na 

základě lékařského posudku stanovena způsobilost vykonávat danou práci. Při ukončení 

pracovního poměru se provede výstupní lékařská prohlídka. Lhůty lékařských prohlídek 

zaměstnanců vyplývají ze zařazení prací do kategorií. Informace o povinnosti 

absolvovat periodické vyšetření zajišťuje vedoucí na svém pracovním úseku. 

Rok smrtelný 
s hospitalizací 

delší než 5 dní 
ostatní celkem 

2009 - 1 3 4 

2010 - - 4 4 

2011 - - 2 2 

2012 - - 3 3 

2013 - - 5 5 

2014 - doposud - - 1 1 
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První pomoc 

Na všech pracovištích a ve všech služebních vozidlech jsou kompletně vybavené 

lékárničky, jejichž obsah je pravidelně kontrolován a stručný záznam o kontrole 

uchováván u lékárničky. Kontrolu provádí vedoucí pracovník na úseku dle vnitřní 

směrnice jednou za půl roku, kontroluje dobu expirace léčiv a provádí jejich 

ekologickou likvidaci – odevzdáním v lékárně. Organizace má vypracovaný 

traumatologický plán, ve kterém upravuje hlavní zásady poskytování první pomoci, 

uvádí důležitá telefonní čísla a způsoby řešení možných krizových situací na 

pracovištích společnosti. 

Zákaz kouření a užívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek 

Zaměstnavatel je povinen zajistit kontrolu dodržování zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů a jiných návykových látek na pracovišti a ve společných 

prostorách, zvláště pak v místech se zvýšeným nebezpečím výbuchu a požáru.  

Na všech pracovištích je tento zákaz dodržován, postup při jeho porušení je řešen jako 

porušení pracovní kázně. Místnosti pro kuřáky nejsou zřízeny. Kontroly na alkohol a 

návykové látky provádí komise, která je stanovena předsedou představenstva. 

V zápisech nebylo zjištěno žádné porušení těchto nařízení. 

 

Obrázek č. 4: Označení zákazu kouření (Zdroj: [18]) 
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3.2 Bioplynová stanice  

Hlavním předmětem mojí bakalářské práce je zhodnocení bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví na pracovišti bioplynové stanice s kogenerační jednotkou, která se nachází 

v areálu bývalého zemědělského družstva Rostěnice, mimo zastavěnou část obce 

Rostěnice-Zvonovice, cca 4,5 km jižně od Vyškova v Jihomoravském kraji. Stavba 

bioplynové stanice byla realizována v roce 2012 na místě stávajících zemědělských 

staveb (nepoužívaný kravín, kolna pro parkování zemědělské techniky). 

Pro uspokojivé ekonomické výsledky provozu bioplynové stanice je nezbytné mít k 

dispozici celoroční přísun vstupního materiálu v odpovídající kvalitě a odbyt pro oba 

produkty anaerobní fermentace. 

Na bioplynové stanici jsou zpracovávány a zhodnocovány cíleně pěstované energetické 

plodiny a statková hnojiva z živočišné výroby, které jsou všechny z vlastních zdrojů. 

Přehled zpracovávaných surovin a náklady na jejich pořízení (včetně dopravy a 

manipulace) uvádí následující tabulka. 

Tabulka č. 6: Vstupní suroviny pro bioplynovou stanici (Zdroj: [8] s. 7) 

 

Bioplynová stanice (dále jen BPS) je moderní a ekologické zařízení, které se běžně 

provozuje v ČR i ve světě. Využívá místních zemědělských surovin a v kombinaci s 

cíleně pěstovanými rostlinami řízenou anaerobní fermentací v BPS produkuje bioplyn a 

dále digestát, který lze použít jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu). Bioplyn spaluje 

a tím vyrábí elektrickou a tepelnou energii pro další využití. Elektřinu dodává do 

veřejné rozvodné sítě a teplo využívá k temperování vlastního procesu, vytápění budov 

BPS, případně k dalším záměrům.   
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3.2.1 Popis technologie a postup výroby elektrické energie 

 

 

 

 

 

 

Tekuté substráty jsou do fermentoru dopravovány čerpadly, pevný substrát pomocí 

vkládacího zařízení. Míchání digestátu se zajišťuje pomocí míchacího zařízení. Vstupní 

suroviny jdou do fermentoru a následně do dofermentoru. V betonovém kruhovém 

fermentoru probíhá celý proces mezofilní anaerobní fermentace při teplotě cca 43°C. 

Fermentor je nejdůležitější část bioplynové stanice a na jeho funkci výrazně závisí 

efektivita tvorby bioplynu. Po 74 dnech je materiál čerpán z fermentoru do 

dofermentační nádrže. Meziprodukt bioplyn je z plynojemů fermentorů a dofermentační 

nádrže odváděn plynovým potrubím a slouží k pohonu kogeneračních jednotek, jejichž 

výstupem je elektrická energie.  

 

Obrázek č. 5: Schéma bioplynové stanice (Zdroj: [20]) 

Bioplynová stanice je vybavena následujícími technologickými komponenty: 

- 2x hlavní prismatický fermentor  - Turbofermentor 

- Centrální stanice čerpadel   - Odsiřovací zařízení plynu 

- Kogenerační jednotka   - Plynový hořák 

- Velín, chodba, místnost archivu  - Separátor 

- Zařízení pro navážení pevného substrátu - Nádrž koncového skladu 

- Trafo 
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3.2.2 Obsluha BPS 

Charakteristika 

Pracovník obsluhy bioplynové stanice kontroluje a realizuje pravidelné procesy v 

bioplynové stanici, asistuje při návozu surovin a materiálu, zajišťuje návoz materiálu do 

fermentoru, pravidelně kontroluje měřicí a ovládací prvky, ovládá automatická zařízení 

bioplynové stanice, hlásí poruchy a nestandardní stavy, prování drobné opravy a 

seřizování, asistuje při větších opravách, pomáhá řešit případné havárie [9]. 

Činnosti obsluhy 

 Běžná údržba a opravy zařízení a technologií bioplynové stanice. 

 Evidence a odstraňování problémů. 

 Hlášení škod a technických problémů. 

 Kontrola funkčnosti všech zařízení. 

 Kontrola odběru produktů. 

 Kontrola odvodu hlavních a vedlejších produktů. 

 Monitoring fermentačního procesu. 

 Monitoring technologických procesů. 

 Monitorování skladových zásob. 

 Naskladňování surovin na vstupu. 

 Obsluha ostatních zařízení a technologií bioplynové stanice. 

 Odběr vzorků na vstupu a výstupu. 

 Posouzení kvality a množství vedlejších produktů. 

 Provádění jednoduchých testů. 

 Provádění pravidelné evidence technologických procesů a záznamů o jejich 

průběhu. 

 Řešení havarijních stavů a eliminace škod na zdraví, majetku a životním 

prostředí. 

 Zajištění čistoty a bezpečnosti pracovního prostoru bioplynové stanice. 

 Zajištění přísunu surovin do fermentoru. 

 Zhodnocení vstupních surovina a návrh kombinace vstupů [9]. 
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3.3 Analýza rizik BPS  

3.3.1 Základní přehled možného výskytu rizik 

1) Objekt BPS celkově  

o uklouznutí, upadnutí, naražení, pád osob z výšky (z žebříku, ze střechy);  

o práce v místech s možným výskytem hořlavých plynů; 

o práce v blízkosti točivých částí strojů, ruční manipulace s břemeny v rámci 

údržby; 

o nedýchatelné ovzduší při čištění vnitřků fermentorů; 

o úrazy následkem zasažení pracovníku elektrickým proudem; 

o popálení apod.; 

 

2) Provoz manipulační techniky 

o kontakt osob s dopravními prostředky; pád přepravovaného materiálu;  

o pád silážní stěny na pracovníka; 

 

3) Vliv okolí, prostředí a osvětlení 

o horké nebo chladné pracovní prostředí, sníh, námraza;  

o nedostatečné osvětlení; 

o nadměrný hluk, zápach 

 

3.3.2 Analýza rizik bodovou metodou 

Pro posouzení jednotlivých rizik byla použita Jednoduchá bodová polokvantitativní 

metoda „PNH“, jejíž výstupem jsou  číselná ohodnocení závažnosti rizika, která 

vypočítáme dle odhadu pravděpodobnosti, možných následků a názoru hodnotitelů. 

Metoda byla vysvětlena v teoretických východiscích práce. Výsledky jsou zaznamenány 

do níže uvedené tabulky. 
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Tabulka č. 7: Analýza zdrojů rizik a opatření k jejich omezení  

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

Posuzovaná 

oblast 

Zdroj 

nebezpečí 
Popis škod 

Závažnost 

rizika Bezpečnostní opatření 

k omezení rizika 
P N H R 

 

Oblast 

navážení 

vstupní 

suroviny 

 

Příjmový 

zásobník 

sypkých hmot 

 nebezpečí úrazu při odstraňování 

závad; 

 

2 

 

3 

 

2 

 

12 

 zajištění bezpečného pohybu do a ze vnitřního 

prostoru zásobníku (např. závěsný žebřík); 

 při výměně součástí nebo podávacího šneku musí 

být fermentor uzavřen; 

 při odstraňování závad je třeba zajistit, aby nebylo 

možné zařízení spustit (odpojit od zdroje, použít 

značku NEZAPÍNEJ, NA ZAŘÍZENÍ SE 

PRACUJE); 

 pád pracovníka do prostoru 

zásobníku; 

 

2 

 

3 

 

2 

 

12 

 zabezpečení všech volných okrajů zásobníku 

(zábradlí); 

 nevstupovat do nevyznačených míst, nenaklánět se 

do zásobníku; 

 dodržovat zákaz provádění kontroly zásobníku 

obsluhou z provizorních lávek, plošin apod.; 

 zavalení pracovníka sypkou hmotou 

při jeho navážení do zásobníku; 

 

2 

 

4 

 

2 

 

16 

 zákaz zdržování se pracovníků mezi zásobníkem a 

vozidlem navážejícím materiál; 

 zákaz vstupu do zásobníku bez zajištění 

vypnutého zařízení a stálého dohledu druhé osoby; 
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Vnitřní 

prostory BPS 

 

Hlavní 

fermentor, 

sekundární 

turbofermentor, 

přednádrž, 

koncový sklad, 

atd. 

 udušení nedostatkem kyslíku – 

nebezpečí zvýšeno nemožností 

lidských smyslů odhalit závadné 

ovzduší, způsobené biochemickými 

reakcemi, při kterých se 

spotřebovává kyslík a může dojít 

k vývinu nedýchatelných plynů 

(oxid uhličitý, metan, apod.); 

 

3 

 

5 

 

3 

 

45 

 pozitivní ovlivnění vnitřní atmosféry (dostatečný 

přívod vzduchu, správné použití ventilačních a 

větracích zařízení, nucené větrání přetlakem); 

 vyloučit vstup osamoceného pracovníka do 

uvařeného prostoru; 

 stanovení postupu práce v uzavřeném prostoru; 

 použití vhodných izolačních dýchacích přístrojů; 

 sledování a koordinace činností uvnitř prostoru; 

 pád osoby do hloubky – do 

uzavřeného prostoru; 

 pád osoby nezajištěným nebo volně 

přístupným otvorem; 

 pád osoby z lávky, plošiny, ochozu 

apod.; 

 

2 

 

3 

 

3 

 

18 

 neotvírat vstupy do uzavřených prostor bez 

povolení; 

 u uzavřených prostor zajišťovat bezpečnost 

okolního provozu (např. zábradlím, výstražnými 

značkami a za snížené viditelnosti výstražným 

světlem; 

 po ukončení práce uvést poklopy, kryty, atd. do 

původního stavu; 

 pád pracovníka na rovině, 

uklouznutí, zakopnutí o překážku; 

 

3 

 

2 

 

4 

 

24 

 zajištění dostatečného osvětlení komunikací a 

manipulačních prostor; 

 vhodná pracovní obuv; 

 sledovat stav komunikace a pochůzných ploch; 

 kontakt osoby s chemickou směsí;  

2 

 

2 

 

3 

 

12 

 používat vhodné OOPP; 

 stanovit správné pracovní postupy; 

 zajistit uzavření přívodu média, případně odvedení 

nebezpečné látky mimo ohrožená místa práce; 
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Vnitřní 

prostory BPS 

 

Hlavní 

fermentor, 

sekundární 

turbofermentor, 

přednádrž, 

koncový sklad, 

atd. 

 otrava toxickými látkami při zvýšení 

jejich koncentrace; 

 nadýchání (inhalace) škodlivých 

složek chemických látek, výparů a 

plynů; 

 kontaminace ovzduší nebezpečnými 

látkami (plyny a parami), které se 

mohou v uzavřených prostorách 

vytvořit přirozeným rozkladem 

látek, činnostmi nebo materiálem 

přineseným a používaným 

v uzavřeném prostoru či 

chemickými a biochemickými 

reakcemi (oxid uhelnatý, oxid 

uhličitý, metan, sirovodík apod.); 

 

3 

 

4 

 

3 

 

36 

 výběr vhodných monitorovacích a detekčních 

zařízení pro identifikaci toxických látek; 

 trvalé monitorování přítomnosti toxických látek po 

dobu přítomnosti pracovníka v uzavřeném 

prostoru; 

 udržování přijatelné úrovně škodlivin v pracovním 

ovzduší, popř. jejich snížení řádným vyvětráním či 

jinými technickými opatřeními; 

 používání vhodných OOPP k ochraně dýchacích 

orgánů (masky s filtry, izolační dýchací přístroje); 

 vyloučit vstup do uzavřených prostor pokud 

výskyt škodlivin přesahuje přípustné koncentrace; 

 mít připraveny záchranné prostředky pro 

vyproštění či vytažení pracovníka; 

 trvalý dozor a koordinace; 

 samovznícení, vznícení, požár, 

výbuch v uzavřeném prostoru; 

 působením vysokých teplot např. 

v případě znečištění svárových 

ploch nebo povrchu materiálu při 

údržbě; 

 

3 

 

3 

 

4 

 

36 

 vypracování pracovního a technologického 

postupu pro bezpečnou údržbu BPS; 

 monitorování a udržování přijatelné koncentrace 

pro hořlavé páry a plyny; 

 pozitivní ovlivnění vnitřní atmosféry (dostatečný 

přívod vzduchu, správné použití ventilačních a 

větracích zařízení, nucené větrání přetlakem); 

 vyloučení zdroje iniciace, používání svítidel 

v nevýbušném provedení; 

 trvalý dozor a koordinace; 
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Vnitřní 

prostory BPS 

 

Hlavní 

fermentor, 

sekundární 

turbofermentor, 

přednádrž, 

koncový sklad, 

atd. 

 vtažení, pohlcení, zasypání 

materiálem (vstupní surovinou); 

 propadnutí pevnou vrstvou 

materiálu (vytvořenou klenbou, 

krustou); 

 pád slehlého materiálu na 

pracovníka a jeho následné zasypání 

a udušení v zásobníku; 

 zavalení pracovníka a udušení po 

jeho vstupu na povrch skladovaného 

materiálu v zásobníku nebo na 

hromadu vytvořenou tzv. spodním 

odběrem a následném propadnutí 

klenby; 

 

2 

 

4 

 

3 

 

24 

 vyloučit vstup osamoceného pracovníka do 

uzavřeného prostoru; 

 zajištění vstupů a přístupových otvorů do 

zásobníků proti svévolnému vstupu osob 

(uzamčení poklopů, mříží, víka, apod.); 

 vstup pouze s povolením od osoby zodpovědné za 

provoz, povolit pouze pokud nelze odstranit 

závady z vnější strany zásobníku; 

 vybavit pracovníka vstupujícího do zásobníku 

potřebnými prostředky a pomůckami (prostředky 

pro vyproštění a vytažení pracovníka, potřebné 

nářadí, OOPP, popř. dýchací přístroj atd.); 

 zastavení přisunu a odběru materiálu před vstupem 

a zajištění dopravníku ve vypnuté poloze; 

 zajištění zařízení proti uvedení do chodu a 

označení zásobníku bezpečnostní tabulkou 

upozorňující na to, že se uvnitř pracuje;  

 pracovník uvnitř zásobníku nesmí dosáhnout 

chodidly hlouběji než 1 m pod hranicí převisu 

sypkého materiálu nebo trychtýře jím vytvořeného 

a nesmí vstupovat chodidly přímo na skladovaný 

materiál (platí i v případě skládky se spodním 

odběrem); 

 s pracovníkem uvnitř zásobníku udržovat stále 

spojení dohodnutými znameními; 
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Vnitřní 

prostory BPS 

 

Hlavní 

fermentor, 

sekundární 

turbofermentor, 

přednádrž, 

koncový sklad, 

atd. 

 utopení v prostorách s výskytem 

vody popř. kejdy a jiných kapalin; 

 utopení při náhlém zaplnění 

uzavřeného prostoru vodou, kejdou; 

 

2 

 

5 

 

3 

 

30 

 správné pracovní postupy; 

 uzavření přívodu vody, kejdy, tekutého substrátu, 

odvedení tekutin z ohrožených míst práce; 

 vybavení pracovníků OOPP (záchranný pás atd.); 

 přerušení práce ve stokách při silnějším dešti; 

 vyloučit vstup osamoceného pracovníka; 

 zajistit prostory proti vstupu nepovolaných osob; 

 naražení hlavy při snížené průchozí 

výšce prostoru; 

 práce v nepřirozených polohách  

(v kleče, v předklonu apod.); 

 

2 

 

1 

 

2 

 

4 

 správné pracovní postupy; 

 důsledně používat OOPP – zejména ochrannou 

přilbu; 

 upozornění na zdroje nebezpečí a označení zdrojů 

nebezpečí; 

 snížená viditelnost, nedostatečné 

osvětlení, tma; 

 stres, strach ze tmy a šera; 

 

4 

 

2 

 

4 

 

32 

 zajištění adekvátní viditelnosti pro bezpečné 

provádění pracovních činností, včetně chůze; 

 vybavení osoby vstupující do uzavřeného prostoru 

záložním zdrojem světla (pro prostředí 

s nebezpečím výbuchu); 

 zdravotní způsobilost pracovníka; 

 přiražení, přiskřípnutí, zhmoždění 

prstů při manipulaci s poklopem; 

 vyklouznutí poklopu z ruky; 

 

3 

 

1 

 

3 

 

9 

 správné pracovní postupy, správné uchopení 

poklopu a jeho částí; 

 použití vhodných nástrojů a pomůcek při vyjímání 

(otevírání) a ukládání (zavíraní) poklopů a šachet; 

 nepoužívat poškozené, mokré a zamaštěné 

rukavice; 
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Vnitřní 

prostory BPS 

 

Uzavřené 

prostory 

 úraz elektrickým proudem 

v kovových uzavřených prostorách 

s vlhkým a mokrým prostředím; 

 

2 

 

3 

 

3 

 

18 

 použití nízkonapěťových svítidel (12V nebo 24V); 

 ochrana před nebezpečným dotykovým napětím; 

 zamezení vzniku statické elektřiny v prostoru 

s nebezpečím výbuchu; 

 

Vnitřní 

prostory BPS 

– místnost 

s fóliovým 

zásobníkem 

plynu 

 

Místnost 

s fóliovým 

zásobníkem 

plynu 

 možnost výbuchu při zvýšené 

koncentraci metanu v ovzduší; 

 

2 

 

3 

 

3 

 

18 

 ve všech prostorách dodržovat zákaz používání 

otevřeného ohně a zákazu kouření; 

 nebezpečné úseky označit bezpečnostními 

značkami; 

 varování před výbušným prostředím; 

 

Plynový vak 

 únik plynu z plynového vaku při 

poškození; 

 

2 

 

3 

 

4 

 

24 

 pravidelné kontroly těsnosti plynového vaku; 

 zákaz manipulace s ostrými předměty; 

 šetrná manipulace při výměně kejdy ve vaku; 

 odvětrávání prostoru s plynovým vakem; 

 

Plynový vak 

 nečekaná porucha v prostoru 

plynového vaku; nezajištění 

potřebných pokynů; 

 nebezpečí výbuchu, poškození 

zdraví osob; 

 

3 

 

5 

 

3 

 

45 

 uzavření přívodu plynu; 

 bezodkladné vyprázdnění plynového vaku; 

 vyvarování zápalných zdrojů; 

 vstup oprávněné osoby při dostatečném vyvětrání 

a vybavení za přítomnosti druhé osoby; 

 použít antistatické OOPP; 

Vnitřní 

prostory BPS 

- topné 

zařízení 

fermentoru 

 

Topení 

 nebezpečí opaření horkou vodou při 

poruše rozvodů; 

 

2 

 

4 

 

4 

 

32 

 vyvarování se kontaktu s horkými plochami; 

tekutinami a plyny; 

 udržování bezpečné vzdálenosti; 

 odpojení uzavření hlavních uzávěrů na topení; 
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Elektrická 

zařízení v 

BPS 

 

Úraz 

elektrickým 

proudem 

 úrazy následkem zasažení 

pracovníků el. proudem při běžné 

činnosti, zpravidla dotyk na nekryté 

živé části el. zařízení, úlek při 

průchodu el. proudu tělem 

postiženého, následně pád z výšky 

apod.; 

 

2 

 

 

3 

 

3 

 

 

18 

 vyloučení činností, při nichž by se pracovník mohl 

dostat do styku s živými částmi pod napětím; 

 zabránění neodborných zásahů do el. instalace; 

 udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném 

stavu (pravidelné revize, odborný dohled); 

 vypínání el. zařízení na pracovišti po ukončení 

pracovní doby (požární nebezpečí) a dodržování 

provozních podmínek nepřetržitě provozovaných 

zařízení (elektrické zdroje vytápění); 

 dotyk osob s živými částmi, které 

jsou pod napětím; nebo se živými 

staly následky špatných podmínek 

jako: 

 výsledek poruchy izolace, 

nedokonalá ochrana (zemnění); 

 vadné funkce zařízení; 

 poškozené části elektroinstalace, 

demontované kryty apod.; 

 přístupné živé části v důsledku 

mechanického poškození; 

 

2 

 

4 

 

3 

 

24 

 dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, 

vyřazovat z funkce ochranné prvky apod.; 

 respektování bezpečnostních sdělení; 

 odborné opravy, ověření připojení atd. vždy 

provádí osoba s vyšší kvalifikací – elektrikář; 

 dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem 

kovových konstrukcí, lešení, zábradlí apod.; 

 šetrné zacházení s el. přívody při manipulaci, 

vypínání a zapínání do zásuvek apod.; 

 přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo 

zařízení o jeho řádném stavu (řádná kontrola); 

 dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. 

vedení a zařízení; 

 udržování el. zařízení v bezpečném stavu – 

výchozí revize, pravidelné revize; 
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Kogenerační 

jednotka BPS 

 

Neprovádění 

záznamů; 

neodborná 

obsluha 

 poškození zařízení, havárie 

kogenerační jednotky; 

 

2 

 

3 

 

3 

 

18 

 provádění pravidelného každodenního zapisování 

protokolu kogenerační jednotky; 

 dodržování návodů od dodavatelů zařízení; 

 při odstraňování závad zajistit, aby nebylo možné 

nežádoucí spuštění; 

 

Čerpadla a 

míchadla BPS 

 

Opravy a 

údržba 

 zasažení osoby elektrickým 

proudem, zranění při odstranění 

krytů; 

 

3 

 

4 

 

4 

 

48 

 při opravě a poruše čerpadel zabezpečit, že 

nedojde k samovolnému zapnutí čerpadla; 

 před zahájením opravárenských prací nutné 

vypnout a zabezpečit přívod elektrické energie; 

 uzavřít substrátové cesty před a za zařízením; 

 

Vnější 

prostory BPS 

 

Venkovní 

komunikace a 

pracoviště 

 kolize zaměstnanců – chodců 

s provozem vozidel, strojů a 

traktorů; 

 

2 

 

3 

 

2 

 

12 

 dopravní značení dle potřeb provozu a ohrožení 

osob; 

 věnování zvýšené pozornosti při pohybu 

dopravních prostředků v blízkosti BPS; 

 pád osoby do hloubky;  

2 

 

2 

 

3 

 

12 

 zřízení zábradlí na volných okrajích přístupových 

nebezpečných míst u BPS; 

 uklouznutí, zakopnutí a pád osob na 

venkovních vodorovných 

pochůzných plochách; 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 včasné odstraňování námrazy a sněhu; 

 protiskluzový posyp k zabránění uklouznutí osob 

na venkovních komunikacích v zimním období; 

 odvodnění chodníků tak, aby se na nich 

nezdržovala voda; 

 úprava poklopů šachet tak, aby byly ve stejné 

úrovni s chodníkem, vozovkou apod.; 
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Vnější 

prostory BPS 

 

Nadměrná 

hlučnost 

(kogenerace) 

 nadměrná hlučnost ve vybraných a 

označených prostorách BPS; 

 poškození sluchu pracovníka; 

 rušení řečové komunikace, útlum 

pozornosti, větší pravděpodobnost 

úrazu, 

 hluk nepříznivě ovlivňuje a 

poškozuje nervovou soustavu 

(psychické poruchy, únava, 

nespavost, bolesti hlavy a závratě); 

 

5 

 

2 

 

3 

 

30 

 používání OOPP k ochraně sluchu v těch místech, 

kde je na dveřích umístěno upozornění; 

 respektování návodu výrobce k obsluze; 

 pravidelné kontroly zdravotního stavu pracovníků; 

 kontrolovat a vyžadovat používání OOPP; 

 omezit dobu pohybu v hlučném prostředí na 

nezbytně nutnou; 

Nadměrný 

zápach 

 nadměrný zápach v prostorách BPS 

a její blízkosti; 

 nepříjemné obtěžování okolí; 

 koordinovaný únik plynů do okolí 

při odvětrávání; 

 

3 

 

1 

 

3 

 

9 

 výskyt zápachu při odvětrávání části BPS před 

údržbářskými pracemi, případně 

nepředvídatelnými okolnostmi; 

 rychle odstranit zdroje zápachu; 

 pravidelné kontroly stavu zařízení; 

Atmosférická 

elektřina 

 nebezpečí při zasažení bleskem 

(popáleniny všech stupňů, ochrnutí, 

šok, zástava dechu); 

 smrt v případě přímého zásahu 

člověka vůdčím jiskrovým výbojem; 

 

1 

 

4 

 

2 

 

8 

 vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných 

bleskosvodů jejich uzemněním, příp. použitím 

jiskřišť, bleskojistek a jiných svodičů 

atmosférického napětí na budovách a objektech 

 udržování zařízení k ochraně před atmosférickou 

elektřinou v řádném stavu (revize, odstraňování 

závad); 
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4. Vyhodnocení přístupů a vlastní návrhy  

4.1 Vyhodnocení úrovně BOZP 

Společnost má mnoho předmětů podnikání a disponuje širokou škálou mechanizace, 

přesto z bezpečnostního hlediska funguje spolehlivě. Podnik plní v současné době 

legislativní požadavky a při analýze nebyly nalezeny žádné závažnější nedostatky či 

hrubé porušení zákonů a předpisů BOZP. Svým zaměstnancům na všech pracovištích 

zajišťuje ochranu zdraví na vysoké úrovni, což dokazuje počet pracovních úrazů za 

posledních 5 let, kdy došlo pouze k jednomu úrazu s nutnou hospitalizací na více než 5 

dní a počty lehčích úrazů jsou také minimální. 

Osobně bych navrhoval důkladnější ověřování znalostí pracovníků po provedených 

školeních. 

4.2 Vyhodnocení analýzy rizik 

Z provedené analýzy rizik a jejich zdrojů byly zjištěny různé bezpečnostní hrozby, mezi 

nejzávažnější možná rizika patří: 

 otrava toxickými látkami   (36 b) 

 samovznícení a následný požár či výbuch (36 b) 

 udušení nedostatkem kyslíku   (45 b)  

 zasažení osoby elektrickým proudem  (48 b) 

Přestože se jedná dle celkového hodnocení míry rizika o mírná rizika, u nichž není 

nutnost opatření tak závažná jako u rizik vyšší kategorie, z uvedených situací můžeme 

vidět, že se jedná vždy o nebezpečí, u kterých je vysoká pravděpodobnost na způsobení 

škody největší – smrti zaměstnance. Proto je třeba pomocí bezpečnostních opatření 

zajistit maximální možnou bezpečnost všech osob pohybujících se v oblasti bioplynové 

stanice. Prostředky na snížení rizika musí být implementovány ve stanoveném časovém 

období. 

Analýzu rizik nelze považovat za uzavřenou. Její obsah je nutné pravidelně (jednou 

ročně) konfrontovat se zkušenostmi získanými při provozování bioplynové stanice 

a v případě potřeby zajistit okamžitou aktualizaci. 
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4.3 Opatření k zajištění bezpečnosti 

Mezi nejdůležitější opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků patří: 

 seznámení se s veškerými riziky při práci 

 důkladná a pravidelná proškolení 

 dodržování předepsaných pracovních postupů a Místního provozního řádu 

 používání stanovených OOPP 

 dodržování zákazů, bezpečnostních značek a signálů 

 vyloučení vstupu osamoceného pracovníka do nebezpečných prostor 

 pravidelné kontroly technologických zařízení 

 zákaz užívání alkoholu či návykových látek na pracovišti 

K zajištění maximální možné bezpečnosti pracovníků na novém pracovišti bioplynové 

stanice je nutno dodržovat všechna opatření k omezení rizik, která jsou podrobně 

stanovena v provedené analýze. Provozovatel je povinen pravidelně kontrolovat úroveň 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků, 

vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. 

Společnost by také měla být otevřená k názorům zaměstnanců a naslouchat jejich 

podnětům a připomínkám. 

4.4 Přínosy a podmínky realizace 

Smyslem celého postupu hodnocení rizik bylo získat přehled o rizicích možného 

ohrožení zaměstnanců při provozování bioplynové stanice. 

Důsledné dodržování všech uvedených bezpečnostních opatření by mělo zaměstnancům 

zvyšovat úroveň ochrany jejich zdraví při práci a přispět k minimalizaci rizik a tím k 

omezení výskytu pracovních úrazů ve společnosti. 

Podmínky realizace, tudíž zajištění těchto bezpečnostních opatření považuje společnost 

za svou povinnost a pro zajištění bezpečnosti provozu a svých zaměstnanců vynakládá 

přibližně 60,000 Kč ročně. Uvědomuje si, že efektivní investice do bezpečnosti 

pomohou minimalizovat zdroje nebezpečí, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnanců 

a celkový správný chod společnosti.  
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu a všeobecně zhodnotit současný stav 

bezpečnosti práce ve společnosti Rostěnice, a.s. Dalším cílem, na který jsme se detailně 

zaměřili, byla nově postavená bioplynová stanice, kterou se společnost rozhodla 

vybudovat za účelem výroby elektrické energie využitím recyklace biomasy z vlastní 

zemědělské produkce. 

Pro dosažení těchto cílů bylo nutné si uvést základní pojmy z oblasti bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví na pracovišti, včetně základního přehledu nutné legislativy. Dalším 

teoretickým východiskem bylo vysvětlení pojmu rizika a jednoduché bodové 

polokvantitativní metody, která byla následně zvolena k analýze rizik bioplynové 

stanice. 

Na úvod analytické části jsme se seznámili se základními informacemi o společnosti a 

po zhodnocení všeobecných oblastí bezpečnosti práce, byla analýza detailněji zaměřena 

na bioplynovou stanici a její provoz. Jedním z hlavních bodů práce bylo provedení 

analýzy rizik na pracovištích bioplynové stanice za účelem získání přehledu o možných 

ohroženích zaměstnanců. V posuzovaných oblastech byly určeny zdroje nebezpečí a 

uvedeny možné škody plynoucí z rizik. Závažnost rizik byla vypočtena pomocí výše 

uvedené metody a bylo nutné stanovit bezpečnostní opatření k omezení rizika a zajištění 

bezpečnosti provozu. 

V části vyhodnocení byly určeny nejzávažnější rizika v provozu bioplynové stanice a 

nejdůležitější opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v celé společnosti včetně 

podmínek nutných k realizaci. 

Bakalářská práce měla dva hlavní přínosy. Prvním přínosem bylo získání potřebných 

vědomostí z oblasti BOZP, jak teoretických, tak praktických. Druhým přínosem jsou 

zjištěné informace, které společnosti dávají možnost využití zjištěných výsledků ke 

snižování rizik, zajištění bezpečnosti všech zúčastněných osob, bezporuchovosti a 

plynulosti provozu.  
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