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ABSTRAKT 

Diplomová práce obsahuje základní přehled v oblasti systému auditu bezpečnosti v 

průmyslovém podniku a aplikuje bezpečnostní audit v daném podniku dle příručky Self-

Audit Handbookfor SMEs určenou pro malé a střední podniky. Dle výsledků vnitřního 

auditu je doporučeno opatření pro zlepšení systému řízení bezpečnosti 

Klíčová slova 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), bezpečnostní audit, kovovýroba 

 

 

ABSTRACT  

The thesis contains a basic overview of security audit system at the industry and applies 

security audit at the company by the Self-Audit handbook for SMEs. For improvement the 

safety management system si recommended the internal audit in according to the results.  

Key words 

Safety and health at work (OH&SMS), safety audit, metal fabrication 
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ÚVOD 

Průběžné zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku je důležité nejen 

z hlediska lidského, ale i ekonomického. Cílem podniku je vytváření zisku a tedy výnosy 

podniku musí převyšovat jeho náklady. Mezi náklady se řadí i náklady na pracovní úrazy, 

které mohou být vysoké. Kromě nákladů spojených s úrazem poškozují podnik i další 

faktory ovlivňující ekonomickou stránku podniku jako bezpečí zaměstnanců nebo pověst 

podniku. Správné fungování podniku v oblasti BOZP představuje způsob, jak snížit 

ohrožení úspěšného rozvoje. 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci tvoří celá řada oblastí a problematik, které se týkají 

našeho každodenního života v zaměstnání. Úkolem BOZP je neustálé snižování rizik 

spojených s ohrožením životů nebo zdraví zaměstnanců a zlepšování pracovních podmínek 

v podniku. Důležité je, aby byl systém řízení managementu bezpečnosti efektivně řízen, 

neustále zlepšován, kontrolován a vyhodnocován.  

Cílem této práce je po zpracování literární rešerše provést bezpečnostní audit 

v kovovýrobě. Výsledky auditu vyhodnotit a provést opatření pro zlepšení systému 

bezpečnosti.  

Teoretická část práce se zabývá bezpečnostní stránkou podniku a zejména pak náklady 

spojené s bezpečností. Následuje statistické shrnutí úrazovosti v České republice a obecná 

rešerše systémů managementu bezpečnosti. 

Bezpečnostní audit je proveden dle příručky Self-Audit Handbook for SMEs. 

Charakteristika použití auditu je podrobně rozepsána včetně příkladů a způsobu hodnocení. 

Bezpečnostní audit probíhal ve firmě Kovovýroba ZZ s.r.o. sídlící ve Šternberku. 

Vyhodnocení bezpečnostního auditu je provedeno dle příručky a je uspořádáno postupně 

dle jednotlivých modulů. Bodové hodnocení otázek je zaneseno do přehledných grafů 

a tabulek. Jednotlivé moduly jsou podpořeny fotodokumentací z podniku. Výsledné 

vyhodnocení auditu dle jednotlivých čtyř skupin je vypočteno a zaneseno do grafu.  

V poslední části práce jsou navržena nápravná opatření pro zlepšení. 
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1. ŘÍZENÍ A NÁKLADY NA BEZPEČNOST V PODNIKU 

1.1 Řízení podniku 

Řízení a bezpečnost podniku úzce souvisí s ekonomikou podniku. Na proces řízení 

podniku musíme nahlížet z hlediska jeho struktury a samotného procesu řízení. Základem 

struktury řídicího systému je organizační struktura v podniku, která je základní kostrou 

řízení. Samotný proces řízení je souborem řídicích aktivit, které jsou řídicím systémem 

realizovány.  

Správně fungující proces řízení je podmíněn odpovídající organizační struktuře systému 

řízení. Pokud řídicí systém neodpovídá stávajícím podmínkám v podniku, je nutné 

přistoupit k reorganizaci a přizpůsobit se tak novým podmínkám.  

Každý podnik je ovlivněn růžnými podmínkami, které můžeme dělit na vnitřní a vnější. 

Vnější podmínky dělíme na:  

 ekonomické (kapitál, cenová hladina, zákazníci), 

 sociální (vzdělání, sociální odpovědnost), 

 politické (zákony, předpisy), 

 etické (osobní, obchodní), 

 technologické (know-how, nové technologie). 

Mezi vnitřní podmínky patří: 

 organizační struktura podniku, 

 pracovní doba, 

 pracovní podmínky, 

 výše mezd, 

 péče o zaměstnance a další. [1] 

 

1.2 Náklady na bezpečnost v podniku 

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vede k trvalé úspěšnosti podniků. 

Management podniku by měl do svých úkolů a povinností implementovat efektivní vedení 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tím myslíme bezpečnost, ochranu zdraví, 

snižování rizik a ochranu před újmou nebo onemocněním z pracovních povinností. 

Prevence pracovních úrazů vede ke snížení nemocnosti a tím i snížení nákladů nejen na 

samotné úrazy, ale  přispívá také ke zlepšení výkonnosti v podniku.  

Náklady a ztráty vznikající podnikům v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání 

můžeme rozdělit na pojištěné a nepojištěné náklady a ztráty. Pojištěné náklady zahrnují 

například náklady na vdovské, invalidní a sirotčí důchody. Tyto náklady závisí na výši 

příspěvků hrazených zaměstnavatelem na konkrétní typ pojištění. 

Nepojištěné ztráty a náklady zahrnují ztrátu na hrubém domácím produktu způsobenou 

zameškáním pracovní doby postižených, ztrátu na hrubém domácím produktu v důsledku 

přerušení práce kvůli pracovnímu úrazu, a nebo náklady na pokuty uložené orgány státního 

odborového dozoru nad bezpečností práce. 
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Ztráty a náklady na pracovní úrazy a nemoci z povolání, které jsou hrazeny zaměstnavateli 

byly v roce 2011 13 703,9 mil Kč. Z této částky jsou 5 764,2 pojištěné náklady a 7 939,7 

nepojištěné náklady. 

Bezpečnostní management v podniku zvyšuje produktivitu, efektivnost, kvalitu práce a to 

má vliv na hospodárnost podniku. Bezpečnostní audit je jedním z prostředků pro 

systematické zvyšování bezpečnosti. [2] a [3] 

Systémy prezentované v této práci řeší prakticky stejný problém a vybízejí k potřebě 

neustálého zlepšování systému BOZP a to hlavně k prevenci pracovních úrazů, snižování 

nemocí z povolání a nehod. Proces neustálého zlepšování můžeme popsat jako (Demingův 

cyklus PDCA), který podnikům dává za úkol neustále se zlepšovat v BOZP. Tento cyklus 

je založen na čtyřech základních krocích a to: 

 Plan (plánuj). 

 Do (dělej). 

 Check (kontroluj). 

 Act (jednej). [4] 

Smyslem těchto kroků je dosažení neustálého zlepšování viz. obr.1.  

 

 

 

Obr. 1 Demingův cyklus PDCA [4] 

 

 

 

 

 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 13 

2. PRACOVNÍ ÚRAZOVOST 

Tato kapitola se zabývá statistikou pracovní úrazovosti a příčinami pracovních úrazů 

v České republice.  

2.1 Pracovní úraz 

Pracovní úraz je definován dle § 380 zákoníku práce jako ,,poškození zdraví nebo smrt 

zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním." [5]  

Pracovní úrazy se z pravidla dělí na: 

 smrtelné - postižený zaměstnanec na jeho následky zemře nejpozději do 

jednoho roku, 

 hospitalizace delší než 5 dní - ošetření si vyžádalo pobyt v nemocnici delší, 

než 5 kalendářních dnů, 

 ostatní - postižený zaměstnanec je v dočasné pracovní neschopnosti. [6] 

 

 Zaměstnavatel, u kterého došlo k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání je 

povinen dle § 105 zákoníku práce: 

 

 objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, 

 vést evidenci o všech úrazech v knize úrazů, 

 vyhotovit záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, 

 ohlásit pracovní úraz a záznam o úrazu zaslat daným orgánům a institucím, 

 učiní opatření proti případným opakování pracovních úrazů. [7] 

 

2.2 Pracovní úrazovost v ČR 

Do programu statistického zjišťování pracovní neschopnosti bylo v roce 2012 zahrnuto 

celkem 4 471 889 osob, tzv. pojištěnců. Oproti roku 2011 bylo zaznamenáno o 6,4% méně 

pracovních úrazů s pracovní neschopností a o 10,4% méně smrtelných úrazů. Z celkového 

počtu úrazů bylo 43 543 spojeno s pracovní neschopností delší než 3 dny. Dále viz. Tab. 1. 

[8] 

 

 Tab. 1 Porovnání základních údajů z let 2011 a 2012. [8] 

Rok 2011 2012 

Celkový počet pojištěnců 4 211 549 4 471 889 

Celkový počet úrazů s pracovní neschopností 47 111 44 108 

Celkový počet smrtelných úrazů 125 112 

Celkový počet dnů pracovní neschopnosti 2 592 537 2 423 425 

Průměrná délka pracovní neschopnosti 55,03 54,94 
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V roce 2012 bylo v České republice evidováno celkem 44 108 úrazů s pracovní 

neschopností, z toho 12 653 utrpěly ženy, což je vzhledem k předchozímu roku pokles 

o 6,2%. 

 

Obr. 2 Graf poměru úrazovosti muži/ženy. [9] 

 

Z grafu zachycující vývoj pracovní úrazovosti v České republice vyplívá, že počet 

pracovních úrazů od roku 2002 do roku 2012 má klesající tendenci. 

 

 

Obr. 3 Vývoj počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností. [8] 
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Počet smrtelných pracovních úrazů je sice oproti roku 2011 menší o 10,4 % avšak křivka 

má oproti Obr. 3 jiný charakter. Pokles počtu smrtelných pracovních úrazů se po letech 

2008 a 2009 zastavil. V dalších dvou letech došlo k nárůstu a v roce 2012 opět k poklesu 

tohoto ukazatele. 

 

 

Obr.4. Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů. [8] 

 

2.2.1 Příčiny pracovních úrazů 

Příčiny pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny se dělí do několika kategorií, 

z nichž nejvíce tedy 80,18% z celkového počtu úrazů bylo v důsledku špatně nebo 

nedostatečně odhadnutého rizika. V pořadí druhá nejčastější příčina pracovních úrazů je 

označena jako nedostatek osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (čímž jsou 

myšleny chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti 

a okamžité psychofyziologické stavy) s 13,2%. Jako další významné příčiny byly uvedeny:  

 používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce včetně jednání bez 

oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru 1,7%, 

 ohrožení jinými osobami 1,4%, 

 ohrožení zvířaty a přírodními živly 1,4%, 

 ostatní. [8] a [5] 

Nejčastější příčina pracovních úrazů s hospitalizací nad 5 dnů, byla v roce 2012 dle 

záznamů zaměstnavatelů uváděna jako špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 

s celkovým podílem 69,14% případů. Druhá v pořadí byla používání nebezpečných 

postupů nebo způsobů práce včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání 

v ohroženém prostoru s 8,32% případů. Dále byly uvedeny: 

 nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící 

tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy) a riziko práce s 7,22% případů,  
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 ohrožení jinými osobami (odvedení pozornosti při práci, žerty, hádky a jiná 

nesprávná či nebezpečná jednání druhých osob) s 3,51% případů, 

 vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu (nikoli pracoviště) s 2,3% případů, 

 u 2,6% případů nebyla zjištěna příčina případů. [8] a [9] 

 

Jako nejčastější příčina smrtelných úrazů v roce 2012 byla dle zaměstnavatelů uvedena 

jako špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko s 44,2% případů. Další příčiny jsou: 

 používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. jednání bez oprávnění, 

proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru s 14,2% případů, 

 chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění s 7,1% případů, 

 ohrožení jinými osobami s 7,1% případů, 

 u 8,8% nebyla příčina zjištěna, kvůli doposud probíhajícímu šetření. [9] 

 

Nejčastěji porušené předpisy a zjištěné závady BOZP v letech 2007 až 2011. 

Nejčastěji porušené předpisy: 

 zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), 

 zákon č. 361/2000 Sb., (silniční zákon), 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP, 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích, 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí, 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, 

 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí a č. 26/1989 Sb., 

o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při 

činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. [9] 

 

 

 

 

 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 17 

Nejčastěji zjištěné závady BOZP:  

 používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce, vč. jednání bez oprávnění, 

proti zákazu, prodlévání v nebezpečném prostoru (zaměstnanec), 

 nepoužívání předepsaných a přidělených OOPP (zaměstnanec), 

 nesprávná organizace práce, neinformovanost mezi zaměstnavateli (zaměstnavatel), 

 nezpracovaný pracovní postup, nevyhledaná všechna rizika (zaměstnavatel), 

 chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění (zaměstnavatel), 

 používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce, vč. jednání bez oprávnění, 

proti zákazu, prodlévání v nebezpečném prostoru (jiná osoba). [9] 

2.3  Pracovní úrazy ve firmě Kovovýroba ZZ s.r.o. 

Pracovní úrazovost ve firmě není nijak závratná. Od roku 2008 eviduje firma jen tři 

pracovní úrazy, které si vyžádaly pracovní neschopnost. 

 2008 pohmožděný prostředníček pravé ruky při odporovém svařování, 

 2010 zlomenina a amputace části posledního článku malíčku pravé ruky při 

odporovém svařování, 

 2011 pohmožděný malíček levé ruky při odporovém sváření. 

Zbytek pracovních úrazů jsou pouze malé oděrky, řezné ranky nebo pohmoždění. Tyto 

úrazy jsou ošetřeny ihned na pracovišti a nevyžadují pracovní neschopnost. Za vznik 

těchto úrazů si můžou zaměstnanci sami tím, že nedodržují bezpečnostní pravidla a zásady 

při práci. [10] 

 

2.4 Náklady na pracovní úrazy 

Náklady na pracovní nehody jsou mnohdy daleko vyšší, než se na první pohled může jevit. 

Kromě viditelných finančních nákladů na mzdy, zdravotní poplatky a pojistné existují ještě 

skryté náklady jako náklady na zařízení (opravy strojů, ztráty z nastavení strojů, pokuty 

a pod.), náklady na personál (mzdy náhradních pracovníků, přesčasy, náklady na zaškolení 

apod.) a další.  

Všeobecně platí, že prostředky vynaložené na prevenci jsou několikanásobně nižší, než 

náklady spojené s nehodami. Náklady spojené s prevencí jsou: 

 školení zaměstnanců, 

 ochranné pracovní prostředky (obuv, brýle, oděvy a pod.), 

 lékařské prohlídky. [2] 
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3. SYSTÉMY MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI 

První pravidla zohledňující požadavky trvale udržitelného rozvoje společnosti či firmy 

vznikly převážně v 90. letech minulého století a to pro zefektivnění řízení těchto 

společností. Jako první byl zaveden systém managementu jakosti. Dále systémy 

environmentálního managementu, managementu BOZP a managementu bezpečnosti 

informací. Pro každou společnost je přijetí těchto systémů dobrovolné, avšak dodává jim 

vyšší konkurenceschopnost. [11] 

3.1 Bezpečnostní management 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci má vliv na optimalizaci pracovního procesu a tím 

i na ekonomiku podniku. Zvyšuje produktivitu, efektivnost, kvalitu práce a to má vliv na 

hospodárnost podniku. Stejně jako tomu je v ostatních oblastech řízení podniku, tak 

i v oblasti bezpečnostního managementu je potřeba zavést systém řízení bezpečnosti. [12] 

Systémová spolupráce by měla fungovat mezi všemi zúčastněnými od vedení přes odbory 

až po zástupce všech úseků. Nejvíce problémů s bezpečností a pracovními riziky se 

vyskytuje ve výrobních úsecích. Tam bezpečnost zajišťují vedoucí pracovníci a jejich 

přínos pro systém řízení bezpečnosti je hlavně v komunikaci se zaměstnanci a zjištěné 

informace předávají osobě odborně způsobilé v problematice bezpečnosti. Pro své 

podřízené zajišťují jednotliví vedoucí úseků pravidelná školení bezpečnosti. Nabyté 

znalosti průběžně přezkušují a kontrolují jejich dodržování. [13] 

Mezi hlavní prvky systému řízení bezpečnosti patří: 

 politika, 

 plánování, 

 organizační zajištění, 

 kontrola a vyhodnocení, 

 opatření ke zlepšení. 

 

Při zavedení bezpečnostního managementu do podniku je nutné řídit se následujícími 

principy a zásadami:  

 management stanoví vlastní koncepci BOZP, 

 koncepce bude zavedená a dodržovaná všemi zaměstnanci, 

 systém musí dbát především na prevenci a předvídání chyb, 

 uplatnění systému je nutné ve všech oblastech (vývoj, projektování, konstrukce 

apod.), 

 stanovit organizační strukturu, 

 stanovení toku informací a zpětné vazby, 

 zdokumentování všech zásad, postupů a činností, 

 zabezpečení pracoviště, aby výrobní operace probíhaly v řádných a předepsaných 

podmínkách, 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 19 

 před vstupem do procesu prověřit všechny materiály, díly a stroje, 

 výběr a motivace zaměstnanců, 

 aplikace příslušných norem, bezpečnostních předpisů, postupů, hodnocení rizik atd. 

[13] 

 

3.2 Přehled systémů managementu bezpečnosti 

První systematické formulování managementu bezpečnosti vzniklo ve Velké Británii 

v roce 1996, kdy bylo vydáno doporučení HS(G) 65 – Successful health and safety 

management, které bylo ve stejném roce transformováno do normy BS 8800 - 

Occupational health and safety management system. To povzbudilo jednotlivé státy vydat 

odpovídající standard, který byl jeho národní alternativou. Asociace certifikačních institucí 

následně vytvořila normu OHSAS 18001, která je dnes nejčastěji implementovaným 

přístupem v oblasti BOZP v České republice. [14] 

 

3.2.1 ČSN OHSAS 18001 

Norma OHSAS 18001 stanovuje požadavky na systém managementu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. V současné době platí vydání z roku 2007 s označením ČSN 

OHSAS 18001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Norma je 

kompatibilní s normami ISO 9001 a ISO 14001. To přispívá k lepší integraci systémů 

managementu BOZP, také managementu kvality a environmentálního managementu.  

Přínosy OHSAS 18001: 

 umožňuje neustálé zlepšování řízení procesů, 

 zvyšuje povědomí zaměstnanců o ochraně zdraví, 

 ošetřuje naplňování právních a dalších požadavků v oblasti BOZP, 

 posiluje spolupráci mezi zainteresovanými stranami při prevenci vzniku havárií 

a při zvyšování ochrany zdraví pracovníků, 

 bezpečnost práce, ochrana životního prostředí, ekonomika podniku a zajištění 

kvality mají stejnou prioritu. [15] 

Dle příručky musí podnik neustále zlepšovat systém managementu BOZP. Podnik na 

základě dokumentace popisující rozsah a řízení systému managementu BOZP vytvoří 

příručku, kde jsou popsány konkrétní postupy, které vedou ke shodě s normou a zavádějí 

princip neustálého zlepšování.  

Mezi základní požadavky na systém managementu bezpečnosti patří: 

 politika BOZP - politiku BOZP stanovuje a schvaluje vrcholné vedení podniku, 

 zavedení plánování (identifikace nebezpečí, posuzování rizik, sledování změn 

právních předpisů, cíle a programy v BOZP), 

 implementace a provoz (pravomoci, odpovědnosti, povinnosti, odborná způsobilost 

a výcvik, komunikace, konzultace a spoluúčast, dokumentace, řízení provozu, 

připravenost a reakce na havárie), 
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 kontrola (měření a monitorování výkonnosti, hodnocení souladu s předpisy 

a požadavky, vyšetřování incidentů a preventivní opatření, interní audity), 

 přezkoumání - v plánovaných intervalech musí vrcholné vedení přezkoumávat 

systém managementu BOZP. [7] 

 

 

Obr. 5 Model systému řízení bezpečnosti podle normy OHSAS 18001. [16] 

 

3.2.2 ILO-OHS 2001 

Konečná verze návodů pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  ILO-

OHS 2001 byla zpracována a přijata v roce 2001 v Ženevě pod dohledem Mezinárodní 

organizací práce. Tyto návody nejsou právně závazné a nemají nahrazovat národní práva, 

předpisy nebo uznané standardy. Jedná se pouze o doporučení, kterým je možné dosáhnout 

dobrou úroveň prevence v oblasti BOZP a snížení rizika úrazů a nemocí z povolání apod.  

Směrnice obsahují návody na postup řízení ve dvou úrovních, a sice národní a podnikové. 

Řízení národní požaduje ustavení založené na právních předpisech a zákonech. Řízení 

podnikové je založeno na přizpůsobení se podmínkám v podniku v závislosti na jeho 

velikosti a druhu činnosti. Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku 

by měly obsahovat základní prvky politiky, organizace, plánování, implementace, 

hodnocení a akce vedoucí k neustálému zlepšování viz obr. 6 [17] 
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Obr. 6 Hlavní části systému řízení BOZP [17]. 

  

Směrnice dále zdůrazňuje, že za BOZP odpovídá vedení podniku a zaměstnavatel má 

zodpovědnost a povinnost organizovat BOZP. [17] 

 

3.2.3 Program Bezpečný podnik 

Program Bezpečný podnik umožňuje podnikům zavedení systému řízení BOZP 

odpovídající jak českým předpisům, tak i požadavkům uplatňovaných v EU. Program 

Bezpečný podnik vychází z výše uvedených norem OHSAS 18001 a ILO-OHS 2001. Dále 

je program vytvořen v souladu s principy a zásadami uplatňovanými systémovými 

normami ISO 14001 a ISO 9001. Hlavním cílem programu Bezpečný podnik je zvyšování 

úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spolu s ochranou životního prostředí. Tím 

má být docíleno vyšší kultury práce a pracovní pohody. Garantem programu je Státní úřad 

inspekce práce. Program vyhlašuje od roku 1996 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

které zároveň odpovídá za realizaci tohoto programu. 

 

Program Bezpečný podnik umožňuje realizovat systém řízení BOZP současně se systémy 

environmentálního řízení a řízení jakosti, které jsou principielně stejné jako program. Dále 

splňuje požadavky na systémové řízení v oblastech bezpečnosti práce, ochrany zdraví 

a z části i požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
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FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 22 

Pokud podnik splní požadavky, obdrží certifikát a logo programu viz obr. 4. Dále podnik 

získá systém řízení BOZP a základ pro zavedení integrovaného systému řízení podniku. 

Podnik může těžit především z vyšší produktivity práce, vyšší konkurenceschopnosti 

zvýšení prevence pracovních rizik atd. [18] 

 

 

Obr. 7 Logo programu bezpečný podnik. [18] 

Program Bezpečný podnik je určen především pro velké a středně velké podniky. Pro 

menší podniky jen v případě, že je u nich zvýšené riziko ohrožení života a zdraví nebo 

ohrožení životního prostředí. 

 

 

Obr. 8 Hlavní prvky systému řízení BOZP dle programu Bezpečný podnik. [18] 
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3.3.1 Audit systému řízení bezpečnosti 

Audit je nezbytnou součástí systému managementu bezpečnosti. Představuje účinný nástroj 

pro kontrolu a prověření jeho stavu. Pomocí auditu zjišťujeme silné a slabé stránky 

v podniku a díky tomu snáze dojdeme k naplnění cílů bezpečnosti stanovených podnikem. 

Pro provedení auditu se nejprve shromažďují informace pomocí pohovorů, na kterých se 

zaměstnancům kladou jednotlivé otázky. Dále se přezkoumávají dokumenty (směrnice, 

příručky) a kontrolují jednotlivé činnosti pracovníků. Dosažené informace se vyhodnocují 

v závislosti na jednotlivých kritérií auditu. [17] 

Rozlišujeme základní tři typy auditů: 

 interní audit (audit první stranou) - provádějí jej zaměstnanci vlastního podniku, 

ale z jiného oddělení, 

 zákaznický audit (audit druhou stranou) - provádí jej zákazník u svého dodavatele, 

 externí audit (audit třetí stranou) - provádí jej nezávislí externí pracovník (firma).  

 

Podniky používající systém svébytně vytvořený je prověřován systematicky pomocí 

auditů. Například Self-Audit Handook for SMEs nebo ČSN ISO 19011:2003. 

Self.Audit Handbook for SMEs (samoprověřovací příručka pro malé a střední podniky) 

slouží především k provádění interních auditů.  Byla navržena a zpracována Evropskou 

komisí v Bruselu na základě zkušeností a potřeb malých a středních podniků. Audit jako 

takový je poměrně nákladný a proto si jej mohly dovolit jen velké podniky. Z toho důvodu 

se Evropská komise rozhodla pomoci malým a středním podnikům touto příručkou, se 

kterou mohou sami zhodnotit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Definice malého 

a středního podniku je upravena nařízením komise (ES) č. 800/2008. To znamená, že malý 

podnik má počet zaměstnanců do 50 a 250 zaměstnanců pro střední podniky. 

Podnik, který úspěšně projde tímto auditem, má velmi dobře nastavený systém 

bezpečnostního managementu. Příručka obsahuje obsáhlý soubor modulů a otázek, které 

jsou stručné, jasné a srozumitelné. Nevýhodou však je, že za úspěšný audit podnik 

nedostane žádný certifikát a tak nemůže tento systém managementu bezpečnosti využít 

v marketingu společnosti. Také díky legislativnímu vývoji v oblasti BOZP je tato příručka 

z roku 1995 již poněkud zastaralá. 

Příručka obsahuje 23 kapitol z nichž prvních 14 se týká provádění auditu viz Tab. 2. 

V kapitole 15 a 16 je uvedeno hodnocení auditu. Kapitola 17 uvádí rady pro zlepšení 

přístupu BOZP. Kapitoly 18-21 jsou pro speciální pracoviště (tiskárny, pekárny, výrobny 

dřeva a garáže). V závěrečných kapitolách 22 a 23 jsou uvedeny seznamy publikací, 

dodatky a přílohy.  
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Tab. 2 Rozdělení modulů dle příručky Self-Audit Handbook for SMEs. [19] a [20] 

Číslo kapitoly Název kapitoly 
Počet 
otázek 

1 Schopnost řídit rizika 12 

2 Politika prevence 8 

3 Dopravní, horizontální a vertikální riziko 12 

4 Zabezpečení stroje  4 

5 Hluk a vibrace 10 

6 Teplota a výměna vzduchu  6 

7 Osvětlení  8 

8 Riziko požáru, výbuchu a zásahu elektrickým Proudem 17 

9 Nebezpečné materiály: zdravotní a bezpečnostní rizika 12 

10 Kolektivní a individuální ochrana 9 

11 Transport těžkých břemen 7 

12 Údržba 5 

13 První pomoc 6 

14 Účast zaměstnanců 3 
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4. CHARAKTERISTIKA PROVÁDĚNÉHO AUDITU 

Příručka Self-Audit Handbook for SMEs obsahuje 119 otevřených otázek, které umožňují 

iniciativní a kreativní přístup odpovědí. Některé z otázek mají i řadu podotázek, které 

prověřují specifická rizika v podniku viz. obr. 5 (modul 1 otázka č.6.). 

 

(6) Drží podnik krok s rozvojem techniky a vědy v oblastech: 

 Ano Ne Nepoužije 

se 

 výroby. O O O 

 nových výrobků. O O O 

 zdraví a bezpečnosti při práci. O O O 

 Hodnocení povědomí managementu o nových směrech rozvoje příslušného 

sektoru pro případ maximálně nepříznivého scénáře vývoje situace. 

 

Obr. 9 Ukázka specifických podotázek v otázce. 

 Vyhodnocení otázek se provádí na stupnici 0 až 5 bodů, kde 0 je nejhorší stav a 5 

nejlepší stav. Některé otázky nemusejí souviset s prověřovanou oblastí a nachází se u nich  

políčko: ,,Nepoužije se", které v těchto případech zaškrtneme. Ukázka viz obr. 10. 

 

 

Obr. 10 Bodová stupnice s možností odpovědi ,,nepoužije se". 

 

 Bodové hodnocení pro jednotlivé otázky nebude uvedeno do bodových stupnic 

u otázek, ale na konci příslušné kapitoly, kde čísla stupnic odpovídají číslům otázek. 

Souhrn všech stupnic rozdělených dle modulů je uveden v kapitole 15. Každá stupnice pro 

danou otázku má vyznačen minimální počet bodů, který musí podnik přesáhnout, aby byla 

otázka splněna. V případě, že je bodové hodnocení stejné nebo nižší než požadované 

minimum bodů, je třeba této oblasti věnovat zvýšenou pozornost. 
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Obr.11 Stupnice s vyznačením pro minimální počet bodů. 

 

4.1 Hodnocení prováděného auditu 

Vyhodnocení auditu bude provedeno dle kapitoly 16 příručky Self-Audit Handbook for 

SMEs. Celkové vyhodnocení auditu, jak je v kapitole popsáno se dělí na dvě části. V první 

části se hodnotí silné a slabé stránky podniku a v druhé se hodnotí podle čtyř parametrů. 

Silné a slabé stránky se vyhodnocují tak, že všechny otázky u kterých byl počet bodů 

vyšší, než požadovaný (viz obr. 11) jsou považovány za silné. Otázky, které dosáhly počtu 

bodů stejného nebo nižšího, než byl požadovaný počet bodů, považujeme za slabé stránky 

podniku. Pokud bylo u otázky zaškrtnuto políčko,,Nepoužije se" tak se otázka nehodnotí. 

Silné a slabé stránky budou zapsány do tabulky. Pro silné stránky sestupně dle počtu bodů 

a pro slabé stránky naopak. 

Tab. 3 Silné a slabé stránky podniku 

Silná místa Slabá místa 

2. Politika prevence 

18 Zdravotní dozor 20 Pořádek a čistota 

19 Bezpečnostní dozor   

17 Informace o nehodách   

Z této tabulky může vedení společnosti jasně vidět, ve kterých místech má podnik 

nedostatky a potřebuje se zlepšit. Podnik může sestavit akční plán, jehož cílem je 

odstraňování nedostatků v oblasti BOZP. Akční plán sestavíme dle priorit závažnosti, při 

kterých použijeme následující kritéria: 

 Jeho naléhavost s ohledem na zahrnuté riziko, 

 jeho význam pro správné fungování společnosti 

 náklady s tím spojené. [20] 

 

V další části této kapitoly provádíme hodnocení dle čtyř kritérií a to pracovníci, vybavení, 

organizace a životní prostředí. Každá z otázek auditu je zařazena do jedné z těchto skupin. 

 

Pracovníci 

V kategorii pracovníci jsou zohledňovány potřeby jednotlivých zaměstnanců například 

kulturní, jazykové, socioekonomické postavení, věk atd. Tyto potřeby se týkají jak nově 

přijatých zaměstnanců tak sezónních pracovníků nebo návštěvníků. V této kategorii je 

celkem 30 otázek uvedených v tabulce. 
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Tab. 4 Vyhodnocení pro skupinu pracovníci 

1 3 10 12 14 15 20 

28 34 41 46 67 76 77 

84 85 86 89 92 97 101 

102 105 109 110 114 115 116 

117 119           

 

Vybavení 

Tato kategorie se zabývá kvalitou a vhodností zařízení, nákupem vybavení apod. Obsahuje 

celkem 33 otázek. 

 

Tab.5 Vyhodnocení pro skupinu vybavení 

6 8 9 22 26 27 29 

30 33 38 40 45 48 49 

50 59 60 61 62 69 71 

72 73 74 78 79 80 81 

91 96 103 106 112     

 

Organizace 

V této kategorii se otázky zaměřují na zodpovědnost, komunikaci a tok informací 

v podniku. Obsahuje celkem 42 otázek. 

 

Tab. 6 Vyhodnocení pro skupinu organizace 

2 4 5 7 11 13 16 

17 18 19 21 23 24 25 

31 32 35 36 39 52 58 

63 64 65 66 68 70 75 

82 83 90 93 94 98 99 

100 104 107 108 111 113 118 

Životní prostředí 

Otázky z této kategorie jsou zaměřeny na pracovní prostředí v podniku a životní prostředí 

vně podniku. V kategorii je celkem 14 otázek. 

 

Tab. 7 Vyhodnocení pro skupinu životní prostředí 

37 42 43 44 47 51 53 

54 55 56 57 87 88 95 
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Z jednotlivých tabulek určíme otázky, které mají vyšší než požadovaný minimální počet 

bodů a tudíž jsou splněny. Tyto otázky označíme zelenou barvou a otázky, které mají 

stejný nebo nižší počet bodů než je minimální počet bodů označíme červeně. Otázky, 

u kterých bylo zaškrtnuto "nepoužije se" přeškrtneme a tyto otázky nezahrnujeme do 

výpočtu. 

Tab. 8 Ukázka vyhodnocení tabulky pro skupinu Pracovníci 

1 3 10 12 14 15 20 

28 34 41 46 67 76 77 

84 85 86 89 92 97 101 

102 105 109 110 114 115 116 

117 119           

 

Pro jednotlivé skupiny vypočítáme procento splněných otázek dle následujícího vztahu: 

 

         
                      

                                                
                  

 

Procentuelní číselná hodnota získaná z výpočtu se porovnává dle tabulky 9. 

Tab. 9 Vyhodnocení auditu 

Úspěšnost v [%] Vyhodnocení skupiny Komentář 

75 - 100 Dobrý stav 
Některé body mohou být ještě zlepšeny. 

Držte si tuto úroveň 

50 - 74 Průměrný stav Věnujte této oblasti více pozornosti 

25 - 49 Kritický stav 
Co nejdříve se podrobně věnujte této 

oblasti 

0 - 24 Nevyhovující stav Okamžitě se musíte v této oblasti zlepšit 
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5. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

KOVOVÝROBA ZZ s.r.o. 

Firma Kovovýroba ZZ s.r.o. vznikla v roce 1997 a působí ve Šternberku v okrese 

Olomouc. Firma působí ve vlastních prostorách a zaměstnává asi 40 zaměstnanců převážně 

(zámečníků svářečů a skladníků).  Firma se přes vzduchotechniku a výrobu plechového 

nábytku zaměřila na drátěný program (drátěné výrobky), který dnes tvoří hlavní výrobní 

program. 

Většina výrobků míří na export do zahraničí (Německo, Francie, Dánsko, Holandsko, 

Finsko, Belgie, Litva). Výrobky firmy končí většinou v obchodních domech nebo 

hypermarketech (regály, police, stojany apod.). 

 

Obr. 12 Výrobky [21] 

Vzhledem k vysokým nárokům ze strany odběratelů na kvalitu provedení a rychlost 

zpracování zakázky, musela firma zakoupit moderní stroje pro uspokojení těchto nároků. 

V roce 2013 firma pořídila robotizované svařovací pracoviště YASKAWA se dvěma 

roboty viz obr. 13. 

 

Obr. 13 Robotizované svařovací pracoviště YASKAWA [21] 
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Firma využívá jako vstupní materiál především drát, trubky, pásovou ocel nebo plech. Pro 

výrobu se využívají moderní stroje jako rovnačky drátů, 3D ohýbací centra, robotizovaná 

svařovací pracoviště, CNC ohýbačky trubek a další. [21] 

 

 

Obr. 14 3D ohýbací centra [21] 

Bezpečnostní audit prováděný dle příručky Self-Audit Handbook for SMEs byl ve firmě 

prováděn v květnu roku 2014 za pomoci jednatele firmy. 
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6. VYHODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍHO AUDITU 

Vyhodnocení bezpečnostního auditu je prováděno dle příručky. Obsahuje hodnocení 

silných a slabých stránek a hodnocení jednotlivých otázek je zaneseno do grafů a tabulek.   

6.1 Vyhodnocení kapitoly 1: Schopnost řídit rizika 

Otázky v této kapitole jsou směřovány na management podniku a je zkoumána schopnost 

společnosti předcházet rizikům, zhodnotit a potlačit případná rizika. Dále se zabývá 

technologickým vývojem ve společnosti, ergonomií, organizací práce a školením 

zaměstnanců.  

Tab. 10 Silné a slabé stránky pro kapitolu 1 

Silná místa Slabá místa 

1. Schopnost řídit rizika 

6 Technický rozvoj 8 Přístup k ergonomii 
1 Kvalita informací   

7 Organizace práce   

Pro tuto kapitolu je nejsilnější stránkou společnosti otázka č. 6 technický rozvoj. 

Společnost za poslední desetiletí několikanásobně zvýšila výrobu díky novým strojům. 

Většinu strojů se podařilo zakoupit s pomocí dotačních programů evropské unie. 

 

Další silnou stránkou je kvalita informací (otázka č. 6). Management podniku si je velmi 

dobře vědom bezpečnostních rizik a dobře komunikuje s vedoucími jednotlivých úseků. 

Třetí nejsilnější stránkou je organizace práce (otázka č. 7). V této otázce se management 

společnosti shoduje s tvrzením, že stroje sou konstruovány s ohledem na bezpečnost 

a zdraví obsluhy. Nejnovější stroje využívají optické závory, které v případě narušení zóny 

kolem stroje zastaví pracovní cyklus (viz obrázek č. ) 

 

Obr. 15 Optická závora 
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Za pozornost stojí ještě otázka číslo 3 kvalita dokumentace, kterou zajišťuje externí 

poradce pro bezpečnost práce. 

 

 

Graf 1. Vyhodnocení otázek z kapitoly 1 

Jedinou slabou stránkou je přístup k ergonomii (otázka č. 8). Jedná se zejména o pracovní 

prostředí a monotónnost práce.  

 

Tab. 11 Vyhodnocení otázek z kapitoly 1 

Modul 
Číslo 

otázky Otázka 
Minimum 

bodů 
Dosažené 

body 
Podíl 

3s 

Schopnost 

řídit rizika 

1 Kvalita informací  4 5 1,25 

2 Celkový postoj/ účinnost prevence 4 4,5 1,13 

3 Kvalita dokumentace 4,5 5 1,11 

4 Hodnocení rizika 4 4,5 1,13 

5 Přístup k rizikům 4 4,5 1,13 

6 Technický rozvoj 3,5 4,5 1,29 

7 Organizace práce 3,5 4 1,14 

8 Přístup k ergonomii 3,5 3 0,86 

9 Upřednostnění kolektivní ochrany 4 4,5 1,13 

10 Školení a výcvik 4 4,5 1,13 

11 Kontrola implementace opatření 3,5 4 1,14 

12 Účast zaměstnanců 4 4,5 1,13 
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6.2 Vyhodnocení kapitoly 2: Politika a prevence 

V této kapitole auditu jsou otázky směřovány na politiku prevence ve společnosti a týká se 

technických, komerčních, finančních a lidských aspektů.  

Tab. 12 Silné a slabé stránky pro kapitolu 2 

Silná místa Slabá místa 

2. Politika prevence 

18 Zdravotní dozor 20 Pořádek a čistota 

19 Bezpečnostní dozor   

17 Informace o nehodách   

Nejsilnější stránkou je zdravotní dozor (otázka č. 18). Noví zaměstnanci chodí na vstupní 

zdravotní prohlídku, u které lékař hodnotí zdravotní způsobilost. Stálí zaměstnanci chodí 

na pravidelné lékařské prohlídky k lékaři, který sídlí ve městě. V podniku je poměrně nízká 

pracovní úrazovost, kdy za poslední čtyři roky se staly pouze tři lehčí pracovní úrazy.  

Druhou nejsilnější stránkou společnosti je bezpečnostní dozor (otázka č. 19). Do 

společnosti dochází externí pracovník, který monitoruje dění na pracovištích a doporučuje 

opatření pro zlepšení bezpečnosti na pracovišti. 

Informace o nehodách jsou hlášeny vedoucím daných oddělení a poté zaznamenány 

a dokumentovány pro následná opatření. Veškerá opatření a nové předpisy jsou umístěny 

na nástěnku. 

 

Graf 2 Vyhodnocení otázek z kapitoly 2 

 

Jedinou slabou stránkou v podniku je pořádek a čistota. I přes důsledné napomínání ze 

strany managementu zaměstnanci neuklízí svá pracoviště tak, jak by měli. Dále se 

nacházejí poblíž strojů volně ložené výrobky, které mohou překážet (viz obr. 16)  
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Obr. 16 Volně ložené výrobky 

 

Tabulka 13 Vyhodnocení otázek z kapitoly 2 

Modul 
Číslo 

otázky Otázka 
Minimum 

bodů 
Dosažené 

body 
Podíl 

3s 

Politika 

prevence 

13 Kvalita delegování zodpovědností 2,5 3 1,20 

14 Dodržování bezpečnostních pravidel 3,5 4,5 1,29 

15 Srozumitelnost bezpečnostních postupů 4 4,5 1,13 

16 Změny po nehodě 4 4,5 1,13 

17 Informace o nehodách 3 4 1,33 

18 Zdravotní dozor 3 5 1,67 

19 Bezpečnostní dozor 3 4,5 1,50 

20 Pořádek a čistota 4 3 0,75 
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6.3 Vyhodnocení kapitoly 3: Dopravní, vertikální a horizontální rizika 

Kapitola 3 se zabývá dopravními, vertikálními a horizontálními riziky v podniku. Týká se 

hlavně pádu jak z výšek tak i pády na ploše. Jako dopravní rizika bereme aktivity 

prováděné na úrovni podlahy, což zahrnuje pohyb vozidel a chodců v areálu podniku. 

Vertikální rizika představují aktivity, kde je potřeba přístup k vyšším polohám, nebo 

představují riziko padajícího materiálu (schodiště, zvedání břemen atp.). Horizontální 

rizika jsou spojená s aktivitami, které se provádí v určité výšce nad úrovní podlahy, což 

zahrnuje vidlicové vozíky nebo přepravu materiálu jeřáby.   

Tab. 14 Silné a slabé stránky pro kapitolu 3 

Silná místa Slabá místa 

3. Dopravní, horizontální a vertikální riziko 

22 Povrchy dopravních zón   

28 Informace pro obsluhu   

30 Kvalita vertikálního přístupu   

 

V kapitole 3 nejlépe dopadly povrchy dopravních zón (otázka č. 22). V celém areálu 

společnosti je asfaltový povrch bez známek porušení, nerovností nebo prohlubní (viz obr. 

17 ).  

Informace pro obsluhu (otázka č. 28) skončila druhá v pořadí. Schopnosti a kvalifikovanost 

zaměstnanců obsluhující vysokozdvižné vozíky je na velmi dobré úrovni zejména díky 

pravidelnému každoročnímu školení.  

Kvalita vertikálního přístupu byla též ohodnocena velmi kladně. Všechna schodiště 

obsahují zábradlí. Na nášlapných plochách je umístěn protiskluzový povrch. Schodiště se 

nachází ve velmi dobrém stavu a hrany schodů jsou zaobleny. 

 

 

Obr. 17 Asfaltový povrch v areálu 
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Graf 3 Vyhodnocení otázek z kapitoly 3 

Otázka číslo 26 byla vynechána z důvodu, že v areálu se nenacházejí žádné průchody 

a neprovádějí se práce ve výškách. Stejně tak byla vynechána otázka 27 a 32 jelikož 

k těmto situacím nemůže v podniku dojít. 

Tab. 15 Vyhodnocení otázek z kapitoly 3 

Modul 
Číslo 

otázky Otázka 
Minimum 

bodů 
Dosažené 

body 
Podíl 

3s 

Dopravní, 

horizontální a 

vertikální 

riziko 

21 Udržování dopravních zón 3,5 5 1,43 

22 Povrchy dopravních zón 3 5 1,67 

23 Oddělení dopravních zón 3,5 4,5 1,29 

24 Školení a výcvik řidičů 3 3,5 1,17 

25 Informace pro návštěvníky 2,5 3,5 1,40 

26 Ochrana proti pádům 0 0 0,00 

27 Ochrana proti srážkám 0 0 0,00 

28 Informace pro obsluhu 3 4,5 1,50 

29 Vhodnost vertikálního přístupu 3 4 1,33 

30 Kvalita vertikálního přístupu 3 4,5 1,50 

31 Údržba zón s vertikálním přístupem 3,5 4,5 1,29 

32 Bezpečnost pod těmito zónami 0 0 0,00 
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6.4 Vyhodnocení kapitoly 4: Zabezpečení strojů 

Tato kapitola hodnotí zabezpečení strojů. Vychází z prevence nehod spojených s chodem 

stroje. To, že použití určitého stroje dosud nezpůsobilo nehodu ještě neznamená, že je stroj 

bezpečný. Otázky jsou směřovány k bezpečnosti a zabezpečení strojů, výběru strojů 

a k informacím pro obsluhu. 

Tab. 16 Silné a slabé stránky pro kapitolu 4 

Silná místa Slabá místa 

4. Zabezpečení stroje 

33 Kvalita ochrany   

36 Ochrana během úklidu a/nebo údržby   

34 Důležitost přikládaná zabezpečení   

 

Kvalita ochrany je považována za nejsilnější stránky této kapitoly, protože úroveň 

bezpečnosti strojů je na velmi vysoké úrovni. Každý stroj mí svůj klíč, bez kterého nelze 

stroj uvézt do chodu. Dále jak bylo popsáno v kapitole 1 mají některé stroje optické 

závory, které stroj vypnou v případě narušení bezpečnostní zóny kolem stroje. Stroje, 

u kterých to je možné jsou vybaveny ochranou ve formě  krytů pohyblivých částí.  

Podnik sleduje předepsané intervaly údržby a vede deníky. Při prováděné údržbě je místo 

označeno a pracovníci techniku nepoužívají. Proto je ochrana během úklidu nebo údržby 

silnou stránkou podniku. 

Důležitost přikládaná zabezpečení je taktéž silnou stránkou. Podnik se snaží nakupovat 

stroje jak s ohledem na výrobní proces tak i s ohledem na bezpečnost.   

 

Obr. 18 Klíč pro hlavní vypínač stroje 
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Obr. 19  Klec kolem rovnačky drátů 

 

Graf 4 Vyhodnocení otázek z kapitoly 4 

Kladně hodnotíme též informace (otázka č. 35) jelikož, pracovníkům jsou poskytovány 

veškeré informace o bezpečnostních zásadách při práci se strojem a každý nový 

zaměstnanec je nejdříve zaškolen odpovědnou osobou.  

 

Tab. 17 vyhodnocení otázek z kapitoly 4 

Modul 
Číslo 

otázky Otázka 
Minimum 

bodů 
Dosažené 

body 
Podíl 

3s 

Zabezpečení 

stroje 

33 Kvalita ochrany 4 5 1,25 

34 Důležitost přikládaná zabezpečení 3,5 4 1,14 

35 Informace 4 4,5 1,13 

36 Ochrana během úklidu a/nebo údržby 3 3,5 1,17 
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6.5 Vyhodnocení kapitoly 5: Hluk a vibrace 

V této kapitole se audit zabývá úrovní zátěže zaměstnanců hlukem a vibracemi. Hluk je 

důležitým rizikovým faktorem, který má negativní vliv na psychický a fyzický stav 

člověka. Nadměrný hluk může být příčinou hluchoty nebo dalších poškození zdraví. 

Představuje také překážku v komunikaci ze které může vzniknout nehoda. Zaměstnanci se 

chrání proti hluku nejčastěji používáním sluchátek nebo špuntů do uší. Hluk se dá snížit 

i ve zdroji použitím tlumičů. Samotné stroje se také mohou nechat odhlučnit použitím 

protihlukových krytů nebo pomocí absorpčních panelů, které pohlcují zvuk. 

Tab. 18 silné a slabé stránky pro kapitolu 5 

Silná místa Slabá místa 

5. Hluk a vibrace 

41 Informace týkající se hluku 38 Snížení hluku ve zdroji 

39 Umístění stroje vzhledem k jeho hlučnosti  
42 Pravidelnost měření hluku   

 

Míra informovanosti zaměstnanců o riziku zvýšeného hluku je na vysoké úrovni. 

Informace získávají už od lékaře na vstupních a pravidelných prohlídkách. Zaměstnanci 

pracující u hlučných strojů jsou navíc povinni nosit ochranná sluchátka. 

Další silnou stránkou je umístění stroje vzhledem k jeho hlučnosti. Pro snížení hlučnosti 

byly zakoupeny šroubové kompresory, které jsou méně hlučné. Navíc jsou umístěny 

v oddělené místnosti (viz obr. 20). V zimě se teplo z těchto kompresorů využívá k vytápění 

haly. 

 

Obr. 20 Šroubový kompresor v místnosti oddělené od provozu 
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Třetí nejsilnější stránkou je měření hluku v podniku, které se provádí jednou za 3 roky. 

Jelikož se pracovní podmínky ve společnosti nemění, je tento interval dostatečný. Při 

posledním měření v pracovním prostoru skladové a výrobní haly byly dosažené hladiny 

akustického tlaku A v normě viz. tabulka . 

Tab. 19 Měření hluku 

Místo měření LEX, 8h [dB] LAeq, 8h [dB] 

Hydraulická ohýbačka plechu 74,1 ± 2,0 85 

Hydraulická ohýbačka profilů 78,1 ± 2,0 85 

Rovnačka pásové oceli 77,9 ± 2,0 85 

 

 

Graf 5 vyhodnocení otázek kapitoly 5  

Slabou stránkou této kapitoly je otázka č. 38 snížení hluku ve zdroji. Odsávání 

jednotlivých strojů není opatřeno tlumiči, protože hluk provozu je vyšší než hluk 

u ventilátoru a proto by opatření tlumiči bylo zbytečné. V podniku také nejsou 

nainstalovány žádné panely pro absorpci hluku. 

 

Obr. 21 Odsávací zařízení pro svařován 
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Tab. 20 Vyhodnocení otázek kapitoly 5 

Modul 
Číslo 

otázky Otázka 
Minimum 

bodů 
Dosažené 

body 
Podíl 

3s 

Hluk a 

vibrace  

37 Obtěžování hlukem 3,5 4 1,14 

38 Snížení hluku ve zdroji 4 3 0,75 

39 
Umístění stroje vzhledem k jeho 

hlučnosti 3,5 4,5 1,29 

40 Efektivnost prostředků osobní ochrany 4 4,5 1,13 

41 Informace týkající se hluku 2,5 4 1,60 

42 Pravidelnost měření hluku 3,5 4 1,14 

43 Obtěžování vibracemi 0 0 0,00 

44 Montáž vibrujících strojů 0 0 0,00 

45 Použití zařízení pohlcujících vibrace 0 0 0,00 

46 Informace týkající se vibrací 0 0 0,00 

 

6.6 Vyhodnocení kapitoly 6: Teplota a výměna vzduchu 

V této kapitole auditu budou zkoumány pracovní podmínky z hlediska teploty a výměny 

vzduchu, které jsou spolu úzce propojené, a jedno ovlivňuje druhé prostřednictvím 

ventilace. Nepřiměřená teplota může být rušivým faktorem ovlivňujícím psychickou 

i fyzickou pohodu zaměstnance a to může ovlivnit například kvalitu práce. S tím souvisí 

výměna vzduchu, která reguluje teplotu a kvalitu vzduchu.  

Tab. 21 Silné a slabé stránky pro kapitolu 6 

Silná místa Slabá místa 

6. Teplota a výměna vzduchu 
51 Předcházení průvanu   

48 Předcházení vysokým teplotám   

49 Předcházení nízkým teplotám   

Jako nejsilnější je v této kapitole vyhodnocena otázka č. 51 předcházení průvanu. Z 

důvodů stížností zaměstnanců pracujících blízko vstupů či vjezdů do haly platí v podniku 

nařízení o zavírání vrat. Proto v prostorách nedochází k průvanům. 

Podnik poskytuje pracovníkům vodu. Za tímto účelem podnik zakoupil stroj pro úpravu 

a filtraci vody (viz obr. 22). Zaměstnanci mohou během dne využívat této služby zdarma.  

V podniku také předcházejí nízkým teplotám. Zaměstnanci dostávají vhodné pracovní 

oděvy podle působiště jejich práce. 
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Obr. 22 Stroj pro úpravu a filtraci vody 

 

Graf 6 Vyhodnocení otázek kapitoly 6 

 

Tab. 22 vyhodnocení otázek kapitoly 6 

Modul 
Číslo 

otázky Otázka 
Minimum 

bodů 
Dosažené 

body 
Podíl 

3s 

Teplota a 

výměna 

vzduchu 

47 Regulace 3 3,5 1,17 

48 Předcházení vysokým teplotám 3,5 4,5 1,29 

49 Předcházení nízkým teplotám 3,5 4,5 1,29 

50 Kvalita vzduchu 3,5 4 1,14 

51 Přecházení průvanu 2 4 2,00 

52 Údržba topení/klimatizace 2,5 3 1,20 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Regulace

Předcházení vysokým teplotám

Předcházení nízkým teplotám

Kvalita vzduchu

Přecházení průvanu

Údržba topení/klimatizace

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

Teplota a výměna vzduchu 

Řady2

Řady1



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 43 

6.7 Vyhodnocení kapitoly 7: Osvětlení 

V této kapitole se hodnotí osvětlení jeho intenzita a údržba. Špatné osvětlení,  může vézt 

k únavě a z toho pramenící chyby.  

Tab. 23  Silné a slabé stránky pro kapitolu 7 

Silná místa Slabá místa 

7. Osvětlení 

53 Úroveň osvětlení   

58 Údržba 

54 Osvětlení ve speciálních zónách 

Osvětlení na pracovištích zajišťují zářivky, které jsou umístěny na stropní konstrukci haly. 

Dále se v halách nacházejí ještě halogenidové širokozářiče. Kombinace tohoto osvětlení 

zaručuje dostatečnou intenzitu a rovnoměrnost osvětlení. Poslední měření umělého 

osvětlení v podniku bylo provedeno v roce 2012 a intenzita osvětlení a její rovnoměrnost 

byla v souladu ČSN EN 12464-1 a s požadavky §45 nařízení vlády č.361/2007Sb. 

Údržba osvětlení se v podniku provádí pravidelně a provádí ji dva externí elektrikáři. Dále 

je 2 krát do roka prováděno mytí oken uklízečkou. 

Osvětlení v jednotlivých místech podniku jako jsou schody, chodby nebo venkovní 

prostory je opět dostačující. 

 

Obr. 23 Osvětlení zářivkami 
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Graf 7 Vyhodnocení otázek kapitoly 7 

 

Za zmínku stojí, že pokud dojde k úplnému přerušení elektrické energie, fungovat bude 

pouze tzv. pochůzkové osvětlení, které stačí pro orientaci uvnitř budovy. 

 

Tab. 24 Vyhodnocení otázek kapitoly 7 

Modul 
Číslo 

otázky Otázka 
Minimum 

bodů 
Dosažené 

body 
Podíl 

3s 

Osvětlení 

53 Úroveň osvětlení 3 4,5 1,50 

54 Osvětlení ve speciálních zónách 3 4 1,33 

55 Oblasti stínu 2,5 3 1,20 

56 Oslnění 2,5 3 1,20 

57 Přiměřenost osvětlení 3 3,5 1,17 

58 Údržba 3 4,5 1,50 

59 Nouzové osvětlení 3,5 4 1,14 

60 Zabezpečení speciálního osvětlení 0 0 0 
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6.8 Vyhodnocení kapitoly 8: Riziko požáru, výbuchu a zásahu elektrickým proudem 

Přítomnost nebezpečných látek nebo manipulace s nimi jsou společným faktorem pro 

riziko požáru nebo výbuchu. Myslíme tím látky hořlavé, výbušné nebo snadno zápalné. 

Podobný princip aplikujeme i na elektrický proud 

Tab. 25 Silné a slabé stránky pro kapitolu 8 

Silná místa Slabá místa 

8. Riziko požáru, výbuchu a zásahu elektrickým proudem 

71 Dodávky elektrické energie 64 Požární cvičení 

75 Bezpečnost práce v elektrotechnice   

70 Zásobníky a tlakové láhve   

 

Za nejsilnější stránku v této kapitole považujeme dodávky elektrické energie (otázka č. 

71). V podniku byla v loňském roce vybudována nová trafostanice s vyšším výkonem. 

Trafostanice byla také přesunuta, aby byla v co nejkratší vzdálenosti od nejsilnějších 

strojů. 

Zaměstnanci pracující s elektrickými stroji jsou pravidelně školeni a dodržují zásady 

a postupy bezpečné práce s elektrickým proudem 

V podniku se z tlakových lahví nacházejí pouze lahve s oxidem uhličitým, který tvoří 

ochranou atmosféru při svařování. Láhve jsou přivezeny a uloženy v přepravkách ve svislé 

poloze. Přímo na pracovišti jsou lahve uloženy ve svislé poloze a přikurtovány řetězem viz 

obr. 24. 

 

Obr. 24 Láhve s oxidem uhličitým 
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Graf 8 Vyhodnocení otázek kapitoly 8 

Slabou stránkou v této kapitole je otázka číslo 64 požární cvičení. V podniku žádná 

požární cvičení zaměstnanců neprobíhají. V rámci školení BOZP jsou zaměstnanci poučeni 

jak se během případného požáru chovat, ale praktické cvičení nikdy neproběhlo. 
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Tab. 26 Vyhodnocení otázek kapitoly 8 

Číslo 

modulu Modul 
Číslo 

otázky Otázka 
Minimum 

bodů 
Dosažené 

body 
Podíl 

3s 

8 

Riziko 

požáru, 

výbuchu                               

a zásahu 

elektrickým 

proudem  

61 Protipožární přepážky 0 0 0,00 

62 Hasící přístroje 4 5 1,25 

63 Kontrola hasících přístrojů 4 5 1,25 

64 Požární cvičení 4 0 0,00 

65 Únikové zóny a cesty 4 4,5 1,13 

66 
Nácvik pro zaměstnance v 

případě požáru/výbuchu 4 4,5 1,13 

67 
Informace pro zaměstnance v 

případě požáru/výbuchu 4 4,5 1,13 

68 
Uskladnění 

hořlavých/výbušných látek 0 0 0,00 

69 Speciální zařízení 0 0 0,00 

70 Zásobníky a tlakové lahve 4 5 1,25 

71 Dodávky elektrické energie 3,5 5 1,43 

72 Uzemnění 4 4,5 1,13 

73 Ochrana elektrických obvodů 3,5 4 1,14 

74 
Osobní ochrana proti zásahu 

elektrickým proudem 4 5 1,25 

75 
Bezpečnost práce v 

elektrotechnice 3,5 5 1,43 

76 
Informovanost zaměstnanců 

ohledně elektrotechniky 3,5 4 1,14 

77 

Dodržování pravidel 

bezpečnosti práce v 

elektrotechnice 4 4,5 1,13 

 

6.9 Vyhodnocení kapitoly 9: Nebezpečné materiály - zdravotní a bezpečnostní rizika 

Nebezpečné látky představují nebezpečí jak pro zaměstnance, tak pro životní prostředí. 

Nebezpečnými materiály myslíme produkty jako (barvy, rozpouštědla, lepidla atp.). V této 

kapitole zjišťujeme přítomnost těchto látek v podniku, zda jsou řádně označeny a uloženy 

a jestli jsou zaměstnanci dostatečně informováni, jak se s takovými látkami zachází. 

Tab. 27 Silné a slabé stránky kapitoly 9 

Silná místa Slabá místa 

9. Nebezpečné materiály: zdravotní a bezpečnostní rizika 

86 Pracovní hygiena 79 Nákup a použití s ohledem na toxicitu 

84 Znalost rizika ze strany pracovníků 87 Nakládání s odpadem 

83 Kontrola stavu pracovníků 88 Likvidace odpadu 
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Mezi silné stránky podniku patří chování pracovníků na pracovišti, které je podmíněno 

směrnicemi podniku ve kterých se jasně uvádí, že na pracovištích je zákaz kouření a jídla. 

Pro mytí rukou zaměstnavatel pravidelně kupuje solvinu, která je volně k dispozici 

v sociálních prostorách. 

Pracovníci v rámci povinného školení jsou si vědomi rizika spojeného s manipulací se 

škodlivými látkami, avšak v podniku se používají minimálně. 

Zdravotní stav pracovníků kontroluje v pravidelných intervalech lékař (již popsáno 

v kapitole 2). 

 

Graf 9 Vyhodnocení otázek kapitoly 9 

Mezi slabé stránky podniku patří otázka 79 nákup a použití s ohledem na toxicitu, protože 

podnik tyto látky kupuje jen minimálně a proto se nezabývá toxicitou ani speciálním 

označováním těchto produktů. 

Nakládání s odpadem a likvidace odpadu (otázky 87 a 88) je plně v kompetenci externí 

firmy, která v případě nutnosti zajistí odvoz i likvidaci odpadu.  
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Tab. 28 Vyhodnocení otázek kapitoly 9 

Modul 
Číslo 

otázky Otázka 
Minimum 

bodů 
Dosažené 

body 
Podíl 

3s 

Nebezpečné 

materiály: 

zdravotní a 

bezpečnostní 

rizika 

78 Označení výrobku 4 4,5 1,13 

79 Nákup a použití s ohledem na toxicitu 4 2,5 0,63 

80 Uvolňování 0 0 0,00 

81 
Informace pro zaměstnance pracující s 

nebezpečnými látkami 3,5 4 1,14 

82 Omezení vstupu do nebezpečných zón 0 0 0,00 

83 Kontrola stavu pracovníku 3,5 4 1,14 

84 Znalost rizika ze strany pracovníků 4 5 1,25 

85 
Aktivní používání prostředků osobní 

ochrany 4 4,5 1,13 

86 Pracovní hygiena 3,5 5 1,43 

87 Nakládání s odpadem 4 3,5 0,88 

88 Likvidace odpadu 4 3,5 0,88 

89 Povědomí o chorobách z povolání 3,5 4 1,14 

 

6.10 Vyhodnocení kapitoly 10: Kolektivní a individuální ochrana 

Kolektivní ochrana by v ideálním případě měla být preferována před osobní. Kolektivní 

ochranou jsou myšleny opatření, aby pracovní zóny nebo stroje byly bezpečné pro všechny 

zaměstnance. 

Tab. 29 Silné a slabé stránky kapitoly 10 

Silná místa Slabá místa 

10. Kolektivní a individuální ochrana 

96 Prostředky osobní ochrany 94 Dohled nad návštěvníky 

90 Oddělení zón   

93 Havarijní plán   

Za nejsilnější stránku v této kapitole považujeme otázku číslo 96 prostředky osobní 

ochrany. V podniku se zaměstnanců běžně poskytují vhodné rukavice, pracovní obuv nebo 

pracovní oděvy. Dále ochranné pracovní brýle, sluchátka proti nadměrnému hluku a při 

vstupu do skladovacích prostor také ochranné helmy. 

Oddělenost nebezpečných zón je také samozřejmostí. Například jednotlivá pracoviště ve 

svařovně jsou oddělena nepropustnými plentami (viz obr. 25) 

V případě havárie je podnik vybaven centrálními uzávěry plynu vody apod. V případě 

havárie je jasně daná hierarchie informovanosti osob. 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 50 

 

Obr. 25 Plenta oddělující pracoviště ve svařovně 

 

 

Graf 10 Vyhodnocení otázek kapitoly 10 
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Tab. 30 Vyhodnocení otázek kapitoly 10 

Modul 
Číslo 

otázky Otázka 
Minimum 

bodů 
Dosažené 

body 
Podíl 

3s 

Kolektivní a 

individuální 

ochrana 

90 Oddělení zón 3 4,5 1,50 

91 Integrace kolektivní ochrany 0 0 0,00 

92 Účast zaměstnanců 2,5 3 1,20 

93 Havarijní plán 3 4,5 1,50 

94 Dohled nad návštěvníky 3,5 3 0,86 

95 
Uvolňování výfukových 

plynů/odpadních vod 3,5 4 1,14 

96 Prostředky osobní ochrany 3 5 1,67 

97 
Aktivní používání prostředků osobní 

ochrany 3 4 1,33 

98 Informace pro zaměstnance 3,5 4 1,14 

 

 

6.11 Vyhodnocení kapitoly 11: transport těžkých břemen 

Tato kapitola se zabývá transportem těžkých břemen mechanickým a manuálním 

způsobem.  Problematice mechanického zvedání se již věnuje kapitola č. 3 (dopravní 

horizontální a vertikální rizika). Manuální manipulace zahrnuje zvedání, tahání, tlačení a 

transport břemen.  

Tab. 31 Silné a slabé stránky kapitoly 11 

Silná místa Slabá místa 

11. Transport těžkých břemen 

102 Chování zaměstnanců   

103 Vhodnost zařízení pro manipulaci 
břemeny 

  

99 Předcházení manuální manipulaci   

Při hodnocení charakteristik pracovníků jsme brali v potaz věk, který v průměru dosahuje 

35 let. Kolektiv je tedy poměrně mladý a většina zaměstnanců pracuje v podniku mezi 5 až 

15 lety což se projevuje na zkušenosti. 

Zařízení v podniku je dostačující. Používají se zejména ruční paletové vozíky a vidlicové 

stohovací vozíky.   

Otázku číslo 99 předcházení manuální manipulaci musíme také hodnotit kladně, jelikož 

z důvodu, že většinu materiálu není možné přemístit manuálně. K přepravě podnik používá 

výše zmíněné paletové a vidlicové vozíky. 
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Graf 11 Vyhodnocení otázek kapitoly 11 

 

 

Obr. 26 Vysokozdvižný vozík 

 

Za zmínku stojí ještě, že vstupní materiál dovážený do podniku jsou více tunové balíky, 

které jsou pokládány na podlahu, která je k tomu určená a má pro ně požadovanou nosnost. 

Údržbu vysokozdvižných vozíků provádí firma HYSTER CZ. 
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Tab. 32 Vyhodnocení otázek kapitoly 11 

Modul 
Číslo 

otázky Otázka 
Minimum 

bodů 
Dosažené 

body 
Podíl 

3s 

Transport 

těžkých 

břemen 

99 Předcházení manuální manipulaci 2,5 3,5 1,40 

100 Místa pro manipulaci s břemeny 3,5 4 1,14 

101 Povědomí pracovníků 3,5 4,5 1,29 

102 Chování zaměstnanců 3,5 5 1,43 

103 
Vhodnost zařízení pro manipulaci 

břemeny 3,5 5 1,43 

104 
Údržba mechanických zařízení pro 

manipulaci 4 5 1,25 

105 
Použití mechanických zařízení pro 

manipulaci 3,5 4 1,14 

 

6.12 Vyhodnocení kapitoly 12: Údržba 

Tato část auditu se zabývá kvalitou a vhodností zařízení pro údržbu, opatřením během 

údržby, nebo dodržováním podnikových pravidel během údržby. 

 

Tab. 33 Silné a slabé stránky kapitoly 12 

Silná místa Slabá místa 

12. Údržba 

106 Kvalita a vhodnost zařízení 109 Souhlas externistů s pravidly 

107 Značení 108 Dodatečná předvídatelná nebezpečí 

110 Souhlas pracovníků s pravidly   

 

Mezi silné stránky patří kvalita a vhodnost zařízení, jelikož zařízení používané v podniku 

k údržbářským pracím je v dobrém stavu a hodnotíme jej jako vyhovující. Při probíhající 

údržbě na strojích jsou stroje opatřeny cedulí a je u nich preventivně odstraněn spínací klíč. 

Pracovníci se řídí dle pokynů a souhlasí s nimi. 
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Graf 12 Vyhodnocení otázek kapitoly 12 

 

Do slabých míst podniku patří chování subdodavatelů během údržby, kteří nejsou 

seznámeni s danými pravidly v podniku. 

Tab. 34 Vyhodnocení otázek kapitoly 12 

Modul 
Číslo 

otázky Otázka 
Minimum 

bodů 
Dosažené 

body 
Podíl 

3s 

Údržba 

106 Kvalita a vhodnost zařízení 3 4,5 1,50 

107 Značení 4 4,5 1,13 

108 Dodatečná předvídatelná nebezpečí 3,5 3 0,86 

109 Souhlas externistů s pravidly 4 3 0,75 

110 Souhlas pracovníků s pravidly 4 4,5 1,13 

 

6.13 Vyhodnocení kapitoly 13: První pomoc 

V této kapitole se zabýváme tím, zda prostředky pro první pomoc odpovídají úrovni 

nebezpečí v podniku. Dále zkoumáme povědomí pracovníků o umístění těchto prostředků 

a připravenost zaměstnanců reagovat na případné úrazy. 

Tab. 35 Silné a slabé stránky kapitoly 13 

Silná místa Slabá místa 

13. První pomoc 

112 Lékárničky (Skříňky první pomoci) 115 Výcvik zaměstnanců 

111 Vhodnost vybavení 116 Uvědomění zaměstnavatele 

113 Uvědomění pracovníků   

Mezi silné stánky této kapitoly patří lékárničky pro první pomoc. V České republice není 

žádný předpis, který by stanovoval počet nebo obsah lékárniček. Dle našeho názorů je 

počet lékárniček dostatečný k druhu vykonávaných činností. Vybavení lékárniček bylo 

konzultováno s lékařem a je dostačující. Povědomí pracovníků bylo hodnoceno 
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maximálním počtem bodů, jelikož lékárničky se nacházejí pouze u mistrů a na chodbě po 

které zaměstnanci chodí každý den do jídelny.  

 

Graf 13 Vyhodnocení otázek kapitoly 13 

 

I přes každoroční školení BOZP, kde část tohoto školení je věnována první pomoci 

hodnotíme výcvik zaměstnanců jako nedostatečný. S tím souvisí i znalosti zaměstnanců, 

které v kombinaci s nedostatečným školením nejsou na optimální úrovni.  

Tab. 36 Vyhodnocení otázek kapitoly 13 

Modul 
Číslo 

otázky Otázka 
Minimum 

bodů 
Dosažené 

body 
Podíl 

3s 

První pomoc 

111 Vhodnost vybavení 3,5 4,5 1,29 

112 Lékárničky (Skříňky první pomoci) 3 4,5 1,50 

113 Povědomí o umístění lékárniček 4 5 1,25 

114 Plán první pomoci 3 3,5 1,17 

115 Výcvik zaměstnanců 3,5 3 0,86 

116 Znalosti zaměstnanců 4 3,5 0,88 

 

6.14 Vyhodnocení kapitoly 14: Účast pracovníků 

V poslední kapitole se audit zaměřuje na otázky, jak vnímají pracovníci bezpečnostní 

opatření v podniku, jestli jsou podporováni ve svých názorech na preventivní opatření 

a zda je zaměstnavatel ochoten předat odpovědnost určeným osobám. 

Tab. 37 Silná a slabé stránky kapitoly 14 

Silná místa Slabá místa 

14. Účast pracovníků 

117 Sledování preventivních opatření   

119 Přenesení odpovědnosti   

118 Povzbuzení účasti pracovníků   
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V hodnocení silných stráněk dopadly všechny otázky kladně. Zaměstnanci podniku 

vnímají a dodržují bezpečnostní opatření zvolená podnikem. Odpovědnost prevence rizika 

má kromě vedení společnosti i jednotliví vedoucí (mistři). Zaměstnanci mohou kdykoliv 

sdělit svůj názor na bezpečnostní opatření a případné připomínky nebo návrhy jsou 

projednány managementem podniku.  

 

Graf 14 Vyhodnocení otázek kapitoly 14 

 

Tab. 38 Vyhodnocení otázek kapitoly 14 

Modul 
Číslo 

otázky Otázka 
Minimum 

bodů 
Dosažené 

body 
Podíl 

3s 

Účast 

pracovníků 

117 Sledování preventivních opatření 3 4 1,33 

118 Povzbuzení účasti zaměstnanců 3,5 4 1,14 

119 Přenesení odpovědnosti 3 3,5 1,17 

 

6.15 Vyhodnocení auditu podle skupin 

Vyhodnocení je prováděno podle zvolené příručky Self-Audit Handbook for SMEs 

a metodika vyhodnocení je popsána v kapitole 4.2. Vyhodnocení je provedeno dle čtyř 

kritérií (pracovníci, vybavení, organizace a životní prostředí. Každá z otázek ze 14 kapitol 

prováděného auditu souvisí s jedním z těchto kritérií. Otázky, které mají vyšší než 

minimální počet bodů jsou označeny zelenou barvou. Otázky, které mají stejný nebo nižší 

počet bodů než je minimum jsou označeny červeně. Otázky, u kterých bylo zaškrtnuto 

"Nepoužije se" jsou přeškrtnuty a vynechány z výpočtů. 
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Vyhodnocení skupiny pracovníci: 

 

Tab. 39 Vyhodnocení pro skupinu pracovníci 

1 3 10 12 14 15 20 

28 34 41 46 67 76 77 

84 85 86 89 92 97 101 

102 105 109 110 114 115 116 

117 119           

            
  

    
          

Vyhodnocení skupiny vybavení: 

 

Tab. 40 Vyhodnocení pro skupinu vybavení 

6 8 9 22 26 27 29 

30 33 38 40 45 48 49 

50 59 60 61 62 69 71 

72 73 74 78 79 80 81 

91 96 103 106 112     

 

          
  

    
          

 

Vyhodnocení skupiny organizace: 

 

Tab. 41 Vyhodnocení pro skupinu organizace 

2 4 5 7 11 13 16 

17 18 19 21 23 24 25 

31 32 35 36 39 52 58 

63 64 65 66 68 70 75 

82 83 90 93 94 98 99 

100 104 107 108 111 113 118 
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Vyhodnocení skupiny životní prostředí: 

Tab. 42 Vyhodnocení pro skupinu životní prostředí 

37 42 43 44 47 51 53 

54 55 56 57 87 88 95 

 

                   
  

    
          

 

 

Graf 15 Vyhodnocení auditu ve firmě 

Z grafu lze vyčíst, že úroveň bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na dobré 

úrovni. Některé body lze zlepšit, avšak firma by si měla udržovat tuto úroveň i nadále. 

 

6.16 Doporučená opatření pro zlepšení: 

Po vyhodnocení auditu navrhujeme následná opatření pro zlepšení. 

 Řadu drobných i větších nedostatků by mohla vyřešit implementace metody 5S. 

Takto uspořádané a organizované pracoviště eliminuje zranění, pomáhá lepší 

koncentraci a celkově zvyšuje výkonost zaměstnance. Metoda zahrnuje i pořádek a 

čistotu na pracovišti. 

 Snížení hluku ve zdroji pomocí tlumičů by bylo vzhledem k převyšujícímu hluku 

na pracovišti neefektivní. Proto se přikláníme k instalaci protihlukových stěn pro 

oddělení jednotlivých pracovišť nebo pro instalaci panelů pro absorpci hluku. 

 Toxické přípravky by měly být označeny a uchovávány v odděleném prostoru. 

I když likvidaci nebezpečného odpadu zabezpečuje externí firma, doporučujeme 

provézt školení v této oblasti a zajistit prostor pro uchovávání nebezpečného 

odpadu. 
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 Doporučujeme provádět 1x ročně požární cvičení s nácvikem evakuace osob. 

 Pro lepší organizovanost návštěvníků doporučujeme umístit při vjezdu do areálu 

informační tabuli s jasnými instrukcemi. 

 Uvědomit externí pracovníky údržby o pravidlech a nařízení v podniku. 

 Provádět pravidelná školení první pomoci. Tato školení budou informovat 

o pracovních úrazech, bezpečnostních rizicích a o pracovních nemocech. Dále 

budou školení zaměřena na ergonomii. 

Při kontrole záznamů o pracovních úrazech v podniku bylo zjištěno, že od roku 2008 do 

současnosti se staly pouze tři závažnější pracovní úrazy, které si vyžádaly pracovní 

neschopnost. Shodou okolností se staly všechny při odporovém svařování na stejném 

stroji. Jednalo se ve dvou případech o pohmoždění prstu a v jednom případě o zlomeninu 

prstu a amputaci jeho části. Vzhledem k tomu, že se jedná o dosluhující stroj a v podniku 

se nacházejí moderní zařízení pro odporové svařování, které bez problémů zastanou tuto 

výrobu, doporučujeme tento stroj již nepoužívat. Pokud by stroj měl být dále používán, 

doporučujeme zavést technická opatření jako například ochranné lišty. 

Ostatní méně závažné úrazy se staly v důsledku nedodržování bezpečnostních zásad 

a předpisů ze strany pracovníků. Proto doporučujeme provádět častější kontroly 

dodržování předpisů ze strany vedoucích pracovníků. Tyto kontroly jsou finančně 

nenáročné a jistě přispějí ke snížení počtu těchto úrazů. 
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7. ZÁVĚR 

Teoretická část práce poskytuje náhled na oblast podnikových nákladů na bezpečnost 

a podrobnou statistiku pracovní úrazovosti v České republice. Vysvětluje základní principy 

systémů managementu bezpečnosti používaných v průmyslových podnicích.   

Hlavním úkolem práce bylo provést bezpečnostní audit. Ten byl realizován ve firmě 

Kovovýroba ZZ s.r.o. ve Šternberku. Firma působí ve vlastních prostorách a dbá na 

vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Do firmy dochází v pravidelných 

intervalech externí bezpečnostní pracovník, který monitoruje dění na pracovištích 

a v případě zjištění nedostatků navrhuje opatření.  

Bezpečnostní audit v podniku byl proveden dle příručky Self-Audit Handbook for SMEs, 

která je určena pro kategorii malých a středních podniků, do níž spadá i auditovaná firma. 

Audit byl proveden ve spolupráci s jednatelem společnosti. Vyhodnocení auditu je 

rozděleno do jednotlivých kapitol tak, jak to popisuje příručka. Výsledky jsou pro 

zpřehlednění uvedeny do grafů a tabulek.  

Z prováděného auditu byl potvrzen předpoklad firmy, že úroveň BOZP je na vysoké 

úrovni. Z vyhodnocení auditu podle skupin byly všechny čtyři skupiny (pracovníci, 

zařízení, organizace a životní prostředí) vyhodnoceny jako "dobrý stav" což jejich 

předpoklad jen potvrzuje. Firma by se do budoucna měla snažit tuto vysokou úroveň udržet 

a pokud možno ještě ji vylepšit. 

Doporučená opatření pro zlepšení jsou navržena tak, aby slabé stránky zjištěné auditem 

byly co nejvíce posíleny. Opatření nejsou nijak výrazně nákladná a podnik by je mohl 

aplikovat v poměrně krátké době.   

Od roku 2008 do současnosti firma eviduje pouze tři pracovní úrazy, které si vyžádaly 

pracovní neschopnost. Zbytek jsou jen drobné úrazy způsobené nedodržováním 

bezpečnostních zásad při práci a to by měla firma důsledněji kontrolovat.  

Firma má v této práci zmapovánu bezpečnostní situaci v podniku. Díky dobrým výsledkům 

se může firma soustředit na vyladění některých slabších míst a ještě tak zdokonalit úroveň 

bezpečnosti.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka Jednotka Popis 

BOZP [-] Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČR [-] Česká republika 

EU [-] Evropská unie 

Kč [-] Koruna česká 

Sb.   [-] Sbírka zákonů 

SME   [-] Small and medium enterprises 

 

 

 



 

 


