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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá aktuálním stavem zajištění BOZP ve vybrané 

organizaci, kterou je firma EKOSTAV provádějící stavební práce nad a pod zemí. Práce je 

rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, která je zaměřena na vymezení, 

charakteristiku a legislativu platnou v oblasti BOZP pro Českou republiku. Druhá část 

práce je část praktická, kde je nejdříve představena firma, ve které je provedeno hodnocení 

systému řízení BOZP. Konkrétně obsahuje způsob hodnocení rizik ve firmě, poskytování 

OOPP, zajištění školení a požární bezpečnosti. V praktické části práce je také provedena 

analýza pracovních úrazů. Na konci práce je shrnutí a zhodnocení dosavadního zajištění 

BOZP ve vybrané organizaci a návrhy na možná opatření a vylepšení systému řízení 

BOZP. Přínosem práce je tak přehledné shrnutí systému řízení ve vybrané společnosti         

a může být využita jako podklad pro další rozhodování v oblasti bezpečnosti práce. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with current state of safety and health at work in the 

selected company which is EKOSTAV carrying out overground and underground 

construction works. This thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and is 

focused on terminology, characteristics and legal regulations of the occupational safety and 

health in the Czech Republic. The second part is practical, where is presented the selected 

organization in which is made the assessment of the OSH. This part contains analysis of 

the risk at workplace, personal protective equipment, work safety training and fire safety. 

Also there is an analysis of workplace accidents. At the end of this thesis there is 

evaluation of the work safety system including its recommendation for further 

development. It can also be used as a basis for further decision-making in the area of work 

safety. 
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Úvod 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí firemní kultury a stává se prioritou 

ve všech pracovních odvětvích. Ve firmách, které provádějí stavební činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem, je správné nastavení a dodržování zásad a legislativy 

BOZP stěžejní, jelikož zaměstnanci jsou při výkonu své práce vystavení vysokému 

nebezpečí úrazu nebo jinému poškození zdraví. Z těchto důvodů je na bezpečnost práce 

kladena velká pozornost a je důsledně kontrolováno dodržování legislativy a souvisejících 

předpisů. Rovněž je pro firmu důležité zajistit efektivitu podniku a její 

konkurenceschopnost, a k tomu je potřebné využít potenciál všech zdrojů. Jedním 

z nejcennějších zdrojů organizace jsou zdroje lidské, a proto je důležité zajišťovat jejich 

bezpečnost, jakožto jednu z nejzákladnějších potřeb zaměstnanců. Podstatou BOZP         

ve firmě je eliminovat, případně odstranit, rizika při práci, které mohou ohrozit 

zaměstnance. Zákoník práce upravuje i povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, které 

mají zajistit bezpečnost zaměstnanců při práci s ohledem na možná rizika ohrožení jejich 

života a zdraví s ohledem na platnou legislativu. 

 

Cílem mé bakalářské práce je na základě získaných teoretických poznatků provést 

hodnocení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti EKOSTAV.      

Ve své práci se zaměřím na hodnocení současného systému bezpečnosti práce, zdali je 

nastavený tak, aby zamezoval vzniku ohrožení či poškození zdraví nebo dokonce ztrátám 

na životech zaměstnanců, a v případě zjištění nedostatků navrhnu nápravná opatření. 

V teoretické části se budu zabývat vymezením a charakteristikou BOZP a přitom budu 

vycházet z odborné literatury a legislativy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví              

při práci. V praktické části se zaměřím na analýzu zavedeného systému BOZP ve firmě 

EKOSTAV. Konkrétně se zaměřím na systém řízení, hodnocení rizik, vydávání                    

a používání osobních ochranných pracovních prostředků, systém školení, požární ochranu 

pracovní úrazy. Následně vše vyhodnotím, a v případě nedostatků navrhnu nápravná 

opatření, která by přispěla ke zlepšení systému řízení BOZP v dané společnosti. 
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1 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA 

BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je mezivědní obor zabývající se organizačními, 

výchovnými, technickými a technologickými opatřeními s cílem vytvoření takového 

pracovního prostředí, kde bude minimalizována možnost vzniku pracovního úrazu na 

nejmenší možnou akceptovatelnou míru. BOZP nabývá stále většího významu a stává       

se součástí státní politiky, kde je součástí ochrany života, zdraví, majetku a životního 

prostředí. V České republice BOZP vyplývá zejména z členství v Evropské unii a tím         

i ze směrnic a právních předpisů, které vytvořila a ty implementuje do svého právního 

řádu. Evropská komise zdůrazňuje, že i když jsou právní předpisy stěžejní při zajišťování 

bezpečnosti práce, důležité je také jejich správné aplikování na jednotlivých pracovištích. 

 

Bezpečnost práce patří k základním povinnostem zaměstnavatele vůči zaměstnancům. 

Zaměstnavatelé si uvědomují, že jednou ze základních podmínek úspěšného podnikání je 

zajištění bezpečné práce a zdraví neohrožujících pracovních podmínek, které také vedou 

ke spokojenosti zaměstnanců. Zaměstnavatel tedy musí vyhledávat a vyhodnocovat 

nebezpečné činitele, zjišťovat jejich zdroje a příčiny a vyhledávat a hodnotit rizika.         

Na základě toho zaměstnavatel přijme nápravná opatření k jejich odstranění, a pokud není 

možné je zcela odstranit, tak k jejich minimalizaci. (Janáková, 2010, str. 5 – 7) 

 

Při definování pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležité vymezit           

si několik základních pojmů týkajících se problematiky bezpečnosti práce. 

Bezpečnost práce – je takový stav podmínek na pracovišti, který zabraňuje působení 

nebezpečných činitelů (Janáková, 2011, str. 25) 

Prevence – za prevenci se označují všechna opatření, která vedou k zajištění BOZP        

dle právních a ostatních přepisů, a také všechna opatření zaměstnavatele, jejímž cílem je 

předcházet rizikům nebo je odstraňovat či minimalizovat (Janáková, 2011, str. 266) 

Riziko – je pravděpodobnost mála nebo velká, že vznikne poškození nebo zranění. Jde      

o kvalitativní a kvantitativní vyjádření ohrožení a i jeho míra a stupeň ohrožení. Také       

se definuje jako kombinace rozsahu nežádoucí události a jeho pravděpodobnosti                 

a závažnost. (Armstrong, 2007, str. 674) 
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Nebezpečí – jakýkoliv zdroj, který může způsobit neočekávaný negativní důsledek            

a to například pracovní činnosti či stroje, technologie a materiály. Cokoliv co by mohlo 

způsobit zranění (Armstrong, 2007, str. 674) 

Ohrožení – je označení stavu, kdy je objekt vystaven určitému působení nebezpečí 

(Veber, 2008, str. 17) 

Úroveň rizika – je určena jednak úrovní hrozby, hodnotou aktiva a zranitelností aktiva.   

Při snižování úrovně rizika by měla být dodržena zásady, že vynaložené náklady na snížení 

úrovně rizika by měly být přiměřené hodnotě aktiva, které chceme chránit. S tím také 

souvisí reziduální či zbytkové riziko, na které není potřeba dělat žádná opatření (Smejkal, 

Rais, 2010) 

Zbytkové riziko – je riziko tak malé a pro společnost přijatelné, že zaměstnavatel nemusí 

dělat žádná ochranná opatření (Smejkal, Rais, 2010, str. 96) 

Referenční úroveň – je hranice, díky níž se určí, zda je riziko přijatelné či není.               

Na základě toho se také rozhodne, jestli jsou nutná protiopatření ke snížení rizika 

(Smejkal, Rais, 2010, str. 96) 

Expozice – působení faktoru prostředí na organismus (např. hluku, prachu, vibrací) nebo 

účinkům látky (Neugebauer, 2010, str. 12) 

 

S bezpečností a ochranou zdraví při práci je spojená celá řada činností, kterou musí 

zaměstnavatel vykonávat. Mezi takovéto činností patří například vyhledávání a hodnocení 

rizik, prevence rizik, s kterou je spojené poskytování ochranných prostředků, kategorizace 

práce, lékařská péče, školení apod. Neexistuje žádné bezpečné pracoviště a ani bezpečná 

práce, a proto je tak důležité dodržovat pravidla a opatření, která chrání zaměstnance    

před negativními důsledky pracovního života. (Neugebauer, 2010, str. 15) 

 

 

1.1 Hodnocení rizik 

Jak jsme si již řekli, jednou ze základních povinností zaměstnavatele v rámci BOZP je 

vyhledávání a hodnocení rizik. Hodnocení rizik je důležité především, abychom mohli 

rizika a z nich plynoucí nebezpečí odstranit nebo minimalizovat a k tomu abychom toto 

mohli udělat, musíme nejdříve daná rizik nalézt a analyzovat. Hodnocení rizik probíhá 

jako identifikace nebezpečí a následná analýza rizik, které jsou s nimi spojené. Existují dva 

typy hodnocení rizika a to kvantitativní hodnocení rizika a kvalitativní hodnocení rizika. 
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Kvantitativní je založené na objektivní pravděpodobnosti. Je to výsledek odhadu               

na informacích o riziku a dává se mu přednost, jestliže je k dispozici dostatek informací          

a údajů. Druhé hodnocení je kvalitativní, které vyplývá z názoru založeného na hrubých 

údajích,     a je tudíž více subjektivnější. Dává se mu přednost, jestliže je údajů málo nebo 

nejsou k dispozici žádné. (Armstrong, 2007. str. 674) 

 

Při hodnocení rizik je nutné zjistit, kdo by mohl být zraněn, a míru nebezpečí poté 

rozdělit do stupnice. Takovou stupnici míry závažnosti navrhli Holt a Andrews (1993): 

1. Katastrofické – existuje bezprostřední nebezpečí hrozby, které může způsobit smrt 

nebo nemoc v širokém meřítku 

2. Kritické – nebezpečí, které může mít za následek nemoc nebo vážné zranění a také 

škody na majetku a zařízení 

3. Okrajové – nebezpečí, které může mít za následek nemoc, zranění nebo zničení 

zařízení, ale nebudou pravděpodobně závažné 

4. Zanedbatelné – nebezpečí nezpůsobující žádné vážné onemocnění nebo zranění          

a pravděpodobnost poškození, které by se nezvládlo první pomocí, je minimální 

(Watson, 2005, str. 228 -229) 

Hodnocení rizik by pak dále mělo vést k určitému opatření, které můžeme seřadit dle 

potencionální účinnosti. Holt a Andrews (1993) navrhli „pořadí bezpečnostních priorit“. 

1. Vyloučení nebezpečí – využití alternativ, návrh na zlepšení, změna procesu 

2. Substituce – například výměna nebezpečné chemikálie za jinou méně nebezpečnou 

3. Použití bariér – odstranit nebezpečí v dosahu zaměstnance nebo přemístit 

zaměstnance mimo dosah nebezpečí 

4. Použití varovných systémů – značky, instrukce, signály, výstražné nápisy 

5. Použití osobních ochranných pracovních prostředků – doplňkové opatření a to pouze 

v případech, kdy byly použitý všechny jiné možnosti opatření (Watson, 2005, str. 228 

-229) 

Hodnocení rizik obsahuje neustálé sledování a vyhledávání možných rizik a jejich 

eliminaci a snižování na přijatelnou úroveň. Hodnocení rizik není kompletní, pokud          

se jedná jen o zavedení opatření proti existujícímu nebezpečí. (Watson, 2005, str. 228 -

229) 

 

 



 10 

Metoda hodnocení rizik „PNH“ 

 

Při analýze rizik můžeme použít řadu metod a jednou z nich je například metoda 

„PNH“. „PHN“ je jedna z metod, která určuje, jak má společnost postupovat při 

hodnocení rizik. Jako „PNH“ se označuje z důvodu použitých proměnných, které se 

určují: 

P – pravděpodobnost ohrožení 

N – pravděpodobnost (závažnost) následků 

H – názor hodnotitelů 

 

Tyto proměnné jsou následně ohodnoceny na stupnici od 1 do 5, kde je zjednodušeně 

uvedena úroveň, míra a kritéria jednotlivých ohrožení a nebezpečí – (P), závažnost 

nebezpečí – (N) a položka (H), která zohledňuje míru závažnosti ohrožení, možný počet 

ohrožených osob, čas působení, technický a technologický stav zařízení a objektů, vliv 

pracovního prostředí a pracovních podmínek apod. (Koudelka, Vrána, 2006, str. 10) 

 

Tab. č. 1: P – pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí 

Nahodilá 1 

Nepravděpodobná 2 

Pravděpodobná 3 

Velmi pravděpodobná 4 

Trvalá 5 

Zdroj: (Koudelka, Vrána, 2006) 

 

Tab. č. 2: N – možné následky ohrožení 

Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 1 

Absenční úraz, úraz s pracovní neschopností 2 

Vážnější úraz, který vyžaduje hospitalizaci 3 

Úraz s trvalými následky, těžký úraz 4 

Smrtelný úraz 5 

Zdroj: (Koudelka, Vrána, 2006, str. 10) 

 

 



 11 

Tab. č. 3: H – názor hodnotitelů 

Zanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 1 

Malý vliv na míru ohrožení a nebezpečí 2 

Nezanedbatelný, vetší vliv na míru nebezpečí a ohrožení 3 

Významný a velký vliv na míru nebezpečí a ohrožení 4 

Více nepříznivých a významných vlivů na následky a závažnost nebezpečí a 

ohrožení 
5 

Zdroj: (Koudelka, Vrána, 2006, str. 10) 

 

Celkové hodnocení rizika (R) je součin všech jednotlivých ukazatelů. 

 

  R = P x N x H 

Tab. č. 4: Míra rizika 

Rizikový stupeň R Míra rizika 

I. > 100 Nepřijatelné riziko 

II. 51 ÷ 100 Nežádoucí riziko 

III. 11 ÷ 50 Mírné riziko 

IV. 3 ÷ 10 Akceptovatelné riziko 

V. < 3 Bezvýznamné riziko 

 Zdroj: (Koudelka, Vrána, 2006, str. 10) 

 

Bodové rozpětí vyjadřuje naléhavost pro přijetí opatření, které sníží riziko.                 

Při stanovování této naléhavosti se stanoví kategorie závažnosti vyhodnocení rizik            

(I. až V.) a celkové hodnocení míry rizika je poté následující: 

 

I. Nepřijatelné riziko s katastrofálními důsledky, které vyžaduje okamžité zastavení 

činnosti. Práce nesmí být zahájena, dokud se riziko nesníží. 

II. Nežádoucí riziko, které vyjadřuje urychlené provedení bezpečnostních opatření,    

za účelem snížení rizika na přijatelnou úroveň. 

III. Mírné riziko, kde i přes to, že není tak vysoké jako u II. Kategorie, je nutné 

opatření, za účelem snížení rizika, především pokud je riziko spojené 

s nebezpečnými následky 
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IV. Akceptovatelné riziko přijatelné se souhlasem vedení. Je nutné zvážit následky,      

a pokud nelze provést technická opatření, zavede se opatření organizační většinou 

v podobě proškolení zaměstnanců. 

V. Bezvýznamné riziko, kde není vyžadování zvláštních opatření. (Koudelka, Vrána, 

2006) 

 

1.2 Prevence rizik 

Poté co má firma vypracované hodnocení rizik, je důležité těmto rizikům předcházet     

a k tomu slouží prevence rizik, jejímž cílem je rizika odstranit nebo omezit hned u jejich 

zdroje, tak aby se minimalizovalo ohrožení zdraví a života zaměstnanců.  

 

„Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají 

za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných 

rizik.“ (§ 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) 

 

Čermák definuje riziko jako kombinaci četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu 

specifikované nebezpečné události a jejich následků. Po ohodnocení nebezpečí získáme 

míru rizika. Čermák dále definuje přípustné riziko, což je riziko, které bylo souborem 

opatření sníženo na přijatelnou úroveň, a která je pro firmu akceptovatelná s ohledem       

na politiku BOZP v organizaci a na právní závazky a požadavky příslušné platné 

legislativy (Čermák, 2006 str. 63). 

 

V praxi je poměrně nereálné vytvořit pracovní prostředí bez žádných rizik, neboť jak 

říká Neugebauer, bez jakéhokoliv rizika se neobejde ani administrativní práce,                   

a za určitých podmínek může být riziková i práce s počítačem. (Neugebauer, 2010, str. 56). 

 

Riziko ale můžeme snížit na únosnou míru a to právě pomocí prevencí rizik. Dle §101 

zákona č. 262/2006 je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům dle potřeb 

vykonávané práce přiměřené a dostatečné pokyny a informace o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, zejména formou seznámení s možnými riziky, výsledky vyhodnocení 

těchto rizik a s opatřeními na ochranu před působením rizik, která se týkají jejich práce a 

pracoviště.  Jelikož se rizika týkají práce a pracoviště, kde jsou dané práce vykonávané, je 
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zdrojem rizik podnikatelský subjekt. Společnost je teda odpovědná za trvalé a nepřetržité 

vyhledávání rizik a jejich odstranění či minimalizaci.  

 

Při prevenci rizik, jejich zjišťování a následných přijímání opatření by se mělo 

postupovat s vhodností opatření. Návodem na to může být ustanovení §102 odst. 5 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, které uvádí všeobecné preventivní zásady pro přijímání    

a provádění opatření.  

a) omezování vzniku rizik, 

b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

d) nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními 

postupy, 

e) nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, 

surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu                 

s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky, 

f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních 

podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet 

nutný pro zajištění provozu, 

g) plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany, 

i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení, 

j) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (§102 

odst. 5zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) 

 

„Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele 

na všech stupních řízení” (§102 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). 

 

 

 

 

javascript:viewlawpart('','','%C2%A7%20102','(5)','','')
javascript:viewlawpart('','','%C2%A7%20102','(5)','','')
javascript:viewlawpart('','','%C2%A7%20102','(5)','','')
javascript:viewlawpart('','','%C2%A7%20102','(4)','','')
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1.3 OOPP 

Jednou z možností jak předcházet možnému ohrožení zdraví nebo života zaměstnanců 

při práce je vydávání OOPP, díky kterým můžeme předcházet rizikům. Osobní ochranné 

pracovní prostředky mají za účel chránit zaměstnance před riziky a zároveň nesmí 

ohrožovat jejich zdraví anebo jim bránit při výkonu práce. Také musejí splňovat 

požadavky stanovené právním předpisem.  (Janáková, 2008, str. 171) 

 

Ochranné prostředky musejí tedy splňovat nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým       

se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, a kde je stanoveno,           

že musí a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání 

nesmí představovat další riziko, b) odpovídat podmínkám na pracovišti, c) být 

přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, d) respektovat 

ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.  

 

Osobní ochranné pracovní prostředky se využívají, pokud již byly využity všechny 

možná ochranná opatření a riziko i přes to nelze odstranit nebo dostatečně omezit 

prostřednictví kolektivní ochrany. Pak je zaměstnavatel povinen zaměstnancům poskytnou 

ochranné prostředky. (§104, odst. 1, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

 

V případě, že ochranné pomůcky podléhají nadměrnému znečištění nebo opotřebení 

z důvodů podmínek na pracovišti a typu práce, má zaměstnanec právo na čistící, mycí       

a dezinfekční prostředky podle rozsahu znečištění oděvu a kůže. (§104, odst. 2, zákon        

č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

 

Také na pracovišti s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami má zaměstnanec 

též právo na ochranné nápoje. (§104, odst. 3, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

 

Pokud je nezbytné, aby zaměstnanec používal najednou více osobních ochranných 

pracovních prostředků, je nutné, aby byly navzájem slučitelné. (§3 odst. 2, nařízení vlády 

č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků) 
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Bližší podmínky a detailnější informace k poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků jsou příloze č. 2 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde je také 

taxativní výčet, co se považuje za ochranné prostředky a co mají chránit, a v příloze č. 3 

jsou vyjmenovány práce a činnosti, při kterých je nezbytné poskytování OOPP a nakonec 

v příloze č. 4 je tabulka, kde se doporučuje množství čistících a mycích prostředků dle 

hlediska znečistění při práci. Zaměstnavatel je však povinen stanovit, jaké OOPP se budou 

používat na jednotlivých pracovištích, případně u jednotlivých pracovních profesí svých 

zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele jsou v rámci své pracovní činnosti 

povinni kontrolovat, zda zaměstnanci OOPP používají a zda je mají v použitelném stavu. 

Zaměstnavatel může stanovit životnost (dobu, po kterou by měly zaměstnanci vydržet) 

jednotlivých OOPP, ale v případě, že zaměstnanec přidělené OOPP opotřebuje dříve, je 

povinen mu poskytnout nové. Zaměstnanec nesmí pracovat bez stanovených OOPP 

z důvodu, že mu ještě nevznikl nárok na přidělení nových.  

 

1.4 Kategorizace práce 

Zaměstnavatel nejen, že musí vyhledávat a vyhodnocovat rizika a zajišťovat prevenci 

rizik, ale má další povinnosti vyplývající z legislativy a to například provedení 

kategorizace prací. U všech vykonávaných prací ve firmě se musí posoudit a vyhodnotit 

působení rizikových faktorů jako jsou prach, hluk, vibrace, chemické látky pod. 

(Neugebauer, 2008, str. 19) 

 

Kategorizace práce je prováděna na základě požadavku ustanovení §37 zákona            

č. 258/2000 Sb., resp. podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., která stanovuje podmínky pro 

zařazení prací do jednotlivých kategorií podle limitních hodnot ukazatelů biologických 

expozičních testů. Též §7 zákona č. 309/2006 Sb. upravuje problematiku rizikových 

faktorů pracovních podmínek. Mezi rizikové faktory řadíme především fyzikální                

a chemické faktory, biologické činitele, fyzickou, psychickou a zrakovou zátěž, prach         

a nepříznivé mikroklimatické podmínky. Existují 4 kategorie práce, dle jejich rizikovosti. 

Kategorie první se považuje za práci, při které dle současného poznání vědy a techniky 

pravděpodobně nedochází k nepříznivému vlivu na zdraví. Kategorie druhá se považuje      

za práci, při nichž lze očekávat nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, a to zejména           

u vnímavých jedinců. Při této práci tedy nejsou překračovány hygienické limity působících 

faktorů. Kategorie třetí jsou práce, u kterých jsou překračovány hygienické limity               
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a pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob je nezbytné užívání osobních 

ochranných prostředků, anebo zajištění organizačních a jiných ochranných opatření.         

U těchto prací se také opakovaně vyskytují nemoci z povolání. U čtvrté kategorie dochází 

k vysokému riziku ohrožení zdraví, které nemůžeme zcela vyloučit ani při užití všech 

dostupných ochranných opatření.  

 

Práce, která je zařazená do třetí a čtvrté kategorii pak je automaticky považována      

za rizikovou práci. U druhé kategorie musí rozhodnout orgán ochrany veřejného zdraví, 

aby mohla být zahrnuta mezi rizikové práce. S vykonáváním rizikových prací je také 

spojena povinnost zaměstnavatele oznámit zařazení prací do třetí a čtvrté kategorie             

a do druhé kategorie, včetně údajů, které rozhodly o tomto zařazení, právě orgánu ochrany 

veřejného zdraví. Ostatní práce jsou pak automaticky zařazený do kategorie první. 

Zaměstnavatel je také povinen vést evidence o výkonu rizikových prací, dále je povinen 

zajistit měření rizikových faktorů na pracovišti, kde navrhuje zařazení do kategorie 3         

a vyšší, a také musí zjistit jejich příčinu při překročení limitních hodnot. (Neugebauer, 

2008, str. 54 - 55) 

 

1.5 Lékařská péče 

Z kategorizace prací také vyplývá zajištění lékařské péče pro zaměstnance                   

a to především zdravotní prohlídky, jejichž lhůty se právě odvíjejí od zařazení práce         

do kategorie. Podle zákona je zaměstnavatel povinný zajišťovat pro své zaměstnance 

pracovně-lékařské služby. Zaměstnavatel organizuje preventivní lékařské prohlídky 

z důvodů ověření zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce. Zaměstnanci 

absolvují prohlídky nikoli u svého obvodního lékaře, ale ve zdravotnickém zařízení, které 

vybral zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinný sdělit zaměstnancům jakým preventivním 

prohlídkám a vyšetřením, a jakým druhům očkování bude zaměstnanec podroben.  

Zaměstnanec má povinnost se těmto prohlídkám podrobit a to v rozsahu, který stanovuje 

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. (§103 odst. 1, č.262/2006 Sb.) 

 

Vyhláška č. 79/2013 Sb. upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovně-lékařských 

služeb. §2 odst. a vyjmenovává obsah pracovně-lékařských služeb při hodnocení 

zdravotního stavu osob ucházejících se o zaměstnání nebo zdravotního stavu zaměstnanců. 
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Lékař tedy musí zjistit vliv pracovní činnosti, pracovních podmínek a prostředí                 

na zdravotní stav, posouzení zdravotního stavu a na jeho vývoj. 

 

Také sleduje a hodnotí výsledky zátěže na organismus zaměstnanců vlivem působení 

rizikových faktorů na pracovišti včetně biologických expozičních testů, které potřebují    

ke stanovení této zátěže. Rizikovými faktory se rozumí rizikové faktory pracovních 

prostředí podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kde jsou uvedený rizikové faktory a v příloze     

č. 2 také limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky pro odběr 

biologického materiálu za účelem provádění těchto testů. Dále zpracovává a dělá rozbory 

vzniku pracovních úrazů a jejich příčin, hodnotí údaje o vlivu pracovního prostředí, 

podmínek a pracovních činnosti na zdraví zaměstnanců a s tím související nemoci 

z povolání. (Vyhláška č. 79/2013 Sb.) 

 

§9 zákona č. 309/2006 Sb. říká, že je zaměstnavatel povinen zajišťovat hodnocení 

rizik a jejich prevenci a to buď sám, pokud je k tomu způsobilý anebo je povinen zajistit 

odborně způsobilou osobu, která tyto úkoly bude provádět. Paragraf §102 definuje,           

co se rozumí prevencí rizik, které jsem zmiňovala již dříve. Odborně způsobilá osoba by 

měla zastávat roli manažera, který vytvoří systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Tato osoba musí nejdříve vytvořit systém identifikace rizik při práci a poté navrhnou 

opatření za účelem minimalizace rizik, dále by měla mít na starosti kategorizaci prací, se 

kterou by souvisel návrh na zařazení pracovních pozic do jednotlivých kategorií, návrh 

systému školení, kontrol apod.  

 

1.6 Zdravotní prohlídky 

Smyslem zdravotní prohlídek je především identifikovat nemoci, které omezují      

anebo vylučují zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávání určité činnosti či pracovní 

pozice. Ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. příloze č. 2 jsou pak vyjmenovány nemoci a faktory, 

které vylučují zdravotní způsobilost k pracovním činnostem. 

Zdravotní prohlídky se rozdělují na: 

 Vstupní 

 Periodické 

 Mimořádné 
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 Výstupní 

 Následné 

Vstupní prohlídka 

Tato prohlídka se provádí za účelem toho, aby potencionální zaměstnanec nenastoupil 

do práce a nebyla mu přidělena činnost, kterou by nemohl vykonávat z důvodu zdravotní 

nezpůsobilosti. 

 

Periodická prohlídka 

Periodická prohlídka slouží jako prevence, aby pokračováním v práci nemohlo dojít 

k poškození zdraví zaměstnance. Tato prohlídka má za cíl včas objevit změny zdravotního 

stavu zaměstnance, které byly způsobeny vykonávanou činností v práci nebo stárnutím 

organismu. Četnost těchto prohlídek závisí na tom, do jaké kategorie byla zařazená práce, 

kterou zaměstnanec vykonává a podle jeho věku. 

 

Lhůty periodických prohlídek jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. č. 5: Lhůty periodických prohlídek 

Práce Lhůta 

Zařazená do kategorie prací Věk do 50 let Věk nad 50 let 

I. 6 4 

II. 5 3 

II. Riziková, III. 2 2 

IV. 1 1 

stanoví předpis, nebo rozhodnutí orgánu veřejného zdraví stanovená 

její součástí je riziková práce 4 2 

(Kočí, 2013, str. 128) 

 

Mimořádná prohlídka 

Tato prohlídka se provádí, pokud je u zaměstnance důvodné podezření,             že 

mohlo dojít ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilo pro výkon práce anebo došlo          

ke zvýšení rizika rizikového faktoru pracovních podmínek, které již bylo zohledněno. 

Mimořádná prohlídka především slouží k zajištění zdravotního stavu zaměstnance       a 

provádí se pokud: 
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 Byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví 

 Byla vyžádaná zdravotní náročností pracovních podmínek 

 Došlo ke zvýšení rizikovosti u rizikového faktoru 

 Bylo zjištěno překročení limitů u ukazatelů rizikových faktorů 

 Pracovně-lékařská prohlídka zjistila změnu zdravotního stavu zaměstnance 

 Došlo k přerušení pracovního výkonu 

 Zaměstnanec předložil žádost (Kočí, 2013, str. 127 – 129) 

 

Výstupní prohlídka 

Výstupní prohlídka se provádí, pokud ji stanoví zákon nebo na žádost zaměstnance 

z důvodů zjištění zdravotního stavu zaměstnance poté co ukončil výkon práce. Tato 

prohlídka se provádí buď po ukončení pracovněprávního vztahu, nebo pokud je 

zaměstnanec převeden na práci se sníženou zdravotní náročností. (Kočí, 2013, str. 127 – 

129) 

 

Následná prohlídka 

Tato prohlídka se provádí, aby se včas zachytili změny zdravotního stavu 

zaměstnance, které mohly vzniknout na základě náročnosti práce, kterou vykonával           

a mohou se projevit až po ukončení práce. Následná prohlídka se provádí, pokud               

to stanoví orgán ochrany veřejného zdraví nebo právní předpis. Dále v §15 - §17 zákonu   

č. 79/2003 Sb. jsou stanovené náležitosti žádosti o provedení pracovně-lékařské prohlídky    

a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci     a lékařského posudku o zdravotní 

způsobilosti. (Kočí, 2013, str. 127 – 129) 

 

1.7 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Z důvodu působení rizikových faktorů, které jsem zmiňovala u kategorizace práce      

a jejichž měření je zásadní pro zařazení prací do jednotlivých kategorií, způsobují pracovní 

úrazy a při jejich dlouhodobém působení i nemoci z povolání. Oblast BOZP je velice 

obsáhlý obor, jehož cílem je především chránit zaměstnance před negativními důsledky 

pracovního života a to pomocí vytváření systémů pravidel. Neobsahuje jen pravidla            

a nařízení pro zamezení vzniku pracovního úrazu, ale také jako ochranu před poškozeními, 

které nejsou zjevné ihned, ale mohou se projevit až po několika letech - nemoc z povolání.         
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Mezi nemoci z povolání se může řadit např. nemoc šlach z dlouhodobého nadměrného 

jednostranného přetěžování. (Neugebauer, 2010, str. 15) 

 

Zákon klade důraz na lékařskou prevenci, ale nikdo nemůže zaručit, že i přes všechny 

opatření a zajištění nevznikne pracovní úraz či nemoc z povolání. 

 

Za pracovní úraz se považuje poškození zdraví nebo smrt zaměstnance pokud k nim 

nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným způsobem při plnění pracovního 

úkolu nebo v přímé souvislosti s ním. Z toho se vylučuje úraz, který vzniknul na cestě     

do práce a zpět. (§380 odst. 1,3, zákon č. 262/2006 Sb.) 

 

V souvislosti s pracovním úrazem jsou spojené další povinnosti zaměstnavatele           

a zaměstnance. Zaměstnanec je například povinný, pokud mu to jeho zdravotní stav 

umožňuje, nahlásit úraz svému nadřízenému a stejně tak, i když se jedná o úraz někoho 

jiného, jehož byl svědkem. O to, jestli se jedná o pracovní úraz, rozhoduje zaměstnavatel, 

který je povinný provést šetření pracovního úrazu a pokud zjistí, že byla splněna kritéria, 

aby mohl být úraz uznán jako pracovní, je zaměstnavatel povinen provést hlášení               

a vyšetření okolností a příčin vzniku pracovního úrazu a to za účasti zástupce pro oblast 

BOZP nebo zástupce odborů a pokud to dovoluje zdravotní stav zaměstnance,                  

tak i za účasti zraněné osoby. (Neugebauer, 2010, str. 171) 

 

Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření za účelem zamezení opakování 

pracovních úrazů. U nemocí z povolání a u zaměstnanců, u kterých byla uznána nemoc 

z povolání je zaměstnavatel povinen uplatňovat opatření, aby byly odstraněny nebo 

minimalizovány rizikové faktory, které nemoc z povolání vyvolávají. (Neugebauer, 2008, 

str. 178) 

 

Nemoci z povolání jsou uvedeny v příloze nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým      

se stanoví seznam nemocí z povolání. 
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Seznam nemocí z povolání 

1. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 

2. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 

3. Nemoci z povolání, které se týkají dýchacích cest, plic, pobřišnice a pohrudnice 

4. Kožní nemoci z povolání 

5. Přenosné a parazitární nemoci z povolání 

6. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 

 

Vyhláška č. 104/2012 Sb. stanovuje bližší požadavky na postup při uznávání                

a posuzování nemoci z povolání. Udává podmínky, kdy nemoc z povolání nelze uznat        

a náležitosti lékařského posudku o uznání a neuznání nemoci jako nemoc z povolání. 

 

Zaměstnavatel je povinen evidovat všechny úrazy, které se staly na pracovištích firmy 

a to v knize úrazů. Evidence musí obsahovat potřebné údaje, které se musejí vyplňovat    

do záznamu o úrazu. Do knihy se zapisují všechny úrazy, které se zaměstnancům staly,    

bez ohledu na to, zda úrazem byla způsobena pracovní neschopnost či ne. 

 

Evidence musí obsahovat: 

 Jméno (popř. jména) a příjmení zaměstnance, kterému se úraz stal 

 Datum a čas, kdy k úrazu došlo 

 Činnost, kterou zaměstnanec vykonával a při níž došlo k úrazu 

 Počet odpracovaných hodin ten den, než došlo k úrazu 

 Počet zraněných osob 

 Druh zranění a část těla, která byla zraněna 

 Druh úrazu 

 Zdroj úrazu 

 Příčiny úrazu 

 Jména svědků 

 Jméno a pracovní zařazení zaměstnance, který zaznamenával údaje o úrazu 

 

Záznam o pracovním úrazu musí být poslán bez zbytečného odkladu příslušným 

institucím a to: 

 Policii České republiky, pokud byl spáchán trestný čin 
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 Odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví         

při práci 

 Oblastnímu inspektorátu práce 

 Obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické 

zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný 

pracovní úraz podle jiného právního předpisu 

 Zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělí 

(§4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.) 

 

1.8 Školení 

 

Další součástí prevencí před poškozením zdraví zaměstnance je školení, které má 

zaměstnance informovat o možném nebezpečí a rizicích při práci a jak se na pracovišti 

chovat, aby nedošlo k nežádoucím událostem. Školení BOZP je systém vzdělávání             

a výchovy zaměstnanců, který směřuje k bezpečné a zdraví neohrožující práci. Je také 

součástí odborného rozvoje pracovníků, který vede ke zvyšování výkonu práce, ale také 

ovlivňuje i celkovou prosperitu společnosti. Stejně tak i jako předešlé kapitoly je součástí 

předcházení úrazů nebo nebezpečných situací na pracovišti a tudíž spadá do systému 

prevencí rizik. (Baron, str. 54) 

 

Ze zákona má zaměstnavatel povinnost organizovat pro své zaměstnance školení 

tykajících se právních předpisů, které souvisejí s prací, kterou vykonávají. Má přispívat 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zaměstnavatel je povinen tyto školení 

provádět jednak při nástupu nového zaměstnance nebo při změně pracovního zařazení 

zaměstnance a také při zavedení nové technologie nebo pracovních postupů. (§103 odst. 2, 

zákon č. 262/2006 Sb.) 

 

Zaměstnavatel si určuje obsah i rozsah školení svých zaměstnanců, která musí 

odpovídat pracovnímu zařazení zaměstnancům a také činnostem, které vykonávají a pokud 

zaměstnanci provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, je 

zaměstnavatel povinen zabezpečit školení o požární ochraně. (Janáková, 2008, str. 324-

325) 
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Jelikož povinnosti zaměstnavatele vyplývají nejen z legislativy, ale i z vyhodnocování 

rizik a tím i z kategorizace prací, je tedy zaměstnavatel povinen školení sestavit tak,       

aby byl jednak zaměstnanec seznámen s právními a ostatními předpisy, které jsou důležité 

k zajištění BOZP, ale seznámit je i s riziky spojenými s jimi vykonávanými pracovními 

činnostmi, pracovními prostory a s opatřeními, které byly přijaty za účelem snížení vlivu 

rizik. V legislativě jsou také stanovena speciální školení pro výkon určitých činností – 

profesní odborná cvičení. Ty mají za úkol doplňovat kvalifikační předpoklady 

zaměstnanců pro výkon určité pracovní činnosti a to například řidičů motorových vozidel, 

vazačů, jeřábníků či předáků. (Neugebauer, 2010, str. 73) 

 

Školení musí probíhat v pracovní době a účast zaměstnanců je povinná. Školení BOZP 

není výklad bezpečného chování při práci, ale jen instruktáž o současných právních 

požadavcích a přepisech, které vyplývají z kategorizace prací a opatření provedených       

na základě tohoto rozdělení prací. (Neugebauer, 2010, str. 74) 

 

Vstupní školení 

Je to školení, které slouží k seznámení zaměstnance s pracovním řádem, pracovními 

postupy, pracovními riziky a právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP. Jde o obecné 

seznámení s předpisy organizace, povinnostech, právech a odpovědnostech zaměstnance, 

které vyplývají s jeho pracovní náplní. Tímto školením musí projít všichni noví 

zaměstnanci před začátkem pracovního poměru a provádí ho vedoucí zaměstnanec.           

O vstupním školení se provádí záznam, který je stvrzen podpisem školeného i školitele. 

(Baron, 54)  

 

Periodické školení 

Opakování školení vychází z náplně práce, kterou zaměstnanci vykonávají, z povahy 

rizik a jejich závažnosti. (§ 103 odst. 3 z. č. 262/2006, Sb.) 

 

Ověřování znalostí a vědomostí 

Praktické a teoretické ověření znalostí a vědomostí zaměstnanců, které získali pomocí 

absolvování školení BOZP, je nejvhodnější provádět vždy po každém školení. Ověřování 

znalostí pomáhá k zjištění, zdali zaměstnanci porozuměli školení a jak obsah pochopili. 

Nejčastější formou bývá písemný test. (Baron, str. 59) 
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Zaměstnavatel je povinen vést dokumentaci o školení. Dokumentace by měla 

obsahovat záznam o provedení školení. Dále by měla prokazovat, že zaměstnavatel 

seznámil zaměstnance s jejich právy a povinnostmi, právními a ostatními a také, že je 

seznámil s riziky při pracích, které vykonávají a ochranou před těmito riziky. (Baron, str. 

59) 

 

K tomu zaměstnavatel vyhotovuje osnovu školení, která obsahuje seznam všech 

právních i dalších předpisů včetně externích dokumentů jako jsou například návody 

k používání, skripta a prezentace. (Šenk, 2012, str. 93) 

 

1.9 Požární ochrana 

Další součástí BOZP je také požární ochrana, která má za úkol předcházet havarijním 

událostem způsobených požárem a tak chránit nejen zdraví a život zaměstnance                 

a předcházet pracovních úrazům, ale má také chránit majetek a životní prostředí. Zákon         

č. 133/1985 Sb. upravuje základní právní předpisy a to v oblasti požární ochrany                

a vyhláška č. 246/2001 Sb. mluví o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (o požární prevenci).  

 

V prvním oddílu zákona č. 133/1985 Sb. jsou povinnosti právnických osob na úseku 

požární ochrany a §4 se zabývá členěním provozovaných činností dle požárního nebezpečí. 

Rozlišuje, které činnosti patří do kategorií buď se zvýšeným požárním nebezpečím, 

vysokým požárním nebezpečím nebo bez zvýšeného požárního nebezpečí. Dle tohoto 

zákona jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinné: 

 Zabezpečovat a obstarávat požární techniku v potřebném množství a ve správných 

druzích a udržovat je v provozuschopném stavu. 

 Jsou povinni vytvářet podmínky pro záchranné akce a hašení požáru. Musí 

zajištovat průjezdnost komunikace pro vjezd a volnou nástupní plochu pro požární 

techniku. Stejně tak musí být volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým 

východům, uzávěrům vody a plynu, rozvodným zařízením elektrické energie, 

produktovodům a topení a k prostředkům požární ochrany. 

 Pracoviště a ostatní místa musí být označený příslušnými bezpečnostními 

značkami, zákazy, příkazy a pokyny. 
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 Technika požární ochrany musí být pravidelně kontrolována odborně způsobilou 

osobou (§11 odst.1), technikem požární ochrany (§11 odst. 2) nebo preventistou 

požární ochrany (§11 odst. 6).  

 

Zaměstnavatel je ze zákona povinný přijímat a zavádět opatření pro případ nutnosti 

zdolávání mimořádné situace, do kterých se řadí havárie, povodně a požáry. Se všemi 

situacemi je spojená evakuace zaměstnanců a poskytování první pomoci. Zaměstnavatel je 

povinen dle počtu zaměstnanců, velikosti pracoviště a druhů činností, zajistit a určit, kteří 

zaměstnanci budou organizovat poskytování prvním pomoci a evakuaci zaměstnanců, 

zajišťovat přivolání zdravotnické Záchranné služby, Policie ČR nebo Záchranného 

hasičského sboru. (Šenk, 2012, str.247) 

 

§1 odst. 2 zákon č. 133/1985 Sb. říká, že: „Každý je povinen počínat si tak, aby 

nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek;         

při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen 

poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení 

sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou 

pomoc.“ 

 

2  ZAJIŠTĚNÍ BOZP PŘI STAVEBNÍCH 

PRACÍCH NAD A POD ZEMÍ 

Zajištění BOZP je ve stavebnictví stěžejní a to především z důvodu vysokého rizika 

poškození zdraví či života zaměstnanců. Obecné požadavky k pracím na staveništi 

nalezneme v zákonech č.183/2006 Sb., stavební zákon a v zákoně o zajištění dalších 

podmínek BOZP č. 309/2006 Sb. a v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Další související právní předpisy jsou 

vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku a způsobilosti obsluh stavebních strojů, vyhláška         

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby a vyhláška č. 499/2006 Sb.,          

o dokumentaci staveb. (Šenk, 2012, str. 196) 
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Pro začátek je důležité si vymezit základní pojmy ve stavebnictví a to osob,                

ať už právnických či fyzických, které se vyskytují na staveništi.  

 

Zhotovitel – je fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k provádění 

stavebních činností. Tato osoba přímo provádí nebo zajišťuje stavební práce osobně           

nebo pomocí svých zaměstnanců. 

Stavbyvedoucí – je fyzická osoba, která má na starosti řízení prací na staveništi.      

Tato osoba je buď v pracovněprávním anebo smluvním vztahu k zhotoviteli stavby. 

Zadavatel – zadavatel nebo stavebník je objednavatel stavby a investor stavebních 

prací. 

Koordinátor – je fyzická nebo právnická osoba, kterou určí zadavatel stavby.          

Jako fyzická osoba musí splňovat požadavky odborné způsobilosti a nesmí to být 

stavbyvedoucí. (Kočí, 2013, str. 256) 

 

2.1 Staveniště 

Za staveniště zodpovídá zhotovitel, který od zadavatele převezme zápis o předání 

stavby. Zápis o předání obsahuje informace a skutečnosti, které ovlivňují stav BOZP        

na staveništi. Po převzetí staveniště má zhotovitel odpovědnost za bezpečné uspořádání 

staveniště. A k tomu aby mohly být zahájené práce, musí být zajištěné vybavení              

pro bezpečnou práci. Zjištění staveniště zahrnuje zabezpečení proti vstupu nepovolaných 

osob,     a to například oplocením nejméně do výšky 1,8 m, zábradlím vysokým 1,1 m nebo 

střežením a řízením provozu, pokud nelze zařídit ohrazení či zábrany. Dalším vybavením 

staveniště jsou bezpečnostní značky, značení a signály a to buď obrazové, světelné nebo 

zvukové.  Na staveništích, kde hrozí poškození zdraví, musí zaměstnavatel umístit 

bezpečnostní značky. Zaměstnanci musí být seznámeni s jejich významem. Vzhled             

a umístění značek, značení a signálů udává nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Pracoviště          

ve výšce nebo hloubce musí být zajištěna s ohledem na to, že dochází k zatížení osobami     

a materiálem a povětrnostními podmínkami. Pracoviště také musí být pravidelně 

kontrolována. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba v termínech, které jsou 

stanoveny v průvodní dokumentaci          a to vždy při změně polohy a po mimořádných 

událostech. Jakmile by pokračováním prací mohlo dojít k ublížení na zdraví, života nebo 

majetku nebo životního prostředí musí ihned dojít k přerušení prací a zhotovitel je povinen 

provést nápravná opatření a vyhotovit o nich zápis. (Kočí, 2013, str. 256 – 258) 
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2.2 Stavební stroje a technická zařízení 

 

Osoba, která bude stroj obsluhovat, musí být seznámena s místními pracovními 

podmínky na staveništi a také provozními podmínkami. Obsluha stroje je povinná 

zajišťovat jeho stabilitu podle návodu daného stroje. Důležité je také zajištění ohroženého 

prostoru, který je stanovený v průvodní dokumentaci stroje a pokud není stanovený, je dán 

maximálním dosahem pracovního stroje, který je zvětšen o 2 m. Bližší minimální 

požadavky   na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 

staveništi jsou uvedeny v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (Kočí, 2013, str.259) 

 

Novější stroje a technická zařízení často patří do výrobků stanovených podle zákona   

č. 22/1997 Sb. a tudíž musí splňovat nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Tyto stroje mají 

označení CE a ES – prohlášením o shodě, kterým je prokázána bezpečnost zařízení.  

 

Důležité pojmy, které se vztahují ke strojům a technickým zařízením. 

 

Nebezpečný prostor – je prostor uvnitř nebo vně stroje, kdy se zaměstnanec 

vystavuje nebezpeční poškození zdraví či života 

Ochranné zařízení – je mechanické, elektrické, elektronické či jiné zařízení sloužící 

k ochraně zdraví a života zaměstnance. 

Průvodní dokumentace – dokumentace výrobce zařízení, který slouží jako návod 

k montáži, opravě, manipulaci, údržbě, výchozí a následné pravidelné kontrole a revizi 

zařízení. Obsahuje také pokyny pro výměnu části zařízení nebo její obsluhu a provoz. 

Místní provozní předpis – je předpis, který vydá zaměstnavatel upravující pracovní    

a technologické postupy při používání zařízení a při pohybu zařízení na staveništi. 

(Kočí, 2013, str. 175) 

 

 

Činnosti prováděné hornickým způsobem (dále jen „ČPHZ“) jsou definována v §3, 

zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě (dále jen 

„SBS“). Ze zmíněného ustanovení jsou pro inženýrské stavitelství podstatné činnosti 

popsané pod písmeny c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační 

práce), e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě 

přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb             
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a zejména písm. i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení 

štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m 

krychlových horniny. 

 

2.3 Rozdíly mezi pozemní stavbou a ČPHZ 

 

a) Odlišná legislativa v oblasti zajištění BOZP 

Pro ČPHZ je základním předpisem Zákon č. 61/1998 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a státní báňské správě. Zákon definuje hornickou činnost (dále jen „HČ“, tedy 

činnosti týkající se zejména dobývání výhradních ložisek, kdy výhradní ložisko je 

nahromadění nerostu, který je vyjmenován v zákoně č. 44/1988 Sb., horní zákon) a ČPHZ. 

Další ustanovení zákona řeší požadavky, které musí naplnit organizace (právnická osoba         

nebo podnikající fyzická osoba), aby mohla ČPHZ realizovat. Organizace musí vlastnit 

platné „oprávnění“ k HČ nebo ČPHZ, vydané místně příslušným obvodním báňským 

úřadem (dále jen „OBÚ“). 

 

Zákon dále definuje požadavky na provádění trhacích prací, které podrobněji 

rozpracovává vyhláška č. 72/1988 Sb., dopravu a nakládání s výbušninami. Podrobnosti 

dále rozpracovává vyhláška č. 99/1995 Sb., další část je věnována vrchnímu dozoru – 

státní báňské správě a nakonec pokuty a sankce. 

Samotnému zajištění BOZP a bezpečného provozu (dále jen „BP“) se detailně věnuje 

navazující právní norma, a to vyhláška č. 55/1996 Sb., která je jakousi zjednodušenou 

verzí obsáhlejší vyhlášky č. 22/1989 Sb., řešící BOZP a BP v hlubinných dolech. 

V legislativních požadavcích vyhláška č. 55/1996 Sb. a pozemních předpisů najdeme 

několik zásadních odlišností, jako např.: 

- povinnost vstupu do podzemí s nasazenou přilbou, což na pozemních stavbách není, 

byť se tak někteří koordinátoři BOZP na staveništi mylně domnívají, 

- maximální břemeno, které lze nést na žebříku činí v podzemí 20kg, na povrchu 

15kg, 

- výška zarážky u podlahy na lešení činí v podzemí pouze 10cm, na povrchu 15cm. 
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Samostatnou kapitolou je legislativa řešící oblast provozu technických a vyhrazených 

technických zařízení, která v této práci nebude detailně rozpracována. V případě, kdy nelze 

jednoznačně rozhodnut, zda se jedná o ČPHZ nebo pozemní stavbu, rozhodne na základě 

žádosti Český báňský úřad. 

 

b) Odlišný orgán státního odborného 

Obecně lze říci, že podzemní stavba je zahajována jako stavba pozemní, kdy je 

budováno zařízení staveniště, jsou prováděny terénní úpravy a zemní práce, vše při 

dodržení základních předpisů pro pozemní stavby (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

nařízení vlády    č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády 362/2005 Sb.). Tyto práce podléhají 

dozoru místně příslušného inspektorátu práce. 

 

8 dní před zahájením hloubení nebo ražení (v případě realizace nového podzemního 

díla, jinak 8 dní před zahájením jiné ČPHZ – např. rekonstrukce ostění podzemního díla) 

oznámí organizace místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, že bude zahajovat 

ČPHZ, a to na základě vyhláška č. 104/1988 Sb. Od chvíle zahájení ČPHZ podléhá stavba 

„vrchnímu“ dozoru SBS, tedy místně příslušnému OBÚ. Pod vrchní dozor OBÚ spadá 

nejen samotná podzemní stavba, ale také celé zařízení staveniště, tedy „vše co je               

za plotem“. 

 

Po dokončení definitivního ostění díla (kdy již není prováděn zásah do statiky díla) 

oznámí organizace místně příslušnému OBÚ ukončení ČPHZ. Od chvíle ukončení ČPHZ 

podléhá celá stavba opět oblastnímu inspektorátu práce, a to až do její kolaudace. 

 

Některé podzemní stavby (tunely a štoly metra, kanalizace a kolektory, …)                 

po kolaudaci a uvedení do provozu se stávají „podzemními objekty“, které pak opět 

podléhají vrchnímu dozoru SBS a jejichž udržování v bezpečném stavu je ošetřeno 

vyhláškou          č. 49/2008 Sb. 

 

c) Odlišná legislativa v oblasti zabezpečení PO 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně nerozlišuje, zda se jedná o ČPHZ či ne,     

na rozdíl od předpisů k zajištění BOZP při pozemním stavitelství. Avšak mezi HZS a SBS 

platí dohoda, že požární dozor nad stavbou realizovanou ČPHZ končí na portálu štoly       
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či tunelu nebo na ohlubni jámy. Obecně lze říci, před vstupem do podzemí. Celé zařízení 

staveniště (povrch) po celou dobu výstavby podléhá požárnímu dozoru HZS, a tedy             

i zákonu č. 133/1985 Sb., vyhlášce 246/2001 Sb., o požární prevenci a dalším. 

 

V podzemí je pak nutno dodržet ustanovení vyhlášky č. 55/1996 Sb., která oblasti 

zabezpečení požární ochrany věnuje celou svou IV. část. 

Zde je rozdíl oproti oblasti BOZP a BP, neboť pod vrchní dozor statní báňské správě 

spadá i celé zařízení staveniště. 

 

Drobný rozdíl pak je v oblasti práce s otevřeným ohněm, kde při ČPHZ je v místech   

se zvýšeným požárním nebezpečím možno provádět jen na písemný příkaz závodního.     

Při pozemním stavitelství je nutno posoudit možnost vzniku požáru nebo výbuchu 

s následným požárem a poté případně vydat písemný příkaz (není stanoveno, kdo ho vydá). 

 

d) Odlišné požadavky na zajištění odborné způsobilosti osob zabezpečujících odborné     

a bezpečné vedení stavby 

Na rozdíl od hornické činnosti a staveb umístěných v dobývacím prostoru, 

souvisejících s dobýváním vyhrazeného ložiska nerostů, je ČPHZ (podzemní stavby) 

povolována místně příslušným stavebním úřadem. 

 

Vedení pozemní stavby je podle platné legislativy, tedy zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, svěřeno stavbyvedoucímu (§153), který musí mít autorizaci příslušného 

směru. Pro vedení ČPHZ je kromě tohoto navíc nutno dodržet ustanovení §6, zákona               

č. 61/1988 Sb., a tedy, že organizace musí ustanovit osobu odborně způsobilou - 

závodního, který odpovídá za bezpečné a odborné řízení ČPHZ. Organizace nesmí            

ve věcech odborného řízení a řízení bezpečného provádění ČPHZ ustanovit závodnímu 

nadřízeného zaměstnance nebo mu udílet pokyny.  

 

Odborná způsobilost „závodní“ se získá ověřením odborné způsobilosti (zkouškou) 

před komisí OBÚ, na základě naplnění dalších kvalifikačních požadavků uvedených        

ve vyhlášce č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost při HČ a ČPHZ. Práce na pracovištích ražeb v jednotlivých směnách řídí 

ustanovený technický dozor, který musí splňovat požadavky vyhlášky č. 298/2005 Sb. 
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Zajištění provozu technických a vyhrazených technických zařízení, je samostatnou 

kapitolou, která v této práci nebude podrobně popsána. 

 

Organizace realizující ČPHZ musí mít osobu odborně způsobilou podle §9, zákona     

č. 309/2006 Sb., která je navíc držitelem osvědčení o odborné způsobilosti „bezpečnostní 

technik“ podle vyhlášky č. 298/2005 Sb. 

Koordinátorem BOZP při ČPHZ již od 1.5.2016 může být pouze osoba s odbornou 

způsobilostí „koordinátor BOZP na staveništi“ a zároveň vlastnící některou z odborných 

způsobilostí, uvedených ve vyhlášce č. 298/2005 Sb., vydanou orgánem SBS. 

 

Pracují-li na jednom pracovišti v podzemí 2 a více zaměstnanců, jeden z nich musí být 

předák, jehož určí technický dozor. Předáka pro ražbu a hloubení musí ustanovit osobně. 

Předák pro ražbu a hloubení musí mít navíc předepsanou praxi při těchto pracích (3 roky)     

a jeho znalosti předpisů k zajištění BOPZ a BP musí být ověřeny zkouškou před komisí 

organizace. 

 

e) Havarijní prevence 

Pro havarijní prevenci v oblasti pozemních staveb platí obecně odst. 6, §102, Zákon    

č. 262/2006 Sb. zákoník práce, který nařizuje zaměstnavateli činit opatření pro případ 

vzniku havárie. Na to navazují požadavky dalších právních norem, jako Zákon č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně a např. povinnost zpracovat havarijní plán při skladování 

nebezpečných látek na pracovišti v množství větším, než 2000 l, podle vyhlášky                 

č. 450/2005 Sb. 

 

Při ČPHZ je situace diametrálně odlišná. Organizace, která razí díla v podzemí nebo jí 

to s ohledem na charakter a rizikovost prací nařídí OBÚ, je povinna zajistit báňskou 

záchrannou službu (dále jen „BZS“) u báňské záchranné stanice nebo ji musí zřídit. 

 

S touto povinností jde ruku v ruce povinnost zpracovat a závodním schválit havarijní 

plán, který obsahuje všechny předvídatelné druhy havárií a způsob jejich řešení. V případě, 

že se u havárie na podzemní stavbě setká BZS i HZS, podléhá velitel báňských 

záchranných sborů veliteli hasičských jednotek. 
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f) Zajištění zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a zabránění vzniku chorob        

z povolání 

Při stavební činnosti v podzemí vznikají rizikové faktory, které negativně ovlivňují 

zdraví zaměstnance. Jedná se zejména o hlučnost, prašnost, vibrace a lokální svalovou 

zátěž. 

 

Rozhodnutím Hygienické stanice je nařízeno provádět pravidelná měření prašnosti     

se začleněním do kategorie práce. Zaměstnanec smí v podzemí při ČPHZ odpracovat 4 500 

směn v kategorii 3b (pro potřeby měření fibrogenního prachu byla vytvořena jemnější 

stupnice kategorií, protože základní 4 stupně 1 – 4 nejsou dostatečně vypovídající). 

Zaměstnavatel tedy musí vést prokazatelnou evidenci odpracovaných směn v riziku 

fibrogenního prachu u všech fárajících zaměstnanců. 

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nařizuje v § 37 a 38 zaměstnavateli 

doložit v žádosti o kategorizaci prací měření provedené akreditovanou laboratoří, pokud   

se jedná o rizikovou kategorii 3 a 4. 
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3 HODNOCENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ BOZP  

VE SPOLEČNOSTI EKOSTAV 

3.1 Představení společnosti 

Společnost EKOSTAV byla založena v roce 1992 a s historií dvaceti let na trhu si 

získala pověst specialisty v podzemním stavitelství. EKOSTAV je držitel Oprávnění 

k činnosti prováděné hornickým způsobem a Oprávnění k činnosti projektanta pro práce 

prováděné hornickým způsobem, které jsou těžištěm nabídky služeb společnosti.            

Tato oprávnění společnost uplatňuje při realizaci podzemním objektů a při jejich sanaci     

a modernizaci a také při výstavbě a rekonstrukci inženýrských sítí. 

 

Společnost EKOSTAV také nabízí své služby při bytové výstavbě a ve výstavbě 

občanské vybavenosti formou jak generálního dodavatele, tak formou dílčích dodávek        

nebo služeb. Nabídku společnost doplňuje o dodávky v oblastech dopravního stavitelství    

a vodohospodářských služeb. EKOSTAV má ve svém programu výrobu ocelových 

konstrukcí a zámečnické práce a je dodavatelem od betonářské výztuže až  po koncové 

ocelové produkty. Společnost při svých pracích spolupracuje s orgány státní správy, 

většími stavebními organizacemi, developerskými společnostmi, ale nabízí služby               

i menším investorům či individuálním stavebníkům. 

 

Program služeb společnosti EKOSTAV: 

Práce pod zemí: 

 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí 

 Hloubení šachet 

 Ražení štol 

 Výroba a montáž důlní výztuže 

 Sanace podzemních i jiných objektů 

 Zajištění podzemních děl 

 Realizace definitivních konstrukcí kolektorů a tunelů, včetně vystrojení 

 Realizace izolací proti zemní vlhkosti při provádění podzemních děl 
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Práce na povrchu: 

 Realizace nové bytové a občanské výstavby 

 Zemní práce 

 Rekonstrukce objektů i bytů 

 Realizace kompletního zateplovacího systému včetně finálních staveb 

 Zakládání 

 Dokončovací práce 

Ocelové konstrukce: 

 Ocelové produkty pro bytovou a občanskou výstavbu 

 Realizace ocelových prvků tunelové vystrojení 

 Zámečnické výrobky 

Další: 

 Výroba a montáž betonářské výztuže 

 Prvky pro vodohospodářské objekty 

 Projekční a poradenská činnost 

 

3.2 Struktura systému řízení 

Systém řízení je strukturován dle procesů, které probíhají ve firmě s cílem plnění 

požadavků zákazníka na poskytovanou službu nebo dodávaný výrobek. Tvorba systému 

řízení je podporována sledována a operativně vyhodnocována vedením společnosti.         

Do systému řízení jsou zahrnuty všechny procesy, které přímo nebo nepřímo ovlivňují 

úroveň dosažení dohodnutých požadavků zákazníka na jakost poskytované služby nebo 

dodávaného výrobku a celkového vlivu na životní prostředí. Opatření nezbytná               

pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů jsou vydávána 

a projednávána vedením společnosti operativně. 

 

Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o BOZP zodpovídají vedoucí zaměstnanci 

v rozsahu svých funkcí na všech stupních řízení a tyto úkoly jsou rovnocennou součástí 

jejich pracovní náplně. Zajišťují běžnou kontrolu, jako je hlídání dodržování předpisů       
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na staveništích firmy EKOSTAV. Kontrolují, zda zaměstnanci používají přidělené OOPP, 

zda dodržují pracovní postup a další předpisy, které se týkají BOZP a daného pracoviště.  

 

Rizika v oblasti stavebnictví, a to především v podzemí při ČPHZ jsou vysoká, jelikož 

zaměstnanci využívají k práci těžké stroje a zařízení a manipulují s těžkými břemeny. Také 

na ně neustále působí rizikové faktory jako je prach, hluk, vibrace fyzická zátěž atp. 

Z tohoto důvodu musí odpovídat za dodržování bezpečnosti práce všichni vedoucí 

zaměstnanci. Vše pak je pod záštitou externího pracovníka, který vykonává funkci 

hlavního bezpečnostního technika. Jak se píše v §9 č. 309/2006, zákoníku práce, je 

zaměstnavatel povinen si zajistit osobu odborně způsobilou, a pokud tuto funkci nemůže 

vykonávat sám nebo některý ze zaměstnanců, musí si tuto činnost zajistit jinou odborně 

způsobilou osobou, jako je tomu ve společnosti EKOSTAV. Toto řešení není                   

pro společnost úplně ideální, a to z důvodu časového omezení bezpečnostního technika, 

který tuto funkci vykonává na plný úvazek v jiné firmě. Stejně tak si z časového hlediska 

nemůže podklady vypracovávat sám a musí spoléhat na informace od vedoucích 

zaměstnanců společnosti EKOSTAV. Možným řešením by pro organizaci bylo výběr 

vhodného zaměstnance k vykonání zkoušky z odborné způsobilosti, tak jak je to 

vyžadováno v §10 zákona č. 309/2006, zákoníku práce. 
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Obr. č. 1: Organizační schéma společnosti EKOSTAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V podmínkách, které jsou na staveništích, je tedy nezbytné dodržovat bezpečnostní 

předpisy, a z toho důvodu má společnost vypracované stupně porušení předpisů tykajících 

se BOZP a PO a k nim přiřazené sankce za jejich porušení. Vedoucím zaměstnancům je 

udělena pravomoc použít opatření vůči zaměstnancům společnosti a zaměstnancům 

externích firem, provádějící v jeho areálu svou činnost, podle míry porušení přepisů BOZP     

a PO. 
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Stupně míry porušení předpisu o BOZP a PO 

1. I. Stupeň přestupku – pracovní oděv bez označení (zaměstnanec                    

bez identifikace) 

2. II. Stupeň přestupku – opakované porušení uváděné v bodu č. 1, zejména 

porušení zákazu kouření, nepoužití předepsaných přidělených OOPP, používání 

nebezpečných pracovních postupů, jednání v rozporu s předpisy o BOZP a PO. 

3. III. Stupeň přestupku – zejména opakované porušení uváděné v bodu č. 2, 

zvlášť hrubé nerespektování předpisů o BOZP a PO. 

 

Cílem společnosti je poskytovat bezpečnost a chránit zdraví svých zaměstnanců          

a dodržovat při tom legislativní požadavky a ostatní předpisy. K dosažení tohoto cíle 

nevyužívá společnost jen sankce, které následují po tom, když zaměstnanec poruší pravidla 

bezpečnosti práce, ale využívá také preventivních opatření, mezi které například spadá 

hodnocení rizik při práci a následná opatření k zajištění eliminace nebo snížení možných 

rizik. 

 

3.3 Hodnocení rizik 

Zaměstnavatel je podle §102, zákoníku práce povinný vytvářet bezpečné pracovní 

podmínky. Musí soustavně vyhledávat nebezpečné procesy a činitele pracovního prostředí. 

Zjišťuje jejich zdroje a příčiny a vyhledává a hodnotí rizika na základě informací z tohoto 

zjišťování. Zaměstnavatel je také povinen vést dokumentaci a to jednak o vyhledávání        

a vyhodnocování rizik, ale také o přijatých opatřeních. 

 

Aby se mohli přijmout nápravná opatření, musí nejdřív podnik identifikovat nebezpečí 

a určit míru rizika. Míra rizika závisí na pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události       

a na velikosti následků. Velikost následků se vyjadřuje mírou poškození zdraví nebo výší 

finanční ztráty. Když lze určit míra poškození zdraví i výše finanční ztráty, upřednostňuje 

se to riziko, které má vliv na lidské zdraví. Při stanovení následků vychází hodnocení rizik 

společnosti EKSOTAV z pracovní neschopnosti, počtu postižených osob a velikosti 

finančních ztrát (na zařízení, znehodnocené a nevyrobené produkce apod.). Při určování 

pravděpodobnosti nebezpečné události vychází firma z existujících záznamů                      
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o pracovních úrazech, technické dokumentace zařízeních organizace a frekvence a doby 

trvání činností.  

 

Pro vyhledávání rizik a zajišťování jejich zdrojů a příčin a k zajištění opatření k jejich 

odstranění je ve společnosti EKOSTAV provedeno dle metody „Výzkumného ústavu 

bezpečnosti práce“, které sídlí v Praze. Pro hodnocení rizik využívá společnost metodu 

PNH. Jedná se o polokvantitativní bodovou metodu, kdy se postupně boduje (hodnotí) 

jednotlivé kroky metody. Vyhodnocení je zpracované do tabulky, kde je hlavní členění zda 

jde o povrchové stavby nebo podzemní stavby v návaznosti na to jsou vyjmenované 

veškeré objekty a činnosti prováděné na daných stavbách, dále je uveden zdroj nebezpečí     

a nebezpečí, která jsou dle metody PNH ohodnocena. V dalším sloupečku je poté 

bezpečnostní opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika, a pokud riziko nelze zcela 

odstranit, tak k danému nebezpečí jsou přidělené i OOPP 

 

Jednotlivá písmena v názvu metody PNH znamenají: 

 P – pravděpodobnost 

 N – následky 

 H – názor hodnotitele 

Ve vyhodnocení závažnosti jsou hodnoty bodů následující: 

P – Pravděpodobnost 

 1. Nepravděpodobná 

 2. Nahodilá 

 3. Pravděpodobná 

 4. Velmi pravděpodobná 

 5. Trvalá 

N – možné následky ohrožení 

 1. Poranění bez pracovní neschopnosti 

 2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 

 3. Závažnější pracovní úraz vyžadující hospitalizaci 

 4. Závažný pracovní úraz s trvalými následky 

 5. Smrtelný úraz 
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To tedy znamená, že pokud je ve sloupci identifikace nebezpečí text „zasypání, 

zavalení“ a to je ohodnoceno ve sloupci P 3 body, pak je toto nebezpečí pravděpodobné, 

dokud se neprovedou bezpečnostní opatření uvedené v sloupci předposledním. Možné 

následky ohrožení N, pokud se neprovedou bezpečnostní opatření, mohou sice mít         

za následek drobné poranění, ale může skončit i smrtelným úrazem. Zde je tedy uvedeno 

dobové ohodnocení 5. Tuto tabulku musí ve společnosti EKOSTAV dodržovat každý 

odpovědný zaměstnanec a tím je myšlen i zaměstnanec, který je pověřený řízením práce na 

svěřeneckém úseku s pravomocí samostatně rozhodovat, tzn. počínaje vedoucím projektu          

až po předáka a to při kontrole stavu pracoviště z hlediska BOZP. Společnost má určenou 

bodovou stupnici 1 – 5, kterou ohodnotí možná nebezpečí, které se mohou vyskytnout      

na pracovištích firmy při pracovním výkonu zaměstnanců. Celkové hodnocení rizika H je 

stanoveno dle velikosti míry rizika podle následující tabulky. Dále má organizace pro 

každé nebezpečí navržené bezpečnostní opatření. 

 

 

 

 

 

Tab. č. 6: Celkové hodnocení rizika 

R- míra rizika H - hodnocení opatření 

1 - 5 akceptovatelná 1 velmi nízká  - 

6 - 10 přijatelná 2 nízká nápravné opatření 

11 - 15 nežádoucí 3 střední nápravné opatření 

16 - 20 velmi nežádoucí 4 vysoká bezpečnostní opatření 

21 - 25 nepřijatelná 5 velmi vysoká zastavení činnosti 

 

 

V příloze je vzor hodnocení nebezpečí a možného ohrožení zaměstnanců na 

konkrétní stavbě společnosti EKOSTAV – „Rekonstrukce kanalizace ul. Českobrodská“. 

  

 

R = P x N 
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Společnost má pečlivě vypracované hodnocení nebezpečí a možné ohrožení 

zaměstnanců, které je rozdělené na základě toho, jestli jde o pozemní či podzemní stavbu. 

Ale například firma nedisponuje hodnocením rizik z pohledu pracovních pozic                   

a to na základě definování všech pracovních úkolů, které vykonávají v rámci své pracovní 

náplně a pracovního prostředí. Zaměstnanci by tam měli přehledné shrnutí všech možných 

nebezpečí a přidělených OOPP, které musejí používat při výkonu dané činnosti.  

 

Dokumentace o hodnocení nebezpečí je ve společnosti vždy aktuální, jelikož se 

vytváří pro každé nové pracoviště (stavbu) společnosti. Toto bohužel neplatí u dílny           

a vozového parku společnosti, kde tato dokumentace není kompletní a nepokrývá nedávno 

zavedenou oblast výroby ocelových konstrukcí. Doporučuji tedy ve společnosti nové 

hodnocení rizik v dílnách společnosti, na základě které by přijali nápravná opatření.  

 

Jedna z forem zpracování by mohl být registr rizik BOZP, kde nejdříve budou 

uvedeny postupy k identifikování nebezpečí a hodnocení těchto nebezpečí a přijímání 

opatření. V registru by také byla zpracována nebezpečí, která byla identifikována i s jejich 

vyhodnocením a ke každému by bylo stanovené nápravné opatření. Důležitou součástí by 

také byla neustálá kontrola a aktualizace nebezpečí a rizik, jak je to vyžadováno                  

v zákoníku práce. 

 

3.4 Poskytování OOPP 

Zaměstnavatel je povinen poskytovat OOPP a to na základě §104 zákoníku práce,    

a to v případech, kde nelze rizika plynoucí z výkonu práce zcela odstranit nebo je omezit 

využitím prostředků kolektivní ochrany nebo mycími či čistícími a dezinfekčními 

prostředky. OOPP mají za úkol chránit zaměstnance, nesmějí zaměstnanci bránit               

ve výkonu své práce a zároveň musejí splňovat technické požadavky stanovené nařízením 

vlády č. 21/2003, tzn. označení CE. Tuto oblast také upravuje nařízení vlády č. 495/2001, 

které říká, za jakých podmínek a v jaké rozsahu se vydávají mycí, čistící a dezinfekční 

prostředky 
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Identifikování rizik pro výdej OOPP 

 

Pro poskytování OOPP má pak společnost směrnici, kde má zvlášť identifikování 

rizikových faktorů u jednotlivých pozic a k tomu uvedenou část těla, kterou si musí 

zaměstnanec chránit. Bohužel není propojené s předešlým hodnocením rizik a není tak 

rozdělená podle jednotlivých pracovních činností. Vyhodnocení rizik u jednotlivých 

profesí je provedeno v následující tabulce „Hodnocení rizik při výběru OOPP“. Posouzení 

rizik práce, popřípadě mimořádného opotřebení a znečištění prostředků provádí vždy 

odpovědný vedoucí pracovní nebo stavbyvedoucí, na rozdíl od hodnocení nebezpečí          

a možného ohrožení a následného opatření včetně doporučení příslušného OOPP, které 

vypracovává externí bezpečnostní technik. Vyhodnocení rizik je ukázáno v následující 

tabulce. 

 

Tab. č. 7: Hodnocení rizik při výběru OOPP pro profesi – stavební dělník 
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RIZIKA 
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Kód X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Hlava lebka A  X              

oči B    X            

uši C                

obličej D                

dých. org. E                

celá hlava F   X             

Horní 

končetiny 

paže G                

ruce H X   X            

Dolní 

končetiny 

nohy I      X          

chodidla J                

Trup/břicho K       X         

Pokožka L                

Parenterální cesty M                

Celé tělo N    X             
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V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci firma přiděluje zaměstnancům 

ochranné prostředky na základě své stanovené organizační směrnice. Směrnice obsahuje 

všeobecné zásady pro poskytování OOPP, mycích a čistících prostředků. Obsahem 

směrnice jsou odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnanců, vyhodnocení pracovních rizik, 

zásady pro poskytování OOPP, stanovení OOPP a speciální OOPP, zásady                      

pro poskytování mycích a čistících prostředků včetně klasifikace prací z hlediska 

znečištění. 

 

Organizační směrnice stanovuje rozsah a druh poskytovaných osobních ochranných 

pracovních prostředků na základě hodnocení pracovník rizik, které na zaměstnance působí 

nebo mohou působit. Směrnice také stanovuje rozsah bezplatného poskytování OOPP 

zaměstnancům, u nichž to vyžaduje: 

 Ochrana jejich života a zdraví 

 Ochrana pracovníků z důvodu hygienických a protiepidemických 

 Mimořádné opotřebení nebo znečištění vlivem pracovního prostředí 

 

Dále směrnice určuje množství poskytovaných mycích, čistících a desinfekčních 

prostředků, které platí pro všechny zaměstnance i pro osoby v obdobném pracovně 

právním vztahu. OOPP musí splňovat podmínky, které stanovuje nařízení vlády č. 21/2003 

Sb., kterým se stanoví požadavky na osobní ochranné prostředky. Dobu používání 

zaměstnavatel stanovuje sám na základě závažnosti a četnosti vyskytujících se rizik podle 

charakteru a druhu práce a pracoviště. 
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Stanovení OOPP 

 

Zaměstnancům jsou přidělovány OOPP dle výkonu práce podle seznamu 

poskytovaných OOPP, na základě hodnocení rizik spojených s výkonem práce.  V 

následující tabulce jsou 4 nejčastější pracovní pozice ve společnosti a k nim přiřazené 

ochranné prostředky. 

 

Tab. č. 8: Druhy poskytovaných OOPP podle profesí 

DRUHY POSKYTOVANÝCH OOPP DLE PROFESÍ 

Stavební dělník nad i pod zemí (stavební práce) 

kožená pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou/gumové holínky 

dvoudílný pracovní oblek nebo kombinéza (pro letní a zimní období) 

kožené pracovní rukavice s nepromokavou úpravou 

prošívaný kabát proti chladu s reflexními prvky (pro venkovní pracoviště) 

ochranná přilba 

Strojník (manipulační práce, řízení speciálního stroje) 

kožená pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou 

dvoudílný pracovní oblek nebo kombinéza (pro zimní a letní období) 

kožené pracovní rukavice, pětiprsté 

prošívaný kabát proti chladu 

chrániče sluchu - mušlové 

Řidič nákladního vozidla (manipulační práce, řízení nákladního vozidla) 

dvoudílný pracovní oblek nebo kombinéza (pro letní a zimní období) 

Kožená pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou 

kožené pracovní rukavice, pětiprsté 

prošívaný kabát proti chladu 

výstražná vesta s vysokou viditelností 

plášť do deště 

Svářeč – mechanik (opravy, svařování, údržba, práce v dílně) 

dvoudílný pracovní oblek nebo kombinéza (pro letní a zimní období) 

kožená pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou 

kožené pracovní rukavice, pětiprsté, svářečské s prodlouženou manžetou 

kožené pracovní rukavice, pětiprsté 

svářečská kukla a brýle 

svářečský oblek MOFOS 

ochranné brýle proti mechanickým vlivům (štít nebo čiré s postranicemi) 

svářečské kamaše 

prošívaný kabát proti chladu - pro venkovní pracoviště 
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Pro společnost EKOSTAV je pro přidělování OOPP rozhodující výskyt rizikových 

faktorů, kterým je zaměstnanec při dané pracovní činnosti vystaven a tím i ohrožen.       

Proti tomuto riziku musí být zaměstnanci OOPP přidělené, bez ohledu na to, zda jsou 

vyjmenované v základním přehledu dle předpokládaných hlavních pracovních činností      

a zařazení zaměstnance. 

 

Zaměstnanci, kteří vykonávají práce, při kterých je stanovené používání OOPP 

nepravidelně nebo jen příležitostně, se poskytují jen na dobu vykonávané práce, pro kterou 

jsou určeny. Důvodem k tomu je rozmístění staveb, rotace práce zaměstnanců a typu prací. 

Tyto OOPP určuje příslušný vedoucí pracovník na základě rizikových faktorů při výkonu 

práce. Mezi tyto OOPP patří rukavice, respirátory, filtry a chrániče sluchu, které se fasují 

hromadně dle potřeby na jednotlivá staveniště a za jejich přidělování tedy rozpovídá 

stavbyvedoucí. 

 

V případě, že některý zaměstnanec vykonává více profesí a dle rozpisu poskytovaných 

ochranných prostředků mu náleží stejný prostředek pro více profesí, obdrží ho pouze 

jednou. V osobní kartě (Evidenčním listu) OOPP, musí být vypsány všechny činnosti        

či profese, které zaměstnanec vykonává a příslušné OOPP. 
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Mycí a čistící prostředky 

 

Organizace stanovuje množství přidělených mycích a čistících prostředků podle 

stupně znečištění. V následujících tabulkách je uvedeno podle jakých kritérií společnost 

přiděluje mycí a čistící prostředky. 

 

Tab. č. 9: Množství poskytovaných mycích a čistících prostředků 

Množství poskytovaných mycích a čistících prostředků 

Skupina 
Stupeň znečištění při 

výkonu práce 

Mycí 

prostředek, 

mýdlo (100g, 

ks/rok) 

Pasta čistící 

(300g, ks/rok) 

Krém 

ochranný 

(100g, ks/rok) 

A Čistá 12 0 0 

B Méně čistá 12 12 6 

C Nečistá 12 24 6 

D Velmi nečistá 24 36 12 

 

 

Tab. č. 10: Klasifikace prací z hlediska znečištění 

Klasifikace pracovních 

činností 
Profese (činnosti) a útvary 

Práce velmi nečistá A 

Lakýrníci, asfaltéři, vulkanizéři, galvanizéři, deratizátoři, 

hlubinná těžba, hutníci, obsluha a údržba strojních zařízení, 

obsluha a údržba zemních strojů 

Práce nečistá B 

Vazači, zedníci, seřizovači, řidiči nákladních vozidel a VZV, 

stavební dělníci, obsluha stavebních strojů, svářeči, obsluha 

kovoobráběcích strojů, montéři 

Práce méně čistá C 

Mistři, jeřábníci, pracovníci technické kontroly, řidiči osobních 

vozidel, skladoví dělníci, servisní technici, tesaři, zásobování, 

montáž elektrotechnických výrobků, úklid 

Práce čistá D Administrativa, měření, dozor, obchod, služby 
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Záznamy o poskytování mycích a čistících prostředků jednotlivým zaměstnancům 

eviduje organizace na záznamové kartě „Evidence vydávání mycích a čistících 

prostředků“. Z důvodu zajištění základní hygieny jsou ručníky a mýdla na místech 

určených k základní desinfekci zajišťovány společností. Za řádné přidělování je opět 

zodpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec. Čištění běžných pracovních obleků (například 

pracovní oděv keprový), který slouží jako ochrana vůči znečištění při práci, si každý 

zaměstnanec zajišťuje sám. Případně ji zajišťuje smluvní společnost, jejíž služby může 

využít každý zaměstnanec. 

 

S organizační směrnicí je seznámen každý zaměstnanec v rámci školení a jejich 

znalosti jsou ověřeny. Za dodržování směrnice pro vydávání a kontrolu OOPP zodpovídá       

na jednotlivých stavbách určený vedoucí zaměstnanec. 

 

U vydávání OOPP bych doporučila, aby se identifikování rizik propojilo                      

s vypracovaným hodnocením rizik. Ve směrnici pro poskytování OOPP jsou vyhodnocené 

jen rizikové faktory, které se mohou u dané pracovní pozice vyskytnout a nejsou zde 

branné v potaz rizika a nebezpečí, které jsou s danou pozicí spojena a to při konkrétních 

pracovních činnostech a v jakém rozsahu. 

 

3.5 Školení 

Podle §103 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen svým zaměstnancům zabezpečit 

školení o právních a jiných předpisech k zajištění jejich bezpečnosti. Školení se sestavuje 

podle rizik, s kterými může zaměstnanec přijít při výkonu své práce do styku.  

 

Ve společnosti EKOSTAV probíhá každoročně periodické školení všech zaměstnanců, 

které provádí bezpečnostní technik. Školení se vždy pořádá na začátku roku a vyškoluje 

zaměstnance v oblastech BOZP povrch (pozemní stavby), BOZP podzemí (činnosti 

prováděné hornickým způsobem se §3, zákona č. 61/1988 Sb.), požární ochrany, první 

pomoci a pravidel zacházení s elektrickým zařízením pro osoby bez elektrotechnické 

kvalifikace. Školení je prováděné na základě požadavku §103 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, v platném znění. Právní a ostatní předpisy uvedené v osnovách jsou 

školeny ve zněních, která jsou platná k datu školení. 
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Osnova školení pracovníků podle §4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů jsou pracovníci poučení v rozsahu jimi vykonávaných činností, s kontrolami 

elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí a elektrických zařízení před použitím        

a jejich obsluhou a práci na něm. Školení upozorňuje na možné ohrožení při práci s těmito 

zařízeními a seznamuje je s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem. 

Školení se zakončuje písemným testem, který vyplní každý zaměstnancem firmy a tak      

se pracovníci stanou poučenými o zásadách bezpečnosti práce. 

 

Taktéž se každoročně školí jeřábníci a vazači. Školení zaměstnance seznamuje 

s povinnostmi uživatele jeřábů a vázacích prostředků, zajištění kvalifikace vazače, 

předpisy pro jeřábníky a vazače o povinnostech vazače před zahájením provozu a při 

provozu, spoluprací jeřábníka, vazače a signalisty, přepravou břemen jeřábem, údržbou         

a prohlídkami strojů. Po skončení teoretické části školení následuje část praktická, kde si 

zaměstnanci vyzkouší vlastní vázání a jízdu se zatíženým jeřábem. Na konci zkoušky opět 

následuje ověření znalostí formou písemného testu. Po úspěšném napsání závěrečného 

testu jsou pracovníci kompetentní osoby, které mají dostatečné teoretické znalosti                  

a praktické zkušenosti v oblasti vázání břemen jeřábů a mechanismů požívaných pro 

manipulace s břemeny. 

 

Zaměstnanci jsou tak proškolení v oblasti obsluhy stavebních strojů ve smyslu §103 

odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Školení seznamuje zaměstnance se zákoníkem práce, 

vyhláškou Ministerstva stavebnictví, nařízením vlády o minimálních požadavcích             

na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci na staveništích, s příslušným ČSN. Dále také 

seznamuje pracovníky s technickým popisem a návodem k obsluze strojů a jejich údržbou, 

se zásadami provozu stavebních strojů, informuje je o rizicích a bezpečnostních 

opatřeních. Po teoretické části následuje část praktická, která se skládá s pojezdem             

a zvedáním a přepravou břemen. Po praktické části následuje písemný teoretický test              

a po splnění testu jsou pracovníci kompetentní a způsobilí k obsluze stavebních strojů             

na pracovištích organizace. 

 

Dále společnost zajišťuje školení pracovníků technického dozoru při činnosti 

prováděné hornickým způsobem na pracovištích firmy EKOSTAV a periodicky ověřuje 

znalosti zaměstnanců pověřených k výkonu funkce – předák, vedoucí pracovní čety. 
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Společnost dále provádí vstupní školení, které je určené pro nové zaměstnance             

a seznamuje je s pracovním řádem zaměstnavatele, se základními povinnostmi 

zaměstnance, s předpisy v oblasti BOZP a PO a s pracovištěm, provozní dokumentací a 

podmínkami     na pracovišti. Úvodní (vstupní školení platí do doby pravidelného 

periodického školení zaměstnanců firmy EKOSTAV. 

 

Společnost se tak snaží, aby zaměstnanci získali všechny nutné poznatky pro bezpečný 

výkon své práce. Školení vždy probíhá před nástupem zaměstnance k výkonu práce           

a to v den nástupu do práce. Školení provádí vedoucího nového zaměstnance a je 

zakončené zkouškou ve formě ústního hovoru.  

 

 Školení je ve společnosti zajišťováno velmi dobře, co se týče vstupního                   

a periodického školení. Nedostačující je ovšem školení při změně pracovního zařazení. 

Školení je totiž pro všechny zaměstnance společnosti jednotné. Na začátku roku se vždy 

provádí školení o předpisech BOZP a PO spojené se všemi pracovišti firmy EKOSTAV            

a školí se i jeřábníci, vazači a předáci. Školení by ale při změně pracovního zařazení mělo 

probíhat znovu a to takové,  které by přímo bylo zaměřeno na rizika, která jsou spojená jen 

přímo s výkonem nové pracovní pozice. 

 

3.6 Požární ochrana 

Za plnění úkolů v oblasti požární ochrany zodpovídá ve společnosti statutární ředitel    

a vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých funkcí. Každý je povinen si počínat tak, aby 

nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil zdraví a život osob nebo majetku. Plnění 

povinností v rámci požární ochrany je delegováno do působnosti stavbyvedoucích                

a vedoucích zaměstnanců. 

 

Povinnosti vedoucích zaměstnanců na úseku požární ochrany: 

a) Kontroluje a organizuje plnění povinností, které vyplývají z předpisů o PO. 

b) Kontroluje činnost zaměstnanců, kteří jsou pověření prováděním preventivních 

prohlídek. 

c) Kontroluje plnění úkolů prováděných v oblasti PO na jednotlivých stavbách 

společnosti. 

d) Organizuje a podílí se na školení zaměstnanců o požární ochraně. 
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e) Seznamuje zaměstnance s novými předpisy a poznatky v oblasti PO. 

f) V případě zjištění hrubého či opakovaného porušení předpisů požární ochrany je 

zmocněn informovat o tomto porušení předpisů svého nadřízeného a ve spolupráci 

s ním přijmout opatření, které zamezí opakovaní tohoto porušování předpisů. 

g) Plní další úkoly, které vyplývají z předpisů PO a z opatření uložených orgánem 

vykonávajícím státní požární dozor. 

 

K zajištění přehledu o organizačním uspořádání PO, o jejím provádění a o výsledcích 

s ní souvisejících, je vedena dokumentace, která slouží jako podklad pro hodnocení 

celkové situace týkající se PO ve společnosti a je průkazným materiálem pro orgány, které 

vykonávají státní požární dozor. 

 

Dokumentaci PO tvoří: 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím, 

která obsahuje: 

 Uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení 

charakteristik, které jsou potřebné pro začlenění. 

 Označení druhu provozované činnosti a uvedení míst, kde jsou tyto činnosti 

provozováné. 

 Prohlášení podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby o začlenění. 

 Přiřazení charakteristik, kterými je definována činnost buď se zvýšeným 

požárním nebezpečím anebo s vysokým požárním nebezpečím k činnosti     

a místu. 

 

Posouzení požárního nebezpečí 

Na pracovištích společnosti EKOSTAV nejsou provozovány činnosti s vysokým 

požárním nebezpečím a zpracování posouzení požárního nebezpečí není požadování.  

 

Stanovení organizace zabezpečení PO 

Společnost má vytvořenou vlastní organizační systém pro zabezpečení požární 

ochrany, který je nezbytný pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO. 

Organizace požární ochrany se řeší v tomto dokumentu a návazných dokumentech. 
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Požární řád pracoviště 

Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování PO na místech, kde se 

vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

 

Požární poplachová směrnice 

Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob 

při vzniku požáru. Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné 

a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti 

 

Požární evakuační plán 

Požární evakuační plán upravuje při evakuaci osob a materiálu z objektů zasažených 

nebo ohrožených požárem a jsou zveřejněny na jednotlivých pracovištích a dále uloženy     

u HZS. 

 

Požární kniha 

Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech, které se týkají 

PO. Zapisují se zde preventivní požární prohlídky, školení zaměstnanců, vzniklé požáry, 

kontroly dokumentace PO apod. Požární knihu vede zaměstnanec s příslušnou kvalifikací 

„Osoby odborně způsobilé“. 

 

Dokumentace o školení zaměstnanců o požární ochraně a dokumentace o oborné 

přípravě požárních hlídek 

Dokumentaci o školení zaměstnanců o PO tvoří tematický plán školení, časový rozvrh 

a záznam o provedeném školení obsahující datum, náplň školení a dobu trvání, prezenční 

listinu zaměstnanců s podpisy a jméno a podpis školitele. 

 

Řád ohlašovny požárů 

Ohlašovna požárů je řízena u místního HZS. Pro ohlašovnu je zpracován řád 

ohlašovny požárů v souladu s §35 vyhlášky, který je uložen na ohlašovně požárů a jeho 

obsah je součástí skolení obsluhy ohlašovny požárů. 
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Ve společnosti EKOSTAV je zajištění požární bezpečnosti složitější než tomu bývá      

u běžných stavebních společností a to z důvodu, že firma provádí činnosti hornickým 

způsobem, které spadají pod dohled Obvodního báňského úřadu. V oblasti PO to pro firmu 

znamená, že požární dozor nad stavbou realizovanou ČPHZ končí před vstupem                 

do podzemí. To znamená, že celé staveniště nad zemí po dobu vykonávaných prací 

podléhá požárnímu dozoru HZS podle zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášce č. 246/2001 Sb., 

ale v podzemí firma dodržuje ustanovení vyhlášky č. 55/1996 Sb. Rozdíl oproti zajištění 

BOZP je v tom, že pod vrchní dozor státní báňské správy spadá celé staveniště společnosti 

EKOSTAV. V místech, kde se provádí ČPHZ je práce s otevřeným ohněm možná jen               

na písemný příkaz závodního a firma i posuzuje možnost vzniku požáru, na základě 

kterého vydává písemný příkaz. Firma v oblasti PO dodržuje veškeré zmíněné předpisy a 

celkově si tak myslím, že zajištění PO je ve společnosti EKOSTAV na velmi dobré úrovni. 

 

3.7 Analýza úrazovosti v letech 2012 - 2016 

Když se zaměstnanci stane pracovní úraz, zaměstnavatel má povinnost poskytnout 

zaměstnanci první pomoc, když to jeho zdravotní stav dovolí. Dále je povinen objasnit 

okolnosti a příčiny vzniku pracovního úrazu. Zaměstnavatel také vede evidenci pracovních 

úrazů a to tak, že vyhotovuje záznam o pracovním úrazu, který si jednu kopii uloží a další 

posílá příslušným organizacím a také vede knihu úrazů, ve které se eviduje i úrazy            

bez pracovní neschopnosti  

 

Mezi roky 2012 a 2016 se ve společnosti EKOSTAV stalo 16 pracovních úrazů, které 

způsobily pracovní neschopnost delší než tři dny a 2 úrazy s pracovní neschopností kratší 

než tři dny. V následující tabulce je přehled pracovních úrazů s dobou neschopnosti delší 

než tři dny. V tabulce je rozložení úrazů v jednotlivých letech a počet zameškaných dnů 

z důvodu pracovních úrazů. 
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Tab. č. 11: Počet úrazů v letech 2012 - 2016 

Rok Počet úrazů 
Počet zmeškaných kalendářních 

dnů 

2012 1 322 

2013 6 233 

2014 1 241 

2015 6 289 

2016 2 133 

 

Následující graf znázorňuje počet pracovních úrazů od roku 2012, kde je můžeme 

vidět, že četnost úrazů neklesá ani nestoupá a každý rok je počet pracovních úrazů zcela 

odlišný od předcházejícího roku. Tento jev bych přisoudila tomu, že veškeré úrazy           

ve společnosti EKOSTAV jsou klasifikovány jako úrazy z důvodu nepředvídatelného 

rizika práce nebo selhání lidského činitele, které jistě vyplývá z rizikovosti práce                     

na staveništích a v pod zemí, kde jsou rizika, která i přes všechna bezpečnostní opatření 

nejdou zcela vyloučit. 

 

Graf č. 1: Počet pracovních úrazů v letech 2012 - 2016 
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Následující graf ovšem ukazuje počet zameškaných dnů v jednotlivých letech 

z důvodu pracovních úrazů a zde již můžeme vidět, že nejnižší počet zameškaných dnů byl 

v posledním roce. Toto je pro společnost jistě pozitivní, jelikož každý zmeškaný den 

zaměstnance z důvodu pracovního úrazu stojí organizaci náklady za doplatky na ušlém 

výdělku zaměstnance. 

 

Graf č. 2:Počet zmeškaných dnů z důvodu pracovních úrazů v letech 2012 - 2016 

 

 

 

V následující tabulce a grafu je přehled zdrojů, které způsobily pracovní úrazy, a jasně 

z nich vyplývá, že nejčastějším zdrojem úrazů je způsobeno stroji a zařízeními a dalším 

častým zdrojem jsou břemena, materiál a to z důvodu pádu, zavalení, odlétnutím nebo 

nárazem. Tento výsledek odpovídá i pracovní náplni stavebních dělníků, kteří často pracují 

s těžkými břemeny a stroji, kde stačí chvilková nepozornost, aby došlo k úrazu. I přes to, 

že společnost EKOSTAV dodržuje povinné pravidelné kontroly a servis všech strojů                   

a zařízení, dalším možným řešením je nákup a vyměňování dosavadních strojů a zařízení 

za novější, které disponují bezpečnějšími technologiemi a riziko úrazu je tak nižší. 
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Tab. č. 12: Příčiny pracovních úrazů 

Příčina 
Počet úrazů v roce Celkem 

úrazů 2012 2013 2014 2015 2016 

Dopravní prostředek x x x x x 0 

Stroje a zařízení přenosná nebo 

mobilní 
x 4 1 3 x 8 

Materiál, břemena, předměty 

(pád, zavalení, odlétnutí, náraz) 
x 2 x 2 x 4 

Pád na rovině, z výšky, do 

hloubky, propadnutí 
1 x x x 1 2 

Nástroj, přístroj, nářadí x x x 1 1 2 

Celkem úrazů 1 6 1 6 2 16 

 

 

A nejde jen o pracovní úrazy, ale podle průzkumu Státního zdravotního ústavu se 

v roce 2015 nemoci z povolání nejvíce vyskytovali právě u prací „Obsluha stojů a zařízení, 

montéři“ a to celkem (49,1%) ze všech hlášených nemocí z povolání. 

 

Graf č. 3: Zdroje pracovních úrazů 
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U všech úrazů ve firmě EKOSTAV byly příčiny pracovního úrazu posouzené           

jako nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele. To vyplívá z rizikovosti 

práce na staveništích a v pod zemí, kde jsou rizika, která i přes všechna bezpečnostní 

opatření nejdou zcela vyloučit. 

 

Jak tedy vyplývá z analýzy pracovních úrazů, další možností, jak dosáhnout zvýšení 

bezpečnosti práce by pro společnost byl nákup novějších zařízení a strojů. I když 

společnost dodržuje pravidelné kontroly, údržby a servisy, nové stroje většinou disponují 

bezpečnějšími technickými a technologickými prvky a postupy. A jedním z hlavních 

přínosů rozhodnutí společnosti o nákupu nových zařízení by mohlo být snížení úrazovosti.  

 

3.8 Shrnutí zajištění systému BOZP ve společnosti EKOSTAV 

 

Společnost EKOSTAV má dobře zajištěné jednotlivé složky BOZP, bohužel systém 

řízení postrádá ucelenou směrnici, kde by byly shrnuté jednotlivé aspekty BOZP. Firma   

by měla více propojit jednotlivé části zajištění bezpečnosti práce, a to především 

identifikování a hodnocení rizik a poskytování OOPP, které má zcela odděleně.                

Po prostudování dokumentů dostupných k zajištění BOZP ve společnosti jsem 

v následujícím obrázku vypracovala strukturu zajištění úkolů BOZP. Toto shrnutí by 

mohlo sloužit jako podklad pro zpracování ucelené směrnice pro zajištění BOZP ve firmě. 
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Obr. č. 4: Schéma zajištění BOZP 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo posouzení zavedeného systému BOZP ve společnosti 

EKOSTAV, která se především zabývá stavebními činnostmi a činnostmi prováděnými 

hornickým způsobem. V teoretické části jsem vycházela z dostupné literatury, zákonů        

a ostatních předpisů, díky kterým jsem nabyla důležitých znalostí pro zpracování praktické 

části. Při hodnocení systému BOZP ve vybrané společnosti jsem vycházela 

z prostudovaných dokumentů společnosti EKOSTAV. 

 

Systém řízení BOZP ve společnosti EKOSTAV je na dobré úrovni, a to hlavně díky 

struktuře systému řízení BOZP. Zodpovědnost za plnění úkolů v péči o BOZP mají všichni 

vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých funkcí na všech stupních řízení a tyto úkoly jsou 

rovnocennou součástí jejich pracovních povinností. Společnost má detailně zpracované 

hodnocení rizik a hodnocení možného nebezpečí a ohrožení, které je rozdělené na základě 

toho, jestli jde o pozemní či podzemní stavbu. Ale například firma nedisponuje 

hodnocením rizik z pohledu pracovních pozic, a to na základě definování všech pracovních 

úkolů, které vykonávají v rámci své pracovní náplně a pracovního prostředí. Návrhem           

na zlepšení by tak bylo vypracování hodnocení rizik z pohledu konkrétní pracovní pozice, 

které by bylo zpracované formou registru rizik. Zaměstnanci by měli přehledné shrnutí 

všech možných nebezpečí a přidělených OOPP, které musejí používat při výkonu dané 

činnosti.  

 

  Společnost má také pečlivě nastavené poskytování OOPP, kde ochranné prostředky 

operativně volí stavbyvedoucí, na základě probíhající stavby, stupně znečištění a rizik          

u prací, které jsou v tu chvíli vykonávané.  Jak jsem již v práci zmiňovala, firma má dobře 

zpracované jak hodnocení rizik, tak poskytování OOPP, bohužel nejsou propojené              

a vydávání OOPP nezávisí na možném nebezpečí při pracovních činnostech, nýbrž závisí 

jen na rizikových faktorech. V tomto případě bych doporučila propojení hodnocení rizik se 

směrnicí pro poskytování OOPP, kde by u vydávání OOPP byla vzata v potaz rizika          

a nebezpečí, která jsou s danou pracovní pozicí spojena a to při konkrétních činnostech          

a v jakém rozsahu. 
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 Ve své práci jsem také provedla analýzu pracovních úrazů ve společnosti EKOSTAV 

v letech 2012 – 2016. Z této analýzy jasně vyplynulo, že nejvíce úrazů bylo způsobeno 

stroji a zařízeními a to i přes fakt, že firma dodržuje pravidelné kontroly a údržby.           

Ke snížení úrazovosti může přispět nákup nových strojů a zařízení, které disponují 

novějšími a bezpečnějšími prvky a technologiemi. 

 

Po provedení hodnocení systému řízení BOZP ve společnosti EKOSTAV jsem 

dospěla k názoru, že má firma dobře zpracované jednotlivé složky BOZP, ale chybí            

ji celková propojenost. V závěru práce jsem vypracovala shrnutí zajištění BOZP, které 

může sloužit jako podklad pro zpracování ucelené směrnice pro zajištění BOZP ve firmě. 

 

Z těchto důvodu si myslím, že jedním z kroků společnosti pro zlepšení celkového 

propojení jednotlivých složek zajištění bezpečnosti práce může být získání certifikátu               

dle mezinárodní normy OHSAS 18 001. Tímto certifikátem by tak společnost prokázala 

v oblasti BOZP dodržování přísných bezpečnostních předpisů a také to, že bude udržovat      

a stále zlepšovat systém řízení BOZP. Jelikož je certifikát platný po dobu tří let, firma by 

se zavázala k tomu, že každé tři roky musí provádět přezkoumání systému BOZP v rámci 

certifikačního auditu. Díky tomu by měla společnost dostatečný ucelený přehled                 

o svém zavedeném systému řízení BOZP a mohla by tak pružně reagovat. Dalším 

přínosem by bylo zvýšení důvěryhodnosti v očích obchodních partnerů, zákazníků, ale           

i potencionálních uchazečů o zaměstnání.  

 

Další možností jak zlepšit zajištění bezpečnosti práce v organizaci je program 

Bezpečný podnik, kterého by se též mohla firma v budoucnu zúčastnit. Společnost by tak 

měla povinnost provést interní audit a hodnocení stavu systému BOZP v rozsahu 

požadavků programu Bezpečný podnik, a v případě zjištění nedostatků provést nápravná 

opatření a určit cíle pro další zlepšování. Program také zahrnuje požadavky na ochranu 

životního prostření, požární ochrany, zdravotní péče, pracovních podmínek, a proto je 

možné program považovat za komplexní a s jinými systémovými normami a dokumenty 

nerealizovatelný. 
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Správné zajištění BOZP má na společnost hned několik dopadů. Jedním z nich je 

dopad ekonomický, který se nejvíce projevuje udržení si maximální kapacity pracovní síly 

a tudíž tak efektivity, produktivity a kvality odvedené práce. Proto jsem se ve své práci 

zaměřila i na analýzu pracovních úrazů, jelikož pracovní úrazy pro firmu znamenají 

nevyžádané náklady a ztráty. Jednak musí zaměstnavatel zaměstnanci uhradit náhradu      

za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a zadruhé zaměstnavatel musí zajistit 

pracovní pozici, kterou daný zaměstnanec zastával. Náklady a ztráty při pracovních 

úrazech a nemocech mají dopad nejen na ekonomickou situaci jednotlivce a podniku,       

ale i státu.  Další dopad má i na spokojenost zaměstnanců. Když pomineme finanční 

hledisko, pracovní úrazy a tím způsobené újmy na zdraví, ovlivňují kvalitu života 

zaměstnance a to jak pracovní stránku, tak stránku osobní. Dnešním trendem je zlepšování 

pracovních podmínek zaměstnanců, které vede i k větší spokojenosti zaměstnanců              

a vyšší kvalitě pracovního života. Jelikož jsou zaměstnanci nejcennější kapitál firmy, je 

velice důležité správné zajištění bezpečnosti práce, především ve stavební firmě, kde          

je vysoké riziko pracovního úrazu. 

 

Přínosem mé bakalářské práce je přehledné shrnutí systému řízení ve vybrané 

společnosti a může být využita jako podklad pro další rozhodování v oblasti bezpečnosti 

práce, při kterém mohou čerpat z uceleného přehledu systému řízení BOZP. 
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