
Posouzení stavu zavedeného systému       
BOZP ve vybrané organizaci 

 

 

PODZEMNÍ STAVBY 

Těžištěm nabídky služeb firmy EKOSTAV a.s., která je držitelem Oprávnění k činnosti 

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

způsobem. 

 

Vedoucí práce: Ing. Josef  Pros 

Cílem mé bakalářské práce je provést hodnocení 

systému BOZP práci ve vybrané společnosti 

EKOSTAV.  

Hodnocené složky BOZP: 

 Systém řízení 

 Hodnocení rizik 

 Poskytování OOPP 

 Systém školení 

 Požární ochrana 

 Analýza pracovních úrazů 
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Přínosem mé bakalářské práce je přehledné 

shrnutí formou schématu zajištění BOZP 

systému řízení BOZP a práce může být použita 

jako podklad pro další rozhodování v oblasti 

bezpečnosti práce. 

Vypracovala: Veronika Hemková 

Akademický rok 2016/2017 

Návrhy na zlepšení: 

 Registr rizik 

 Nákup nových strojů a zařízení 

 OHSAS 18 001 

 Bezpečný podnik 

 Jednotná směrnice BOZP 

 

Schéma zajištění BOZP 

Hodnocení rizik 
Metoda PHN 

OOPP 

Lékařské prohlídky 
Vstupní 

Periodická 

Mimořádná 

Výstupní 

Školení 
Vstupní 

Periodické 

Mimořádné 

Požární ochrana 

Pracovní úrazy 

Dokumentace 
Hodnocení rizik 

Organizační řád 

Požární řád 

Směrnice 

Osnovy školení 

Záznamy o úrazech 

Protokol o lékařské prohlídce 

Provozní předpisy 

Hodnocení rizik vypracovává bezpečnostní technik 

metodou PNH 

Rizikové faktory jsou stanoveny analýzou rizik.  

Za přidělování zodpovídají stavbyvedoucí. 

Lékařské prohlídky provádí smluvní lékař. 

Evidence a přidělení termínu provádí personální oddělení 

Hlídání termínů mají na starosti vedoucí zaměstnanci  

Vstupní školení zajišťuje stavbyvedoucí. 

Periodické školení zajišťuje bezpečnostní technik 

Mimořádné školení je zařizováno operativně 

Evidence a hlídání termínů provádí personální oddělení 

 

Zajišťována statutárním ředitelem a vedoucími 

zaměstnanci. 

Záznam o pracovním úrazu sepisují vedoucí zaměstnanci 

Vyšetřování příčin a opatření – vedoucí zaměstnanci. 

Odesílání a evidenci zajišťuje personální oddělení. 

Zpracovává odborně způsobilá osoba, bezpečnostní 

technik, externí osoba. 


