
STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE

Bezpečný  podnik
Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Celý proces hodnocení samozřejmě vyžaduje určitý čas – od několika 
týdnů až po několik měsíců v závislosti na velikosti a složitosti právního 
subjektu.
Držitel ocenění je povinen, kromě jiného, provést každoročně kompletní 
vnitřní audit. Oblastní inspektorát práce u oceněného právního subjektu po 
dobu platnosti certifikátu provádí namátkovou prověrku, která je zaměřena 
zejména na změny, které nastaly buď v podmínkách hodnocení nebo které 
proběhly za uplynulé období v právním subjektu. Po třech letech platnost 
osvědčení končí a je třeba provést celý proces na základě nové žádosti 
znovu.

•  Co se získá účastí v programu „Bezpečný podnik“ a s jakými   náklady

Právní subjekt, který obdrží osvědčení „Bezpečný podnik“, získá zejména 
průhledný a fungující systém řízení BOZP vedoucí ke zvýšení úrovně BOZP, 
získá základ pro zavedení integrovaného systému řízení právního subjektu. 
To vše získá právní subjekt zcela zdarma, bez placení jakýchkoliv poplatků. 
Navíc má možnost využívat bezplatnou poradenskou službu oblastního 
inspektorátu práce v průběhu celého procesu přípravy a realizace programu 
nebo prezentaci tohoto programu pro vrcholový management, a to v souladu 
se zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
Účast v programu „Bezpečný podnik“ je samozřejmě zcela dobrovolná. 
Ocenění významně zlepšuje pověst svého držitele.

Uvedené informace jsou jen ty nejzákladnější, další lze získat v příručce 
nebo při konzultacích na oblastním inspektorátu práce.
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nemohou zpracovatelé tohoto „interního auditu“ odpovědět kladně, musí být 
zjednána náprava. 

Vyplněné tabulky s kontrolními otázkami musí být doplněny  
o zprávu z auditu. Zpráva musí jasně vysvětlit, jak a jakým způsobem byly 
jednotlivé kontrolní požadavky splněny, v jakých interních dokumentech lze 
o tom získat informace atd. 

Pokud vedení právního subjektu nabude přesvědčení, že na všechny 
otázky, které se právního subjektu týkají, může odpovědět „ano-splněno“, 
pak může u místně příslušného oblastního inspektorátu práce podat žádost 
o provedení prověrky splnění podmínek stanovených pro vydání osvědčení 
„Bezpečný podnik“. Potřebné vzory žádostí jsou obsaženy v příručce. 
Splnění podmínek ze souvisejících oblastí dokládá žadatel stanoviskem 
krajské hygienické stanice, hasičského záchranného sboru a podle 
charakteru právního subjektu i stanoviskem oblastního báňského úřadu. 
Vzory stanovisek jsou opět uvedeny v příručce. Stanovisko České inspekce 
životního prostředí zajišťuje Státní úřad inspekce práce v rámci žádosti 
podané právním subjektem na místně příslušný oblastní inspektorát práce 
o ověření plnění podmínek programu „Bezpečný podnik“. V případě, 
že právní subjekt vlastní platný certifikát EMS, není toto stanovisko 
požadováno.

Oblastní inspektorát práce sestaví tým inspektorů a provede u  právního 
subjektu prověrku. Ta je zaměřena nejen na kontrolu dokumentů, 
ale zejména na prověření plnění systémových požadavků programu a na 
zjištění, zda v praxi jsou jednotlivé požadavky skutečně plněny. Významným 
zdrojem informací pro inspektory jsou i odpovědi zaměstnanců právního 
subjektu na jejich  dotazy.

Je-li závěr prověrky kladný, tedy nebyly nalezeny žádné nesplněné 
požadavky z kontrolního seznamu ani jiné závažné nedostatky, oznámí 
oblastní inspektorát práce tuto skutečnost Státnímu úřadu inspekce 
práce spolu s doporučením udělit danému právnímu subjektu osvědčení 
„Bezpečný podnik“. 
Podle ustálené praxe se ocenění každoročně předávají ve dvou termínech, 
a to na jaře a na podzim, většinou v květnu a v říjnu. Osvědčení „Bezpečný 
podnik“ obdrží daný právní subjekt v české a anglické verzi s logem programu, 
které je registrováno jako ochranná známka u Úřadu průmyslového 
vlastnictví.
Držitelé ocenění tak získají nejenom doklad o tom, že systém řízení BOZP 
je zaveden,  ale že je také v praxi  funkční.

Program „Bezpečný podnik“
• Úvodem

Program „Bezpečný podnik“, který vyhlašuje Ministerstvo práce  
a sociálních věcí ČR a Státní úřad inspekce práce, umožňuje právním 
subjektům – zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou do programu zapojit, 
zavedení systému řízení BOZP, který odpovídá nejen českým předpisům, 
ale též požadavkům uplatňovaným v zemích EU. 
V současné době patří k nejuznávanějším dokumentům v oblasti BOZP 
v Evropě dokument OHSAS 18001 a příručka ILO-OSH 2001. Program 
„Bezpečný podnik“ vychází právě z těchto dokumentů. Dále program 
vychází z principů a zásad uplatňovaných systémovými normami ISO 14001 
a ISO 9001.

Program „Bezpečný podnik“ tedy může významně 
přispět k zavedení integrovaného systému řízení 

právního subjektu.

V současné době se používá verze „Bezpečný podnik – systém řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Platné úplné znění programu 
„Bezpečný podnik“ je k dispozici na webových stránkách Státního úřadu 
inspekce práce (www.suip.cz). 

• Jak postupovat

Právní subjekt, který uvažuje o zapojení se do programu „Bezpečný podnik“, 
by si nejprve měl, nejlépe u místně příslušného oblastního inspektorátu 
práce (rozhodující pro určení místní příslušnosti je místo sídla právního 
subjektu), vyžádat aktuální příručku programu „Bezpečný podnik“ s návodem 
k zavedení systému řízení BOZP a seznámit se s ní. 

Vrcholové vedení právního subjektu by mělo jasně vyjádřit svůj úmysl 
a rozhodnutí zapojit se do programu. K tomu by mělo samozřejmě vytvořit 
odpovídající organizační, personální, ekonomické a materiální podmínky. 
Plnění podmínek programu „Bezpečný podnik“ nemůže být jen věcí osoby 
odborně způsobilé k plnění úkolů v prevenci rizik – bezpečnostního technika, 
ale ke spolupráci musí být zavázáni všichni vedoucí zaměstnanci.

V právním subjektu si nejprve sami vypracují tzv. vnitřní audit. To 
znamená, že odpoví na všechny otázky z kontrolního seznamu 
obsaženého v příručce, které se týkají dotyčného právního subjektu. 
Pokud na některou z otázek, přestože se týká daného právního subjektu, 
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