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Příloha č. 2 – Popis zakázky 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

 Dokončení rozpracované aplikace IDRIS 

 

Obecné ustanovení  

Dokončení aplikace IDRIS bude tvořeno v rámci projektu Institucionální podpory Ministerstva 

práce a sociálních věcí “Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby 

nástrojů pro jednotlivé profese”. Aplikace bude splňovat podmínky pro vědecko výzkumný 

výstup dle „Metodiky (1)“ a zejména pak s důrazem na samostatnou přílohu č. 4. “Metodiky” 

(2) a manuálem „Frascati“ (3).  

 

(1) Metodika hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, 

vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107 Schváleno usnesením 

vlády ČR ze dne 29. 11. 2017 č. 837  

(2) Samostatná příloha č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové 

podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107 

Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 29. 11. 2017 č. 837  

(3) Frascati Manuál 2015 POKYNY PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ 

O VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI - Originál byl vydán OECD v anglickém 

jazyce pod názvem: OECD (2015), “Concepts and definitions for identifying R&D”, in Frascati 

Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental 

Development, OECD Publishing, Paris, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-4-en  

 

Na celostátní úrovni je nutné posílit schopnosti malých podniků, mikropodniků (a přeneseně i 

OSVČ), zavádět účinná a hospodárná opatření pro předcházení rizikům je jednou z hlavních 

výzev definovaných ve sdělení Komise o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a 

bezpečnosti při práci na období 2014–2020 (COM(2014) 332 final). Vytvářená aplikace bude 

navazovat na projekt „Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové 

platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR“, který byl řešen 2018 

– 2020, potažmo na iniciativu OiRA v rámci EU-OSHA. Je však nezbytné zvýšit efektivitu a 

využití zpracovaných informací ve spolupráci s cílovou skupinou tak, aby postupně mohlo dojít 

k masovému využití těchto nástrojů praxí. Dojde tak ke snížení nákladů mikropodniků na BOZP 

a zároveň ke snížení administrativy s dokumentací BOZP spojenou. Důležitost problematiky 

BOZP je dána na celoevropské úrovni aktivitami Komise a Evropské agentury pro bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), ke kterým patří interaktivní online nástroj pro 

posuzování rizik (OiRA). OiRA je webová platforma, která umožňuje tvořit nástroje pro 

odvětvové posuzování rizik. Avšak platforma OiRA není v českém prostředí plně využitelná a 

nesplňuje požadavky kladené na malé podniky, mikropodniky a OSVČ v ČR, respektive není 

pro ně uživatelsky ani účelně plně využitelná pro současnou praxi. Hlavním cílem výzkumného 

úkolu bude dokončit vyvíjenou novou aplikaci pro analýzu a hodnocení rizik BOZP (se všemi 

lokálními požadavky pro české prostředí) a dále široké spektrum nástrojů pro posouzení 

pracovních rizik s využitím zmíněné aplikace a usnadnit malým podnikům, mikropodnikům a 

OSVČ působícím v prioritních ekonomických činnostech a odvětvích v ČR dodržování 

právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ve vazbě na prevenci pracovních rizik. 

Předmětem zakázky je dokončení rozpracované apůikace, která bude následně výhledově 

použita jako monitorovací nástroj pro plnění povinností BOZP a PO (s možným povinným 
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zasíláním vyplněných nástrojů). V rámci aplikace bude nutné výhledově doplnit vytvořit 

oborové nástroje – pro každý vybraný obor zvlášť. Je třeba s tím při vývoji aplikace počítat. 

Dále také bude pro vybrané pracovní pozice z NSP (Vychází z národní soustavy povolání NSP: 

www.nsp.cz) zpracován registr běžných rizik ((pro každou zvlášť). Bude možné propojení 

jednotlivých nástrojů s výstupem do jednoho rozhraní pro celkové řízení rizik. Úkoly bude 

možné přidávat samostatně (bez vazby na nástroj i jednotlivé riziko a zajistit jejich přidělení 

jakékoliv osobě e-mailovou notifikací, která obsahuje popis, termín, popř. náklady). Dále bude 

také možné (na rozdíl od OiRA) přístup pro více uživatelů do jednoho účtu a také možnost 

nahrávat dokumentaci a záznamy BOZP a PO pro uživatele – databáze, kde budou k dispozici 

všechny dokumenty. Výhodou bude také měřitelné hodnocení – neshody budou mít hodnotu 

(podle míry rizika), aby bylo možné stanovit celkovou (orientační) hodnotu rizika v organizaci. 

Důraz bude kladen na zpětnou vazbu uživatelů a komunikaci s nimi – připomínky budou 

zasílány, vyhodnoceny a zpracovány – tzn. bude zde účast uživatelů na vývoji aplikace a také 

jim budou poskytovány informace o legislativních změnách, novinkách, akcích. Ze strany 

MPSV byla dohodnuta spolupráce a podpora skupiny IRAT při Evropské agentuře, která sdílí 

dobrou praxi při obdobných aktivitách členských států. 

 

Určení fází projektu 
1.1. Seznámení se specifikací aplikace. 

1.2. Seznámení se s rozsahem již zpracovaných prvků aplikace. 

1.3. Případná úprava již zpracovaných prvků aplikace.  

1.4. Zpracování zbývajících prvků aplikace v rozsahu podle zpracované specifikace. 

1.5. Grafický návrh a úprava. 

1.6. Oponentura odborně způsobilých osob a modelových uživatelů. 

1.7. Úprava návrhu aplikace po oponentuře. 

1.8. Testování. 

1.9. Zpracování konečného návrhu řešení aplikace a příprava pro zpracování dat. 

Termín dodání 
Termín dodání 31.12 2022. 
1. Způsob předání: dokumentace o aplikaci. 

2. Přístup k plně funkční aplikaci podle specifikace. 

Určení možných problémů známých v tomto stupni a návrh 
k jejich předcházení 
1. Nekompatibilita jednotlivých prvků aplikace. 

2. Nevhodné ovládání aplikace - opatřením je především oponentura odborně způsobilých osob 

v prevenci rizik a dalších osob (potenciálních uživatelů systému). 

Seznam a použitých technologií  
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Backend 

Backend systému IDRIS je vytvořen v programovacím jazyce Python s použitím 

následujících knihoven: 
1. flask – zprostředkovává komunikaci s frontendem 

2. flask-restful – bázová knihovna pro REST API 

3. SQLAlchemy – zprostředkovává komunikaci s databází a poskytuje abstraktní databázovou 

vrstvu a ORM vrstvu 

4. RxPy – poskytuje asynchronní komunikaci mezi jednolitvými moduly backend 

Frontend 

Frontend systému IDRIS je webová aplikace psaná v jazycích TypeScript (výkonná logika), 

HTML (reprezentace dat uživateli) a SASS (stylizace). Jako základ celé aplikace slouží 

webový full-stack framework Angular ve verzi 12 s plánovaným přechodem na verzi 14. 

Databáze 

Pro ukládání dat byl zvolen databázový systém PostgreSQL. 

Router 

Jakou pomocný router, směrující požadavky z klientské aplikace na servery 

frontendu/backendu byl zvolen webový server NGINX. 

Platforma nasazení 

Celá aplikace je nasazena pomocí kontejnerového systému Docker (případně Podman). Celá 

ekologie systému je definovaná pomocí orchestračního nástroje docker-compose s oddělenou 

veřejnou a privátní viditelností veřejných a interních kontejnerů. 

Specifikace, zadání a cíl 
Hlavním cílem je dopracovat již částečně zpracovanou aplikaci pro analýzu a hodnocení rizik 

BOZP (se všemi lokálními požadavky pro české prostředí) obsahující nástroje pro posouzení 

pracovních rizik (dále jen „aplikace“) . 

Cílovou skupinou (uživateli aplikace) jsou malé podniky, mikropodniky a OSVČ působící v 

prioritních ekonomických činnostech a odvětvích v ČR  
1. Aplikace bude následně výhledově použita jako monitorovací nástroj pro plnění povinností 

BOZP (s možným povinným zasíláním vyplněných nástrojů).  

2. V rámci aplikace bude nutné výhledově doplnit vytvořit oborové nástroje – o každý vybraný 

obor zvlášť. Je třeba s tím při zpracování aplikace počítat.  

3. Jednotlivé nástroje jsou soustředěné do jednoho rozhraní pro celkové řízení rizik.  

4. Úkoly bude možné přidávat samostatně (bez vazby na nástroj i jednotlivé riziko a zajistit jejich 

přidělení jakékoliv osobě e-mailovou notifikací, která obsahuje popis, termín, popř. náklady).  

5. Dále bude také možné přístup pro více uživatelů do jednoho účtu.  

6. Aplikace umožňuje nahrávat dokumentaci a záznamy BOZP pro uživatele – databáze, kde 

budou k dispozici všechny dokumenty.  

7. Důraz bude kladen na zpětnou vazbu uživatelů a komunikaci s nimi – připomínky budou 

zasílány, vyhodnoceny a zpracovány – tzn. bude zde účast uživatelů na vývoji aplikace a také 

jim budou poskytovány informace o legislativních změnách, novinkách, akcích. 

https://www.vubp.cz/
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Funkce aplikace 
1. Komplexní nástroj pro řízení bezpečnosti práce (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen 

„PO“) především v malých a středních firmách. 

2. Je v souladu s právními předpisy České republiky a přizpůsoben lokálním podmínkám a 

zvyklostem (správné praxi) v BOZP. 

3. Obsluha je intuitivní a uživatel je naváděn během všech procesů krok po kroku. 

4. Uživatelům bude možné v budoucnu průběžně poskytovat podpora a poradenství. 

5. Vyhodnocení systému řízení BOZP– univerzální i oborové zhodnocení jednotlivých prvků a 

povinností v BOZP. Při nesouladu jsou vygenerovány neshody s návrhem opatření. Je možné 

použít jako roční prověrku BOZP (doplněné o kontrolu pracovišť). 

6. Průběžné řízení rizik – možné použít dvě metody hodnocení rizik – prostá klasifikace 1-5 a 

bodová metoda hodnocení rizik. 

7. Provedení identifikace a zhodnocení rizik pro připravené pracovní pozice a pracovní činnosti.  

8. Možnost přidat vlastní pracovní pozice a pracovní činnosti.  

9. Při nesouladu jsou vygenerovány neshody s návrhem opatření. 

10. Databáze běžných rizik s návrhy opatření pro jejich snížení nebo odstranění seskupené podle 

pracovních pozic a pracovních činností. 

11. Vyjádření míry rizika v organizaci – sumarizace hodnot jednotlivých neshod. Je možné použít 

jako měřitelnou hodnotu výkonnosti organizace v BOZP. Celková míra rizika, míra rizika pro 

pracovní pozici a míra rizika pro pracovní činnost. 

12. Uložení firemní dokumentace a záznamů BOZP v elektronické formě. 

13. Registr neshod – kumulace z části prevence rizik, prověrky systému řízení BOZP a zadání úkolů. 

14. Registr periodicky se opakujících činnost – lhůtníky pro sledování revizí a kontrol technických 

zařízení, zdravotních prohlídek a školení zaměstnanců. 

15. Vygenerování dokumentace – prověrka systému řízení BOZP a identifikace a zhodnocení rizik. 

16. Export do formátu pdf a xlsx. 

17. Přístup do aplikace přes osobní účet nebo formou hostování. 

Zpracováno 
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Založení nového účtu 
VYTVOŘIT NOVÝ ÚČET 

 
Vyplnění údajů a volba REGISTROVAT 

 
Účet se aktivuje použitím hypertextového odkazu zaslané na zadanou e-mailovou adresu. 

Přihlášení do účtu 
Zadání uživatelského jména: emailová adresa 

Zapomenuté heslo 
Po zadání e-mailové adresy zašle na zadanou adresu. 

 

https://www.vubp.cz/
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Anonymní přístup 
Umožní přístup neregistrovanému uživateli. 

Dashboard 
Uživatelsky nastavitelná obrazovka – zobrazování uživatelem předvolených prvků. 

 

Dokumentace 
Jsou přednastavené adresáře: 
1. ARCHIV 

2. BOZP 

3. POŽÁRNÍ OCHRANA 

4. OSTATNÍ 

5. ZÁZNAMY 

5.1. REVIZE 

5.2. ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY 

5.3. ŠKOLENÍ, VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 
Lze přidávat nové uživatelské adresáře + podadresáře a běžná editace: 
1. NOVÝ ADRESÁŘ 

2. UPRAVIT ADRESÁŘ 

3. SMAZAT ADRESÁŘ 

https://www.vubp.cz/
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Vlastní soubory se nahrávají výběrem z adresářové struktury – PRŮZKUMNÍK ve WIN nebo 

přetažením. 

 

 

Pro zpracování 
V rozsahu a obsahu stanoveném specifikací. 

Uživatelský účet 

 
1. PREVENCE RIZIK: 

1.1. IDENTIFIKACE RIZIK – PRACOVNÍ POZICE a PRACOVNÍ ČINNOSTI. 

1.2. HODNOCENÍ RIZIK – PRACOVNÍ POZICE a PRACOVNÍ ČINNOSTI. 

1.3. DOKUMENTACE IHR. 

1.4. HODNOTA RIZIKA – celková míra rizika, tj. sumarizace hodnot jednotlivých neshod. 

2. REGISTR NESHOD. 

3. REGISTR LHŮT – pravidelně se opakující činnosti s možným zasláním upozorňovacího e-mailu před 

expirací lhůty, zadává uživatel, možnost jednoduché filtrace a vyhledávání. 

4. PROVĚRKA SYSTÉMU BOZP – checklisty pro provedení systémové prověrky BOZP ve firmě (auditu). 

Pokud je doplněna o kontrolu pracovišť, splňuje požadavky na roční prověrku BOZP. 

4.1. PROVEDENÉ PROVĚRKY SYSTÉMU BOZP. 

4.2. PROVÉST NOVOU PROVĚRKU SYSTÉMU BOZP. 

https://www.vubp.cz/
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1 Schéma Uživatelského okna 

Kontaktní formulář 
1. Slouží pro podporu rolí HOST i UŽIVATEL.  

2. Zobrazuje se na ÚVODNÍ STRANĚ. Aktivní i bez přihlášení k účtu. 

3. Pro roli HOST se musí zadat e-mailová adresa.  

4. Pro roli UŽIVATEL je zde jen pole pro zadání dotazu. 

Identifikace a hodnocení rizik 

 
 

PROCES 
1. Výběr METODY HODNOCENÍ RIZIK, po potvrzení volby není možné později změnit.  

1.1. UŽIVATEL (registrovaný uživatel) při registraci a založení UŽIVATELSKÉHO ÚČTU.  

1.2. HOST (neregistrovaný uživatel). 

2. IDENTIFIKACE RIZIK –zpracování REGISTRU RIZIK, tj. přidávání položek.  

2.1. PRACOVNÍ POZICE z katalogu PRACOVNÍCH POZIC. 

2.2. uživatelských (nových) PRACOVNÍCH POZICÍ.  

2.3. PRACOVNÍ ČINNOSTI z katalogu PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ. 

2.4. uživatelských (nových) PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ. 

3. HODNOCENÍ RIZIK – hodnocení identifikovaných rizik v REGISTRU RIZIK. 

4. DOKUMENTACE – vygenerování aktuálního stavu IDENTIFIKACE a HODNOCENÍ RIZIK – dokument 

ve formátu pdf. 

5. MÍRA RIZIKA – hodnota rizika: 

5.1. CELKOVÁ MÍRA RIZIKA – součet sumarizace REGISTRU RIZIK a REGISTRU NESHOD, 

https://www.vubp.cz/
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5.2. MÍRA RIZIKA PRACOVNÍ POZICE, 

5.3. MÍRA RIZIKA PRACOVNÍ ČINNOSTI. 

Předpokládaná průběžná prevence rizik tj.  přidávání, mazání a editace položek (PRACOVNÍ 

POZICE a PRACOVNÍ ČINNOSTI) v REGISTRU RIZIK včetně HODNOCENÍ RIZIK. 

IDENTIFIKACE RIZIK 

Probíhá v okně REGISTR RIZIK přidáváním PRACOVNÍCH POZIC a PRACOVNÍCH 

ČINNOSTÍ včetně jejich součástí. 

 
2 Menu - header - Prevence rizik 

Přístup z ÚVODNÍ STRÁNKA/HEADER/PREVENCE RIZIK/REGISTR RIZIK nebo 

STEPPER 1 v části IHR.  Při prvním použití bude zobrazena informace, že neobsahuje žádné 

položky. 

 

 
3 Registr rizik – první použití. 

 
4 Registr rizik 

OBSAH 
1. STEPPER – 1. IDENTIFIKACE RIZIK 2. HODNOCENÍ RIZIK 3. DOKUMENTACE.  

2. VYHLEDÁVÁNÍ (na stránce). 

3. PRACOVNÍ POZICE: 

3.1. PŘIDAT Z KATALOGU – viz katalog PRACOVNÍCH POZICÍ, 

3.2. PŘIDAT VLASTNÍ – otevře formulář pro přidání UŽIVATELSKÉ PRACOVNÍ POZICE. 

https://www.vubp.cz/
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4. PRACOVNÍ ČINNOSTI: 

4.1. PŘIDAT Z KATALOGU – viz katalog PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ, 

4.2. PŘIDAT VLASTNÍ– otevře formulář pro přidání UŽIVATELSKÉ PRACOVNÍ ČINNOSTI. 

 

 
Identifikace rizik 

EDITACE PRACOVNÍ POZICE 
Při volbě ikony je možné upravovat všechna pole pracovní pozice a přidávat vlastní podřízené 

prvky (PRACOVNÍ ČINNOSTI/NEBEZPEČÍ/OPATŘENÍ). 

EDITACE PRACOVNÍ ČINNOSTI 
Při volbě ikony je možné upravovat všechna pole PRACOVNÍ ČINNOSTI a přidávat vlastní 

podřízené prvky. 

PŘIDÁNÍ UŽIVATELSKÉ PRACOVNÍ POZICE 
Uživatel definuje vlastní PRACOVNÍ POZICI volbou – PŘIDAT VLASTNÍ v aktivovaném 

formuláři. 

Použitím + se zobrazí pole pro přidání podřízených položek (např. pro + na úrovní PRACOVNÍ 

ČINNOST je možné přidat jedno nebo více NEBEZPEČÍ a jemu podřízených OPATŘENÍ. 

Jednotlivé úrovně lze zobrazovat a skrýt – EP. 

 
Formulář pro přidání UŽIVATELSKÉ PRACOVNÍ POZICE 

PŘIDÁNÍ UŽIVATELSKÉ PRACOVNÍ ČINNOSTI 
Uživatel definuje vlastní PRACOVNÍ ČINNOST volbou – PŘIDAT VLASTNÍ 

v aktivovaném formuláři. 
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Použitím + se zobrazí pole pro přidání podřízených položek (např. pro + na úrovní NEBEZPEČÍ 

je možné přidat jedno nebo více OPATŘENÍ). 

Jednotlivé úrovně lze zobrazovat a skrýt. 

 

 
Formulář pro přidání UŽIVATELSKÉ PRACOVNÍ ČINNOSTI 

HODNOCENÍ RIZIK 

PŘÍSTUP 
Přístup z ÚVODNÍ STRÁNKA/HEADER/PREVENCE RIZIK/HODNOCENÍ RIZIK nebo 

STEPPER 2 v části IHR. 

Při prvním použití je zobrazeno: Neobsahuje žádné položky. Přidejte z katalogu nebo zpracujte 

vlastní. 

METODA HODNOCENÍ RIZIK 
Výběr metody pro hodnocení rizik – je možné vybrat jen jednu možnost při REGISTRACI. 

Klasifikace míra rizika R=1-5  
1. Zanedbatelné riziko 

2. Malé riziko 

3. Střední riziko 

4. Vysoké riziko  

5. Velmi vysoké riziko 

 

Bodová metoda míra rizika  R =1-25 = ZÁVAŽNOST NÁSLEDKU x 

PRAVDĚPODOBNOST NÁSLEDKU 
1. Zanedbatelné riziko 1 -5 

2. Malé riziko 6-10 

3. Střední riziko 11-15 

4. Vysoké riziko 16-20 

5. Velmi vysoké riziko 21- 25 

 

 

5 Bodová metoda - hodnoty 
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ZÁVAŽNOST NÁSLEDKU  
1. Zanedbatelný 

2. Lehká 

3. Střední 

4. Těžká 

5. Kritická 

 

PRAVDĚPODOBNOST NÁSLEDKU 
1. Téměř nemožný výskyt 

2. Nepravděpodobný výskyt 

3. Možný výskyt 

4. Častý výskyt 

5. Nepřetržitý výskyt 

 
6 Identifikace a hodnocení rizik 

 

HODNOCENÍ 
1. Volba výběrem v levém svislém menu PRACOVNÍ POZICE a následně použitím radiobutonu 

z podřízených PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ a NEBEZPEČÍ.  

2. Při výběru pouze PRACOVNÍ POZICE, aplikace se nastaví na začátek seznamu PRACOVNÍCH 

ČINNOSTÍ, NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ u vybrané PRACOVNÍ POZICE.  

3. Přecházet v seznamu PRACOVNÍCH POZIC vpřed a vzad - při použití ikon šipek v horní části 

obrazovky.  

4. Vyhledávání v seznamu PRACOVNÍCH POZIC. 

5. Vyhledávání v seznamu PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ. 
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Okno pro hodnocení rizik a opatření 

MÍRA RIZIKA  
Zobrazuje se: 
1. Celková míra rizika pro vybranou PRACOVNÍ POZICI, 

2. Celková míra rizika pro vybranou PRACOVNÍ ČINNOST, 

3. Míra rizika pro vybrané NEBEZPEČÍ. 

NEBEZPEČÍ: 
1. je možné vymazat, editovat text a zobrazit komentář použitím ikon  

2. vyhodnotit, tj. nastavit míru rizika použitím zvolené metody pro hodnocení rizik – prostá klasifikace 

nebo (1-5) jednoduchá bodová metoda (PRAVDĚPODOBNOST x ZÁVAŽNOST NÁSLEDKU). Míra 

rizika se zobrazí v horní pravé části okna. Maximální hodnota pro jednotlivé NEBEZPEČÍ je 25.  

OPATŘENÍ: 
1. je možné vymazat, editovat text a zobrazit komentář použitím ikon  

2. označit: 

3. SPLNĚNO – opatření je realizované v plném rozsahu, 

4. NESPLNĚNO – opatření není realizované nebo je realizované pouze částečně:  

4.1. zvýší se míra rizika o hodnotu (MÍRA RIZIKA/celkový počet OPATŘENÍ) x počet nesplněných 

OPATŘENÍ, 

4.2. do REGISTRU rizik se NESPLNĚNÉ OPATŘENÍ zapíše jako NESHODA. 

5. NETÝKÁ SE opatření není realizovatelné na místní podmínky. 

DOKUMENTACE 

Dokumentace o provedení IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ RIZIK – registr aktuální 

REGISTR RIZIK ve formátu pdf, docx nebo xlsx. 

 Dokumentace pro UŽIVATELE (registrovaný): 
1. Obchodní jméno firmy nebo název OSVČ, IČO a sídlo. 

2. Jméno a příjmení osoby, která provedla. 

3. Datum provedení. 

4. Celková a dílčí míry rizika. 

5. Uživatelské poznámky. 
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7 Obsah dokumentace o provedení IHR 

PROVĚRKA SYSTÉMU BOZP 
Zhodnocení systému BOZP. Vychází ze standardního nástroje OiRA. Obsah základního 

modulu bude vycházet z nástroje OBECNÉ ZHODNOCENÍ, který bude doplněn v další fázi 

zpracování o OBOROVÉ NÁSTROJE – moduly:  

 
8 Prověrka systému BOZP 

Původní struktura OiRA je upravena tak aby byla v souladu s celkovou koncepcí aplikace. 
1. Moduly jsou víceúrovňové. 

2. Je možné použít jako prověrku BOZP podle § 108, odst. (5) zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce 

– nutné doplnit o kontrolu BOZP na pracovištích. 

3. Přístup z ÚVODNÍ STRÁNKA/HEADER/PROVĚRKA SYSTÉMU BOZP/ 

 

 
9 Header menu - Prověrka systému BOZP 

3.1. PROVEDENÉ PROVĚRKY SYSTÉMU BOZP. 

3.2. PROVÉST NOVOU PROVĚRKU SYSTÉMU BOZP. 

3.3. DOKUMENTACE.  

Provedené 

1. Přístup z ÚVODNÍ STRÁNKA/HEADER/PROVĚRKA SYSTÉMU BOZP/PROVEDENÉ 
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2. PROVEDENÉ PROVĚRKY SYSTÉMU BOZP. Výběrem hypertextového odkazu lze pouze zobrazit, není 

možné po uzavření prověrky měnit (aby nebylo možné manipulovat s obsahem). Zobrazí 

tisknutelnou verzi PROTOKOLU O PROVEDENÍ PROVĚRKY. 

3. TISK – tisk vybrané PROVĚRKY.  

4. ZPĚT – do OKNA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU. 

5. NOVÁ PROVĚRKA – zahájí novou PROVĚRKU SYSTÉMU BOZP. 

 

 
10 Provedené Prověrky 

PROVÉST PROVĚRKU SYSTÉMU BOZP 

1. Přístup z ÚVODNÍ STRÁNKA/HEADER/PROVĚRKA SYSTÉMU BOZP/PROVÉST NOVOU nebo 

STEPPER 1. VYBRAT – okno PROVĚRKA BOZP. 

2. Zapsat název PROVĚRKY SYSTÉMU BOZP – bude se zobrazovat v SEZNAMU PROVEDENÝCH 

PROVĚREK SYSTÉMU BOZP. 

3. HLEDAT NA STRÁNCE – fulltextové vyhledávání (určené pro vyhledávání v modulech). 

4. Volba modulů výběrem checkboxu – možná vícenásobná volba. 

5. Provedení PROVĚRKY ULOŽIT A POKRAČOVAT – pokračuje na další krok nebo použít STEPPER 2. 

PROVÉST. 

 
11 Výběr modulů pro provedení Prověrky 
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12 Provedení Prověrky BOZP 

1. Přístup z ÚVODNÍ STRÁNKA/HEADER/PROVĚRKA SYSTÉMU BOZP/PROVÉST NOVOU nebo STEPPER 

2. PROVÉST – okno PROVĚRKA BOZP. 

2. KAPITOLA (případně PODKAPITOLA) – obsahuje popis a komentáře ke kapitole. 

3. TÉMA – otázka, na kterou UŽIVATEL odpovídá má odpovídající STATUS 

3.1. SPLNĚNO – je realizovano v plném rozsahu.  STATUS  

3.2. NESPLNĚNO – není realizované nebo je realizované pouze částečně. STATUS  otevře se 

dialogové okno pro editaci NESHODY a po provedení je umístěno jako NESHODA do REGISTRU 

NESHOD. Vybere se MÍRA RIZIKA a status OPATŘENÍ (NESPLNĚNO nebo SPLNĚNO), TERMÍN 

SPLNĚNÍ OPATŘENÍ, ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK ZA PROVEDENÍ OPATŘENÍ a je možné přidat 

uživatelskou POZNÁMKU. 
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Dialogové okno pro zadání neshody – při statusu NESPLNĚNO 

 
3.3. NEZPRACOVÁNO – DOPLNIT – v TÉMA není vybrán STATUS nebo MÍRA RIZIKA. 

3.4.  NETÝKÁ SE – nevztahuje se. Pokud je vybráno přestane se zobrazovat v levém menu. 

3.5. MÍRA RIZIKA – pokud je použita metoda hodnocení rizik KLASIFIKACE jsou možné hodnoty 1-

5 – tj. 1:1. Pokud je zvolena BODOVÁ metoda hodnocení rizik je převod 1:5 (nejvyšší hodnota 

může být 25 tj. 25/5). 

4. ULOŽIT A POKRAČOVAT, NAVIGAČNÍ ŠIPKY – přechod na následující KAPITOLU nebo TÉMA. 

VYHODNOCENÍ (AKČNÍ PLÁN) 
1. Přístup z ÚVODNÍ STRÁNKA/HEADER/PROVĚRKA SYSTÉMU BOZP/VYHODNOTIT nebo STEPPER 3. 

VYHODNOTIT – okno PROVĚRKA BOZP. 

2. Zobrazení všech TÉMAT se statusem NESPLNĚNO a NEZPRACOVÁNO. 

3. Provedení doplnění u NEZPRACOVÁNO, popřípadě přehodnocení u NESPLNĚNO. 

4. Možnost odeslání na zadanou e-mailovou adresu. Výhledově odeslání dat do externí databáze – 

např. SUIP apod.  
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DOKUMENTACE 

Přístup z ÚVODNÍ STRÁNKA/HEADER/PROVĚRKA SYSTÉMU 

BOZP/DOKUMENTACE nebo STEPPER 4. DOKUMENTACE – okno PROVĚRKA BOZP. 

Vygenerování zprávy o aktuálním stavu systému BOZP ve formátu pdf. 

REGISTR NESHOD 
Přístup z ÚVODNÍ STRÁNKA/HEADER/NESHODY 

 
13 Menu header – Neshody 

Trvale dostupně pro UŽIVATELE, zobrazuje všechny NESHODY identifikované v části: 
1. HODNOCENÍ RIZIK, 

2. PROVĚRKA SYSTÉMU BOZP.  

3. SAMOSTATNĚ ZADANÁ NESHODA 

 

 
14 Registr neshod 

1. Fultextové vyhledávání v REGISTRU RIZIK. 
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2. Seřazení neshod podle: 

2.1. zadání neshody: sestupně nebo vzestupně, 

2.2. termínu splnění: sestupně nebo vzestupně, 

2.3. odpovědného pracovníka (abecedně), 

2.4. AKTIVNÍ (nesplněné), 

2.5. NEAKTIVNÍ (splněné). 

Defaultní nastavení je sestupně podle termínu expirace. 

 

 
15 Dialogové okno pro seřazení REGISTRU NESHOD 

Vybráním NESHODY se zobrazí okno pro editaci 

 
16 Editace neshody 

 

Neshoda je odstraněná, pokud jsou SPLNĚNA všechna OPATŘENÍ, které obsahuje. 
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17 Registr neshod 

REGISTR LHŮT 
Přístup z ÚVODNÍ STRÁNKA/HEADER/LHŮTY 

 
18 Menu hexaedr - Lhůty 

 

Registr lhůt pravidelně se opakujících činností: 
1. revize, kontroly a zkoušky technických zařízení, 

2. školení a výcvik zaměstnanců, 

3. zdravotní prohlídky zaměstnanců, 

4. Defaultní nastavení je sestupně podle termínu expirace. 

 

Při výběru záznamu se aktivuje editační okno: 
1. POPIS – popis lhůty, 

2. Volbou checkboxu je nastaven cyklus – opakování LHŮTY. 

 

 
19 Editační okno záznamu lhůty 
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3. ZAČÁTEK – začátek počítání lhůty – vybírá se Datepickerem, 

4. KONEC – konec počítání lhůty – vybírá se Datepickerem. 

 

 
20 Datepicker - záznam lhůty 

 
21 Registr lhůt 

Seřadit záznamy 

1. Začátek trvání lhůty 

1.1. Sestupně. 

1.2. Vzestupně. 

2. Konec lhůty 

2.1. Sestupně. 

2.2. Vzestupně. 

3. Propadlé (po expiraci) 
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22 Lhůty - seřadit záznamy 
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