
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

 STRANA 1 (CELKEM 5)  

Anonymní dotazník pro vedoucí strážníků obecní policie 

Název projektu: Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu 

přijímaných bezpečnostních opatření 

Cíl projektu: Optimalizace přípravy strážníku obecní policie na minimalizaci pracovních rizik 

Vaše odpovědi zaškrtněte X 

Vyhledáváte a hodnotíte rizika a přijímáte opatření k jejich odstranění u strážníků obecní policie 

zařazených v přímém výkonu služby? – viz § 102 odst. 3 ZP  

 ANO              NE   

Vedete dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních? Prosím 

uveďte formu a název tohoto dokumentu (např. směrnice, pokyn, atd.)? – viz § 102 odst. 4 ZP 

ANO              NE   

Jakou metodou a kdo provedl hodnocení rizik (uveďte pozici nebo funkci)? (např. bodová metoda 

– pravděpodobnost x závažnost; interní nebo externí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, 

atd.) – hodnocení rizik viz § 102 odst. 3 ZP 

  

Jaká jste přijali opatření na základě vyhodnocení rizik? – viz § 102 odst. 3 a 4 ZP (např. riziko 

onemocnění infekčními nemocemi – vakcinace, riziko psychické zátěže, stresu – specializované 

školení, praktický výcvik zvládání stresu, učení způsobům regenerace ve specializovaném 

zařízení, atd.) 

  

Zařazujete práce do kategorií? – viz § 37 zákona č. 258/2006 Sb. 
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JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

 STRANA 2 (CELKEM 5)  

Jaká je u Vás převažující kategorie a rizikový faktor? – viz vyhláška č. 432/2006 Sb. (např. 

kategorie 2, rizikový faktor psychická zátěž) 

 

 Seznamujete v rámci školení strážníky s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na 

ochranu před působením těchto rizik? – viz § 103 odst. 1 písm. f) ZP 

ANO              NE   

 V jakých intervalech a kdo (funkce) provádí školení BOZP? - § 103 odst. 2 a 3 ZP 

  

Provádíte nejméně jednou v roce prověrky BOZP? – viz § 108 odst. 5 ZP 

 ANO              NE   

 Došlo u vašich podřízených strážníků v posledních 3 letech k pracovnímu úrazu s pracovní 

neschopností delší než 3 kalendářní dny? – viz § 105 odst. 3 ZP 

 ANO              NE   

Co bylo zdrojem tohoto úrazu? Proč k úrazu došlo (příčiny)? – viz NV č. 201/2010 Sb.  

 
  Byla uznána (evidujete) u Vašich zaměstnanců nějakou nemoc z povolání? – viz § 105 odst. 6 

ZP, NV č. 290/1995 Sb. (v případě kladné odpovědi, uveďte jakou) 

 

ANO              NE      JAKOU? 

Oblast služby, územní celek (město, okres, obec,…) 

  

doba služby (uveďte počet let) 
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JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

 STRANA 3 (CELKEM 5)  

Anonymní dotazník pro strážníky obecní policie zařazených 

v přímém výkonu služby 

Název projektu: Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu 

přijímaných bezpečnostních opatření 

Cíl projektu: Optimalizace přípravy strážníku obecní policie na minimalizaci pracovních rizik 

Vaše odpovědi zaškrtněte X 

Jste informován o rizicích své práce a výsledcích hodnocení rizik? – viz § 106 odst. 1 ZP 

ANO              NE   

Jsou podle Vás tyto informace dostatečně pro ochranu Vašeho fyzického a psychického zdraví 

při výkonu Vaší služby? 

 ANO              NE   

 Postrádáte nějaké informace v této oblasti, které jsou důležité z pohledu Vaší ochrany při výkonu 

Vaší služby? Uveďte jaké? 

  

 Jakou formou a v jakých intervalech jste o těchto záležitostech informován? (např. školení 

BOZP, jednou ročně) 

 Školení BOZP                                       Jiné                                          Uveďte jaké: 

 Jaké je podle Vás nejvyšší riziko spojené s výkonem Vaší služby? Zaškrtněte podle stupnice  

                                 1 – nejmenší         5 – největší 

Onemocnění přenosnými nemocemi                        1  2  3  4  5 
 Fyzického napadení                                                     1  2  3  4  5 
 Psychická újma (stres, strach)                                    1  2  3  4  5 
 Dopravní nehoda                                                          1  2  3  4  5 
 Zranění při činnostech strážníka mimo napadení   1  2  3  4  5 
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JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

 STRANA 4 (CELKEM 5)  

Jaká byla přijata opatření na Vaši ochranu před působením těchto rizik? (např. v případě rizika 

fyzického napadení účast v kurzu zabývající se zvýšení tělesné odolnosti, v případě rizika stresu 

účast v kurzu zabývající se zvýšení psychické odolnosti, atd.) 

  

Myslíte si, že jsou přijata dostatečná opatření na ochranu Vašeho fyzického a psychického zdraví 

při výkonu Vaší služby? 

ANO              NE   

Myslíte si, že je Vaše znalost donucovacích prostředků v zátěžové situaci dostatečná? 

ANO              NE   

Byl jste informován o zdravotních rizicích spojených s noční službou? 

ANO              NE   

Vnímáte na sobě nedostatečný odpočinek, regeneraci zvýšenou únavou. 

ANO              NE   

Uvítal byste zařazení speciálního kurzu o spánku a regeneraci do výcviku a zvyšování tělesné 

a psychické odolnosti? 

ANO              NE   

Vnímáte riziko psychické zátěže spojené s určitou frustrací, když nemůžete důsledněji řešit 

protiprávní jednání vůči některým skupinám osob? (například lidé bez domova, drogově závislý 

atd., u kterých prakticky nelze vymoci žádnou sankci z důvodu nemajetnosti, pokud se jejich 

protiprávní jednání odbývá v rovině přestupkového práva.) 

ANO              NE                          NĚKDY  
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JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

 STRANA 5 (CELKEM 5)  

 Existuje oblast, ve které by bylo vhodné zvýšit Vaše povědomí nebo Vaši fyzickou či psychickou 

odolnost k Vaší lepší připravenosti a ochraně před riziky spojenými s výkonem služby? (např. 

specializované školení v komunikaci s osobami při výkonu služby, zvládání krizových situací, 

atd.) Uveďte jaké? 

  

Máte nějaká další doporučení, která by zvýšila Vaší ochranu při výkonu Vaší služby? 

  

Oblast služby, územní celek (město, okres, obec,…) 

  

doba služby (uveďte počet let) 
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