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1 Cíle výzkumného úkolu 

 

Hlavním cílem výzkumného úkolu „Návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a prevence pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500 zaměstnanci“ je 

zpracování návrhu směrnice k organizaci zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a prevence pracovních rizik ve státních organizacích s více než 500 zaměstnanci.  

Součástí výzkumné aktivity je i navazující podniková dokumentace s návrhy metodik 

např. pro postup při analýze pracovních rizik, organizace a věcné náplně školení 

zaměstnanců různých profesí v organizaci a náplň vzdělávání zaměstnanců v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), systém kontroly plnění povinností 

při řízení BOZP.  
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2 Postup řešení výzkumného úkolu 

 

Výzkumný úkol byl rozložen do pěti období nestejné délky. Délka období odpovídala 

charakteru plánované činnosti v daném období a požadovanému výstupu. 

Prvé období od února 2018 do června 2018 bylo charakterizováno sběrem relevantních 

informací z domácích a zahraničních zdrojů se zaměřením na danou problematiku 

přístupů k řízení BOZP a prevenci pracovních rizik pro státní organizace s více než 

500 zaměstnanci. Přehled zdrojů je uveden v příloze č. 1. 

S obsahem i požadovaným výstupem souviselo i druhé období od července 2018 do října 

2018, kdy řešitelský tým pracoval s dostupnými daty pro zpracování analýzy stávající 

datové a informační základy týkající se systémů řízení BOZP. Předmětem bylo zjištění 

struktury státních orgánů a organizací za účelem odhadu základních charakteristik BOZP 

vyskytujících se na pracovištích státních organizací (vč. orientačního stanovení počtu 

zaměstnanců), a definování základních právních předpisů k bezpečnosti práce, které se 

k odhadnutým charakteristikám práce vztahují. Zpracovaná analýza dostupných dat 

a informačních podkladů je uvedena v příloze č. 2. 

V roce 2018 byla ukončena teoretická část výzkumného úkolu, jakkoli nešlo vyloučit 

pozdější doplnění ve smyslu poznatků získaných v rámci terénního šetření u vybraných 

subjektů státní a veřejné správy. Ve smyslu požadavků projektu bylo plánováno provést 

terénní šetření u Ministerstva práce a sociálních věcí jako zástupce organizační složky 

státu a České pošty, jako zástupce státního podniku, jehož charakteristika činností je 

širší, než jen administrativní práce. 

V rámci třetího období, od listopadu 2018 do června 2019, probíhala terénní šetření, která 

provedl osobně hlavní řešitel projektu. V rámci terénních šetření navštívil hlavní řešitel 

osobně níže uvedené organizace a získával informace jak vlastním pozorováním při 

demonstraci stavu BOZP na pracovištích, tak diskusí s pověřenými pracovníky a odborně 

způsobilými osobami v prevenci rizik. 

Získané informace pak byly zpracovány v rámci čtvrtého období od července 2019 do 

listopadu 2019 do návrhu a předání certifikované metodiky, která obsahuje zásady 

praktického přístupu při tvorbě definovaným rizikům práce odpovídající dokumentace 

BOZP a nastavení vhodného systému řízení BOZP a prevence pracovních rizik. 

Celý výzkumný úkol byl završen v pátém období, v prosinci 2019, kdy došlo ke 

kompletaci celkového výsledku výzkumného úkolu a vyhotovení závěrečné zprávy 

s přílohami. 
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3 Popis dosažených výsledků 

 

Mezi dosažené cíle teoretické části výzkumného úkolu patří základní orientace 

v problematice státních organizací, jejich struktuře a fungování. Druhou oblast 

dosaženého cíle tvoří charakteristika řízení BOZP, ve smyslu existence systému 

managementu BOZP, a charakteristika pragmatického přístupu k řešení požadavků 

právních a technických předpisů na úseku BOZP, v oblasti tzv. prevence rizik (BOZP). 

Zdroje pro získání základní orientace jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

3.1 Základní přehled státních institucí 

 

Za základní státní organizace a úřady lze považovat organizační složky státu. Jedná se 

o útvary, které zastupují stát v určité oblasti veřejné správy a zároveň hospodaří 

s majetkem státu – blíže viz příloha č. 2. Vedle ministerstev a jiných státních správních 

úřadů patří do této skupiny1: např. Ústavní soud České republiky, soudy a státní 

zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad či Kancelář prezidenta republiky nebo Úřad vlády 

České republiky, nebo také Akademie věd České republiky, Grantová agentura České 

republiky či Technologická agentura České republiky, a jiné organizační složky. Podobné 

postavení jako organizační složky státu mají kanceláře Poslanecké sněmovny a Senátu2. 

Podle údajů za rok 20073, pracovalo na ministerstvech (všech organizačních složkách 

příslušného ministerstva) takřka vždy více než 500 pracovníků – blíže viz příloha č. 2. 

Jednotlivá ministerstva jsou zřizovatelem příspěvkových organizací. Těch může být 

konkrétním ministerstvem zřízeno i několik, takže sumární počet zaměstnanců pracujících 

v takto zřízených příspěvkových organizacích je mírně zavádějící, protože není zřejmé, 

kolik z takových pracovníků pracuje v konkrétní příspěvkové organizaci. Přesto se lze 

domnívat, že existují o příspěvkové organizace, jejichž počet pracovníků osciluje okolo 

500 – blíže viz příloha č. 2.  

Vedle výše uvedených Ústředních orgánů státní správy působí v pozici dalších orgánů 

státní správy 16 institucí. Podle stavu zaměstnanců v roce 20154 jen dva z nich – Český 

statistický úřad a Český úřad zeměměřický a katastrální, měly více jak 500 zaměstnanců.  

Ústřední orgány státní správy, mohou zřídit veřejné výzkumné instituce (ty mohou být 

zřízeny i Akademií věd České republiky či územními samosprávnými celky) nebo státní 

podniky, jako např. Česká pošta, s. p. (cca 31 000 zaměstnanců), nebo Státní tiskárna 
                                                
1 Viz www stránky https://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st%C3%A1tu  
2 Viz zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
3 Viz www stránky https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo  
4 Viz www stránky 
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr
%C3%A1vy  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy
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cenin (oba státní podniky uvedeny s ohledem na možná rizika vyplývající z prováděné 

práce). Kromě státních podniků jsou v ČR i podniky se státní účastí, které však mají jinou 

právní formu – zpravidla akciové společnosti. Patří sem mimo jiné státní ČEPRO, a. s. 

(České produktovody a ropovody), anebo polostátní ČEZ, a. s. (České energetické 

závody) – druhý největší zaměstnavatel v ČR (cca 26 000 zaměstnanců). Státní podniky 

(popř. podniky se státní účastí) mají zpravidla více jak 500 zaměstnanců a jejich rizika 

v oblasti BOZP zpravidla nabývají rozsahu rizik a rizikových faktorů, v jakém jsou řešena 

u organizací výrobní sféry. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, na poměrně bohatou strukturu členění státních 

organizací na organizační složky státu, jejich příspěvkové organizace, různé resortní 

organizace, veřejné výzkumné instituce, státní podniky a podniky se státní účastí, je pak 

srozumitelné i číselné vyjádření počtu institucí uvedených na portálu „firmy.cz“, 

v souhrnné položce 334 různých institucí – blíže viz příloha č. 2 

Z výše uvedeného nástinu je patrné, že ačkoli převládá obecná představa 

o administrativním charakteru práce institucí zahrnutých pod pojem Státní organizace 

a úřady, jejich činnost může být daleko pestřejší a může s sebou přinášet různorodá 

rizika z prováděné práce, vč. rizik z používaných pracovních prostředků, zařízeními či 

materiály, nebo nebezpečí a rizika z charakteru pracovního prostředí. A s přihlédnutím 

k specifickému zaměření některých institucí či prováděných činností i podmínek velmi 

specifických a výjimečných. K jejich posouzení je třeba nejen vhodné znalosti 

bezpečnostních předpisů, ale i vnímavého vedoucího pracovníka, který bude ochoten 

akceptovat navržená opatření, a sám bude aktivní v rámci jejich navrhování 

a implementace. 

 

3.2 Přístup k řízení BOZP a prevenci pracovních rizik 

 

Současný přístup k řízení BOZP je charakterizován dvěma přístupy. Tím prvním je 

preventivní charakter spočívající v naplňování požadavků právních a jiných předpisů, tím 

druhým systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, spočívající 

v úzkém provázání jednotlivých požadavků do systémového pojetí za využití předem 

definovaných procesů, soustavného sledování a vyhodnocování vytyčených cílů. Oba 

přístupy zdůrazňují spoluúčast zaměstnanců. Ta se u prvého přístupu zpravidla nesleduje 

(není orgán, který by tak činil), u druhého je pod soustavným dohledem auditorů 

managementu BOZP. 

 

3.2.1 Plnění požadavků právních předpisů 

Požadavky na bezpečnost práce a odpovědnost jednotlivců jsou obrazně řečeno staré jak 

lidstvo samo. Již v 18. století př. n. l vydal babylónský král Chammurabi zákoník, ve 
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kterém vystavil stavitele domu postihu, spadne-li jím postavený dům. Postih byl 

odstupňován podle toho, kdo při pádu domu zemřel a vztahoval se i na děti stavitele. 

Vysloveně o bezpečnosti se píše i v bibli, v V. knize Mojžíšově, kde se uvádí, že střecha 

musí být opatřena zábradlím k zabránění pádu z výšky. I v českém království se 

požadavky na bezpečnost práce ujaly velmi brzy. Už v roce 1300 vydal král Václav II. 

Pravidla k zajištění bezpečné práce v dolech, která spočívala nejen v odvodňování 

a větrání šachet, ale i jejich výdřevě, v omezení délky pracovní doby na 6 hodin 

(pokrokovost takového ustanovení je patrná při srovnání s ustanovení maximální délky 

pracovní doby v roce 1884, kdy byla stanovena na 10 hodin denně) a také v počítání 

horníků před započetím směny a po jejím skončení. Tento zákoník byl doplněn po 

200 letech Jáchymovským horním řádem, který prvně definoval pracovní úraz. Teprve 

o více jak dalších 300 let později byl vydán Živnostenský řád, který nařizoval 

živnostníkům péči o ochranná zařízení strojů, aby jimi nebyli dělníci ohroženi. Pro 

kontrolu byla záhy zřízena živnostenská inspekce (avšak ta navazovala na již dříve 

ustanovenou tovární inspekci). Celý systém péče o zaměstnance za Rakouska-Uherska 

byl završen roku 1888 zákonem o úrazovém pojištění a zákonem o nemocenském 

pojištění. Nově vzniklá Československá republika tyto osvícenecké zákony převzala 

v nezměněné podobě, jen živnostenskou inspekci převedla pod ministerstvo sociální 

péče. Výrazné změny se udály až v poměrně novodobé historii, kdy byl v roce 1961 

vydán zákon č. 65/1961 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který dozor nad 

bezpečností práce vložil na orgán Revolučního odborového hnutí a o nedlouho později 

nahrazen zákonem č. 65/1965 Sb., zákoníkem práce. Tím se BOZP až do dnešních dní 

dostalo do závislosti na pracovněprávní vztahy. S uvažovaným přistoupením České 

republiky do Evropského společenství byl zákoníkem práce uvedený technik BOZP 

(ovšem bez jasně definovaných předpokladů odborné způsobilosti) nahrazen odborně 

způsobilou osobou. Ta byla zachována i v rámci nového vydání zákoníku práce – 

zákonem č. 262/2006 Sb., a blíže uvedena v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zákon č. 309/2006 Sb., v § 9 odst. 3 stanovuje podmínky odborné způsobilosti k BOZP 

s ohledem na počet pracovníků v dané organizaci, a to takto: 

a) Zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly 

v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti (bez definování, co to jsou 

potřebné znalosti). 

b) Zaměstnává-li zaměstnavatel 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly 

v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více 

odborně způsobilými osobami. 

c) Zaměstnává-li zaměstnavatel více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly 

v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami. 
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Z pohledu tohoto zákonného ustanovení by každá státní organizace s více než 

500 zaměstnanci měla mít jednu, ale s ohledem na předchozí ustanovení, spíše dvě 

odborně způsobilé osoby. 

Na tomto místě je vhodné uvést, že uvedená ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 309/2006 

Sb., vychází ze směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, konkrétně čl. 7 a 8. V těchto 

článcích je uvedeno, že: 

- členské státy mohou vymezit s ohledem na povahu činností a velikost podniku 

kategorie podniků, u kterých může zaměstnavatel, je-li odborně způsobilý, převzít 

sám úkoly uvedené týkajících se ochrany a prevence pracovních rizik v podniku 

nebo zařízení (zdůrazněme rozpor požadavku „odborné způsobilosti“ s českým 

požadavkem na „potřebné znalosti“, jak je uveden v § 9 odst. 3 písm. a) zákona 

č. 309/2006 Sb.) 

- do českého právního řádu byl požadavek „odborné způsobilosti“ převeden jako 

požadavek na „potřebné znalosti“ – viz ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) zákona 

č. 309/2006 Sb.: zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může 

zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti 

- členské státy musí vymezit nezbytné schopnosti a způsobilosti odborně 

způsobilých osob (blíže ustanovení § 9 a 10 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení 

vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti). 

- členské státy mohou vymezit dostatečný počet odborně způsobilých osob (viz 

ustanovení § 9 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 309/2006 Sb.): 

- zaměstnává-li 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik 

sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně 

způsobilými zaměstnanci  

- zaměstnává-li zaměstnavatel více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly 

v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami. 

Jiným rozporem je ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., který klade 

zaměstnavateli za povinnost (nebo v jeho zastoupení odborně způsobilé osobě ve smyslu 

odborného poradenství) zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik 

možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. Výše uvedená směrnice Rady 

č. 89/391/EHS však v čl. 7 odst. 5 zmiňuje, že musí být dostatečný počet odborně 

způsobilých osob k provádění ochranných opatření a opatření k prevenci rizik 

s přihlédnutím k velikosti podniku nebo závodu nebo rizikům, jimiž jsou zaměstnanci 

vystaveni, a k jejich rozložení v rámci podniku nebo závodu. Při uvědomění si čl. 7 odst. 

3, že nemá-li podnik nebo závod dostatek odborně způsobilých osob na provádění 

ochranných opatření a opatření k prevenci rizik v podniku nebo závodě, musí 
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zaměstnavatel využít externích odborníků (nikoli jejich nahrazení zaměstnavatelem 

s potřebnými znalostmi), je možné říci, že nikoli prostý počet zaměstnanců je rozhodující 

pro stanovení potřebného počtu odborně způsobilých osob, ale pouze a jedině charakter 

rizik a velikost podniku nebo závodu (s velikostí závodu či podniku zákonitě roste i počet 

možných nebezpečí a rizik, nebezpečnost prováděné práce, používaných materiálů, 

skladovaných látek apod. – vyjádření velikosti prostým počtem zaměstnanců je 

zkreslením systémového pojetí bezpečnosti práce).  

Je zřejmé, že jistá nedůslednost v překlopení evropských požadavků v oblasti BOZP 

může v podmínkách národní legislativy nabýt zcela odlišného pojetí a výkladu, a tím 

i odchylky od vytyčeného cíle v rámci Evropské unie. A to jak celkového, tak i dílčích cílů 

k podpoře včasného plnění hlavního cíle.  

Požadavky BOZP jsou pro zaměstnavatele uvedeny jak v právních předpisech, tak 

v technických normách. U obou druhů předpisů bez rozlišení, zda se jedná o národní či 

mezinárodní předpisy. Některé právní předpisy přibližující požadavky na BOZP se této 

oblasti věnují stěžejně, jiné nejsou cíleně zaměřeny na oblast BOZP. Takovéto předpisy 

pak tvoří jisté pozadí k předpisům, které se oblasti BOZP věnují cíleně. Níže uvedený obr. 

1 přibližuje přehled hlavních právních předpisů k problematice BOZP.  

 

z 262/06 
Zákoník práce 

§ 101-103 
povinnosti 
zaměstnavatele 

§ 104 OOPP, 
MČDP, ON 

§ 105 úrazy § 106  práva a 
povinnosti 
zaměstnance 

§ 107-108  
řešení otázek 

       

            

z 309/06 
další podmínky 

nv 201/10 
úrazy 

z 373/11 
pracovně lékař-
ské služby 

 z 258/00 
ochrana veřej-
ného zdraví 

z 174/68 
státní odborný 
dozor 

pracoviště kniha úrazů, 
záznam 

posudky  § 30-34 hluk, 
vibrace 

§ 1-6a organiza-
ce, působnost  

prostředí ohlašování, 
zasílání 

zdravotní 
způsobilost 

 § 35-36 
neioniz. záření 

§ 6b VTZ 

prostředky, 
zařízení 

1. záznam o 
úrazu 

povinnosti  § 37-38 
kategorizace  

§ 6c oprávnění 
osob 

organizace 2. hlášení změn uznání nemoci 
z povolání 

 § 39-40 rizikové 
práce 

§ 7-7a spoluprá-
ce, mlčenlivost  

pracovní postupy 3. klasifikace 
zranění 

   § 41 azbest § 7b zmocnění 

značky     § 44a-44b CHL   

rizikové faktory           

zákaz výkonu nv 290/95 
NzP 

v 79/13  v 537/06     

odborná 
způsobilost 

seznam prohlídky očkování     

zvláštní odborná 
způsobilost 

       

../../../0-legislativa/Sb_06-309%20podm-bozp.docx
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mimo PPV      z 258/00 z 174/68 

stavby          

           

   v 432/03 
kategorizace 

nv 272/11 
hluk, vibrace 

nv 291/15 
neioniz. záření 

  

   vymezení vymezení vymezení   

   zařazování hluk: limity, 
hodnocení 

zjišťování a 
hodnocení 

  

   hodnoty vibrace: limit opatření, 
informace 

  

   hlášení prací měření a 
hodnocení 

dokumentace, 
značky 

  

   1. kritéria 
kategorizace 

1. prahy slyšení optické záření   

   1. kritéria 
kategorizace 

1. prahy slyšení optické záření   

   2. hodnoty 2. korekce hluku  - 
vnitřní prostř. 

1. hodnoty 0-
300GHz 

  

    3. korekce hluku - 
vnější prostředí 

2. hodnoty UV, 
VF 

  

    4. impulsní hluk hodnoty laser   

    5. korekce 
vibrací 

   

        

            

  v 18/79 
VTZ 

v 19/79 
VZZ 

v 73/10 
VEZ 

v 21/79 
VPZ 

  

  vymezení vymezení vymezení vymezení   

  zkoušky zkoušky 1. skupiny technik   

  technik technik 2. členění provoz   

  topiči       

  zkoušky      

        

            

  v 50/78 
odb. způs. 
v elektrotech. 

v 85/78 
revize PZ 

v 91/93 
nízkotlaké 
kotelny 

v 48/82 
technická 
zařízení 

 

  kvalifikace vymezení vymezení obrábění kovů 
(zařízení) 

nátěrové hmoty 

  povinnosti kontrola projektová 
dokumentace 

obrábění dřeva 
(zařízení) 

drcení, mletí, 
rozbíjení 

  zápočet revize dokumentace 
kotle 

lisování, stříkání 
(zařízení) 

odstřeďování 

  v 50/78 v 85/78 v 91/93 v 48/82  

  zkoušky zkouška zřizování 
kotelen 

zakružování a 
rovnání 

řezání 

  osvědčení technik technické 
požadavky 

kování 
bucharem 

máčení, vaření, 
napařování 

  1. praxe osvědčení provozní řád válcování 
materiálu 

prací stroje, 
sušení 

../../../0-legislativa/Sb_06-309%20podm-bozp.docx
../../../0-legislativa/Sb_79-18%20VTZ.docx
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  2. vzdělání  povinnosti potiskování tlakové zařízení 

  3. osvědčení  provozní deník formování tlakové nádoby 

     slévání stlačování plynů 

     odlitky plynová zařízení 

     svařování průmyslové pece 

z 309/06 
další podmínky 

   tepelné 
zpracování 

elektrická 
zařízení 

     moření kovů nářadí a prac. 
pomůcky 

       

  nv 361/07 
podmínky ochrany zdraví 

   

  vymezení azbest:  větrání vč. 
nuceného 

zásobování 
vodou 

5. limity fyzické 
zátěže 

  rizikové faktory hodnocení, 
opatření 

ohřívárna sanitární 
zařízení 

6. větrání, čistota 
ovzduší 

  mikroklimatické 
podmínky: 

fyzická zátěž: prostory: pomocná 
zařízení 

7. skupiny bio-
logických  

  teplo, chlad, 
ON 

celková,  
lokání,  

výška, objem, 
plocha,  

úklid činitelů 

  CHL: pracovní 
poloha,  

ovladače,  malování 8. dosahy HK 

  limity, hod-
nocení rizika 

manipulace 
s břemeny,  

zobrazovací 
jednotky  

1. hodnocení 
zátěže teplem 

9. přípustné síly 
pro  

  požadavky, 
opatření 

psychická 
zátěž 

nebezpečné 
látky,  

2. teplota 
vzduchu – ON 

ovladače 

  informace, 
postupy 

zraková zátěž nebezpečné 
záření 

3. mikroklima-
tické podmínky 

10. teplota / 
vzduch v sani- 

  karcinogeny, 
mutageny,  

biologičtí 
činitelé 

prostor pro práci 
s biologic- 

4. expozice 
olovem – 

tárních 
zařízeních 

  látky toxické 
reprodukci 

bezpečnostní 
přestávky 

kými činiteli 
(zdrav., vet) 

činnosti  

       

            

  nv 375/17 
značky a signály 

nv 168/02 
doprava 

v 180/15 
zakázané práce 

nv 495/01 
OOPP, MČDP 

nv 406/04 
nebezp. výbuchu 

  požadavky vymezení vymezení určení OOPP vymezení 

  tvary značek 1. silniční 
doprava 

zákaz ženám požadavky 
OOPP 

opatření 

  použití 2. vnitrozemské 
plavby 

zákaz 
mladistvým 

1. tabulka 
vyhodnocení 

posuzování 

  1. tabulka 
barev a signálů, 

3. letecká 
doprava 

1. těhotné 2. výčet OOPP opatření 

z 309/06 nv 375/17 nv 168/02 v 180/15 nv 495/01 nv 406/04 

  vyobrazení 
značek 

4. drážní 
doprava 

2. mladiství 3. práce 
k OOPP 

dokumentace 

    3. chlapci 4. práce 
k MČDP,  

1. klasifikace 
prostorů 

    4. dívky doporučená 
množství 

2. další 
požadavky 

../../../0-legislativa/Sb_06-309%20podm-bozp.docx
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nv 362/05 
pád z výšky či do 
hloubky 

nv 378/01 
stroje, zařízení, 
nářadí 

nv 27/02  
chov zvířat 

nv 339/17 
práce v lese 

nv 591/06 
staveniště - 
stroje, zařízení 

nv 101/05 
pracoviště, prac. 
prostředí 

vymezení minimální 
požadavky 

režim práce vymezení vymezení vymezení 

ochrana oprava, 
obsluha 

1. koně organizace 
práce 

zhotovitel požadavky 

- konstrikce ochranná 
zařízení 

2. skot - pěstění koordinátor - stabilita staveb 

- OOPP 1. zdvih 
břemen a osob 

3. prasata, 
ovce, kozy 

- těžba, polomy 1. požadavky 
na staveniště 

- instalace 

- žebříky 2. zavěšená 
břemena 

4. drůbež - pila 2. požadavky 
na stroje a 
nářadí 

- střecha, příčky, 
stěny, 

- pád materiálu 3. pojízdná 
zařízení 

5. ryby - dříví  3. organizace 
práce 

stropy, podlahy, 
dveře 

- zajištění pod 
místem práce 

4. plynulá 
doprava nákladů 

6. psi - práce ve 
výškách 

4. oznámení o 
zahájení 

- škodliviny 
ovzduší 

- střecha 5. stabilní 
skladovací  

7. kožešinová 
zvěř 

 5. plán - komunikace 

- dočasné 
konstrukce 

zařízení 
sypkých hmot 

8. včely   - údržba dopr. 
prostředků 

- shazování     - skladování, 
manipulace 

- přerušení práce      s břemeny 

- krátkodobé 
práce  

    - sklad PHM 

- školení     - nízkotlaká 
kotelna 

Poznámka: 
Uvedená mapa přibližuje základní předpisy k bezpečnosti práce, nikoli všechny právní předpisy či právní předpisy, které stanovují 
některé povinnosti osobám mimo pracovněprávní vztah 

 

obr. 1 

mapa právních předpisů BOZP 

 

Na rozdíl od mapy právních předpisů BOZP (obr. 1) je v příloze č. 2 uveden soupis 

důležitých právních a technických předpisů vztahujících se k BOZP. Ten vychází 

z evropského pojetí BOZP, které bylo transformováno do českých právních předpisů a je 

doplněno ustanoveními článků technických norem. 

Z obr. 1 je patrné, že plnění požadavků právních předpisů na pracovištích 

zaměstnavatele si nemůže dělat zaměstnavatel sám, nemá-li k tomu potřebnou odbornou 

způsobilost. Tu zpravidla nemají ani jeho vedoucí pracovníci, jejichž prostřednictvím 

zaměstnavatel zajišťuje BOZP na svých pracovištích. To neznamená, že nemohou 

../../../0-legislativa/Sb_01-378%20SaZ.docx
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intuitivně zajistit některé z podmínek bezpečného výkonu prací. Takovýto přístup však 

nezaručí a ani nemůže zaručit splnění všech podmínek bezpečného výkonu práce 

jednotlivými zaměstnanci. V takovémto případě ani kontrola zajištění BOZP těmito 

vedoucími pracovníky nenabývá vhodné kvality. A prověrka BOZP vykonaná za účasti 

odborně způsobilé osoby 1x ročně, nemůže tento výpadek průběžného řízení BOZP 

vedoucími pracovníky na jednotlivých pracovištích, nahradit. Odborně způsobilá osoba 

musí být přítomna na pracovištích zaměstnavatele častěji, musí podchytit jak vrcholové 

vedení zaměstnavatele, tak střední a nižší management, ale i jednotlivé pracovníky, bez 

jejichž dodržování nastavených pravidel není možné vybudovat žádný funkční systém 

řízení BOZP.  

Je na místě zdůraznit, že pojem kontrola BOZP (jak je běžně užívaný, a dnes často 

zaměňovaný za pojem audit BOZP – viz níže) není totožný s pojmem prověrka BOZP (jak 

je uveden § 108 odst. 5 v zákoníku práce). Jakkoli nejsou tyto pojmy nijak blíže 

definovány v právním řádu, lze s použitím manažerského přístupu a manažerských rolí 

dovodit, že: 

a) kontrola BOZP  

 je nedílnou součástí řízení a vedení lidí: 

 provádí ji konkrétní vedoucí pracovník na úseku své pravomoci a odpovědnosti: 

- na konkrétním pracovišti: dílna, laboratoř, výrobní hala, kancelář, 

- může sloužit jako částečný podklad pro vyhledávání a hodnocení rizik při práci 

na daném pracovišti, pracovním místě, při výkonu konkrétní činnosti 

s konkrétním materiálem či nářadím nebo technickým zařízením (tuto činnost 

provádí zaměstnavatel prostřednictvím odborně způsobilé fyzické osoby 

v prevenci rizik – pojem kontrola tak není zaměnitelný za pojem vyhledávání 

a prevence rizik); 

 na výsledky kontroly navazuje přijímání opatření: 

- korekčních (úprava daného stavu do podoby zamýšleného a očekávaného 

stavu), a 

- navazujících (pokračování k vytyčenému cíli);  

 nabývá zjišťovacího charakteru,  

- zda stav pracovišť, technických zařízení, výkon pracovních postupů odpovídá 

stanoveným požadavkům,  

- je vhodné předem definovat konkrétní prvky bezpečnosti, které mohou být 

vedoucím pracovníkem kontrolovány bez významnějších a hlubších odborných 

znalostí (toto definování však musí učinit odborně způsobilá osoba na základě 
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znalosti výkonu činností, práce a provozů – tj. optimálně v úzké spolupráci 

s vedoucím daného pracoviště), 

- zjištěný stav se porovnává s požadavky právních a ostatních předpisů (opět 

definovaných odborně způsobilou osobou, v rámci definování prvků 

bezpečnosti);  

 k zajištění vhodného provádění kontroly BOZP vedoucími pracovníky by měl 

zaměstnavatel zajistit jejich vhodné proškolení odborně způsobilou osobou (není 

stanoveno v žádném právním či technickém předpise); 

b) prověrka BOZP 

 je zajišťována zaměstnavatelem ve smyslu zákoníku práce jím stanovenou komisí: 

- v dohodě s odborovou organizací  

- a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP; 

 členem komise musí být odborně způsobilá fyzická osoba v prevenci rizik5;  

 provádí se na všech pracovištích zaměstnavatele, se zaměřením na  

- podmínky pracovního prostředí (budovy, pracoviště, pracovní místo), 

- technická zařízení a vybavení, 

- pracovní postupy, vč. dostupnosti relevantních informací k BOZP, 

- způsobilost osob, 

- vedené dokumentace (aktuálnost, dostupnost, čitelnost); 

 má zjišťovací charakter (definování skutečného a požadovaného stavu – viz výše); 

 má komplexní charakter  

- definuje se závadový stav a odpovědnost,  

- definuje se porušení existujícího souboru opatření (nastavení systému řízení 

BOZP a jeho uplatňování všemi pracovníky, i vedoucími pracovníky, v praxi); 

 zjištěné nedostatky odstraňuje zaměstnavatel (nikoli jeho vedoucí v rámci plnění si 

svých povinností) prostřednictvím svých podřízených pracovníků. 

Organizování prověrek BOZP má jistou zvláštnost. Tou je definování podmínky jejího 

provedení ustanovením § 108 odst. 56, který slučovací spojkou limituje provedení 

                                                
5 Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 písm. d) musí zaměstnavatel zajistit (neplní-li si úkoly v prevenci rizik 
sám) účast odborně způsobilé fyzické osoby při pravidelném hodnocení stavu a úrovně bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 
6 Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem 
zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat. 
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prověrky BOZP za podmínky dohody s odborovou organizací a souhlasu zástupce 

zaměstnanců pro BOZP. Při absurdní představě, že odborová organizace dohodu 

neuzavře, vyvstává otázka, zda lze vykonat prověrku BOZP bez účasti zástupců 

odborové organizace. Anebo může nastat případ, že odborová organizace dohodu 

uzavře, ale zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP nevyjádří svůj souhlas (není 

definována forma takového souhlasu). Opět by tak k prověrce BOZP nemělo dojít, nebo 

by nebyla provedena na všech pracovištích (zástupce zaměstnanců by komisi na „své“ 

pracoviště nevpustil) a tak vlastně zaměstnavatel nenaplnil základní požadavek zákoníku 

práce. 

 

3.2.2 Systém managementu BOZP 

Systém managementu BOZP byl donedávna prezentován systémovou normou 

ČSN OHSAS 18001, která byla 21. 3. 2018 nahrazena normou ISO 45001. Ve smyslu 

této normy se řídí budování, implementace, dodržování, dokladování a hodnocení 

systému managementu BOZP. Za něj je odpovědný vrcholový management (v pojetí 

právních předpisů je odpovědný zaměstnavatel, přičemž BOZP je nedílnou součástí 

povinností všech vedoucích zaměstnanců), norma výrazně podporuje spoluúčast 

zaměstnanců na řešení otázek BOZP, zdůrazňuje vzájemnou komunikaci, potřebu 

předávání včasných a vhodných informací, potřebu školení (obdobně jsou uvedeny 

požadavky na komunikaci, školení, předávání informací, umožnění přístupu k předání 

postřehů, námitek a námětů v zákoníku práce) zdůrazňuje spolupráci se zástupci 

zaměstnanců a odborovými organizacemi (obdobně zákoník práce), aj. Systémová norma 

tak v rámci celého světa zavádí obecné požadavky na řízení BOZP tak, jak jsou 

obsaženy v právních předpisech BOZP České republiky a dále je rozvíjí, neboť systém 

managementu BOZP – systém řízení BOZP je ve smyslu systémové normy o něco více, 

než jen pouhé plnění požadavků právních a technických předpisů (to je jen nezbytná 

součást budovaného systému managementu BOZP) – blíže viz příloha č. 3. 

Se systémy managementu je spojeno jejich hodnocení, které probíhá jako 

c) audit 

 jde o systematický, nezávislý, dokumentovaný proces  

- k získání důkazů  

- a jejich objektivní hodnocení, 

 k potvrzení shody s požadavky systémové normy: 

- zvažuje se rozsah plnění požadavku normy; 

 zaměstnavatel přijímá opatření k odstranění zjištěných neshod: 

- hledá se systémová příčina neshody s požadavkem normy,  
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- definuje se přímé pochybení osob při výkonu činností, oprávnění, odpovědnosti 

a dopad takového pochybení na systém managementu BOZP, na řídicí procesy. 

Rozdíl mezi systémem řízení BOZP v rámci plnění požadavků právních předpisů 

a plněním požadavků systémové normy je v tom, že plnění požadavků právních 

a technických předpisů je jakýmsi manažerským přístupem, nezbytným základem při 

plnění povinností zaměstnavatele na úseku BOZP. Takovýto přístup je však zcela 

nedostatečný pro plnění požadavků systémové normy. Jakkoli je plnění požadavků 

relevantních právních předpisů a technických norem neopomenutelným základem pro 

vybudování systému managementu BOZP, je pouhou částí mnoha jiných požadavků. 

Základní rozdíl lze přiblížit např. v pojetí analýzy rizik. Ve smyslu zákoníku práce musí 

zaměstnavatel vyhledávat a vyhodnocovat rizika, přijímat vhodná opatření a vést o tom 

dokumentaci. Vrcholový management podle systémové normy musí provádět analýzu 

rizik a příležitostí a přijímat vhodná opatření. O tom musí vést dokumentaci. Ačkoli se na 

první pohled zdá, že jsou si požadavky rovnocenné, opak je pravdou. Bezpečnost práce 

požaduje vyhodnocení rizik, která vyplývají z definovaných nebezpečí či rizikových 

faktorů. Systémová norma však očekává hodnocení rizik z požadavků a očekávání všech 

zainteresovaných stran. Což jsou různí dodavatelé, zákazníci, dozorové a státní orgány, 

právní a jiné předpisy, ale i vlastní odborová organizace s kolektivní smlouvou, vlastní 

zaměstnanci, vlastní vedoucí zaměstnanci, potřeby a očekávání vyplývající z plnění 

dodavatelsko-odběratelských vtahů, z plnění požadavků právních předpisů definujících 

zdraví neohrožující pracovní prostředí zaměstnanců, a mnohé jiné. Je zřejmé, že analýza 

rizik a příležitostí, jak ji pojímá technická norma je daleko komplexnější. O komplexnosti 

požadavků systémové normy vypovídá i požadavek na vedení dokumentace – tzv. 

dokumentované informace, kam patří: 

- Rozsah systému řízení BOZP  

- Politika BOZP 

- Předávání pravomocí a odpovědností 

- Posouzení rizik, metodika a kritéria hodnocení 

- Právní požadavky a další požadavky 

- Cíle BOZP a plány k jejich dosažení 

- Důkazy o způsobilosti pracovníků 

- Provedená sdělení, informace (je-li to vhodné) 

- Plánování a jeho naplnění 

- Řízení změn 

- Odstranění nebezpečí a snížení rizik 

- Výsledky monitorování, měření, analýz a hodnocení 
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- Hodnocení shody 

- Program a výsledky auditu 

- Přezkoumání vedení 

- Popis a řešení incidentů a neshod a přijatá následná opatření 

- Výsledky přijatých opatření a nápravných opatření, včetně jejich účinnosti 

- Prvky a projekty neustálého zlepšování 

Z přehledu je patrné, že mnohá dokumentovaná informace překračuje hranice požadavků 

právních předpisů, že zpravidla požaduje větší rozsah plnění, než je požadováno právním 

předpisem, že požaduje systémový přístup managementu, který je řízeným a plánovaným 

procesem, nikoli jen pouhou manažerskou reakcí na zjištěný stav.  

Proto pod pojmem „systém řízení BOZP“ budeme rozumět vytvoření systému řízení 

plnění souhrnu relevantních požadavků právních a technických norem, nikoli vytvoření 

a zavedení systémového řízení BOZP ve smyslu systémové normy. 

 

4 Dílčí hodnocení teoretické části projektu, přehled výstupů 

 

Ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., § 9 odst. 3 písm. c) by každá státní organizace s více 

než 500 zaměstnanci měla mít jednu nebo více odborně způsobilých osob.  

Systém řízení BOZP ve smyslu technické – systémové normy ISO 45001 značně 

přesahuje rámec organizace prevence rizik v oblasti BOZP tak, jak je stanoven právními 

a technickými předpisy. Z tohoto pohledu nelze požadavky systémové normy použít 

a plnění dílčích požadavků právních a ostatních předpisů – viz příloha č. 2 nelze označit 

za systém řízení BOZP, neboť je takové označení zavádějící – blíže viz příloha č. 3.  

Pojem systém řízení BOZP tak lze v rámci tohoto projektu zúžit na samotné řízení BOZP, 

tj. zákoníkem práce definované pravomoci a odpovědnosti vedoucích pracovníků 

zaměstnavatele a odpovědnost zaměstnavatele, jak se vztahují k vykonávané práci. A tou 

by byla práce ve významně bezpečných pracovních prostředí (kancelářské prostory), 

prováděná při obsluze méně rizikových technických zařízeních (kancelářská technika), při 

provádění práce s minimální rizikovostí (kancelářská práce). Nicméně, i tak je nutné 

zmínit rizikovější pracovní postupy (manipulace s břemeny) a používání rizikovějších 

technických zařízení (nářadí, vyhrazená technická zařízení), ve specifických pracovních 

prostorech (kuchyň, popř. dílna).  

Tím se vize poměrně jednoduchého nastavení organizace BOZP u státní organizace 

s více než 500 zaměstnanci mírně zkomplikuje. A přitom stále nebude pokrývat 

požadavky na BOZP pro některé státní organizace, státní podniky či podniky se státní 

nebo polostátní účastí. Zde je možnost nárůstu množství vyskytujících se rizik, kterému 
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musí dokumentace BOZP plně odpovídat. V projektu tak budou vytvořeny metodiky pro 

provedení takových základních činností, které budou uplatnitelné v širokém okruhu 

definovaných organizací a nebudou sloužit jen úzké potřebě v rámci specifických činností 

dané organizace. Metodiky tak nebudou vyčerpávajícím návodem pro odborně způsobilé 

osoby v rámci všech podniků, v rámci celé šíře BOZP, ale budou účelově cíleny na 

předmět projektu.  

S ohledem na charakteristiku státních organizací s více jak 500 zaměstnanci lze tvrdit, že 

tyto organizace musí mít tak jako ostatní zaměstnavatelé: 

- Organizaci BOZP na pracovištích (stanovení odpovědností, pravomocí, oprávnění, 

periodicit jednotlivých činností – prohlídky BOZP, pracovnělékařské prohlídky, 

školení, …) – viz příloha č. 4 

- Analýzu rizik (s přehledem nebezpečí, rizikových faktorů) – příloha č. 5 

- Návrh opatření ke snížení odhaleného rizika – příloha č. 6 

- Seznam, popř. zásady pro přidělení OOPP, MČDP, ON – viz příloha č. 7 

- Kategorizaci prací – viz příloha č. 8 

- Knihu úrazů – viz příloha č. 9 

- Průvodní a provozní dokumentaci k technickým zařízením 

- Místní řád skladu – viz příloha č. 10 

- Seznam chemických látek – viz příloha č. 11 

- Bezpečnostní listy chemických látek 

- Písemná pravidla k používání chemických látek – viz příloha č. 12 

- Protokol o nezařazení – viz příloha č. 13. 

Pro zjednodušení a zpřehlednění periodických povinností na úseku BOZP, zvláště ve 

vztahu k provozování technických zařízení, je vhodné vyhotovit lhůtník revizí a kontrol – 

blíže viz příloha č. 14. 

Další dokumentace BOZP je vztažena ke specifickým činnostem organizace a vyplývá 

z jejich rizik, např.: 

- Stanovení vnějších vlivů 

- Dokumentace o ochraně před výbuchem 

- Evidence zaměstnanců pracujících v kontrolních pásmech 

- Evidence zaměstnanců vykonávajících rizikové práce 

- Místní provozně bezpečnostní předpisy (např. Místní provozní bezpečnostní 

předpis pro provozování dopravy, provozní dokumentace pracoviště, …) 
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- Evidence zaměstnance s uznanou nemocí z povolání 

- Identifikační list nebezpečného odpadu. 

Souhrnný přehled požadované dokumentace vedené zaměstnavatelem ve smyslu 

požadavků právních předpisů (není uvedena dokumentace vedená podle požadavků 

technických předpisů) je uveden v příloze č. 15. 

Všem definovaným prvkům BOZP musí odpovídat nastavený systém organizace BOZP 

(zpravidla souhrnným interním dokumentem Směrnice BOZP), a systém školení. Ten 

sestává z periodického školení zaměstnanců v periodách stanovených s ohledem na 

závažnost pracovních úkonů či nebezpečnost manipulovaných surovin, materiálů či 

technických zařízení. Vždy však musí být učiněno vstupní školení zaměstnance – viz 

příloha č. 16. 

 

5 Případové studie 

 

Po definování základních teoretických přístupů bylo přikročeno k ověřování způsobu 

řízení BOZP v praxi. Přitom bylo vytipováno několik pracovišť, která byla se souhlasem 

odpovědných pracovníků navštívena, a byly získány podklady. Získání podkladů 

odpovídalo možnostem v rámci jisté úrovně utajení interních informací a míře ochoty 

vůbec takové materiály poskytnout. Odpovědní pracovníci předpokládají nejen možné 

zneužití takových materiálů, ale zároveň je považují za jisté know-how své či své 

společnosti a pochopitelně si nepřejí jejich jakékoli uveřejnění. 

 

5.1 Česká pošta, státní podnik 

 

Česká pošta je zástupcem státní organizace, která zaměstnává více jak 

500 zaměstnanců. Navíc působí v rámci celé České republiky a její zaměstnanci pracují 

v podmínkách kategorizace práce od 1. kategorie po 3. kategorii. Práce tak nabývá velké 

rozmanitosti hrozeb, nebezpečí a rizik. Tomu odpovídá i struktura zajištění BOZP 

a samotná dokumentace. 

Základním dokumentem BOZP je směrnice BOZP, pod názvem „Zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci“. Směrnice je verzovaným dokumentem, nyní platí verze 3.0 SM-

6/2015 z 11. 8. 2016 – viz obr. 2 

Směrnice na 24 stranách přibližuje organizaci BOZP ve struktuře: 

1. Úvodní ustanovení  

2. Organizace zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČP  
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3. Povinnosti organizačních jednotek ČP  

4. Povinnosti vedoucích zaměstnanců  

5. Povinnosti zaměstnanců  

6. Povinnosti odboru BOZP a PO  

7. Kontrolní činnost v oblasti BOZP (definování druhů a termínů) 

8. Dokumentace BOZP (s definováním místa – pracoviště uložení) 

9. Školení zaměstnanců o BOZP (specifikace druhů a termínů školení interních 

i externích zaměstnanců) 

10. Zajištění bezpečnosti technických zařízení a vyhrazených technických zařízení  

11. Řízení silničních motorových vozidel 

 

Obr. 2 

Směrnice BOZP 

 

12. Bezpečnost na pracovištích České pošty (jak obecně, tak definovány po jednotlivých 

druzích pracovišť)   

13. Přidělování a používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) 

a mycích a čisticích desinfekčních prostředků (MČDP)  
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Obr. 3 

Seznam příloh směrnice BOZP 

 

14. Související dokumentace (definování interních předpisů a právních předpisů 

vztahujících se k problematice BOZP a PO) 

15. Přílohy (definuje 12 samostatných příloh) – viz obrázek 3. 

 

Obdobným způsobem je zajištěna např. i organizace požární ochrany – viz obr. 4 
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Obr. 4 

Směrnice PO 

 

Organizaci BOZP zastřešuje ředitel České pošty, s. p., který má ve své přímé 

podřízenosti sekci bezpečnosti, jehož součástí je i odbor BOZP a PO – viz obr. 5.  

 

      
Ředitel s. p. 

       

             

                 

                 

5 různých divizí 
  

úseky 
  

sekce bezpečnosti 
 

     
                 

                 

úseky 
        odbor BOZP a PO 

+ další 3 odbory 

 

         
                 

                 

sekce 
             

             
                 

                 

Obr. 5 

Nástin organizační struktury 
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Samotný odbor BOZP a PO sestává z celkového počtu 30 zaměstnanců, kteří jsou 

zároveň jak OZO PO, tak i odborně způsobilé osoby požární ochrany. Jejich působnost je 

teritoriálně omezena na oblast, ve které působí. Pro potřeby České pošty je Česká 

republika rozdělena do celkem sedmi oblastí: 

- Střední Čechy a Praha 

- Severní Čechy 

- Jižní Čechy 

- Západní Čechy 

- Východní Čechy 

- Severní Morava 

- Jižní Morava. 

Pracovníci BOZP vykonávají ve svých oblastech kontrolní a poradenskou činnost 

společně s vedoucími pošt a dalších útvarů podniku. Při své práci spolupracují 

i s jednotlivými zaměstnanci a členy odborových organizací. Jen jedna z odborových 

organizací má jednoho pracovníka, který zastává pozici svazového inspektora (má 

odbornou způsobilost v prevenci rizik). Tento svazový inspektor vykonává kontrolu 

v rámci celé České republiky. Ostatní odboroví pracovníci vykonávající kontrolní činnost 

odborů na úseku BOZP nemá pro tuto činnost žádnou odbornou kvalifikaci. 

Pro potřeby věcného a urychleného řešení případů zjištěných neshod je důležité, že 

základní linie řešení problému je vedoucí pracovník odboru BOZP a PO, který přísluší do 

sekce bezpečnosti, přímo podřízené řediteli státního podniku. Tak je zajištěna pružná 

a odborně relevantní správa problematiky BOZP s jasným rozdělením odborné 

kompetence (vedoucí odboru BOZP a PO), řídicí kompetence (vedoucí sekce 

bezpečnosti) a odpovědnosti (ředitel státního podniku).  

 

5.2 Fond dalšího vzdělávání 

 

Fond dalšího vzdělávání je poměrně malá organizace čítající několik desítek 

zaměstnanců. Nicméně její struktura zahrnuje odloučená pracoviště na území celé České 

republiky, což se odráží i v samotné organizaci BOZP. 

Organizační struktura odpovědností a pravomocí byla stanovena jednoduše: 

- za BOZP odpovídá statutární orgán (zaměstnavatel), ředitel FDV; 

- organizační pravomoci a odpovědnost má vedoucí odboru ekonomické správního; 

- výkonné pravomoci má vedoucí hospodářské správy, který zajišťuje plnění úkolů 

na úseku BOZP podle pokynů externí OZO PR. 
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OZO PR stanovila pro všechny pracovníky FDV jednotnou organizaci BOZP. Její zásady 

byly promítnuty jak do aktualizované směrnice BOZP, tak do nově koncipovaných 

13 samostatných příloh (jedna z příloh byla převzata a aktualizována z předchozí 

směrnice BOZP) – viz obr. 6. Samotná směrnice BOZP má následující strukturu: 

Část I.  Úvodní, obecná a základní 

ustanovení 

čl. I.      Změny v dokumentu 

čl. II.     Definice pojmů a zkratek 

čl. III.    Úvodní a obecná ustanovení 

Část II. Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci 

čl. I.      Organizace bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

čl. II.     Povinnosti ředitele FDV 

čl. III.    Povinnosti vedoucích 

zaměstnanců 

čl. IV.    Povinnosti zaměstnanců FDV 

čl. V.     Dokumentace k BOZP 

čl. VI.    Odborná způsobilost  

čl. VII.   Školení BOZP 

čl. VIII.  Kontrolní činnost 

čl. IX.    Orientační zkoušky na návykové 

látky / alkohol 

čl. X.     Pracovní úrazy 

čl. XI.    Odpovědnost za škodu 

čl. XII.   Lékařská preventivní péče 

čl. XV.   Kategorizace prací 

čl. XVI.  Poskytování OOPP 

Část III. Závěrečná a další ustanovení 

čl. I.  Závěrečná ustanovení 

Část IV.  Přílohy 

13 samostatných příloh 
 

 

 

Obr. 6 

Titulní strana směrnice BOZP 
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U zaměstnavatele působí dvě místní odborové organizace, jejichž působení bylo ve 

směrnici zmíněno (např. že ředitel FDV spolupracuje při řešení otázek BOZP s odborovou 

organizací – viz část II, čl. I/2/f. směrnice BOZP, či že spoluvytváří poradní orgán ředitele 

pro oblast BOZP – viz část II, čl. II/3/b. směrnice BOZP, nebo že se účastní prověrek 

BOZP – viz část II, čl. VIII/1/a. směrnice BOZP, aj.). Zástupci odborů byli posléze zahrnuti 

i do školení vedoucích zaměstnanců, k zajištění lepší součinnosti s vedoucími 

zaměstnanci a k získání základního přehledu o povinnostech vedoucích zaměstnanců 

a jejich odpovědnosti při organizování zásad bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

 

5.3 Léčebné Lázně Bohdaneč 

 

Léčebné lázně Bohdaneč zaměstnávají 330 pracovníků na hlavní pracovní poměr, další 

pak na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Celkem 

v léčebných lázních působí na 600 zaměstnanců, kteří se starají o cca 3000 návštěvníků, 

tj. poskytují ubytovací, stravovací a lázeňské služby.  

   

Obr. 7 

Obsahová struktura směrnice Řízení BOZP 
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K zajištění oblasti BOZP spolupracují s externí OZO PR, nicméně mají vlastní určenou 

osobu, která oblast BOZP zajišťuje a realizuje podle odborných požadavků, analýz 

a návrhů OZO PR. Tento pracovník se odpovídá jednatelce společnosti. 

 

 

Obr. 8 

Obsahová struktura směrnice Řízení BOZP 

 

Dokumentace BOZP je zpracována komplexně a zohledňuje všechny aspekty činnosti 

zaměstnavatele. Výrazně pozitivním prvkem je stanovení odborné způsobilosti školitelů _ 

viz obr. č. 8. Ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 je zaměstnavatel povinen zajistit 

zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Ve smyslu 

§ 103 odst. 3 je povinen určit i obsah a četnost školení. To vše s cílem zajistit, aby práci 

vykonávali zaměstnanci s dostatečnou odbornou způsobilostí. Nicméně, žádné 

z ustanovení nedefinuje, jakou odbornou způsobilost má mít školitel, kdo je vhodným 

odborníkem pro dané školení. Což platí obecně, vyjma školení k nakládání s některými 

druhy chemických látek7, či školení z poskytování první pomoci. Přitom právě na 

                                                
7 Nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi smí školit jen pracovníci 
s odborností ve smyslu ustanovení § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; 
školení osob určených k poskytování první pomoci a organizování evakuace má školit ve smyslu 
ustanovení § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, poskytovatel pracovnělékařských služeb 
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odbornosti školitel záleží, jaké informace budou školeným zaměstnancům poskytnuty. Je 

zřejmé, že záleží na osobě školitele a jeho praktických dovednostech zaujmout školené, 

přiblížit obsah školení jejich potřebám a podmínkám jejich pracovišť, nicméně ohlídání 

dostatečné odbornosti školitele je neopominutelným faktem, který by neměl zůstávat jen 

na bedrech zaměstnavatele. K takové úpravě by mohl posloužit zákon č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek BOZP, který v § 11 uvádí zvláštní odbornou způsobilost, 

aniž by v nějaké své příloze definoval příklady takové způsobilosti (např. obsluha 

stavebních strojů, vyhrazených technických zařízení aj.). 

 

   

Obr. 9 

Kniha regálů s definováním struktury kontroly 

 

Příkladem komplexního pojetí BOZP může být Kniha regálů, která obsahuje jak strukturu 

a četnost kontrol, se stanovením osoby určené k provedení kontroly – viz obr. č. 9, ale 

i záznamový arch provedení této kontroly – viz obr. č. 10. Vzhledem ke konkrétnímu 

definování jednotlivých položek kontroly není nutné vypisovat, co bylo kontrolováno 

a zápis se omezuje již jen pouze na uvedení data provedení a celkového výsledku 

kontroly. 
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Obr. 10 

Kniha regálů – záznam o kontrole 

 

Co se týče samotné hierarchie organizace BOZP u společnosti, odpovědnost má 

jednatelka společnosti, jako její statutární zástupce. Ta využívá externího poradce – OZO 

PR, která navrhuje systém zajištění BOZP ve společnosti a strukturu vedené 

dokumentace, včetně její obsahové stránky. OZO PR tak přebírá odpovědnost za soulad 

realizovaných činností společnosti s požadavky právních předpisů. Jednotliví vedoucí 

zaměstnanci a samotní zaměstnanci pak uplatňují navržený systém a zavedené 

požadavky na bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce při výkonu činností. Pro 

vedení, shromažďování a uchovávání vzniklých dokladů o prováděných termínovaných 

činnostech má společnost zřízeného vlastního pracovníka. Ten se stará o plnění 

jednotlivých termínů periodických činností, o kontakt s odborně způsobilou osobou 

a předávání vhodných informací o stavu a změnách v oblasti BOZP. 

 

5.4 Ministerstvo financí 

 

Organizační struktura ministerstva financí je poměrně složitá. Vedle vlastních 

ministerských budov (5 objektů) patří do organizace a tedy úseku řízení BOZP, a stejně 

tak i požární ochrany, i jednotlivé finanční úřady, celní správa, tiskárna státních cenin, 

objekt Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebo objekt GSA. 

Organizační struktura je tak vymezena celorepublikovou sítí pracovišť s různorodou 

definicí rizik z prováděných činností, která významnou měrou překračují rizikovost práce 

administrativního pracovníka vlastních ministerských budov. Z pohledu BOZP jde 

o správu několika objektů ministerstva a desítek detašovaných pracovišť. 
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Odpovědnost za BOZP a PO byla organizačním řádem převedena na odbor Bezpečnosti 

a krizového řízení a jejího ředitele, který je – jehož útvar je v přímé podřízenosti 

ministryně. Ředitel odboru metodicky řídí, zajišťuje a kontroluje plnění úkolů v oblasti 

BOZP, stejně tak i v oblasti požární ochrany, na ministerstvu a v resortních organizacích. 

Ředitel odboru tak má nejen vrcholovou odpovědnost za BOZP, ale je zároveň pověřen 

přímým řízením a organizací BOZP, tj. má zároveň jak vrcholovou odpovědnost za oblast 

BOZP, tak přímou odpovědnost a příslušnou funkční pravomoc ke změně systému, jeho 

navození, stejně tak zajištění správného chodu tohoto systému. K tomu využívá 

vedoucího odboru krizového řízení, který spolupracuje s OZO PR. 

 

 

Obr. 11 

Obsahové zaměření Směrnice ministra financí k prevenci rizik v BOZP 

 

K zajištění definování a implementace požadavků BOZP definovaných právními 

a technickými předpisy mělo ministerstvo vlastního pracovníka – referenta státní správy, 

který měl složenu zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik. Ten při výkonu své 

činnosti jednal přímo s vedoucím odboru krizového řízení, popř. přímo s vedoucím odboru 

Bezpečnosti a krizového řízení. Referent státní správy nebyl v pozici vedoucího 
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pracovníka, neměl žádná oprávnění v rámci výkonu dohledu nad BOZP vůči 

zaměstnancům ministerstva. Jeho podřízení nejnižší úrovni hierarchické struktury 

organizace se jevilo jako nedostatečné, neboť odborně způsobilá osoba vykonává 

činnosti za zaměstnavatele a je jeho poradcem, čemuž by mělo odpovídat i její postavení 

v organizační struktuře. Později byl tento interní pracovník nahrazen externí OZO PR, 

která prostory ministerstva navštěvuje cca 4x do měsíce a využívá referenta oddělení 

krizového řízení jako osobu, která za ministerstvo koordinuje aktivity na úseku BOZP.  

 

5.5 Ministerstvo zdravotnictví 

 

Na ministerstvu zdravotnictví také využívají služeb externí OZO PR, která o problematice 

BOZP jedná s pracovníkem z oddělení hospodářské správy. Prohlídku prostor budovy 

ministerstva provádí společně v měsíčních intervalech a dohodnou se na způsobu 

a termínu odstranění zjištěných nedostatků.  

Struktura organizačního zabezpečení oblasti BOZP je jednoduchá: 

- vrcholovou odpovědnost za BOZP nese ministr jako zaměstnavatel, 

- organizační pravomoci jsou svěřeny náměstkovi ministra 

- výkonné pravomoci jsou svěřeny vedoucímu oddělení hospodářské správy, který 

mj. koordinuje úkoly na úseku BOZP a požární ochrany.  

Na organizování konkrétních akcí BOZP, které se dotýkají konkrétních zaměstnanců, 

participuje personální oddělení. 

 

5.6 Flexfill 

 

Pro porovnání organizace BOZP u státních a příspěvkových organizací s organizací 

BOZP u výrobní právnické osoby, byla vybrána společnost Flexfill. Specifikem společnosti 

je její nadnárodní organizace. Statutární orgán sídlí ve Velké Británii, velký vklad do 

společnosti učinila společnost NCH Distribution ze Spojených států amerických. Nicméně, 

obě firmy v České republice zastupuje český občan na pozici jednatele – statutárního 

orgánu. Tento pracovník i podepisuje a schvaluje interní dokumenty, např. Směrnici 

BOZP. 

Obě společnosti vlastní certifikát akreditované společnosti Lloyd´s Register LRQA na 

zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu společnosti (kvalita, 

environment, BOZP) – první certifikáty vystaveny v roce 2008. 
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Obr. 12 

Obsahová stránka Směrnice BOZP společnosti Flexfill 

 

Specifičnosti nadnárodního řízení odpovídá i základní struktura organizačního 

zabezpečení BOZP ve společnosti: 
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- za BOZP odpovídá Evropský EHS8 manažer (jako zaměstnavatel),  

- který zároveň vykonává i přímé řízení a organizování všech aktivit; 

- výkonným prvkem je oddělení EHS, jehož vedoucím je OZO PR. 

Mezi oprávnění vedoucího oddělení EHS patří např. přímé jednání s Evropským EHS 

manažerem, návrh dokumentace k BOZP, kontrola prostředí a pracovišť, vyhledávání, 

analýza a hodnocení rizik, nákup potřebných věcí k zajištění požadavků BOZP aj. Při 

výkonu svých pravomocí se významnou měrou opírá o průběžnou činnost vedoucích 

zaměstnanců – viz obr. č. 13, definující rozsah průběžné kontroly vedoucích 

zaměstnanců na svěřených pracovištích. 

 

 

Obr. 13 

Systém kontrol ve společnosti Flexfill 

 

K výkonu svých pravomocí má vedoucí oddělení EHS (OZO PR) jmenovací dokumenty 

na koordinaci BOZP mezi společnostmi Flexfill a NCH Distribution, stejně tak i pro výkon 

činností spojených s požární ochranou, či s prevencí závažných havárií. 

                                                
8 Zkratka anglického názvu Environment, Health Safety 
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Ve firmách je navíc od českých požadavků a principů na BOZP uplatňován britský 

a americký způsob vnímání BOZP, který převyšuje naši běžně vnímanou úroveň BOZP. 

 

5.7 Shrnutí poznatků z terénního šetření 

 

Terénní šetření prokázalo dodržování požadavků právních předpisů v oblasti BOZP. 

Prokázalo, že se řízení BOZP významně orientuje na rizika vyplývající z konkrétní 

vykonávané práce a z celkové organizace práce i zaměření organizace, čímž nabývá 

svých specifik. Mezi ně tak pochopitelně patří i samotná organizační struktura organizace 

a zvolená organizační struktura odpovědností a pravomocí na úseku BOZP. 

Šetření ukázalo, že pro zajištění organizace BOZP není zcela určující, zda je OZO PR 

v pracovním poměru se zaměstnavatelem, či mu poskytuje službu – působí jako externí 

poradce. Nicméně bylo zcela patrné, že tam, kde se OZO PR vyskytoval pravidelně, ať již 

byl v pracovním poměru, nebo na pracoviště docházel v rámci svých kontrol měsíčně či 

ještě častěji, byla problematika BOZP pojata více do hloubky a více ostatními 

zaměstnanci vnímána. Ukázalo se, že čím jednodušší je struktura řízení BOZP, tím 

rychleji a snáze funguje přijímání vhodných opatření z odstranění závadného stavu. 

Struktura musí být tvořena: 

- osobou, která odpovídá za BOZP (zaměstnavatel - ministr) 

- osobou, která BOZP organizuje, která rozhoduje o opatřeních (náměstek ministra) 

- osobou, která řídí realizaci přijatých opatření (vedoucí odboru / oddělení) 

- osobou, která realizuje přijatá opatření (např. správce objektu). 

Tato poměrně jednoduchá liniová struktura organizování BOZP zabezpečuje rychlé 

a účelné projednání odhalených nedostatků a umožňuje vyžádání potřebné součinnosti 

s dalšími odděleními či odbory při řešení vzniklých problémů či řešení zajištění 

plánovaných akcí na úseku BOZP (např. školení, pracovnělékařské prohlídky, kontroly, 

prověrky aj.).  

Šetření ukázalo, že OZO PR, jako poradce zaměstnavatele, musí mít volný přístup ke 

všem osobám organizační struktury řešící problematiku organizace a řízení BOZP 

u zaměstnavatele, a je vhodné, když má na úseku BOZP pravomoc nad všemi 

zaměstnanci, včetně vedoucích zaměstnanců, které školí a kterým na jejich pracovištích 

poskytuje poradenství. Jedná-li se o interního zaměstnance – zaměstnance v pracovně 

právním poměru, může být ve výše naznačené organizační struktuře vhodně umístěn. 

V rámci samotné řídicí organizace BOZP byly u jednotlivých organizací nalezeny 

odchylky, které ne vždy plně odpovídají zákoníkem práce a jiným právním předpisům na 

úseku BOZP zavedenému pojmu „zaměstnavatel“. Ve smyslu ustanovení § 7 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatelem: 
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„… osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním 

pracovněprávním vztahu“. Ustanovení § 9 téhož zákona dále upravuje, že: „Za Českou 

republiku (dále jen „stát“) v pracovněprávních vztazích jedná a práva a povinnosti 

z pracovněprávních vztahů vykonává organizační složka státu, která jménem státu 

v základním pracovněprávním vztahu (§ 3) zaměstnance zaměstnává“. Důležité je v této 

souvislosti i ustanovení § 11 téhož zákona o tom, že: „… Vedoucím zaměstnancem je … 

vedoucí organizační složky státu“9. 

Z tohoto pohledu je zřejmé, že zaměstnavatelem je organizace, se kterou má 

zaměstnanec uzavřen pracovněprávní vztah a jejím představitelem je její statutární orgán 

(jednatel) – což nemusí být nutně vlastník či majitel; nebo těmito osobami jmenovaný 

ředitel. Obdobně problematiku zaměstnavatele pojímá i zákon České národní rady 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, který v ustanovení § 2 

odst. 2 stanovuje, že: „Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob 

odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich 

odpovědný zástupce“10. K tomu ustanovení § 3 odst. 2 zdůrazňuje, že „Ministerstva a jiné 

státní orgány plní obdobně povinnosti uložené jinak tímto zákonem právnickým osobám 

a podnikajícím fyzickým osobám“. 

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, nepracuje 

s pojmem organizační složka státu, ale s pojmem správní úřad11 resp. služební úřad12, za 

který pokládá ministerstvo nebo jiný správní úřad. Vedoucím takového úřadu je pak: 

„… ten, kdo podle jiného zákona stojí v čele tohoto správního úřadu a tento úřad řídí…“13. 

Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 tohoto zákona vydává služební předpisy náměstek pro 

státní službu, vedoucí služebního úřadu, státní tajemník nebo personální ředitel sekce pro 

státní službu. Služební zákon tak umožňuje bezvýhradně akceptovat požadavek zákoníku 

práce, aby zaměstnavatel – tudíž ministr/yně nesl odpovědnost za organizování BOZP 

u státní organizace, a využíval k naplňování požadavků právních předpisů na úseku 

                                                
9 § 11 zákona č. 262/2006 Sb.: Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří 
jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným 
zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné 
pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí 
organizační složky státu 
10 Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v ustanovení § 2 odst. 2 stanoví, že: „Právnické osoby 
a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají 
k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá 
statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li 
činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku 
požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi 
sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární 
ochrany“.  
11 Zákon č. 234/2014 Sb., § 3: Správním úřadem pro účely tohoto zákona je ministerstvo a jiný správní úřad, 
jestliže je zřízen zákonem a je zákonem výslovně označen jako správní úřad nebo orgán státní správy. 
12 Zákon č. 234/2014 Sb., § 4 odst. 1: Správní úřad je pro účely tohoto zákona služebním úřadem. 
13 Zákon č. 234/2014 Sb., § 9 odst. 5: Vedoucím služebního úřadu je ten, kdo podle jiného zákona stojí 
v čele tohoto správního úřadu a tento úřad řídí, bez ohledu na to, zda je státním zaměstnancem. 
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BOZP svých vedoucích zaměstnanců – vedoucí služebního úřadu, ředitel odboru, ředitel 

sekce14. Vzhledem k ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb., o počtu 

zaměstnanců, při jejichž naplnění musí zajišťovat úkoly v oblasti BOZP odborně 

způsobilou osobou v prevenci rizik, a to bez ohledu na rizikovost prováděných prací, je 

jasné, že ministerstvo musí zaměstnávat minimálně jednu OZO PR.  

Mezi základní požadavky na činnost OZO PR by měly patřit požadavky na provedení níže 

uvedených aktivit: 

- provedení prvotní prohlídky pracovišť 

- provedení analýzy rizik s definováním nebezpečí, rizik, rizikových faktorů 

- navržení korekčních / nápravných – bezpečnostních opatření 

- provedení kategorizace prací, vč. definování potřeby měření rizikových faktorů 

-  vyhotovení řídícího dokumentu k organizování a zabezpečení BOZP 

- vyhotovení analýzy potřeby přidělení osobních ochranných pracovních prostředků 

- stanovení pravidel řízení organizování pracovnělékařské péče 

- stanovení pravidel řízení organizování školení BOZP 

- stanovení pravidel provádění kontrol a revizí technických zařízení 

- stanovení pravidel vedení úrazové dokumentace 

- stanovení pravidel práce ve skladech, vč. vyhotovení místního řádu skladu 

- stanovení dokumentování předávání bezpečnostních informací. 

Výše uvedený přehled není vyčerpávajícím výčtem, např. neuvažuje, že by zaměstnanci 

ministerstva běžně nakládali s chemickými látkami, provozovali rizikové práce či vlastní 

dopravu, aj. V opačném případě pak musí OZO PR reagovat a zaměstnavatel by po něm 

mohl oprávněně požadovat i vyhotovení pravidel pro: 

- nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi 

- vedení dokumentace pro riziková pracoviště či kontrolní pásma 

- práce v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- vnitropodnikovou dopravu. 

Všechny uvedené aktivity jsou ve smyslu zákoníku práce a ostatních právních předpisů 

k BOZP povinnostmi zaměstnavatele. V žádném právním předpise není stanoveno, kdo 

má takovéto dokumenty vyhotovit. Je nanejvýš vhodné, aby z hlediska odborných 

znalostí, výše uvedenou dokumentaci vyhotovil a vedl OZO PR. 

                                                
14 Zákon č. 234/2014 Sb., § 9 odst. 2 – služební místa představených v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, 
resp. odst. 3 – služební místa představených v jiných správních úřadech (vedoucí služebního úřadu, ředitel 
sekce, ředitel odboru, vedoucí oddělení). 
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OZO PR při své činnosti musí úzce spolupracovat s odborovou organizací působící 

u zaměstnavatele. Působí-li jich několik, musí zachovat rovný přístup ke všem. Ačkoli je 

OZO PR v pozici poradce zaměstnavatele, jím navržený a udržovaný systém 

bezpečnostních pravidel a opatření, které musí zaměstnanci dodržovat a vedoucí 

zaměstnanci vyžadovat, chrání všechny zaměstnance. A tak je OZO PR i na straně 

odborů, které v oblasti BOZP vykonávají kontrolu nad dodržováním BOZP. Je proto 

vhodné, aby v organizačním dokumentu bylo na působení odborové organizace 

pamatováno a bylo zástupcům odborů garantováno vhodné prostředí pro výkon jejich 

kontrolní funkce, pro výkon vznášení relevantních požadavků ke zlepšení pracovních 

podmínek a pracovního prostředí zaměstnanců. A je vhodné, aby si OZO PR s odbory 

rozuměl, aby se zástupci odborové organizace zúčastňovali školení pro vedoucí 

zaměstnance a vnímali jejich pozici, jejich pravomoci a odpovědnosti, povinnosti 

zaměstnavatele na úseku BOZP. 

 

6 Možné opatření ke zlepšení 

 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, byly v rámci řešení projektu definovány jisté 

nepřesnosti nebo nedostatky, se kterými se organizování BOZP u zaměstnavatelů potýká 

v obecné rovině.  

 

6.1 Kategorizace bezpečnosti prostředí 

 

Jak bylo uvedeno v kapitole o plnění požadavků právních předpisů, určení potřebnosti 

OZO PR je stanovováno výhradně v závislosti na počtu zaměstnanců, nikoli v závislosti 

na rizicích, tj. charakteristikách prováděné práce a charakteristikách pracovního prostředí. 

Přitom ta jsou nositelem definovaných nebezpečí, rizikových faktorů a z nich odvozených 

rizik, jak o nich hovoří směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.15 Tato ustanovení směrnice byla do českého 

právního řádu přenesena zákonem č. 309/2006 Sb. Bylo by proto možné, doplnit tento 

právní předpis v příloze o tabulku, která by umožňovala definování činností a prostředí, 

v nichž by si mohl zaměstnavatel organizovat řízení BOZP sám, a činnosti a prostředí, 

v nichž by musel použít OZO PR. 

 

 

                                                
15 čl. 7: členské státy mohou vymezit s ohledem na povahu činností a velikost podniku kategorie podniků, 
u kterých může zaměstnavatel, je-li odborně způsobilý, převzít sám úkoly uvedené týkajících se ochrany 
a prevence pracovních rizik v podniku nebo zařízení 
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Tabulka č. 1  Kategorizace bezpečnosti prostředí  

Kategorie 
běžné prostředí 

BP 
méně běžné prostředí 

MBP 
extrémní prostředí 

EP 

Provedení budovy – užité 
stavební materiály 

nehořlavé, smíšené 
(vyšší podíl 
nehořlavých materiálů) 

ano 
hořlavé (vč. 
celodřevěné stavby) 

ano --- --- 

Podmínky úniku osob v 
případě nebezpečí:  
hustota výskytu osob / 
možnost úniku  
(druh budovy) 

malá / snadná  
(obytné budovy, 
dvoupodlažní 
administrativní či 
výrobní budovy – 1 PP 
+ 1 NP či 2 NP) 

ano 

malá / obtížná 
velká / snadná 
(budovy nad 7 NP, 
administrativní 
budovy, samostatné 
budovy obchodů a 
kulturních zařízení – 
kina, divadla, galerie)  

ano 

velká / obtížná 
(budovy nad 15 NP, 
ubytovací, školní, 
zdravotnické budovy, 
obchodní budovy nad 
4 NP, administrativní 
budovy nad 7 NP) 

ano 

Teplota okolí: dosahované 
hodnoty min / max °C 

rozmezí maximálně: 
- 5 / + 40 

ano 
rozmezí teplot až: 
- 25 / + 40 

ano 
rozmezí teplot až: 
- 60 / + 60 

ano 

Pohyb vzduchu / rychlost 
větru 

do 1 m/s /  
--- 

ano 
1 – 5 m/s /  
do 30 m/s 

ano 
5 – 10 m/s /  
nad 30 m/s 

ano 

Bouřková činnost 
(možnost úderu blesku) 

zanedbatelná ano nepřímé ohrožení ano přímé ohrožení ano 

Výskyt vody v okolí 
zanedbatelná, 
atmosférická vlhkost, 
krátkodobý mlžný opar 

ano 
trvalý mlžný opar, 
vodní tříšť, padající 
kapky, stříkající voda 

ano vlny, ponoření ano 

Výskyt korozivních nebo 
znečisťujících látek 

zanedbatelný ano občasný, atmosférický ano trvalý, vysoká prašnost ano 

Výskyt rostlinstva nebo 
plísní – odolnost 
biologickým vlivům 

bez nebezpečí 
pronikání rostlin, plísní 

ano 
nebezpečí pronikání 
rostlin, plísní 

ano 
běžný výskyt rostlin a 
plísní v okolí (volný 
výskyt) 

ano 

Výskyt živočichů – 
pronikání hmyzu, ptáků, 
malých zvířat  

zanedbatelný výskyt 
hmyzu, ojedinělý výs-
kyt drobných hlodavců 

ano 
významný výskyt 
hmyzu, pronikání 
malých zvířat, ptáků 

ano běžný výskyt zvěře ano 

Charakteristika 
pracovního prostoru 
zařízení (kde bude 
zařízení umístěno) 

vnitřní prostory budov ano 
venkovní neuzavřené 
prostory, chráněné 
z jedné či více stran 

ano 
venkovní, nadzemní, 
podzemní, podvodní 
prostory,  

ano 

Povaha používaných 
strojů a zařízení 

běžné spotřebiče, 
nářadí, jednotlivá 
strojní zařízení (fréza) 

ano 
ionizující a neionizující 
zařízení; s emisemi 
par, aerosolů, prachů  

ano 
plynové tlakové 
stanice, rozvodny, 
čerpací stanice 

ano 

Provoz zařízení: způsob 
užití – provoz za den 

domácí – přerušované ano 
průmyslové – 
několika-směnové  

ano 
těžký průmysl – 
celodenní  

ano 

Uživatelé zařízení, vč. 
kvalifikace obsluh a 
uživatelů 

laici, poučené, znalé a 
způsobilé osoby 

ano 
staří, nemocní, 
invalidé, osoby s 
doprovodem 

ano 
děti (bez doprovodu, 
dozoru), slepí, hluší 

ano 

Umístění pracoviště 
(místo obsluhy zařízení, 
trvalé pracoviště) 

nad úrovní terénu ano 

pod úrovní terénu (z 
více jak poloviny 
umístění – např. 
sklepy, garáže)  

ano 
uvnitř zařízení (vč. 
letadel, lodí, ponorek)  

ano 

Prostředí s nebezpečím 
výbuchu 

nevyskytuje se, nebo 
zóna 2 či 22 

ano zóna 1 nebo 21 ano zóna 0 nebo 20 ano 
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Kategorie 
běžné prostředí 

BP 
méně běžné prostředí 

MBP 
extrémní prostředí 

EP 

Povaha používaných a 
skladovaných materiálů – 
nebezpečí požáru a 
výbuchu 

bez nebezpečí / výskyt 
hořlavých kapalin do 
250 litrů: z toho I. tř. do 
50 litrů, z toho 20 litrů 
nízkovroucích 

ano 

snadno zápalné 
hořlavé hmoty, prachy, 
hořlavé kapaliny, 
rozvody zemního 
plynu 

ano 

skladování výbušnin či 
v zásobnících - výskyt 
hořlavých plynů a par, 
aerosolů  

ano 

Kategorizace práce I, II ano III ano IV ano 

 

Kategorizace bezpečnosti prostředí pro pohyb osob a provozování strojů a zařízení 

rozeznává tři kategorie pracovního prostředí. 

Běžné prostředí,  

- s výskytem běžně předpokládaných nebezpečí a z nich odvozených rizik; 

- v němž by si zaměstnavatel mohl posuzovat rizika sám, ale nevylučuje se takový 

výskyt technických zařízení, pro který by bylo vhodnější najmout si OZO PR 

(rozhodně využívá znalostí revizních techniků, a samozřejmě odborně způsobilé 

osoby požární ochrany či technika požární ochrany); 

- za běžné podmínky se pokládají např. teplotní a vlhkostní charakteristiky 

odpovídající středoevropskému teplotnímu podnebí, vnitřní prostory budov (vč. 

podzemních prostor) prosté výskytu plísní, rostlin, hmyzu, drobné zvěře, 

nebezpečných látek, s poučenými pracovníky v produktivním věku, bez fyzického 

a zdravotního omezení. 

Méně běžné prostředí, 

- s výskytem zvýšeného nebezpečí a jemu odpovídající hodnocení rizik; 

- v němž by zaměstnavatel měl posuzovat rizika prostřednictvím OZO PR; 

- za méně běžné podmínky se pokládají např. teplotní a vlhkostní výkyvy dosahující 

krátkodobých subtropických a subpolárních hodnot podnebí ve vnitřních či vnějších 

prostorách, prostory s výskytem vody, osob se sníženou pohyblivostí. 

Extrémní prostředí,  

- s výrazným výskytem nebezpečí a odpovídajícími riziky; 

- kdy se pro uvedení některých technických zařízení do provozu předpokládá 

i stanovisko státního odborného dozoru16 – opět by měl zaměstnavatel využít 

znalostí OZO PR (lépe řečeno, mělo by to pro něj být povinné, bez ohledu na 

počet zaměstnanců); 

                                                
16 Např. tlaková stanice může být jednoduchou plechovou budkou pro několik tlakových lahví na přepravu plynů 

napojených na nízkoprofilové potrubní rozvody vedoucí k objektu s technologií zpracovávající přiváděný plyn, a již 

potřebuje provedení zkoušky revizním technikem za přítomnosti Technické inspekce České republiky 
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- za extrémní podmínky se považují např. otevřené a nechráněné prostory, 

pracoviště pod úrovní země, pod hladinou, ve výškách, se sklady prašných 

materiálů, provozování tlakových plynových stanic atd. 

Kategorizaci prostředí lze uplatnit i pro jednotlivá pracoviště či prostory pro umístění 

technických zařízení a definování dalších potřebných zajištění a navazujících činností. 

 

6.2 Změna způsobilosti zaměstnavatele 

 

Zároveň s předchozí změnou by bylo vhodné vyjasnit rozpor mezi požadavkem směrnice 

Rady 89/391/EHS a zákona č. 309/2006 Sb., v chápání způsobilosti zaměstnavatele 

vykonávat sám činnosti v oblasti BOZP – prevence rizik: 

-  čl. 7 směrnice Rady: členské státy mohou vymezit s ohledem na povahu činností 

a velikost podniku kategorie podniků, u kterých může zaměstnavatel, je-li odborně 

způsobilý … 

- § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.: zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 

25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné 

znalosti, 

a to záměnou českého požadavku „má-li k tomu potřebné znalosti“ za původní „je-li 

odborně způsobilý“. 

Nicméně, v závislosti na možnosti přijetí návrhu na provedení kategorizace pracovního 

prostředí by bylo vhodné upravit znění § 9 odst. 3 s ohledem na tuto kategorizaci, ve 

smyslu: 

a) při výkonu pracovních činností v kategorizovaném pracovním prostředí „běžné 

prostředí“, může zaměstnavatel zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, při dodržení 

požadavků návodů výrobce, bezpečnostní listů a pokynů revizních techniků či 

odborně způsobilé osoby v prevenci rizik 

b) při výkonu pracovních činností v kategorizovaném pracovním prostředí „mírně 

běžné prostředí“ musí zaměstnavatel využít služeb odborně způsobilé osoby 

v prevenci rizik, zaměstnává-li při tom více jak 500 zaměstnanců nebo organizuje-li 

práci ve dvou samostatných provozovnách vč. odděleného sídla zaměstnavatele, 

musí zajišťovat úkoly v prevenci rizik dvěma odborně způsobilými osobami 

c) při výkonu pracovních činností v kategorizovaném pracovním prostředí „extrémní 

prostředí“ musí zaměstnavatel využít služeb odborně způsobilé osoby v prevenci 

rizik a při uvádění vyhrazených technických zařízení i služeb Technické inspekce 

ČR – orgánu dozoru, zaměstnává-li přitom více jak 250 zaměstnanců nebo 

organizuje-li práci ve dvou samostatných provozovnách vč. odděleného sídla 
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zaměstnavatele, musí zajišťovat úkoly v prevenci rizik nejméně dvěma odborně 

způsobilými osobami. 

 

6.3 Definování dokumentace BOZP 

 

Jak bylo uvedeno v kapitole Shrnutí poznatků z terénního šetření, je vhodné, aby 

odbornou dokumentaci za zaměstnavatele vyhotovoval OZO PR. Různé právní předpisy, 

nebo i technické předpisy, k BOZP sice uvádí požadavek na vyhotovení konkrétního 

dokumentu vztahujícího se k problematice BOZP, ale není stanovena odbornost 

zpracovatele. Ta je však z hlediska obsahu a uvedené informace zcela rozhodující. Proto 

by bylo vhodné, definovat po vzoru zákona o požární ochraně17, dokumentaci, která musí 

být vedena OZO PR – tj. dokumentaci vedenou pro práce a pracovní prostředí v méně 

běžných či extrémních prostředích. 

OZO PR by měl vést tuto dokumentaci BOZP u zaměstnavatele: 

- Kategorizaci bezpečnosti prostředí (záznam z prohlídky pracovišť) 

- Dokumentace analýzy rizik a přijatých opatření 

- Dokument k organizování a zabezpečení BOZP (směrnice) 

- Písemná pravidla pro nakládání se stanovenými nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými směsmi 

- Podklady pro kategorizaci prací (pro Oznámení či Žádost) 

- Vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků 

- Seznam OOPP, MČDP 

- Úrazová dokumentace 

- Dokumentace školení (obsahová část) 

- Místní řád skladu 

- Dopravní řád 

- Dokumentace o ochraně před výbuchem 

- Místní provozní bezpečnostní předpis 

- Vyhotovení protokolu o nezařazení. 

OZO PR by se měl spolupodílet na tvorbě dokumentace a stanovení pravidel činností na 

úseku BOZP u zaměstnavatele: 

                                                
17 Zákon č. 133/1985 Sb., § 15 odst. 1: Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti 
uvedené v § 4 odst. 2 a 3 jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit 
podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem. 
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- stanovení pravidel organizování pracovnělékařské péče 

- stanovení pravidel řízení organizování školení BOZP 

- stanovení pravidel vedení evidence úrazů (Kniha úrazů) a vyplňování Záznamů 

o úrazu 

- stanovení pravidel provádění kontrol a revizí technických zařízení (např. Řád / Plán 

údržby a kontrol) 

- stanovení dokumentování předávání bezpečnostních informací 

- stanovení kontrolní činnosti obsluhy strojů a technických zařízení 

- stanovení bezpečnostních opatření při definování pracovních či technologických 

postupů  

- Provozní řád 

- Havarijní řád 

- Systém bezpečné práce  

- Seznam používaných chemických látek a chemických směsí 

- vyhotovení protokolu o zařazení objektu do skupiny anebo do skupiny B 

- vedení evidence vysoce toxických chemických látek a chemických směsí 

- vedení evidence zaměstnanců vykonávajících práce na rizikových pracovištích 

- vedení evidence zaměstnanců vykonávajících práce v kontrolovaných pásmech 

- Požární řád 

- Evidence zaměstnanců s uznanou nemocí z povolání 

- Žádost o vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k práci 

- Závěr pracovnělékařské prohlídky – lékařský posudek 

- Identifikační list nebezpečného odpadu. 

OZO PR by se měl spolupodílet na uchovávání a dodržování bezpečnostních ustanovení 

externí dokumentace: 

- Průvodní dokumentace (vč. Návodu výrobce) strojů a technických zařízení 

- Bezpečnostního listu chemické látky nebo chemické směsi 

- Technického listu materiálu 

- Stanovení vnějších vlivů 

- Požární dokumentace 

- Dokumentace prevence závažných havárií 
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- požadavků právních a technických předpisů k BOZP a bezpečnému provozu 

technických zařízení. 

 

7 Zhodnocení sledovaného období, přehled výstupů, výhled 

 

V rámci řešení výzkumného úkolu byla provedena analýza stavu k organizaci 

zabezpečení BOZP u státních organizací a byl naplněn požadavek na provedení 2-4 

terénních šetření provedením šetření u 6 organizací, z toho u jedné soukromé výrobní 

organizace a pěti veřejných institucí. 

Z provedené analýzy a provedených šetření vzešly poznatky k definování základní 

struktury činností, které by zaměstnavatele v rámci provozování administrativní činnosti 

měl a mohl oprávněně požadovat po odborně způsobilé fyzické osobě v prevenci rizik. 

Možná vyhotovení některých dokumentů, jak byly v průběhu řešení výzkumného úkolu 

definovány, jsou uvedeny v přílohách této zprávy. Z provedené analýzy vyplynuly 

i pozměňovací návrhy zákona č. 309/2006 Sb., a to v podobě: 

- tabulky pro hodnocení pracovních podmínek a pracovního prostředí, 

- změny definování odborné způsobilosti zaměstnavatele, nebo 

- změny v určení potřebnosti odborně způsobilých osob při zajišťování úkolů 

v prevenci rizik,  

- a v podobě přehledu dokumentace, kterou by měl vést OZO PR. 

Součástí výzkumného úkolu bylo i vyhotovení certifikované metodiky. Ta byla v souladu 

s časovou osou řešení výzkumného úkolu vytvořena a odevzdána. Ačkoli certifikovaná 

metodika předpokládá existenci smyšleného modelového ministerstva administrativního 

charakteru práce, je doplněna malou dílnou s ručními nástroji, kompresorem a vlastní 

kotelnou na plynná paliva, o kterou se stará určený pracovník. Ten zároveň koordinuje 

BOZP u ministerstva ve spolupráci s externě působící OZO PR. Metodika se opírá 

o požadavky na činnost OZO PR ve smyslu definovaných aktivit OZO PR, přičemž 

k jednotlivým aktivitám jsou vyhotoveny přílohy praktického řešení. Aktivity a přiložené 

přílohy ve značné míře přesahují rozměr modelového ministerstva, s cílem možného 

použití i v rámci takových státních institucí či organizací, jejichž charakter činnosti je 

odlišný od pouhého výkonu administrativní práce. 

Z tohoto pohledu řešitelský tým hodnotí požadavky výzkumného úkolu za splněné.  
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a ústavů sociální péče ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 

Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách 

a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do 

konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány 

mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství 

zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška 

o zakázaných pracích a pracovištích) 

- vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí 

a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 

a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů 

- sdělení č. 17/2011 Sb. m. s., Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě 

nebezpečných věcí – ADR 

 ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 

 ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů 

 ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla 

 ČSN 26 7407 Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače 

 ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů 

 ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

 ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání 

 ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní 

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

 ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

 ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu 

 ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky 

 ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: 

Obecné požadavky 
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 ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 

 ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 

 ČSN ISO 18878 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy 

 ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 

Požadavky s návodem k použití 
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