
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
                       Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 
 

STRANA 1 (CELKEM 4) 

 

 

Příloha č. 3 Rozdíly v pojetí systému 
managementu BOZP a plnění požadavků 

právních předpisů 

 
 
 
Číslo výzkumného úkolu: VUS4_08_VÚBP 
 
Název výzkumného úkolu: Návrh systému řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence 
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500 
zaměstnanci 
 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
                       Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 
 

STRANA 2 (CELKEM 4) 

Rozdíly v pojetí systému managementu BOZP a plnění požadavků 

právních předpisů 

 

Systém managementu je pojímán jako způsob a rámec pro řízení rizik a příležitostí 

v oblasti BOZP. Cílem a zamýšleným výstupem systému managementu BOZP je 

předcházet pracovním úrazům a poškození zdraví pracovníků a zajišťovat bezpečná 

a zdravá pracoviště; proto je zásadně důležité, aby organizace odstraňovala 

nebezpečí a minimalizovala rizika v oblasti BOZP tím, že přijme efektivní preventivní 

a ochranná opatření. V tomto směru jsou si systém managementu a cíle souboru 

opatření ve smyslu uplatněných požadavků právních předpisů rovny. Zásadním 

rozdílem je ovšem samotné definování rozsahu BOZP – slovy technické normy: 

kontextu organizace, a definování rozsahu naplnění požadavků právních předpisů. 

Druhým zásadním rozdílem je pak cesta vedoucí k naplňování. Mezitím, co v rámci 

plnění požadavků právních předpisů je sledován minimalistický cíl zajištění alespoň 

nějakého naplnění požadavku, v rámci systému managementu lze uvažovat ve dvojí 

rovině naplňování. Tím prvním je spíše maximalistické pojetí ve smyslu splnění či 

zvážení i dalších navazujících požadavků, tím druhým je propojení plněného 

požadavku s jinými požadavky, zabudování požadavku do uceleného systému práce 

a plnění. Tato rovina pak s sebou přináší možnost průběžné kontroly a periodického 

hodnocení úrovně plnění. 

Níže uvedená přehledová tabulka poukazuje na rozdíly mezi pojetím systému 

managementu a pojetím prostého plnění požadavků právních předpisů. Z tohoto 

přehledu vyplývá, že plnění požadavků právních předpisů nelze zaměnit za pojem 

management BOZP. 

 Z logiky věci je zřejmé, že ani systém řízení nemůže být spojován s plněním 

požadavků právních předpisů v jeho značně nahodilé podobě. Systém řízení, jako 

manažerský pojem, předpokládá definování jednotlivých prvků v oblasti BOZP a jejich 

vzájemné propojení za účelem dosažení vytyčeného cíle. Organizace, které 

neprovedou takovéto prvotní definování jednotlivých prvků, nepřiřadí jim role, 

odpovědnosti, pravomoci, nemohou hovořit o systému řízení BOZP. 

  

systém managementu (podle normy 
ČSN ISO 45001) 

 požadavky právních předpisů (ve 
smyslu národní legislativy) 

kontext organizace 
vč. definování potřeb a očekávání 
pracovníků a dalších zainteresovaných 
stran, určení rozsahu SM BOZP 

 není řešeno  
požadavky právních předpisů 
nestanovují povinnost určovat rozsah 
plnění požadavků; stanovují povinnosti 
vůči zainteresovaným stranám 
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systém managementu BOZP  není řešeno;  

je řešeno u organizací se zřízenou pozicí 
manažer BOZP ve smyslu Národní 
soustavy kvalifikací – takový pracovník 
by měl v různé míře rozsahu a kvality 
naplňovat i požadavky této normy 

vedení a spoluúčast pracovníků  

vč. stanovení politiky BOZP; cílů BOZP; 
rolí, odpovědností a pravomocí; 
průběžného jednání s pracovníky 

 není řešeno v takovém rozsahu 

zákoníkem práce jsou stanoveny oblasti 
BOZP s povinným projednáváním 
s pracovníky; odpovědnosti, pravomoci a 
role jsou v různé míře kvality 
nahrazovány pracovními smlouvami, 
zřídka popisy pracovního místa 

plánování 

vč. plánování dosažení cílů BOZP, 
identifikace nebezpečí a posuzování rizik 
a příležitostí, a plánování přijímání 
korekčních opatření, určování požadavků 
právních předpisů 

 není řešeno v takovém rozsahu 

definování a hodnocení dosažení cílů 
BOZP není zpravidla prováděno – není 
předpisy požadováno; provádění 
identifikace nebezpečí, rizik (nikoli však 
příležitostí ke zlepšování = výrazný 
preventivní prvek) a přijímání korekčních 
opatření je požadováno zákoníkem 
práce, vč. vedení odpovídající 
dokumentace 

podpora 

vč. definování zdrojů, kompetencí, 
povědomí, komunikace; a 
dokumentovaných informací – viz 
přehled za tabulkou 

 

 není řešeno v takovém rozsahu 

zpravidla řešeno nahodile či intuitivně, 
bez záměru, cíle, plánování, 
organizování, přijímání vhodných 
opatření; dokumentace vyžadovaná 
právními předpisy se z větší části 
neshoduje s dokumentací podle normy 
ISO 45001) 

provoz 

plánování a řízení provozu, odstraňování 
nebezpečí, zprostředkování a nákup 
z pohledu BOZP; management změny, 
havarijní připravenost 

 není řešeno v takovém rozsahu 

plánování a řízení provozu probíhá 
z hlediska spíše ekonomického, obdobně 
i zprostředkování a nákup; management 
změny a havarijní připravenost řeší 
podniky zpravidla zařazené do prevence 
závažných havárií, či podniky se 
specifickými technologickými riziky 

hodnocení výkonnosti 

monitorování a měření, vyhodnocování, 
audity, přezkoumání systému 

 

 nebývá cíleně a důsledně uplatňováno 

audity jsou myšlenkově postaveny na 
úroveň kontrol a prověrek (není 
spatřován rozdíl), přezkoumávání 
systému není zpravidla prováděno 
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zlepšování 

přijímání dokumentovaných opatření při 
výskytu incidentů, neshod, nápravných 
opatření; neustálé zlepšování 

 zpravidla není řešeno 

ačkoli právní předpisy požadují 
dokumentaci přijímání opatření u 
prováděné analýzy rizik a z ní 
vyplývajících opatření, není 
zaměstnavatelem takovýto požadavek 
chápán při řešení incidentů a neshod, při 
zjištění nedostatků a jejich řešení – 
zpravidla se dokumentace nevede 
s výjimkou velkých organizací, které jsou 
však navyklé na požadavky systému 
managementu 

 

Jak bylo v přehledové tabulce v rámci „podpory“ uvedeno, normou požadované 

dokumentované informace k systému managementu BOZP se neztotožňují 

s dokumentací vedenou podle právních předpisů – viz příloha č. 4.  

Mezi dokumentované informace požadované touto normou patří: 

- Stanovení rozsahu systému BOZP 

- Politika BOZP  

- Přidělení odpovědností a pravomocí pro relevantní role v rámci SM BOZP  

- Rizika a příležitosti  

- Proces (procesy) a opatření potřebné pro určování a řešení rizik a příležitostí  

- Metodika (metodiky) a kritéria pro posuzování rizik  

- Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

- Cíle BOZP a plány k jejich dosažení  

- Důkaz o kompetenci  

- Důkaz o sděleních, je-li to vhodné  

- Procesy (řízení procesů)  

- Odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP) 

- Management změny  

- Řízení zprostředkování a nákupu  

- Proces (procesy) a plány reakce na možné havarijní situace  

- Výsledky z monitorování, měření, analýzy a hodnocení výkonnosti  

- Udržování, kalibrace nebo ověřování měřicích zařízení  

- Výsledek (výsledky) hodnocení souladu 

- Realizace programu auditů a výsledky auditů  

- Přezkoumání systému managementu  

- Povaha incidentů nebo neshod a všechna přijatá následná opatření  

- Výsledky všech opatření a nápravných opatření, včetně jejich efektivnosti  

- Neustálé zlepšování 

 


