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Příloha č. 6 Návrh opatření 

 
 
 
Číslo výzkumného úkolu: VUS3_01_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 
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Návrh opatření ke snížení rizik 

 

Návrh opatření ke snížení rizik je odborným dokumentem, kterým se zaměstnavatel 

snaží odstranit či spíše zmírnit odhalená rizika. Je nepodstatné, při jaké příležitosti byla 

rizika definována, zda v rámci šetření příčin nehod, havárií, pracovních úrazů, 

prohlídek či kontrol vedoucími zaměstnanci, nebo na základě upozornění pracovníků. 

Důležitá je snaha zaměstnavatele – jeho vedoucích a odborných zaměstnanců, 

definovat rizika, rizikové děje a navrhnout vhodná opatření. Tato opatření by měla být 

předložena vedení organizace v písemné podobě, a vedení by mělo rozhodnout 

o jejich implementaci. Je možné opatření předkládat v různých variantách tak, aby 

vedení mohlo rozhodnout o implementaci takového opatření, které je na jedné straně 

dostatečné k zajištění polepšení nevhodných podmínek na pracovišti, na druhé straně 

bylo přijatelné pro všechny pracovníky a uskutečnitelné v rámci rozsahu možností 

dané organizace (bere se na vědomí nejen stávající úroveň kultury BOZP organizace, 

ale i její finanční možnosti). 

Pověřený pracovník (odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, vedoucí příslušného 

pracoviště) by měl mít přehled nejen aktuálně implementovaného korekčního opatření 

ke snížení zjištěných rizik, ale také všech již dříve přijatých opatření. Tak je možné 

doložit, že jsou nebezpečí a z nich vznikající rizika průběžně podchycována, neustále 

vyhodnocována a jsou k nim přijímána odpovídající opatření (viz požadavek zákoníku 

práce). Možným způsobem zpracování takového přehledu je níže uvedená tabulka. 

 

nebezpečí poleptání 

použití rukavic, obličejového štítu, případně zástěry při manipulaci s kyselinami 

důsledný úklid (úkapů, rozlivů, rozstřiků) 

nebezpečí výbuchu 

dodržení zásad bezpečné manipulace s kyselinami 

dodržování předepsaných technologických postupů  

dodržování nastavení technologických zařízení 

nebezpečí ztíženého dýchání (výpary) 

instalace odvětrávání (sepnutí větrání spojeno s vypínačem světla – stálé zapnutí) 

nebezpečí požáru 

důkladná kontrola kabelů a spojů před spuštěním zařízení (korozivní působení 
látek) 

dodržování zakázaných činností 

použití vyčleněného hasicího přístroje 
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nebezpečí popálení – plotýnkový vařič 

bezpečná či opatrná manipulace s vařičem 

Poznámka: 

modrý text – nově navržené, zatím nerealizované opatření 

realizovaná opatření mohou být doplněna datem provedení či schválení managementem 

apod. (dle firemní kultury) 

 

Takto vedený přehled zároveň umožňuje jeho aktualizaci s ohledem na provedené 

změny vybavení daného pracoviště. Jsou v něm viditelná rizika vyplývající 

z prováděných pracovních postupů, ale i rizika z používání konkrétních technických 

zařízení. Změna postupů či právě používaných technických zařízení může znamenat 

vyloučení celé skupiny rizik, nebo naopak definování nové skupiny rizik a jim 

odpovídajících opatření. 


