
ODBORNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
K SVĚTOVÉMU DNI BEZPEČNOSTI PRÁCE

Proč a jak hodnotit rizika, 
obecné zásady a pravidla 

Téma je zpracováno především jako výčet skutečností nebo skromné zkušenosti



PRÁVNÍ CHRONOLOGIE
CÍLE



1. červen 1994 Zákon č. 65/1965 Sb. (novela z. č. 74/1994 Sb.)

1. leden   2001 Zákon č. 65/1965 Sb. (novela z. č. 155/2000 Sb.)

1. leden   2007 Zákon č. 262/2006 Sb.  Zákon č. 309/2006 Sb.

PRÁVNÍ CHRONOLOGIE PREVENCE RIZIK

� Přechod od technické (provozní) BP k systémovému pojetí
Prohloubení aktivní role zaměstnavatele

� Zachování zásady 
„BP začíná vždy od nejvyšší úrovně řízení“

� Úkoly zaměstnavatele v BOZP jsou běžnou součástí pracovních 
úkolů vedoucích zaměstnanců

� Iniciativa OZO se projeví v podnikové praxi maximálně v míře, 
jakou jí umožní angažovaný přístup vedení



� Předcházení rizikům 
(eliminace, přijatelná míra)

� Identifikace zdrojů rizik, vyhodnocení a stanovení úrovní rizik
(aktuální, budoucí rozumně předvídatelná; diagnostika pracovních podmínek)

� Způsoby efektivního a účinného ošetření rizik
Poskytování informací o BOZP 
formou informací o rizicích a preventivních opatřeních

� Monitorování a přezkoumávání
� Sdílení informací mezi zainteresovanými subjekty

OBECNÝ CÍL

UNIVERZÁLNÍ CÍL

� Bezpečné a zdravé pracoviště
� Důstojné pracovní podmínky 
� Směřování ke všem věkovým skupinám



Zřetel na rizika možných ohrožení souvisejících s výkonem práce
- Soustavnost vyhledávání zdrojů rizik
- Vyhodnocování neodstranitelných zdrojů rizik
- Vedení dokumentace

Logická paralela cílů s právní úpravou

ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK S OHLEDEM NA
• nebezpečí ohrožení BOZP ve všech oblastech činnosti 

zaměstnavatele
• základní znalosti a dovednosti zaměstnanců
• odbornou připravenost zaměstnanců
• práci vykonávanou zaměstnanci
• počet zaměstnanců

PREVENCE 
- podmínky pro řádné plnění úkolů bez ohrožení života a zdraví
- počínat si tak, aby nedocházelo k újmě



PŘEDCHÁZENÍ: vzniku rizik

ODSTRAŇOVÁNÍ: rizik u zdroje původu

NAHRAZOVÁNÍ: 
- fyzicky namáhavých prací 

novými technologickými a pracovními postupy
- nebezpečných technologií, výrobních a pracovních 

prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými

SNIŽOVÁNÍ:
- počtu zaměstnanců 

vystavených působení rizikových faktorů

UPŘEDNOSTNĚNÍ prostředků kolektivní ochrany 
před prostředky individuální ochrany

OMEZOVÁNÍ úniku škodlivin ze strojů a zařízení

UPLATNĚNÍ prostředků individuální ochrany

UDÍLENÍ vhodných pokynů k zajištění BOZP

TECHNICKÁ

ORGANIZAČNÍ

JINÁ

Logická paralela cílů s právní úpravou



POSUZOVÁNÍ RIZIK
Zavedení algoritmizovaného systému

Koncepce a proces soustavnosti 

Volba technik

ČSN ISO 31000 : 2010 (01 0351) 
Management rizik 
Principy a směrnice

ČSN EN 31010 : 2011 (01 0352)
Management rizik 

Techniky posuzování rizik



I

I. Analýza rizik

Systematické použití dostupných 
informací k identifikaci nebezpečí 
a odhadu rizik

II. Posuzování rizik

Proces zahrnující analýzu a posouzení 
rizik; proces hodnocení rizik

III. Řízení rizik

Systematické činnosti směřující 
k regulování rizik a jejich snižování 

IV. Dokumentování

KONCEPCE A PROCES



I

I. Analýza rizik

1. Výběr systému

2. Stanovení pracovní skupiny

3. Sběr informací

4. Identifikace nebezpečí 
a nebezpečných situací nebo 
nebezpečných událostí

5. Preventivní opatření z právních 
a ostatních předpisů k zajištění 
BOZP

6. Odhad rizika

KONCEPCE A PROCES



I

II. Posuzování rizik

Řada logických kroků 
umožňujících systematicky 

analyzovat 
a zhodnotit rizika

Snížení rizika může být dosaženo:

- vyloučením nebezpečí

- samostatným nebo současným 
snížením prvků, které určují 
příslušné riziko

HODNOCENÍ RIZIKA

Posouzení na základě analýzy 
rizika, zda bylo dosaženo cílů 
snížení rizika

KONCEPCE A PROCES



I

III. Řízení rizik

Dokumentování rizikIV.
1. Opatření musí být snadno 

použitelná

2. Opatření nesmí zpomalovat 
činnost nebo překážet při jiných 
činnostech

3. Opatření musí působit i na jiné 
osoby 

4. Opatření musí být uživateli 
známá a přijatelná vzhledem 
ke své funkci

Opatření typu organizace práce, chování, OOPP, dovednost , zácvik 
mají relativn ě nízkou spolehlivost

KONCEPCE A PROCES



Jednoduchá dobře provedená metoda může poskytnout lepší 
výsledky než důmyslnější špatně provedený postup

• Cíle - hloubka a podrobnosti posuzování

• Využití ke kvalifikovanému rozhodování

• Typy rizik

• Potenciální závažnost následků

• Potřebnost modifikace posuzování rizik

• Požadavky vyplývající z právních a ostatních předpisů

• Dostupnost zdrojů, stupeň nejistoty, složitost aplikace

VOLBA TECHNIK

Brainstorming, Strukturovaný rozhovor, Technika Delphi, 

Kontrolní seznam, Strukturovaná technika „Co se stane, když? …“, 

Bodové metody



NEDEJME SE 
UNÁŠET MÝTY

jako listí
ve větru



�Provoz je bezpečný, když v něm nedochází k událostem s následkem 
škody

�Preventivní a nápravná opatření vyloučí události s následkem škody

�Předpisy poskytují dostatečné bariéry vzniku pracovních úrazů

�100% splnění předpisů BOZP = 100% bezpečnost

�Snížení četnosti pracovních úrazů = zvýšení úrovně BOZP

�Sankce výrazně posílí bezpečné chování zaměstnanců

� Správný výcvik vyloučí lidské selhání při práci

�Prevence rizik je určená jen pro odborníky

NEDEJME SE UNÁŠET MÝTY



OČEKÁVANÁ ÚČAST 
VŠECH ZAINTERESOVANÝCH 

SUBJEKTŮ



OČEKÁVANÁ ÚČAST VŠECH ZAINTERESOVANÝCH SUBJEKTŮ
ZAMĚSTNAVATEL – VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI – ZAMĚSTNANCI 

ZAMĚSTNAVATEL je povinen 
-zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 
možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce
-zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik
-umožnit zaměstnancům projednat vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke 
snížení jejich působení

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí 
pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu 
pracovních míst, která zastávají.    
Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele 
na všech stupních řízení.

ZAMĚSTNANCI
Povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí.



Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP zajišťuje plnění úkolů 
zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pracovní činnosti 
� Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích. 
� Analyzování a hodnocení rizik BOZP
� Sledování a dodržování právních předpisů BOZP
� Školení osob v oblasti BOZP včetně vedoucích zaměstnanců
� Koordinování prošetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání
� Vyhodnocování příčin pracovních úrazů, jejich zdrojů a navrhování 

opatření k zabránění jejich opakování
� Podávání návrhů na zařazení prací do kategorií
� Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP
� Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců
� Jednání s kontrolními a inspekčními orgány

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA V NÁRODNÍ SOUSTAVĚ POVOLÁNÍ
POŽADAVKY NA VÝKON POVOLÁNÍ



KVALIFIKAČNÍ ÚROVEŇ 6
Rozšířené teoretické znalosti v oboru
Integrace informací z různých zdrojů, jejich aplikace s využitím kritického chápání
Prezentace a obhajoba inovace doporučených řešení
Řešení problémů spojených s aplikací rozsáhlých teoretických a legislativních znalostí

Počítačová způsobilost 

Způsobilost k řízení osobního automobilu 

Numerická způsobilost

Ekonomické povědomí

Právní povědomí

Jazyková způsobilost v češtině

Jazyková způsobilost v angličtině

Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Obecné dovednosti 

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA V NÁRODNÍ SOUSTAVĚ POVOLÁNÍ
POŽADAVKY NA VÝKON POVOLÁNÍ



NÁSLEDUJÍCÍ POZNÁMKY 
NEMAJÍ

POVAHU OBECNOSTI

Četnost zjištění je relativní



NEBEZPEČÍ

Zdroj, situace nebo činnost 
s potenciálem způsobit vznik poranění člověka nebo poškození zdraví nebo jejich 
kombinaci

Potenciální zdroj úrazu, vyjádřený 
- původem (mechanické, elektrické, tepelné nebezpečí)

- druhem možného úrazu (nebezpečí říznutí, zásahu elektrickým proudem,  
otravy …)

Prvek /hmotný i nehmotný/, který samostatně nebo kombinovaně má 
vnitřní potenciální schopnost způsobit riziko

OHROŽENÍ

Nebezpečná situace
okolnost, při které je osoba vystavena alespoň jednomu nebezpečí
Vystavení může mít za následek úraz okamžitě nebo při dlouhodobém působení

TÁPÁNÍ V ZÁKLADNÍM POJMOSLOVÍ



Pravděpodobnost
výskytu

nebezpečné události nebo expozice

RIZIKO

Závažnost
úrazu nebo poškození zdraví, které 
může být způsobeno událostí nebo 

expozicí jejímu vlivu

Kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti specifikované nebezpečné 
události a jejích následků. Má vždy 2 prvky:
1.   Četnost nebo pravděpodobnost, se kterou se nebezpečná událost  

vyskytuje
2.   Následky nebezpečné události

Nebezpečná událost
Událost, která může způsobit úraz 
Výskyt může být vázán na krátkou nebo dlouhou časovou periodu

TÁPÁNÍ V ZÁKLADNÍM POJMOSLOVÍ



�Stažené z webových stránek

�Poskytnuté podnikajícími subjekty, bez vazby na konkrétní 
podmínky objednatele

�Vzešlé z tradičního „národního sportu“ kopírovat všechno možné a 
ve velkém objemu

�Zhotovené počítačovým programem, který alibisticky a povrchně, 
obecně nabízí rychlé splnění povinnosti dokumentovat vyhodnocení 
rizik

POUŽÍVÁNÍ VZOROVÉ „STATICKÉ“ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE NEUPRAVENÁ „NA MÍRU“



CHYBÍ
�EXISTENCE PRAVOMOCÍ a kompetencí pro řízení rizik
�IDENTIFIKACE VLASTNÍKŮ rizik a jejich pravomoc pro řízení rizik
�VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI dalších zaměstnanců
�RŮZNÉ POHLEDY při určování kritérií rizik a jejich vyhodnocování
�SPOLUPRÁCE A KOORDINACE postupů zaměstnavatelů na 
společném pracovišti, včetně spolupráce OZO 
�PRŮBĚŽNÝ ZÁJEM vedoucích zaměstnanců o procesy týkající se 
prevence rizik

FALEŠNÝ POCIT BEZPEČÍ
z vyhodnocených „akceptovatelných“ rizik

Hodnocení rizik je vnímáno jako „kontrola pracoviště“
(zjištěné nedostatky jsou odstraněny – co dál?!) 

Zacházení s informacemi o vyhodnocených rizicích

ODPOVĚDNOST     ÚČAST OSOB



�Neodpovídající zájem o nežádoucí činitele pracovních podmínek
(psychosociální faktory, faktory spojené s organizací práce)

�Snižování významnosti povahy rizika z pohledu nízké četnosti 
zaznamenaných nebezpečných událostí

�Striktně dodržované kontrolní seznamy nedávají příležitost 
definovat možná rizika ohrožení podle skutečných nebezpečných 
situací, k nimž na pracovišti dochází

�Snížená pozornost „druhořadým“ činnostem
(úklid – „Při tom se nemůže nic stát“)

PŘEHLÍŽENÍ DŮLEŽITÉHO



� Identifikace zdroje rizika neznamená, že byly vyloučeny nebezpečné 
situace vytvářené tímto zdrojem

�Nezohledňují se všeobecné preventivní zásady

�Rizika nejsou profilována podle závažnosti jejich povahy 

�Posuzování nepočítá s přítomností osob, které mají různé povědomí 
o organizaci práce a postupech na pracovišti

�Výstupem posouzení není řešení havarijních situací

PŘEHLÍŽENÍ DŮLEŽITÉHO



Škodí 
vážnosti a významu

odborné zp ůsobilosti

Vysoce odborných omylů 
se dopouštějí jen „odborníci“

Výběr ze stránek 

poskytovatelů služeb v oblasti BOZP



• Odborníkem v BOZP je výhradně bezpečnostní technik
• Ne každý může školit zaměstnance – jen OZO
• Školení BOZP provádí výhradně OZO

• Prevenci rizik provádí 
podle z. č. 309/2006 Sb. bezpečnostní technik 

• Postupujeme podle zákona o BOZP 
a zastoupíme Vás při jednání s orgány IBP

• Školení zaměstnanců – příslušníků jiného státu 
se musí provádět  v mateřském jazyce těchto zaměstnanců

• Stanovená lhůta školení podle zákoníku práce – 1 x 2 roky
• Povinnost pořádat školení podle zákoníku práce 1 x 12 měsíců



Nabízíme školení, 
které není nutným zlem, 

ale příjemně stráveným časem, 
kde se zaměstnanci i něco přiučí, 

ale daný čas si užijí .

Neboť příjemné prostředí je pro nás prioritou, 
školení s námi se stane příjemnou zábavou 

(s dobrým jídlem a pitím)



• Cíl vstupního školení – seznámení s pracovním řádem

• Součástí školení je vyhledávání a hodnocení rizik a kategorizace prací

• Zaměstnavatel odpovídá za své zaměstnance, 
i když nikde nemá konkrétně stanoveno, za co v BOZP odpovídá

• Povedeme řádně agendu registrovaných úrazů

• Realizujeme požadavky NV č. 361/2007 Sb. o bezpečnosti práce

• Navrhneme rizika pro poskytování OOPP

• Obdržíte od nás osvědčení, na jehož základě můžete školit podřízené 
zaměstnance

• Provádíme začlenění do kategorií podle zákona 258/2000 Sb., a to 
podle stupně požárního nebezpečí

• Zaměstnance může školit jen vedoucí zaměstnanec, který absolvoval 
školení pro vedoucí zaměstnance v rozsahu daném zákoníkem práce



Vydařené „kameňáky“

Zajišťujeme bezpečnost práce 
podle z. č. 65/1965 Sb.

Přebereme za Vás veškerou 
odpovědnost

za oblast BOZP



SANKČNÍ
ODPOVĚDNOST



PŘESTUPKY NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI PRÁCE

Zákon č. 251/2005 Sb. (§ 17 odst. 1/zc, zd)

• nesplní některou z povinností odborně způsobilé fyzické osoby 
k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 10 odst. 4 zákona 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

• v rozporu s § 10 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci vykonává činnost odborně způsobilé 
fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik bez příslušného 
oprávnění

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, 
že



ODPOVĚDNOST ZA ODBORNOU ÚROVEŇ VÝKONU ČINNOSTI

§ 5
(1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému 
výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že 
je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo 
stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

§ 2950
Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému 
výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji 
neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za 
odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen 
škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.

Zákon č. 89/2012 Sb.

ŠKODA ZPŮSOBENÁ INFORMACÍ NEBO RADOU



Děkuji za pozornost

Na shledanou


